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Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
Rijswijk zal een AZC locatie zijn waar 500 mensen komen te wonen. Deze bewoners kunnen al in het bezit
zijn van een verblijfsvergunning en dus in afwachting zijn van een woning. Er kunnen ook bewoners zijn
die nog in afwachting zijn van hun beroep. Ook kunnen er bewoners zijn die Nederland moeten
verlaten. COA vrijwilligers zetten zich in voor asielzoekers. Van activiteiten op het gebied van scholing en
recreatie tot het wegwijs maken in de nieuwe omgeving: ze maken het verblijf van bewoners aangenamer
Het COA is een dynamische organisatie en dat vergt enige veerkracht van de vrijwilliger. Het COA werkt
vraaggericht, met een duidelijk kader en een gedragscode die voor een ieder die bij het COA werkt geldt.
Als vrijwilliger moet je in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) welke door het COA
vergoed zal worden. Voor het COA is vrijwilligerswerk vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je tekent een
overeenkomst, waarin de dagen en tijden van aanwezigheid zijn vastgelegd. De bewoners rekenen op jou
als vrijwilliger. Vrijwilligerswerk kan van grote meerwaarde zijn voor het COA. Externe vrijwilligers vormen
voor onze bewoners een brug naar de samenleving en zijn de ambassadeurs van de locatie. Zij begeleiden
activiteiten waar anders geen geld of geen tijd voor is. Op vrijwilligerswerk is algemene wet en
regelgeving bepalend voor het inzetten van vrijwilligers.
Voor het inzetten van vrijwilligers op de COA-locaties zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
Het vrijwilligerswerk moet van meerwaarde zijn voor de bewoner en de locatie
Het vrijwilligerswerk dient te passen binnen de visie van het COA
De veiligheid van onze bewoners staat voorop, daarom dient een externe vrijwilliger in het bezit te zijn
van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) en dient de vrijwilliger zich te houden aan de gedragscode COA.
Er wordt eerst gekeken of een bewoner het vrijwilligerswerk kan doen in het kader van activering,
alvorens er een vacature voor een externe vrijwilliger wordt geplaatst
Eén van de uitgangspunten in het vrijwilligersbeleid is dat er eerst gekeken wordt of een bewoner het
vrijwilligerswerk kan doen. Dit geldt met name op het gebied van vrijetijdsbesteding.
Het COA kent echter wel een aantal taken waarvoor we graag externe vrijwilligers inzetten. Voor het
geven van basaal Nederlands kunnen we niet zonder externe vrijwilligers net als voor de ondersteuning
van de NT2 docenten.
Ook voor activiteiten met minderjarigen werken we zoveel mogelijk met externe vrijwilligers.
Minderjarigen zijn een extra kwetsbare groep in de opvang.
Voor een aantal functies kan het heel goed werken om externe vrijwilligers en bewoners samen in te
zetten. Te denken valt hierbij aan de fietsenwerkplaats, het open leercentrum, of sportactiviteiten voor
meerderjarigen. Door hier zowel in- als externe vrijwilligers op in te zetten, voorkom je het gevaar van
belangenverstrengeling en zorg je voor meer continuïteit. Wanneer je hier alleen externe vrijwilligers op
inzet, ontneem je bewoners de kans op een zinvolle dagbesteding. De inzet blijft natuurlijk altijd
afhankelijk van het aanbod.
We vragen vrijwilligers van 18 tot 85 jaar. Vanaf je 18e ben je meerderjarig en mag je zelf een contract
ondertekenen. Het COA heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers tot 85 jaar, dus
daarboven is de vrijwilliger niet meer verzekerd.
Overige info:
Het COA heeft een collectieve WA en ongevallenverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers tot 85 jaar.
Deze verzekering gaat in nadat het contract is ondertekend en opgeslagen in het dossier bij HR-services.
De vrijwilliger krijgt de mogelijkheid op kosten van het COA een TBC check te laten uitvoeren en een
Hepatitis B vaccinatie te krijgen Wanneer de vrijwilliger afziet van de check en/ of de vaccinatie, kan hij of
zij het COA niet aansprakelijk stellen na een eventuele besmetting. De vrijwilliger dient dit schriftelijk te
bevestigen.
Vrijwilligers met een uitkering moeten zich van de uitkerende instantie aan bepaalde regels houden.
Vrijwilligerswerk mag het solliciteren bijvoorbeeld niet in de weg staan, maar soms kunnen bepaalde
vrijstellingen gelden. De vrijwilliger is er zelf voor verantwoordelijk dit met de uitkerende instantie te
bespreken. Zie website UWV.
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VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Zuid-West Nederland, locatie Den Haag
VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf
het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Binnen het asielzoekerscentrum (AZC) in Rijswijk zullen wij ons voornamelijk richten op de
begeleiding van zowel de asiel- als de gezinsherenigingsprocedure.
Wij zijn op dit moment op zoek naar juridisch begeleiders die actief zullen zijn op het AZC in
Rijswijk. U biedt ondersteuning en geeft advies bij asiel gerelateerde en verblijfsrechtelijke
problemen. Daarnaast schakelt u tussen de vluchteling en overige partijen zoals de advocatuur,
de IND en andere officiële instanties. Door de aard van het werk en de vertrouwensband die u
opbouwt, is een minimum van 2 tot 4 dagdelen vereist. Voor een uitgebreide taakomschrijving
kunt u een mail sturen naar vrijwilligersdenhaag@vluchtelingenwerk.nl.
Vanuit ons kantoor in Den Haag kunt u ook andere functies vervullen, zoals maatschappelijk
begeleider, taalcoach of budgetcoach. Hiervoor kunt u het beste kijken naar de vacatures op de
website: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland.
Voor al onze vrijwilligersfuncties is, in verband met de werkzaamheden, een langere
beschikbaarheid gewenst (minimaal 6 maanden). Beschikbaarheid op doordeweekse dagen is
een vereiste in verband met het contact met officiële instanties.
Ook vragen wij voor alle functies binnen VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG). De onkosten hiervoor worden vergoed. Daarnaast bieden wij trainingen
aan en vragen wij bereidheid om deze te volgen.
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De Samenlopers (kerken Rijswijk)

