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Impactrapportage Refugee Team 2021 
Winnaars in integratie — maart 2022
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Over Refugee Team 
Wij ondersteunen vluchtelingen bij hun integratie en zorgen ervoor 
dat zij zélf de regie kunnen nemen in het opbouwen van een toekomst 
in Nederland. Van een vliegende start van hun inburgeringstraject tot 
aan een goede passende baan. Via actieve workshops, 
maatschappelijke begeleiding en vrijwilligerswerk bieden we 
vluchtelingen een plek waar zij vanaf dag één kunnen meedoen, de 
taal kunnen oefenen en een netwerk kunnen opbouwen. 

Refugee Team is een social enterprise. Dit betekent dat we net als 
iedere andere onderneming een product of dienst leveren en een 
verdienmodel hebben. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel. 
Het is een middel om op een duurzame manier ons te 
kunnen blijven inzetten voor onze missie.

Inleiding 
2021 was een jaar waarin we nog veel te maken hebben gehad met de 
gevolgen van de coronacrisis. De context waarin Refugee Team haar 
werk doet is hierdoor totaal veranderd. Nauwelijks zijn er in het 
afgelopen jaar evenementen geweest waar wij met deelnemers 
grootschalig vrijwilligerswerk konden doen en ook veel bij overige 
plekken waar we vrijwilligerswerk deden - zoals sportverenigingen, 
buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties - zijn de 
mogelijkheden beperkt.  

Tegelijkertijd heeft de impact die we realiseren zich verbreed, doordat 
we allerlei nieuwe activiteiten hebben opgezet voor onze doelgroep en 
we in een vroegere fase van het inburgeringsproces actief zijn 
geworden. Steeds meer ervaren we dat hoe korter iemand gehuisvest 
is in een gemeente op het moment dat hij of zij wordt aangemeld, hoe 
sneller wij iemand kunnen activeren en naar werk kunnen begeleiden. 
Dit terwijl bij veel gemeenten het uitgangspunt leeft om inburgeraars 
eerst aan de slag te laten gaan met het leren van de Nederlandse taal 
en bekend te laten worden met culturele normen en waarden, voordat 
zij stappen kunnen zetten op de arbeidsmarkt. Echter, hoe langer 
iemand niet actief is en ‘thuis op de bank zit’, des te moeilijker het 
wordt om iemand in een latere fase toe te leiden naar een betaalde 
baan. Bovendien draagt participeren in de samenleving enorm bij aan 
het leren van de Nederlandse taal en de integratie.  

Doordat onze aanpak en impact zich verbreed, zijn we in 2021 ook aan 
de slag gegaan met een andere manier van onze impact te meten. 
Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling van individuele deelnemers op 
het gebied van zelfredzaamheid en verschillende leefgebieden. 
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In onderstaande ‘verandertheorie’ staat beschreven hoe wij onze missie realiseren. Hoe wij impact maken dus.  Onderin het schema staan alle 
activiteiten die we met onze deelnemers ondernemen, ingedeeld in drie fases. In ons traject staan drie overkoepelende doelen centraal: het 
opbouwen van een sociaal netwerk, vergroten van zelfredzaamheid en bevorderen van duurzame participatie.

Verandertheorie

Missie Vluchtelingen integreren sneller en beter in Nederland

Hogere 
effecten

Deelnemer is gelukkiger

Deelnemer voelt zich prettiger en meer thuis in Nederland

Deelnemer kan zélf de regie nemen in het opbouwen van een toekomst in Nederland

Deelnemer is zelfredzamer Deelnemer participeert duurzamer

Effecten

Deelnemer is gemotiveerder en actiever met inburgering bezig Deelnemer heeft groter sociaal netwerk

Deelnemer ontwikkeld professionele skills en vaardigheden

Coach en deelnemer bouwen 
vetrouwensband op

Deelnemer kan zichzelf beter 
presenteren

Deelnemer heeft meer kennis 
van de NL samenleving

Deelnemer heeft 
meer contact 

met NL’ers

Deelnemers 
kunnen 

makkelijker 
contact 

leggen met 
NL’ers

Deelnemer heeft meer zelfvertrouwen tijdens 
sollicitaties Deelnemer 

kan beter 
presteren op 

werk, stage of 
studie

Coach heeft beter beeld 
van deelnemer

Deelnemer heeft een beter 
zelfbeeld en beeld van 

perspectief in NL

Deelnemer 
heeft 

eigenaarschap 
over PIP

Deelnemer is actiever en spreekt meer de Nederlandse taal Deelnemer kan zichzelf beter presenteren en 
solliciteren

