Wijk in Bedrijf: VluchtelingenWerk Nederland/Locatie Gouda, Crabethstraat 38b
Door: Trudie Galama
Overal ter wereld moeten mensen halsoverkop
vluchten voor hun leven vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst
of religie. Zij hebben geen idee wat hun eindbestemming is. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, moeten van alles regelen, terwijl ze
nog amper de taal spreken. Maar wie in Nederland terechtkomt, kan rekenen op de mensen
van VluchtelingenWerk. VluchtelingenWerk Nederland is een landelijke organisatie met regionale stichtingen. Locatie Gouda is gehuisvest in
onze wijk in het kantoorverzamelgebouw op de
hoek Crabethstraat /Crabethpark en valt onder
Regio Zuid-West.

Verblijfsvergunning
Een verblijfsvergunning wordt afgegeven voor
een periode van 5 jaar, daarna kan de verblijfsvergunning worden omgezet voor onbepaalde
tijd en vervolgens het Nederlanderschap worden
aangevraagd. Na het verkrijgen van de verblijfsvergunning kan het nog een aantal maanden
duren voordat er bericht komt dat een huurcontract getekend kan worden voor een woning in
bijvoorbeeld Gouda. Wanneer het huurcontract
is getekend, krijgt men twee weken de tijd om
te verhuizen vanuit het AZC naar de woning in
de nieuwe woonplaats en start de begeleiding.
Afspraak met Carmen Dekkers
Ik heb een afspraak met Carmen Dekkers. Zij
liep stage bij VluchtelingenWerk Nederland tijdens haar studie Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening. Sinds 2015 is ze teamleider
VluchtelingenWerk Gouda. Er zijn 3 mensen in
dienst en 24 vrijwilligers als maatschappelijk begeleider.
Boeiend in haar werk vindt zij het contact met
andere culturen. Haar drijfveer is mensen te
helpen een plekje te vinden in de Nederlandse
maatschappij. Zij vertelt dat VluchtelingenWerk
Gouda vluchtelingen maatschappelijke begelei-
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ding geeft tijdens hun integratie en participatieproces, en indien nodig begeleiding bij gezinshereniging en juridische kwesties. In samenwerking met de gemeente en woningcorporaties ondersteunt VluchtelingenWerk deze mensen bij
alle praktische stappen zoals het afsluiten van
een huurcontract, het aanvragen van een uitkering, het helpen bij het inrichten van het huis,
het aanmelden van kinderen bij een school.
Zij geeft aan dat de inburgeringscursus een belangrijk onderdeel is van de maatschappelijke
begeleiding. Er worden o.a. taallessen gegeven
als voorbereiding op het inburgeringsexamen,
dat op verschillende niveaus kan worden afgelegd, afhankelijk van het opleidingsniveau van
de vluchteling. De taallessen worden gegeven
door verschillende aanbieders van de inburgeringscursus.

De financiering
VluchtelingenWerk Gouda ontvangt subsidie van
de gemeente Gouda. Gemeenten hebben namelijk de verplichting de begeleiding van statushouders te financieren. Daarnaast zijn er fondsen die projecten financieren.
Taken van de gemeente
Zij wijst erop dat naast het verstrekken van
subsidies ook het huisvesten van statushouders
een taak is van de gemeente. Het Rijk bepaalt
hoeveel vluchtelingen een gemeente moet huisvesten. Dat aantal is afhankelijk van het aantal
inwoners in de gemeente. Woningcorporaties
helpen mee, want de gemeente heeft zelf geen
huizen. De gemeente moet binnen drie maanden
huisvesting regelen voor een statushouder.
Maatschappelijk Begeleider
VluchtelingenWerk Nederland werkt met maatschappelijk begeleiders. Hij/zij zorgt ervoor dat
de vluchteling snel zelfredzaam wordt en kan
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werken aan zijn eigen toekomst. De maatschappelijk begeleider maakt een vluchteling
wegwijs in de gemeente en directe woonomgeving, vertelt hem over de Nederlandse samenleving, over instanties en wet- en regelgeving.
Hij/zij biedt praktische ondersteuning bij vragen
en problemen omtrent huisvesting, financiën,
onderwijs en gezondheidszorg. Wie zijn de buren? Waar doe je je boodschappen? Hoe werkt
het openbaar vervoer? Hoe werkt een pinpas?
Hij/zij begeleidt vluchtelingen bij externe contacten met diverse instanties en ondersteunt
hen bij het opbouwen van een sociaal netwerk.
Deze begeleiding duurt een jaar. De maatschappelijk begeleider is 2x2 uur per week beschikbaar en heeft bij de gesprekken, indien nodig,
de hulp van een tolk.

