
Stakeholderbeleid - Refugee Team

Stakeholders Refugee Team 
Stakeholders in kaart 

Omschrijving Relatie Belang

Evenementen en sportverenigingen 
Jaarlijks doet het Refugee Team bij 35 tot 40 
evenementen vrijwilligerswerk. Dit zijn 
voornamelijk sportevenementen, maar 
inmiddels ook culturele en 
muziekevenementen. Daarnaast werkt 
Refugee Team samen met diverse 
sportverenigingen waar deelnemers 
vrijwilligerswerk doen.

Leverancier’ van 
vrijwilligersplekke
n

Hebben vaak een groot tekort 
aan vrijwilligers. Voor het 
Refugee Team zijn de 
evenementen en vereningen 
van belang om een plek te 
kunnen bieden aan onze 
deelnemers waar zij direct aan 
de slag kunnen. Daarnaast 
bieden zij met hun netwerk van 
sponsoren, leveranciers en 
business club een belangrijke 
brug naar werkgevers.

Gemeenten 
Het Refugee Team werkt in Tilburg, Alphen 
Chaam, Baarle en Nassau, Gilze en Rijen, 
Hilvarenbeek, Dongen, Goirle, Oisterwijk, 
Loon op Zand, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch 
en Venlo

Klant/
Opdrachtgever

Gemeenten worstelen met het 
activeren en naar werk 
begeleiden van statushouders. 
Daarnaast zijn gemeente belast 
met de uitvoer van de Wet 
inburgering 2021.

Werkgevers 
Het Refugee Team heeft in de afgelopen 2 
jaar bij meer dan 80 werkgevers 
vluchtelingen aan een baan geholpen

Afnemer van 
talent

Door een te krappe 
arbeidsmarkt zijn veel 
werkgevers op zoek naar 
personeel. Vanuit het Refugee 
Team bieden we gemotiveerd 
talent en professionele 
jobcoaching. Voor het Refugee 
Team zijn zij van belang om 
deelnemers aan het werk te 
kunnen helpen.

Deelnemers 
Jaarlijks werkt het Refugee Team met 400 
tot 600 statushouders die graag aan de slag 
willen

Deelnemer Deelnemers kunnen niet op 
eigen kracht een baan vinden 
en zijn op zoek naar een plek 
waar zij zich kunnen 
ontwikkelen en een netwerk 
kunnen opbouwen. Daarnaast 
stromen deelnemers in 
vanwege hun 
inburgeringsplicht.

Medewerkers In loondienst De coaches van het Refugee 
Team zijn cruciaal voor  de 
organisatie omdat zij direct 
voor onze impact zorgen en 
deelnemers begeleiden naar 
zelfredzaamheid en duurzame 
participatie 
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Dialoog Stakeholders 

Financiers 
Binnen het Brabant Outcomes Fund 
ontvangt het Refugee Team een 
resultaatfinanciering van Oranjefonds, 
Stichting DOEN en de Rabobank 
Foundation. 

Investering t.b.v. 
opschaling

Hierdoor kan het Refugee 
Team groeien en haar impact 
vergroten. De investeerders zijn 
afhankelijk de impact van het 
Refugee Team voor de aflossing 
van de financiering voor de 
Provincie Noord-Brabant.
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Omschrijving Wijze van dialoog Frequentie

Evenementen Na ieder individueel evenement 
evalueren we de samenwerking in 
een gesprek 

Jaarlijks

Gemeenten In een evaluatiegesprek bespreken 
we de resultaten en de 
samenwerking met gemeenten

Ieder kwartaal in iedere 
gemeente

Werkgevers Evaluatiegesprek Een half jaar nadat een 
deelnemer geplaatst is + jaarlijks 
een ronde langs de werkgevers 
waar meerdere deelnemers 
geplaatst zijn

Medewerkers Teamoverleg + individueel gesprek Om de week en maandelijks

Deelnemers Impact onderzoek dmv vragenlijst + 
focusgroepen

Bij iedere deelnemer 8 maanden 
na instroom + jaarlijks

Financiers Evaluatiegesprek Halfjaarlijks
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