Deelnemer heeft meer zelfvertrouwen tijdens het inburgeringsproces

Deelnemer heeft een aanspreekpunt voor praktische en culturele vragen

Outputs

# 
deelnemers, 

afkomst, 
leeftijd

Uitslag 
leerbaarh
eids-toets

Aanwezig-
heid, 

bijeenkoms
ten

Participatie-
uren

Aantal 
prsentaties

Contact-
momenten, 

aanwezigheid
Participatie-uren Matches, 

contacturen
Betrokken 
werkgevers Aantal CV’s Sollicitaties, 

plaatsingen
Coachingsure

n

Activiteiten

Brede intake traject - opstellen PIP Oriëntatiefase Begeleiding naar duurzame participatie

Persoonlijke coaching en maatschappelijke begeleiding

Kennis-
making / 

huisbezoek

Leerbaar-
heids- 
toets

Oriëntatie- 
en 

participatie
-activiteiten

Workshop 
programma

Eind-
presentatie

Modules 
leefgebieden

Werkbezoek
en en 

oriëntatie 
activiteiten

Begeleiding naar 
participatieplek, 

inzet 
vrijwilligerswerk

Inzet Video 
Vrienden 

programma

Werven en 
onderhouden 
netwerk van 
werkgevers

Voorbereiden 
op sollicitatie-

procedure

Ondersteunen 
bij sollicitatie 

en 
begeleiding 
naar baan, 

stage of 
opleiding

Begeleiden na 
plaatsing van 

zowel 
deelnemer als 

werkgever
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Procesoverzicht werkwijze 
1. Kennismaking gemeente 
Eén tot vier weken nadat de inburgeraar aan de gemeente gekoppeld is, voert 
de klantregisseur van de gemeente een kennismakingsgesprek. Refugee Team 
voorziet de klantregisseur van een stappenplan waarin alle onderdelen van het 
programma kort staan beschreven, zodat de inburgeraar goed kan worden 
geïnformeerd. 

2. Periode van huisvesting 
Wanneer de inburgeraar een woning toegewezen krijgt, start een periode van 
maatschappelijke begeleiding. Hierin krijgt de inburgeraar ondersteuning bij 
de verhuizing en praktische zaken, zoals het aanvragen van huurtoeslag. De 
coach van Refugee Team gaat bij de inburgeraar op huisbezoek om uitleg te 
geven over het Brede intake-traject. 

3. Brede intake-traject
In het Brede intake-traject brengen inburgeraars in 10 weken op een actieve 
manier hun kwaliteiten en eigenschappen in kaart en bouwen zij aan een 
realistisch plan voor hun toekomst. Daarnaast wordt een leerbaarheidstoets 
afgenomen. Afsluitend presenteren de inburgeraars hun toekomstplan aan de 
gemeente en levert Refugee Team een concept PIP op. 

4. Vaststellen PIP
In een driegesprek met de inburgeraar, de coach van Refugee Team en de 
klantregisseur van de gemeente wordt het PIP vastgesteld. Het PIP en de 

presentatie geven de klantregisseur een compleet beeld van de inburgeraar om 
een passende inburgeringsroute te kiezen en een goed onderbouwd definitief 
PIP vast te stellen. Het plan geeft inzicht in het huidige inburgeringsniveau van 
de inburgeraar en schetst concrete doelstellingen voor participatie en 
zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden. 

5. Leerroute inburgering
De leerroute inburgering begint met een Oriëntatiefase van 16 weken, waarin 
inburgeraars op twee niveaus (onderwijsroute/B1-route en Z-route) in groepen 
modules volgen over verschillende leefgebieden. De Oriëntatiefase is inclusief 
het participatieverklaringstraject, de Module Arbeidsmarkt en Participatie en 
een training financiën. Per leefgebied brengen we in kaart wat er nodig is voor 
zelfredzaamheid en formuleren we samen met de inburgeraar gerichte acties. 
Daarnaast begeleiden we alle inburgeraars naar een participatieplek op een zo 
hoog mogelijk niveau, van vrijwilligerswerk tot aan een betaalde baan. 
Inburgeraars voor wie onderwijs een passende vervolgstap is, begeleiden we 
naar een plek in het reguliere onderwijs. 

6. Individuele voorlichting en vaardigheden
Bij het vaststellen van het Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt samen 
met de klantregisseur de periode voor maatschappelijke begeleiding op maat 
vastgesteld. Met minimaal een half uur per week ondersteuning van een 
professionele coach worden inburgeraars begeleid naar zelfredzaamheid aan 
de hand van het plan dat in de Oriëntatiefase is opgesteld.



 

Refugee Team - impactrapportage 2021  5

Kerncijfers 
In totaal zijn in 2021 207 deelnemers ingestroomd in het Refugee Team. 
Dit is minder dan beoogd. De grootste oorzaak hiervan is dat 
deelnemers worden aangemeld door gemeenten, die door corona 
onze doelgroep minder goed in beeld hebben gehad in het afgelopen 
jaar. Dit aantal is exclusief de deelnemers aan ons programma Video 
Vrienden. 

