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Inleiding 
 

Stichting Integreren doe je samen! is een opstapnetwerk voor statushouders en wil dat nieuwkomers 

in West Betuwe zich snel thuis voelen. IDJS! is eind 2015 actief geworden toen het aantal 

vluchtelingen in de gemeente vrij plotseling toenam, met name als gevolg van de oorlog in Syrië. We 

richten ons op de informele kant van integratie: meedoen, je welkom voelen, snappen hoe dingen 

werken, een goed sociaal netwerk bouwen. Daar is geen standaard aanpak voor, iedereen is anders. 

Voor veel statushouders is een steuntje in de rug heel welkom omdat ze de weg nog niet goed 

kennen en omdat ze nog geen sociaal netwerk hebben. Bovendien hebben ze vaak geen optimale 

uitgangspositie op gebied van kennis van de taal, trauma’s, geld, gezondheid, vertrouwen in 

instanties, etc.  

Via het Opstapnetwerk worden bruggen geslagen tussen nieuwkomers en de lokale samenleving.: 

• Bijna elke zaterdag ochtend is er open huis op de D.J. van Wijkstraat 9 in Geldermalsen. Iedereen 

is welkom en we nemen de tijd voor echte ontmoetingen.  

• We organiseren activiteiten waarin de Nederlandse taal en cultuur en ontmoetingen centraal 

staan. Dat gaat van sportdagen tot fietsles, tot kookworkshops, tot taalkring, fietsreparatie of 

huiswerkbegeleiding  

• We koppelen vraag en aanbod aan elkaar, door maatjes, stages en werk te helpen zoeken of 

door geschikte deelnemers aan te dragen voor een training of activiteit van bijvoorbeeld de 

bibliotheek en Welzijn West Betuwe.  

• We verlenen laagdrempelige en/of praktische hulp in de meeste sociale domeinen (wonen, werk, 

gezondheid, regelgeving, financiën) en leiden indien nodig, toe naar professionele hulp. 

De thuisbasis is Geldermalsen. Daar woont het merendeel van de statushouders, maar we werken 

zoveel mogelijk in de hele gemeente. We hebben contact met de meeste statushouders. Soms 

intensief en heel direct, soms alleen als het nodig is of wat meer op (fysieke) afstand. We scholen ons 

goed en onderhouden allerlei contacten en samenwerkingen met andere betrokken organisaties. 

Met name met Vluchtelingenwerk werken we vanaf de eerste dag na aankomst nauw samen. Ook na 

afloop van formele begeleidingstrajecten zijn we beschikbaar. Informeel, vriendschappelijk en zo 

nodig (en indien mogelijk) ook buiten reguliere werktijden. 

Zo werken we met elkaar beter, preventiever, effectiever en goedkoper. 
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Onze missie, visie, strategie  
 

Missie 

Vanuit burgerkracht de actieve deelname van statushouders in de samenleving bevorderen en kennis 

van taal en cultuur vergroten, zodat 1) statushouders zich welkom voelen, 2) er in de lokale 

samenleving draagvlak ontstaat voor statushouders en 3) integratie en participatie sneller verloopt.  

Visie  

Statushouders komen vaak uit informele culturen waar relaties belangrijker zijn dan organisaties en 

waarin opgebouwd vertrouwen erg belangrijk is. In Nederland treffen ze een sterk georganiseerd en 

gedigitaliseerd land van afspraken, kaders, trajecten. In de ontmoeting tussen de leefwereld van 

statushouders en de systeemwereld waarin zij hun weg moeten vinden ontstaan - zeker als de taal- 

en cultuurkennis nog niet groot is - snel misverstanden en vertraging in integratie en participatie. 

In aanvulling op het (noodzakelijke) traject van maatschappelijke begeleiding dat wordt geboden zijn 

informele contacten met burgers die midden in de Nederlandse samenleving staan daarom een 

onmisbare schakel tussen de informele leefwereld van statushouders en de systeemwereld. Burgers 

kunnen aandacht, tijd en alledaagse hulp bieden vanuit hun kennis en voorsprong in de samenleving.  

