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Samenvatting  
Over het Refugee Team 
Het Refugee Team helpt vluchtelingen sneller en beter integreren door hen via vrijwilligerswerk bij 
sportevenementen naar een baan te begeleiden. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: 
evenement-organisatoren staan te springen om extra helpende handen en onze teamleden doen 
werkervaring op en komen in contact met nieuwe mensen. Wie tijdens het vrijwilligerswerk laat 
zien gemotiveerd te zijn en toe is aan de stap naar werk, helpen we binnen het netwerk van de 
evenementen met het vinden van een baan.  

Op deze manier doet het Refugee Team in 2019 zo’n 3.500 uur vrijwilligerswerk bij meer dan 40 
evenementen en werken onze teamleden inmiddels succesvol bij 45 werkgevers. 
Vanuit deze ervaring geeft het Refugee Team daarnaast trainingen om organisaties de helpen om  
mensen uit verschillende culturen op een succesvolle manier een plek te bieden. 

"95% van de deelnemers die uit stroomt naar betaald  
werk is na 10 maanden nog aan het werk” 

Kwantitatief 
• 3.445 uur vrijwilligerswerk 
• 44 evenementen 
• 49 plaatsingen naar een betaalde baan 
• 15 stageplekken / opleidingen 

Kwalitatief 
• ruim 70% van de deelnemers geeft aan bij het Refugee Team veel te leren over samenwerken 

met Nederlandse collega’s; 
• 96% van de deelnemers stelt dankzij het Refugee Team veel meer te weten over Nederlandse 

werktijden en op tijd komen; 
• 79% van de deelnemers geeft aan door het Refugee Team een beter beeld te hebben over het 

werk dat zij in Nederland kunnen gaan doen; 
• 81% beoordeelt dat hij of zij veel geleerd heeft over initiatief nemen op werk. 
• 95% van de deelnemers die uit stroomt naar betaald werk is na 10 maanden nog aan het werk. 
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Inleiding 
Het Refugee Team is een social enterprise. Dit betekent dat we net als elke andere onderneming 
een product of dienst en leveren en een verdienmodel hebben. Geld verdienen is echter niet het 
hoofddoel, het is een middel om op een duurzame manier onze missie na te jagen: vluchtelingen 
beter laten integreren in Nederland. Met deze claim van ‘impact first’ is het het dan ook van belang 
om nauwkeurig te weten wat de effecten van ons werk zijn. Daarom meten we altijd zorgvuldig 
onze impact.  

Dit document geeft een bondige weergave van de impact van het Refugee Team in 2019. We 
publiceren deze rapportage enerzijds omdat we trots zijn op de resultaten van ons werk, maar ook 
omdat we het belangrijk vinden om transparant te zijn over de resultaten van ons werk richting 
klanten, partners en financierders.  

Verandertheorie 
Impact meten begint met een ‘theory of change’; een nauwkeurige beredenering hoe we 
veronderstellen tot impact te komen. Onderin deze schematische weergave van onze interventie 
(zie volgende pagina) staan de beschreven activiteiten. Hieruit vloeien logischerwijs de 
veronderstelde outputs, effecten, hogere effecten en uiteindelijk de gestelde doelstellingen. Met 
onze impactmetingen meten we of onderstaande ‘verandertheorie’ klopt en of de gestelde effecten 
daadwerkelijk plaatsvinden. 

Binnen deze verandertheorie hebben de effecten die vallen onder ‘heroriënteren’ en ‘professionele 
ontwikkeling’ meetprioriteit. Enerzijds omdat we hier een grotere attributie  verwachten van onze 1

interventie en anderzijds omdat we verwachten dat deze effecten het meest belangrijk zijn voor het 
vinden en behouden van een betaalde baan in Nederland.  

 Deel van de impact die ook daadwerkelijk is toe te schrijven aan de interventie1
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Verandertheorie Refugee Team 
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Missie Vluchtelingen integreren sneller en beter in Nederland