Het grootste deel van de deelnemers is jonger dan 30 jaar. Van deze 
jongeren is het grootste deel afkomstig uit Eritrea. Tegelijkertijd zien we 
dat de groep oudere Eritreërs oververtegenwoordigd is onder de 
deelnemers die niet gealfabetiseerd zijn. 

Verder is - net als in 2019 en 2020 - het grootste deel afkomstig uit Syrië. 
Het aandeel mannen is groter dan vrouwen, al zien we dit steeds meer 
gelijk worden. Naar onze verwachting zal dit in 2022 nagenoeg 50/50 
zijn. Wat betreft niveau wordt het onderstaande bedoeld met de 
verschillende categorieën: 

• Alfa = niet gealfabetiseerd in eigen taal 
• Laag = wel gealfabetiseerd, maar verder nauwelijks onderwijs 

gevolgd 
• Gemiddeld = veelal alleen primair en middelbaar onderwijs gevolgd 
• Hoog = enige vorm van vervolgopleiding gedaan, van MBO tot WO. 

De categorie ‘overige landen’ bestaat uit o.a. Angola, China, Colombia, 
Ethiopië, Guinee, Jemen, Libië, Pakistan, Saoedi Arabië, Sierra Leone, 
Somalië en Tibet. 

Geslacht

54% 46%

Vrouw Man

Leeftijd

26%

36%

38%

< 30 30 - 45 45+

Afkomst

15%

6%
6%

6%
26%

41%

Syrië Eritrea
Irak Iran
Turkije Overig

Niveau

13%

42% 28%

17%

Alfa Laag
Gemiddeld Hoog
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Professionele ontwikkeling en duurzaam werk 
Met onze diverse programma’s zetten wij in op de professionele 
ontwikkeling van onze deelnemers om ervoor te zorgen dat zij de stap 
naar de arbeidsmarkt kunnen zetten.  

Door per individuele deelnemer de voortgang op 8 competenties te 
monitoren meten wij of deelnemers zich daadwerkelijk positief 
ontwikkelen. Op basis hiervan weten wij in welke mate iemand in staat 
is om de stap naar betaald werk te zetten.  

De gemiddelde toename van het competentieniveau van deelnemers 
is relatief constant: + 17% in 2019, +17% in 2020 en + 15% in 2021. Dat 
deelnemers zich niet sneller ontwikkelen in de loop van de tijd - 
ondanks dat we blijven leren en ons programma blijven 
doorontwikkelen - heeft in onze ogen twee verklaringen: 

• Met samenwerkende gemeenten sturen we erop dat deelnemers 
zo vroeg mogelijk in hun inburgeringsproces worden aangemeld. 
Hierdoor zijn deelnemers gemiddeld korter in Nederland, waardoor 
het niveau bij instroom lager is: 52% in 2021 i.p.v. 58% in 2019. De 
ervaring leert dat de ontwikkeling bij deelnemers met een lager 
niveau iets meer tijd nodig heeft. 

• Vanwege de coronamaatregelen waren de mogelijkheden om met 
deelnemers vrijwilligerswerk te doen, veel minder dan in 2019.  

Wat betreft duurzaam werk (ten minste 10 maanden aan het werk) 
hebben we in 2021 het beoogde aantal plaatsingen gerealiseerd. 
Voornaamste oorzaken liggen hier wederom bij de gevolgen van de 
coronamaatregelen. Niet alleen merkten wij terughoudendheid bij 
werkgevers om onze doelgroep een arbeidsplek aan te bieden, ook 
kwamen deelnemers vaker aan het werk via tijdelijke en onzekere 
arbeidscontracten, waardoor de kans op duurzame uitstroom kleiner 
was.

Professionele ontwikkeling
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Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op 260 deelnemers bij 
wie een start- en een eindmeting is ingevuld door middel van 
een scorekaart waarbij een coach een deelnemer beoordeeld 
op 9 verschillende competenties.
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Video Vrienden: 260 in 2021 
Met ons programma Video Vrienden brengen wij sinds de eerste coronalockdown op een laagdrempelige manier Nederlandse vrijwilligers in contact 
met nieuwkomers door hen op basis van leeftijd en interesse voor een periode van minimaal 5 weken digitaal aan elkaar te koppelen. Wekelijks 
videobellen zij aan de hand van leuke themakaarten over bijvoorbeeld eten, cultuur en hobby’s. In 2021 werden in totaal 260 Video Vrienden aan 
elkaar gekoppeld.

Nieuwkomers

Nederlandse vrijwilligers
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