Door direct na aankomst al samen met anderen activiteiten te ondernemen, anderen te ontmoeten, 

dingen te doen en beleven en door de beschikbaarheid van laagdrempelige informele hulp, ervaren 

statushouders dat ze welkom zijn en zullen ze sneller kunnen integreren en participeren. 

Lang niet altijd slagen statushouders er in om snel een adequaat sociaal netwerk op te bouwen. Door 

vanaf de dag van aankomst burgerkracht te bundelen/organiseren en te ontsluiten voor 

statushouders kan integratie en participatie sneller, leuker en effectiever verlopen. 

Strategie  

• Vanaf de eerste dag aanwezig en zichtbaar zijn als informeel lokaal burgerinitiatief/sociaal 

netwerk voor statushouders in Geldermalsen en omliggende dorpen 

• Actief onderhouden van persoonlijke contacten, in beginsel met alle leden van de doelgroep  

• Bieden van een inloopfunctie op vaste tijden 

• Bieden van gevarieerde activiteiten gericht op cultuur, taal, gewoonten en op ontmoeten 

• Zoveel mogelijk deelname van vrijwilligers met en zonder vluchtelingenachtergrond 

• Actief volgen van ontwikkelingen bij verenigingen, evenementen, in regelgeving en beleid, bij 

bedrijven, zodat flexibel op de actualiteit kan worden ingespeeld met het aanbod 

• Vormen kennisplatform en ontmoetingspunt voor burgers, organisaties/bedrijven, statushouders  

• Benutten kennis/netwerken van de deelnemers in het initiatief om te bemiddelen in participatie.  

• Gedurende langere tijd voor mensen aanwezig zijn. Niet in product, project, traject denken  

• Vroeg-signalering op diverse leefgebieden naar beleidsmakers en andere partners  

• Voorkomen/versterken inzet professionele hulp. Individuele ondersteuning vanuit de 

vertrouwensrelatie als andere hulpverlening (nog) niet voor de hand ligt of als er meer nodig is.  

• Samenwerken met andere betrokken organisaties. Zowel organisaties die standaard maatschap-

pelijke begeleiding verzorgen als die op enig moment in het leven van een vluchteling kunnen 

komen (school, Werkzaak, ambulant begeleider, bewindvoerder, werkgever, IND, advocaat) 
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Meerwaarde Stichting Integreren doe je samen! 
Binnen het netwerk van IDJS! kennen we vanuit persoonlijke relaties het merendeel van de 

doelgroep die in Geldermalsen, Beesd, Meteren, Buurmalsen, Tricht is gekomen sinds 2014.  

IDJS! beschikt over noodzakelijke kennis van de kaders waarbinnen de organisaties werken en we 

kennen veel professionals in het werkveld persoonlijk. IDJS! heeft een goed en breed netwerk in de 

gemeente West Betuwe waardoor gemakkelijk hulp kan worden georganiseerd indien nodig. 

Ook vormt IDJS! een belangrijke schakel tussen statushouders en hulpverleners omdat zij, door de 

intensieve en informele contacten, vaak als eerste op de hoogte zijn van het bestaan van hulpvragen.  

 

Er is veel belangstelling voor de activiteiten en ons werk bij zowel statushouders, medewerkers van 

Vluchtelingenwerk, mede-inwoners als vele lokale organisaties en hulpverleners. Steeds meer 

organisaties zoeken via ons contact met de doelgroep. Dat sterkt ons in de overtuiging dat ons 

aanbod een goede aanvulling vormt op het bestaande. We zijn blij dat we met zoveel betrokkenen 

samen kunnen bouwen aan betere integratie, participatie en lokale acceptatie van vluchtelingen.  

 

Om de meerwaarde concreter te maken hebben we een aantal mensen uit het professionele en 

vrijwilligerswerkveld gevraagd hun persoonlijke visie op de stichting te geven: 

- Betere en snellere integratie statushouders en bevordering van de inclusieve samenleving 
- Draagvlakvergroting en zichtbaarheid doelgroep in lokale samenleving 
- Doelgroep bereikbaar maken voor andere organisaties en beleidsmakers 
- Ondersteuning professionals en vrijwilligers Vluchtelingenwerk 
- Langdurige beschikbaarheid van informeel ondersteuningsnetwerk voor de doelgroep 
- Preventie/versterking van formele individuele hulpverleningstrajecten  
- Signaleren nieuwe ontwikkelingen die aandacht van beleidsmakers of hulpverlening behoeven 
- Vroegsignalering (in de brede zin van het woord) van problemen bij individuele personen 
- Monitoren en vergroten kennis van wel en wee binnen de doelgroep 
 