De Samenlopers

“De Samenlopers” is een initiatief van alle kerken uit Rijswijk.
We zijn als kerken een gezamelijke trektocht aangegaan vanaf 1 december 2015.
In onze naam komt het Samenlopen als kerkgenootschappen en samen opgaan lopen, van
kerkmensen en bewoners van het AZC terug en dat is wat wij ons als gezamelijke kerken tot doel
hebben gesteld.
Graag willen wij als gezamelijke kerken een gelijkwaardige en wederkerige verbinding aangaan met
de bewoners van het AZC.
In de relatie, die gebaseerd zal zijn op uitwisseling, ondersteuning, het bevorderen van de eigen
kracht en snellere intergratie hopen we aan elkaar te leren. Dit is vanuit onze visie doordacht, welke
is dat elk mens recht heeft op ontwikkeling, aandacht en zorgzaamheid.
Om onze visie en missie uit te kunnen dragen en vandaar uit een relatie aan te kunnen gaan willen
we activiteiten ontwikkelen.
Daarbij hebben we twee mogelijkheden. Activiteiten die deels seculier zullen zijn en daarbij
aansluiting kunnen vinden bij anderen partners.
Dan denken we aan:
-Taalles voor niet statushouders of hen die extra willen oefenen, binnen of buiten het AZC
-het creeren van een inloopplek,
-het organiseren van gezamelijke maaltijden,
-het opzetten van een fietsreparatiebedrijfje (in samenwerking met de weggeefwinkel). Daarvoor
zoeken we een locatie zoals bv. “de Smeltkroes”.
We zien voor ons dat de bewoners voor diverse activiteiten dan van het AZC - terrein af zullen gaan.
Het zou ook zo kunnen zijn dat wij als kerken onze gebouwen beschikbaar stellen en andere partijen
daarin een activiteit organiseren.
Daarnaast zien we ook een mogelijkheid, om indien daar behoefte aan is, tot activiteiten, die
gekoppeld zullen zijn aan onze identiteit. Zoals een plek om kerkdiensten te houden, Bijbelstudie te
geven of pastorale zorg te verlenen. Ook deze aan onze identiteit gekoppelde activiteiten zullen
“buitenshuis” plaatsvinden, om de ongebonden identiteit van het AZC te kunnen waarborgen.
Het zijn nog ideeën van ons, die pas definitievere vorm kunnen krijgen als we in de gelijkwaardige
ontmoeting met bewoners van het AZC, kunnen verstaan waar werkelijk behoefte aan is, dat zal
flexibiliteit, duidelijkheid (grenzen) en geduld van ons vragen.
Wat wel al duidelijk is is dat we in overleg met het COA alle bewoners een welkomstpakket willen
overhandigen met daarin ook onze gegevens.
Als communicatiemiddel voor ons als ” Samenlopers” en andere partijen willen we een
facebookpagina opzetten en onderhouden.
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Welzijn Rijswijk
www.welzijn-rijswijk.nl
Welzijn Rijswijk is een professionele brede welzijnsinstelling die midden in de samenleving staat. Wij
verlenen sociaal maatschappelijke dienstverlening aan Rijswijkse burgers waardoor zij enerzijds de
eigen kracht aanspreken en anderzijds de regie over het eigen leven behouden of terug krijgen.
Ondersteund door beroepskrachten maken onze ruim 450 vrijwilligers het sociaal werk in Rijswijk
mogelijk. Onze kern competenties zijn: verbindend, betrokken, dichtbij en meedoen.
Dichtbij mensen
Welzijn Rijswijk is er voor alle Rijswijkers, maar vooral ook voor diegenen die een (vaak tijdelijk)
steuntje in de rug nodig hebben. Er is steun op heel veel verschillende gebieden:
Mantelzorgondersteuning, seniorenadvies, wijkwerken, preventiegericht werken met jeugdigen,
vervoer met een ondersteunende arm, maaltijdvoorzieningen, personenalarmering,
maatschappelijke en juridische ondersteuning van vluchtelingen met een status en nog veel meer.
Meedoen
Iedereen doet mee! Maar niet voor iedereen is dat even gemakkelijk en vanzelfsprekend. Wij
stimuleren mensen om elkaar te ontmoeten in onze wijkcentra en activeren hen om deel te (gaan)
nemen aan activiteiten.