Zij hebben de gevaarlijke reis overleefd, maar
hebben met heel veel pijn en moeite hun gezin
achter moeten laten. Het wachten en de onzekerheid over de veiligheid van vrouw en kinderen is slopend.
Bij al deze vluchtelingen zie je de oorlog in hun
ogen, en elke keer is zij weer onder de indruk
hoe warm, gastvrij en dankbaar de mensen zijn.
Fieke ervaart het als heel bijzonder werk waarbij
je als persoon echt het verschil kunt maken in
het leven van een vluchteling.

Aan de start van deze “carrière” als maatschappelijk begeleider gaat een uitgebreid inwerkprogramma vooraf bestaande uit een aantal cursussen. Ook een coach-cursus ontbreekt niet. Daarnaast zijn er mogelijkheden om aanvullende
trainingen en opleidingen te volgen.
In gesprek met Fieke
Ik bel met Fieke. Zij vertelt dat zij in 2015 als
maatschappelijk begeleider is begonnen. Zij begeleidt een gezin uit Aleppo dat inmiddels veilig
samen in Gouda woont. Aan het begin van het
begeleidingstraject was zij twee ochtenden per
week bezig zodat het gezin een goede start kon
maken.
De vader is na een zware reis begin 2015 in Nederland aangekomen. Daarna duurde het nog 11
slopende maanden voordat zijn gezin, dat al die
tijd in Aleppo verbleef, toestemming kreeg om
naar Nederland te komen. Aan de telefoon kon
zijn jongste dochter van 9 hem aan het geluid in
de lucht precies vertellen welk soort bom er boven de stad ging vallen. Hun zoon moest door
de bombardementen zijn studie civiele techniek
stopzetten en wil hier heel graag zijn studie
voortzetten.
Daarnaast heeft Fieke een jongen uit Eritrea en
een jongen uit Syrië onder haar hoede. De jongen uit Eritrea wil ontzettend graag zijn steentje
bijdragen aan de Nederlandse samenleving en is
druk bezig met het leren van de Nederlandse
taal, hij helpt bij het tolken en heeft een parttime baantje zodat hij ook zoveel mogelijk onder
de Nederlanders is.
Vanmorgen heeft zij gesproken met de jongen
uit Syrië. Als alles goed gaat, komt zijn vrouw
binnenkort naar Nederland. Bij een gezinshereniging moet veel geregeld worden en het is een
heel belastend traject, ook voor degene die al in
Nederland is.
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Aleppo
In gesprek met Peter
Ik probeer Peter te bereikten. Dat valt niet mee.
Want behalve voorzitter van het wijkteam is hij
vorige maand als maatschappelijk begeleider
gestart bij VluchtelingenWerk. Hij heeft inmiddels veel informatie over het werk van deze organisatie gekregen, volgt de basiscursus, zit in
een coachingstraject en krijgt een computercursus om het digitale systeem te kunnen gebruiken. Daarnaast is er natuurlijk tijd over voor de
begeleiding van een Eritrese jongeman en een
Syrisch gezin. Afgelopen week is hij met de vader van dit gezin naar de non-foodbank (bij
Baanderij) geweest om meubilair en fietsen op
te halen. Hij is met de dochter (9 jaar) en de
vader naar haar nieuwe school gegaan OBS
Wereldwijs. Deze basisschool biedt naast het reguliere programma ook lessen aan anderstaligen, die in een speciale schakelklas zitten. De
zoon gaat naar de schakelklas van de Meander,
een speciale klas voor leerlingen die het Nederlands nog moeten leren. De oudste dochter (19)
gaat met haar ouders de inburgeringscursus volgen. Zij heeft in Syrië de middelbare school gedaan en wil gaan studeren. Hoewel Peter net begonnen is, heeft hij de indruk dat de instanties
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goed meewerken en op de situatie zijn ingespeeld. Met veel vertrouwen hoopt hij dat
zijn”clienten” het komende jaar goed zullen integreren en zich in Gouda een beetje thuis voelen.
Het werk van een maatschappelijk begeleider is
niet gemakkelijk, maar wel een waardevolle ervaring, die veel voldoening geeft!
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Meer mensen nodig
Bij VluchtelingenWerk Gouda zijn meer mensen
nodig zoals Fieke en Peter.
Kijk voor meer informatie op www.vwzhn.nl of
bel/mail voor een afspraak met Carmen
Dekkers: tel. 0182 541 582 –
cdekkers@vwzhn.nl
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