Privacybeleid  
Wij verwerken naam en e-mailadres van abonnees die zich voor de digitale nieuwsbrief aanmelden 

om hen op de hoogte te kunnen houden van activiteiten. Wij gebruiken dit abonneebestand alleen 

voor het versturen van de mailing. We maken hierbij gebruik van Mailchimp dat gebruik maakt van 

een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. In 

elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. 

Bestuursleden en vaste vrijwilligers hebben beschikking over telefoonnummers en indien relevant de 

mailadressen van die statushouders waarmee zij een persoonlijk en informeel contact hebben. Deze 

worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, persoonlijk contact, informeren over 

activiteiten. De statushouders hebben hierdoor zelf ook de beschikking over de privénummers en 

mailadressen van de betreffende bestuursleden/vrijwilligers. In sommige projecten wordt voor de 

duur van het project gebruik gemaakt van Whatsapp groepen om te communiceren, bijvoorbeeld 

over doorgeven van data van evenementen of het wel of niet doorgaan van de fietsles. Mensen 

kunnen zich ook tussentijds uitschrijven uit deze groepen als ze dit niet meer willen.  

Er worden vanuit de stichting geen gegevens aan derden verstrekt tenzij met medeweten en 

toestemming van de statushouder zelf. Bestuursleden hebben hiervoor een Integriteits- en 

geheimhoudingsverklaring ondertekend.  
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Financiën 
In 2020 bedroegen de operationele kosten van IDJS! € 17.500,- inclusief een half jaar huisvestings-

kosten (vanaf Juli). In 2021 zal dit hoger zijn omdat we het gehele jaar huisvestingskosten hebben.  

De financiële positie is sinds 2020 versterkt door een eenmalige subsidie van de Provincie Gelderland 

van ruim €20.000,- en een structurele subsidie van de gemeente West Betuwe van €6.800,- voor de 

jaren 2020 en 2021. In 2021 wordt in het nieuwe subsidiekader van de gemeente West Betuwe 

opnieuw subsidie aangevraagd, de hoogte daarvan is niet bekend.  

 

We hanteren het volgende beleid ten aanzien van vrijwilligers en onkostenvergoedingen:  

Vergoedingen blijven te allen tijde binnen geldende de regels van wat fiscaal onbelast mogelijk is en 

worden alleen verstrekt voor zover hiervoor financiële ruimte is.  

Een vrijwilligersvergoeding kan worden betaald indien en voor zover dit in een projectsubsidie 

meegefinancierd is. Daarnaast kan een vrijwilligersvergoeding worden verstrekt indien en voor zover 

structureel gemiddeld meer dan 6 uur per week wordt gewerkt voor IDJS!. Tenslotte kan een 

vrijwilligersvergoeding worden verstrekt indien en voor zover er opbrengsten van activiteiten zijn en 

dit vooraf is afgesproken (bijvoorbeeld een Kerstmarkt, aanschuiftafel Meet & Eat).  

De vergoeding is mede ter dekking van gemaakte onkosten zoals telefoon, vervoer, versnaperingen.  

Indien geen vrijwilligersvergoeding ontvangen of gewenst wordt, kunnen vrijwilligers werkelijk 

gemaakte kosten declareren. Voor vervoer geldt bedrag van 0,19 cent per kilometer of OV-2-kosten. 

Organisatie 
Postadres: Laan van Crayestein 49  

4196 HK Tricht  

KvK:  68663765  

Bankrekening:  IBAN NL 57 RABO 03210266403  

RSIN:   857541079  

 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar bestuurstaken en bestaat uit: 

Voorzitter:   Marijke van den Bosch 

Penningmeester: Marieke Minnee 

Secretaris:   Fieke Bijnagte 

Bestuurslid:  Christine Sterrenburg 

 

De vrijwilligers zijn het hart van het sociaal netwerk dat IDJS! wil zijn voor statushouders.  Er is, 

bestuursleden inbegrepen, een poule van circa 30 vaste vrijwilligers voor de periodieke activiteiten. 