www.vrijwilligerscentrum.nl
Zijn mensen op zoek naar vrijwilligerswerk dan helpen de gastvrouwen en -heren van ons
Vrijwilligerscentrum met het zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk waarbij mensen hun talenten
kunnen aanboren. Dit kan bij Welzijn Rijswijk zijn of bij andere organisaties die vrijwilligers zoeken.
Vrijwilligerswerk bij Welzijn Rijswijk
We hebben een nijpend tekort aan vrijwilligers voor;






de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen welzijn,
chauffeurs voor de bezorging van maaltijden,
monteurs voor de personenalarmering,
begeleiders voor Eritrese jongeren (activiteiten),
receptionisten

Vrijwilligerswerk in Rijswijk
Er zijn meer dan 150 vrijwilligers vacatures op de vacaturebank www.vrijwilligerscentrum.nl . U kunt
zelf kijken voor geschikt vrijwilligerswerk of langs komen op het Vrijwilligers Café Rijswijk (elke derde
dinsdag van de maand) op 21 juni in wijkcentrum Stervoorde. Voor meer informatie of een afspraak
maken, kunt u ook bellen met 070-7579242.
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Humanitas
Humanitas is een Landelijke organisatie, opgericht in 1945, voor maatschappelijk werk op
Humanistische grondslag. Het is een grote landelijke vereniging met duizenden vrijwilligers en leden,
onderverdeeld in zo’n 84 afdelingen en ondersteund door vijf districtskantoren en een landelijk
bureau. De organisatie staat open voor iedereen die de uitgangspunten van Humanitas deelt,
ongeacht afkomst, politieke voorkeur, geloofsovertuiging of leefsituatie.
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden en daarbij tijdelijk steun willen
hebben. Het uitgangspunt is dat ze na enige tijd zelf weer de regie over hun leven kunnen voeren.
In Rijswijk zijn er nu 3 activiteiten opgestart. We kunnen dit ook aanbieden voor statushouders in
Rijswijk.

