
 

  

 

 

 

Klaar voor de arbeidsmarkt... Met een professionele portretfoto  

Professioneel fotograaf Wilmar Dik wilde zijn 10-jarig jubileum graag op een bijzondere 

manier vieren. Hij zag een mooie kans voor vluchtelingen die aan het begin staan van hun 

werkende leven in Nederland: ‘Met een sprekende cv-foto kunnen zij de juiste indruk 

maken op potentiële werkgevers.’ 

Het kantoor van VluchtelingenWerk Den Haag werd omgebouwd tot fotostudio. Dertien 

werkzoekende vluchtelingen – deelnemers aan ons VIP-project – werden geportretteerd en 

hebben nu een mooie foto op hun LinkedIn-profiel. 

In VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) houden de cursisten zich bezig met 

thema’s als: wat wil ik graag, wat kan ik goed en welk werk past bij mij én is realistisch? 

Tijdens de training maken ze een CV en oefenen ze sollicitatiegesprekken. De 

werkzoekenden worden bij VIP gekoppeld aan vrijwillig arbeidscoaches. Meer over VIP. 

 

 

Participatieverklaringstraject: Negen workshops die werken 

In veel gemeenten verzorgt VluchtelingenWerk workshops richting de ondertekening van 

de participatieverklaring. Het aanbod in de gemeenten is divers en varieert van een 

summiere tot een brede behandeling van thema’s. 

Op basis van onze ervaringen hebben wij nu een programma ontwikkeld dat volgens ons 

het beste tegemoet komt aan wat statushouders nodig hebben. Een goed, uitgebreid en 

uitgediept traject biedt statushouders een eerlijkere kans op goede integratie. 

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland pleit voor een uitgebreid pvt met bij voorkeur 

negen workshops. Lees hier hoe het ideale traject er volgens ons uit ziet. 

 

Waarom wij het kerkasiel in het Haagse Kerkhuis Bethel steunen 
In het Haagse Buurt- en Kerkhuis Bethel is sinds 26 oktober een marathon kerkdienst 

gaande. Die duurt nu al meer dan elf weken, bij de dienst waren inmiddels meer dan 750 

voorgangers betrokken. De kerk biedt hiermee bescherming aan het Armeense gezin 
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Tamrazyan dat in het pand verblijft en daardoor niet kan worden uitgezet. 

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland steunt de actie ‘Kerkasiel Bethel'. We willen met 

onze steun niet alleen de familie Tamrazyan en de initiatiefnemers van het kerkasiel een 

hart onder de riem te steken. We staan ook op voor alle hier gewortelde kinderen die door 

dit onterechte, hardvochtige beleid, uitzetting boven het hoofd hangt. Het Kinderpardon 

zoals dat nu wordt gehanteerd, functioneert niet. We pleiten voor een verruiming ervan.  

 

 

 
 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar redactie-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl.   

Wilt u in contact komen met de mensen VluchtelingenWerk in uw gemeente, klik hier voor alle locaties en contactgegevens. 

Deze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden naar de relaties van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. 

Als u deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.  
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