Hiervan is ongeveer de helft afkomstig uit de doelgroep.  Voor incidentele activiteiten kunnen we 

ook een beroep doen op diverse mensen.  

Er is op wekelijkse of tweewekelijkse basis overleg over de stand van zaken in diverse projecten, 

nieuws, actualiteiten, kennisuitwisseling, terugkoppeling uit netwerken. Bij dit overleg kunnen 

andere vrijwilligers aanschuiven bij hen betreffende agendapunten. 

Er is naar behoefte een intervisie overleg van individuele casus. Hierbij kunnen experts aanschuiven 

die op vrijwillige basis deskundigheid inbrengen. 
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Doelstellingen   
Onze doelstelling voor de komende jaren is om door te gaan met de succesvolle activiteiten en 

samenwerkingen. Daarnaast hebben we voor 2021-2022 een aantal andere doelstellingen: 

• Burgerkracht versterken en bundelen in West Betuwe 

• De aangetoonde meerwaarde omzetten in een erkenning van onze rol  

• Gezonde financiële basis voor de stichting 

• Professionalisering van de organisatie met behoud van informeel karakter 

• Nieuwe opzet van de zaterdagochtenden  

• Nieuwe huisvesting voor 2023 en verder 

Toelichting 

Door met succesvolle activiteiten en samenwerkingen 

De nieuwe wet Inburgering treedt per 1-1-2022 in werking (op onderdelen in pilotvorm per 1 juli 

2021). Gevolgen voor onze werkwijze – informeel en aanvullend en versterkend op formele trajecten 

– en voor financiering van onze werkzaamheden zijn nog niet duidelijk. We blijven echter actief als 

een eerste sociaal netwerk voor statushouders die in gemeente West Betuwe komen wonen  

Samen met alle vrijwilligers – statushouders en niet-statushouders- blijven we activiteiten op gebied 

van meedoen, voorlichting, taal, cultuur, ontmoeting organiseren. Hierdoor komen en blijven we in 

contact en slaan we de brug naar individuen en andere organisaties. We blijven werken in aanvulling 

op andere organisaties, coaches, buren e.d. en helpen mensen op weg naar meer zelfredzaamheid. 

De werkwijze blijft informeel en gebaseerd op vertrouwen. Daarin schuilt immers onze kracht en 

daaruit halen we plezier. We denken niet in trajecten en zijn langdurig beschikbaar.  

De kennis die we opdoen delen we graag ter beschikking van gemeente of instanties als dit de 

doelgroep en aanpak dient. We verlenen individuele ondersteuning als andere hulpverlening (nog) 

niet voor de hand ligt of als er meer nodig is. Zo voorkomen en versterken we professionele hulp. 

De samenwerking met andere initiatieven in het sociaal domein zoals Stichting Help Elkaar en 

Present West Betuwe zetten we graag voort.  

Burgerkracht versterken en bundelen in West Betuwe 

Geldermalsen is vanaf 1 januari 2019 opgegaan in West Betuwe. Al in 2017 en 2018 waren 

statushouders uit de andere fusiegemeenten Neerijnen en Lingewaal welkom in het project 

Startboedel, startfiets. Er zijn in deze gemeenten lagere aantallen statushouders gevestigd en er 

bestaan geen stichtingen zoals Integreren doe je samen!, maar er zijn wel mooie burgerinitiatieven 

en we kunnen veel van elkaar leren. Lokale activiteiten en contacten zullen grotendeels lokaal blijven 

omdat statushouders vaak aangewezen zijn op openbaar vervoer en ontstane contacten dichtbij 

beter onderhouden kunnen worden. Maar samen met andere actieve burgers in de fusiegemeenten 

willen we verkennen hoe in andere kernen van West Betuwe de burgerkracht verder tot bloei kan 

komen en waar samenwerking vruchtbaar kan zijn.  