Hogere 
effecten

Vluchteling voelt zich 
prettiger en meer thuis in 

Nederland

Vluchteling is 
zelfredzamer Vluchteling is duurzamer aan het werk

Vluchteling accepteert een 
meer realistische kijk op 

zijn/haar mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt

Vluchteling is actiever 
in Nederlandse 

samenleving

Vluchteling voelt 
zich zekerder (op en 
buiten werk) el voelt 

zich thuis bij 
werkgever

Vluchteling heeft 
meer werkplezier

Effecten

Heroriënteren Netwerk en taal
Professionele 
ontwikkeling

Werken in 
Nederland

Vluchteling heeft 
aanspreekpunt voor 

praktische/culturele vragen

Vluchteling heeft een 
groter lokaal netwerk

Vluchteling heeft 
ervaring met 

solliciteren in NL

Werkgever is meer 
tevreden over 

werknemer

Vluchteling heeft een 
vertrouwensband met de 

coach en voelt zich 
gesteund

Vluchteling heeft meer 
contact met 

Nederlanders en 
andere vluchtelingen

Vluchteling leert 
over normen in 

professionele 
omgeving

Werkgever heeft 
meer begrip voor 

vluchtelingen

Vluchteling heeft beter 
zicht op eigen 

competenties in Nederland

Nederlander kan zich 
beter inleven in de 

vluchteling

Vluchteling 
verbetert arbeids-

competenties

Vluchteling heeft 
meer ruimte om 

zich te focussen op 
werk

Vluchteling heeft een 
realistischer beeld van de 

mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt

Vluchteling verbetert 
de Nederlandse 
taalvaardigheid

Vluchteling doet 
werkervaring op en 

word opgeleid in 
Nederland

Vluchteling kan 
beter presteren op 

zijn werk

Outputs
#intakegesprekken, # 

deelnemers, # 
begeleidingsuren 

#vrijwilligerswerk uren, 
# contactmomenten # 

deelnemers 

#sollicitaties, # 
begeleidingsuren # 

plaatsingen # 
aanmeldingen 

#coachingsuren 
werkgever en 
vluchteling, % 
vluchtelingen 

begeleid 

Activiteiten
RT-Coach geeft vluchteling 

persoonlijke begeleiding 

Refugee Team zet 
vluchteling in als 

vrijwilliger bij 
evenementen

Ondersteunen bij 
sollicitatie + 

Plaatsen vluchteling 
bij passende 

werkgever/ studie 

Begeleiden eerste 6 
maanden van 

aanstelling

effecten met meetprioriteit
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impactmeting - tot 1 juni 2019 
Tot 1 juni 2019 hanteerden we voor onze impactmeting door middel van een uitgebreide vragenlijst, 
waarna er op basis van statistische analyse werd vastgesteld wat de gemiddelde impact was van 
het werk op onze doelgroep. Deze meetmethode hebben we ontwikkeld en uitgevoerd in 
samenwerking met Avance Impact  

Dit resulteerde in onderstaande bevindingen:  
• ruim 70% van de deelnemers geeft aan bij het Refugee Team veel te leren over samenwerken 

met Nederlandse collega’s; 
• 96% van de deelnemers stelt dankzij het Refugee Team veel meer te weten over Nederlandse 

werktijden en op tijd komen; 
• 79% van de deelnemers geeft aan door het Refugee Team een beter beeld te hebben over het 

werk dat zij in Nederland kunnen gaan doen; 
• 81% beoordeelt dat hij of zij veel geleerd heeft over initiatief nemen op werk. 

 
Overige outputs 2019: 

• 2.445 uur vrijwilligerswerk 
• 44 evenementen 
• 49 plaatsingen naar een betaalde baan 
• 15 stageplekken / opleidingen 

Impactmeting - Vanaf 1 juni 2019 
Vanaf 1 juni 2019 zijn we overgestapt op een meetmethode waarbij we nauwkeuriger op individueel 
niveau onze impact kunnen vaststellen. Hierbij voeren we een 0- en eind-meting uit. Daarbij 
merkten we dat een beperkt zelfbeeld van deelnemers en een laag taalniveau ervoor zorgden dat 
een uitgebreide enquête niet het beste middel is voor de doelgroep waar wij mee werken. Op 
individuele niveau meten we op dit moment 3 hoofd-effecten: 

1. Professionele ontwikkeling 
Professionele ontwikkeling wordt gemeten op basis van vaardigheden die bijdragen aan de stap 
zetten richting werk of opleiding. Door middel van een scorekaart beoordeeld een coach van het 
Refugee Team deelnemers op 9 competenties. Deze scorekaart wordt als 0-meting ingevuld op het 
moment dat een deelnemer een intake heeft gehad én een eerste keer als vrijwilliger heeft 
meegewerkt bij een evenement. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deelnemers alleen 
beoordeeld kunnen worden op deze competenties als wij hen daadwerkelijk aan het werk hebben 
gezien. Na 8 maanden (waarbij een deelnemer minimaal 5 maanden actief is geweest binnen het 
Refugee Team) vult dezelfde coach deze scorekaart nog eens in. 

De scores van ‘slecht’ tot ‘uitstekend’ worden vertaald naar een numerieke scores van 1 t/m 5. Dit 
betekent dat een deelnemer een minimale score van 9 (9 keer ‘slecht’) en een maximale score van 
45 (9 keer ‘uitstekend’) kan halen. Hierbij wordt de interventie bij de eindmeting als succesvol 
beschouwd, wanneer het verschil in puntenaantal tussen de 0- en eindmeting ten minste 10% is ten 
opzichte van het maximaal te behalen punten. Zie bijlage 1 voor de scorekaart. 