1) Thuisadministratie. Vrijwilligers geven tijdelijk steun bij het weer op orde brengen van de
financiële administratie. Die hulp wordt aan huis gegeven. De vrijwilliger helpt bij het
ordenen en inzichtelijk maken van de thuisadministratie. In overleg met de coördinator geeft
u aan hoeveel tijd u beschikbaar heeft. De coördinator koppelt u aan een cliënt. U krijgt altijd
steun en begeleiding van uw coördinator. U volgt een e-learning cursus en een cursus
specifiek gericht op uw activiteit alvorens u gekoppeld wordt aan een cliënt die u gaat
begeleiden.
2) Home-Start en Home-Start+ . Is een programma voor opvoedingsondersteuning. Vrijwilligers
worden hiervoor goed getraind. Ze bieden ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken, geven
praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind van 6 jaar of jonger. Ook
hier is er weer een coördinator die u gedurende het hele traject begeleid. Zij maakt een
koppeling tussen u en een cliënt.
3) Steun bij Rouw en Verlies. Hierbij geven vrijwilligers ondersteuning aan mensen die rouwen
om een ingrijpend verlies van een dierbare. Dit kan op individuele basis plaatsvinden, maar
soms ook in groepjes. Ook hier weer een coördinator die u begeleid en ook hier weer een
cursus die gericht is op deze specifieke activiteit.
De Humanitaswaarden zijn:
Gelijkwaardigheid,
Het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen,
Herstel van regie over het eigen leven
Aanmelden en Informatie: www.humanitasdelft.nl of telefonisch mobielnr. 06-14368454

Carla Jonquiere, voorzitter.
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WIJDOENMEE.NU
WIJDOENMEE.NU van start!
WIJDOENMEE.NU is een platform voor het doen van subsidieaanvragen voor kleinschalige
(particuliere) initiatieven van en voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en
statushouders. Het is een initiatief van een groep vermogensfondsen die daarmee een actieve rol wil
vervullen in een tijd waarin op dit moment stromen vluchtelingen in Nederland zijn aangekomen of
nog zullen aankomen. De uitdagingen waarvoor de samenleving nu staat zullen, ondanks de vele
positieve acties in Nederland, niet op korte termijn verdwijnen. Het is daarom belangrijk om te kijken
hoe er op langere termijn goede ondersteuning gegeven kan worden. Geld, hulp en goederen zullen
voorlopig nodig zijn voor komende kleine initiatieven die voor deze diverse groep kwetsbare mensen
van grote waarde kunnen zijn en kunnen zorgen voor positieve en verbindende ervaringen in een
vaak onbekende omgeving.
In de maatschappij zijn veel initiatieven van en voor irreguliere migranten die kleinschalig en
dynamisch zijn en waarbij realisatie binnen een kort tijdsbestek belangrijk is. Regelmatig ontbreken
de financiële middelen om direct aan de slag te kunnen gaan. Op 5 mei is het online platform
WIJDOENMEE.NU van start gegaan waar particulieren en organisaties kleinschalige aanvragen
kunnen doen. Het belang van dit centrale platform voor kleine initiatieven is dat het laagdrempelig
werkt, snel en flexibel kan handelen. Met een simpele maar gedegen procedure kunnen aanvragen
die voldoen aan de basisregels binnen 7 werkdagen worden beoordeeld waarmee er voor het
initiatief, bij een positieve beoordeling, direct een bijdrage beschikbaar is. De Haëlla Stichting neemt
deze boordeling voor haar rekening. Een, door het platform gesteunde, aanvrager kan vervolgens via
een doneermogelijkheid ook anderen motiveren om een bijdrage te leveren aan het initiatief en zo
gebruik maken van de ANBI status van de Haëlla Stichting. Dit bedrag wordt 1 op 1 doorgestort naar
het initiatief.
Met de transparantie van dit platform zal voor de aanvragers en voor de deelnemende fondsen
duidelijk worden waar welke initiatieven ondernomen worden en kunnen initiatiefnemers elkaar
vinden om samen op te trekken of van elkaars ervaringen en kennis te profiteren.
Aanvragen kunnen gedaan worden op www.wijdoenmee.nu dat is geplaatst binnen Pifworld, het
donatie- en crowdfundingplatform Pay It Forward.
De deelnemende fondsen zijn op dit moment; FEMI, Fonds 1818, Fred Foundation, Fundatie Van den Sandheuvel
Sobbe, Haëlla Stichting, H. Hartstra Stichting, Janivo Stichting, Van Ravesteyn Fonds, VTW (Vereeniging tot
Weldadigheid van de Allerheiligste Verlosser), Leeuwensteinstichting, Stichting Reginafonds, Stichting
Boschuysen, Stichting Zonnige Jeugd
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