De aangetoonde meerwaarde omzetten in een erkenning van onze rol  

De focus van onze rol ligt op sociaal netwerk, schakelfunctie, activiteiten, draagvlakbevordering en 

laagdrempelige hulp en bemiddeling. We zijn hierin bewezen effectief. We streven naar een erkende 

plek in de begeleiding van statushouders bij integratie, inburgering en participatie, naast 

gecontracteerde professionele partijen. Dit geldt tenminste voor statushouders die zich vestigen in 
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de dorpen van de voormalige gemeente Geldermalsen. Er komt vanaf 2022 een wijziging in de Wet 

Inburgering. Centraal staat dat statushouders beter begeleid worden bij hun inburgering en hun 

route naar werk en er komt een centrale verantwoordelijkheid bij de gemeente. Dit past uitstekend 

in onze visie, dus we zetten ons graag samen met andere partners in voor goede implementatie.  

Gezonde financiële basis voor de stichting 

We streven naar een structurele financiële ondersteuning door de gemeente om het sociaal netwerk 

dat we vormen actief te blijven houden in zijn huidige vorm. Voor enkele succesvolle projecten is 

geen subsidie meer en zullen we nieuwe financiering moeten vinden (fietsen, Zing Nederlands, 

Vrouwensupportgroep, Kinderspeelmiddag). Voor deze en nieuwe projecten en activiteiten zullen we 

een beroep doen op gemeente, fondsen, sponsoren en via acties, verkopen of op andere wijze 

inkomsten genereren.  

Professionalisering van de organisatie met behoud van informeel karakter 

We zijn vooral een organisatie van doeners en netwerkers en daarin zit een belangrijke kracht. 

Daarnaast is oog nodig voor een vorm van professionalisering, met behoud van het informele 

karakter van de organisatie.  

Nieuwe opzet van de zaterdagochtenden  

Een plan wordt uitgewerkt voor een andere opzet van de zaterdagochtenden en mogelijk andere 

dagdelen in de week. Dit wordt een gerichter aanbod van activiteiten met betrekking tot taal, cultuur 

en ontmoeten voor zowel kinderen als volwassenen. Hiervoor is aparte financiering gezocht en 

verkregen van de Provincie, maar dit zal ook na 2021 moeten worden bekostigd. 

Nieuwe (gezamenlijke) huisvesting 

De thuisbasis is in Geldermalsen en dit is ook de plek waar de meeste statushouders gehuisvest zijn. 

Sinds 1 juli 2020 is de stichting verhuisd. Deze huisvesting is (opnieuw) tijdelijk en loopt in elk geval 

tot en met het jaar 2022. Dit betekent dat we in 2022 naar nieuwe huisvesting moeten zoeken om de 

doelstellingen van de stichting te kunnen blijven realiseren.  

 

Activiteiten  
Via het Opstapnetwerk worden bruggen geslagen tussen nieuwkomers en de lokale samenleving.  

• Bijna elke zaterdag ochtend is er open huis op de D.J. van Wijkstraat 9 in Geldermalsen. Iedereen 

is welkom en we nemen de tijd voor echte ontmoetingen.  

• Op zaterdagen maar ook andere dagen organiseren we activiteiten waarin de Nederlandse taal 
en cultuur en ontmoetingen centraal staan. Dat gaat van sportdagen tot fietsles, tot 
kookworkshops, tot taalkring, fietsreparatie of huiswerkbegeleiding  

• We koppelen vraag en aanbod aan elkaar, bijvoorbeeld door maatjes, stages, werk te helpen 
vinden of door geschikte deelnemers te zoeken voor een training of activiteit van een andere 
organisatie (bibliotheek, Welzijn West Betuwe).  

• We verlenen laagdrempelige en/of praktische hulp in de meeste sociale domeinen (wonen, werk, 
gezondheid, regelgeving, financiën) en leiden indien nodig, toe naar professionele hulp. 

Om goed op kansen en actualiteiten in te kunnen spelen houden we altijd ruimte en flexibiliteit in 

het programma. Begin 2020 is ook gebleken dat we daar creatief in zijn toen de activiteiten drastisch 

gewijzigd moesten worden als gevolg van de COVID-19 pandemie. Het heeft getoond dat we in staat 

zijn om met de doelstellingen voor ogen veel flexibiliteit aan de dag te leggen. Zie ook jaarverslag 

2020 op de website. 