2. Empowerment 
Deze outcome is vastgesteld naar aanleiding van een focusgroep met deelnemers van het Refugee 
Team onder leiding van Sinzer. In deze focusgroep is onderzocht welke effecten van het Refugee 
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Team deelnemers zelf beschrijven en welke effecten voor hen het belangrijkst zijn. Samenvattend 
zijn hier als belangrijkste de volgende drie effecten uit voortgekomen:  

• Ondersteuning/vangnet : Iemand waar je bij terecht kan / vangnet / iemand die luistert / het 
gevoel dat het goed komt  

• Empowerment / regie / toekomstperspectief: zelf kunnen besluiten over een baan die bij je 
past.  

• Inburgering: Taal / gebruiken / contacten 

Deze effecten zijn samengevoegd tot de outcome ‘Empowerment’, die op een retroactieve wijze zal 
worden gemeten. Dit wil zeggen dat respondenten terugkijken op de verandering die zij hebben 
doorgemaakt in relatie tot de geprioriteerde effecten. De meting zal worden afgenomen 
doormiddel van een vragenlijst die wordt ingevuld door een deelnemer gelijktijdig met de 
eindmeting van de outcome ‘professionele ontwikkeling’; 8 maanden na start bij het Refugee Team, 
wanneer een deelnemer ten minste 5 maanden actief is geweest.  

Er is gekozen voor een retroactieve meting, omdat het bij de doelgroep lastig is om een valide 0-
meting af te nemen op het moment van instroom in verband met een beperkt zelfbeeld en vaak 
een laag taalniveau. In tegenstelling tot de outcome ‘professionele ontwikkeling’ wordt er bij het 
meten van deze effecten geen gebruik gemaakt van een oordeel van de coach die de deelnemer 
begeleidt, om dat het hier effecten betreft die voortkomen uit een persoonlijke beleving. Deze 
persoonlijke beleving is accurater te meten door een deelnemer zelf te ondervragen dan door een 
coach hierover een oordeel te laten geven.  

“97% van de deelnemers die in 2019 zijn uitgestroomd  
zitten nu nog op hun plek” 

3. Duurzaam werk 
Een van de grootste uitdagingen bij een goede integratie van vluchtelingen is het vinden van een 
passende duurzame baan. Zoals eerder beschreven komen veel statushouders niet aan het werk en 
als zij al een baan hebben, is deze vaak op tijdelijke basis en voorziet het niet in voldoende inkomen 
om onafhankelijk van een uitkering te zijn.  

Duurzaam werk definieert het Refugee Team dat een statushouder die naar een baan wordt 
bemiddeld ten minste 10 maanden aaneengesloten onafhankelijk is van een bijstandsuitkering. 
Hiermee wordt verder gegaan dan de norm van 6 maanden werk die veel gemeenten als drempel 
voor duurzaam werk hanteren én wordt als voorwaarde gesteld dat een baan voldoende inkomsten 
moet genereren om volledig uit de uitkering te zijn.  

Verwachte resultaten: q1 2020 
Omdat vanaf juni 2019 er bij deelnemers die vanaf dat moment instroomden pas volgens deze 
nieuwe methode een 0-meting is afgenomen en de eindmeting pas na 8 maanden plaats vindt, 
kunnen we hierover nog geen resultaten vaststellen. De eerste eindmetingen van ‘professionele 
ontwikkeling’ en ‘empowerment volgen in het eerste kwartaal van 2020. Voor het effect ‘duurzaam 
werk’ is dit 10 maanden na plaatsing. Wel kunnen we voorlopig vaststellen dat van de 64 
deelnemers die zijn uitgestroomd naar een baan, stage of opleiding er slechts 2 deelnemers zijn 
uitgevallen, wat er op neerkomt dat 97% nog succesvol is.  
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Bijlage 1: Scorekaart impactmeting 
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Bijlage 2: vragenlijst deelnemers 

Ondersteuning en vangnet 

1. Als ik een probleem heb, kan ik terugvallen op [mijn coach / naam specifieke coach].

2. Ik praat met [mijn coach / naam specifieke coach] over mijn (persoonlijke) problemen.

3. Ik voel me gesteund door [mijn coach / naam specifieke coach].

Vertrouwen en regie 

4. Dankzij het Refugee Team heb ik meer vertrouwen in mijn toekomst in Nederland.

5. Dankzij het Refugee Team kan ik beter problemen oplossen.

Perspectief 

6. Het Refugee Team heeft oog voor wat ik graag wil als volgende stap in Nederland.

7. Dankzij het Refugee Team heb ik een grotere kans op een baan, stage of opleiding die bij 
mij past.

Inburgering 

8. Dankzij het Refugee Team voel ik mijzelf meer thuis in Nederland. 

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal Eens

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal Eens

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal Eens

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal Eens

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal Eens

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal Eens

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal Eens

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal Eens
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