
  
 

 

Een goede start in Nederland 
Nieuwe Nederlanders in vrijwilligersorganisaties  

 

Heb je weleens gedacht aan de hulp 

van asielzoekers, vluchtelingen of 

statushouders als vrijwilliger bij jouw 

organisatie? Vrijwilligerspunt 

ondersteunt bij het realiseren van 

vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Dit 

overzicht biedt meer informatie over 

wat u moet weten als u vluchtelingen 

wilt betrekken bij uw organisatie, 

stichting of vereniging. 

 

Wie mogen vrijwilligerswerk doen? 

Asielzoekers 

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk 

doen. Het UWV toetst wel of er sprake is 

van vrijwilligerswerk. Daarom heeft een 

organisatie een vrijwilligersverklaring 

nodig als een asielzoeker er 

vrijwilligerswerk gaat doen. Een 

organisatie hoeft niet opnieuw een 

vrijwilligersverklaring aan te vragen als 

meer asielzoekers hetzelfde 

vrijwilligerswerk gaan doen.  

 

Asielzoekers aan wie asiel is verleend 

(statushouder) 

Een asielzoeker die in Nederland asiel 

heeft aangevraagd en een (tijdelijke) 

verblijfsvergunning voor asiel heeft 

gekregen is vrij op de Nederlandse 

arbeidsmarkt. Er staat dan op het 

verblijfsdocument ‘arbeid vrij toegestaan, 

tewerkstellingsvergunning (twv) niet 

vereist’. Voor deze groep hoeft een 

maatschappelijke organisatie geen 

vrijwilligersverklaring aan te vragen. Een 

werkgever hoeft in geval van werk ook 

 
1 Bron: www.rijksoverheid.nl brochure 

Vrijwilligerswerk door asielzoekers en 

statushouders in de opvang (april 2017) 

geen tewerkstellingsvergunning aan te 

vragen. 

 

Een vreemdeling die uitgeprocedeerd is of 

waarbij geen sprake is van rechtmatig 

verblijf mag geen vrijwilligerswerk doen. 

 

Welk vrijwilligerswerk is geschikt?1 

Vrijwilligerswerk zonder winstoogmerk, 

met maatschappelijk nut 

Asielzoekers en statushouders mogen net 

als alle andere Nederlanders alleen 

vrijwilligerswerk doen bij organisaties 

zonder winstoogmerk. Het vrijwilligerswerk 

moet van belang zijn voor de samenleving.  

 

Onbetaald werk 

Het vrijwilligerswerk wordt normaal 

gesproken onbetaald uitgevoerd. Het mag 

dus niet in de plaats van de betaalde baan 

komen. 

 

Bestaande laagdrempelige activiteiten 

Laat asielzoekers en statushouders 

aansluiten bij bestaande activiteiten waar 

al vrijwilligers werken. Hiermee komen ze 

in contact met Nederlanders en kunnen zij 

de taal oefenen. Kijk goed naar wat bij 

iemand past. De ene vrijwilliger is de 

andere niet, sluit aan op wat iemand graag 

wil doen en wat hij kan. 

 

Dichtbij (en kortdurend) 

Omdat asielzoekers die nog in een opvang 

zitten, niet weten hoe lang ze daar nog 

blijven, is het aan te raden om hen te 

betrekken bij losse activiteiten of 
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kortdurende projecten. Voor statushouders 

is dat niet het geval, maar is het wel fijn 

om kennis te maken met activiteiten en 

vrijwilligerswerk in de eigen 

woonomgeving. 

 

Hoe komt u in contact met 

vluchtelingen die vrijwilligerswerk 

willen doen? 

In West-Friesland is vooralsnog geen 

asielzoekerscentrum. Wel wonen er 

mensen waar asiel aan is verleend 

(statushouders). Deze mensen mogen 

minimaal 5 jaar in Nederland blijven 

wonen. Het aantal statushouders per 

gemeente in West-Friesland varieert, van 

circa 10 per jaar in een kleine gemeente 

tot ruim honderd in een grote gemeente. 

• U kunt een vacature opstellen en delen 

met Vrijwilligerspunt. Vrijwilligerspunt 

kan ondersteunen en adviseren bij het 

opstellen van de vacature. De vacature 

wordt desgewenst gedeeld via de 

vacaturebank, via partnerorganisaties 

op het gebied van nieuwkomers en via 

de reguliere communicatiekanalen van 

Vrijwilligerspunt.  

• Stel de vacature in eenvoudig 

Nederlands op. Geef aan dat u met de 

vacature open staat voor 

aanmeldingen van vluchtelingen. 

 

Vrijwilligerspunt ondersteunt en 

adviseert 

• bij het opstellen van een vacature 

• bij het vorm geven aan 

vrijwilligersbeleid 

• bij het bevorderen van deskundigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

• Informatie over de 

vrijwilligersverklaring: 

www.rijksoverheid.nl en zoek op 

Mogen asielzoekers vrijwilligerswerk 

doen? 

• Brochure met tips en 

aandachtspunten voor 

Vrijwilligerswerk door asielzoekers en 

statushouders in de opvang (april 

2017). 

 

Ondersteuning nodig? 

Wil je meer weten over dit onderwerp? 

Heb je behoefte aan voorbeelden, tips of  

advies?  

Neem contact op met Vrijwilligerspunt  

voor een adviesgesprek. 

 

Contactinformatie  

Vrijwilligerspunt Westfriesland 

Verbindt door Vrijwilligerswerk en Taal  

 

Maelsonstraat 12 

1624 NP Hoorn 

0229-216499 

E-mail: info@vrijwilligerspunt.com 

www.vrijwilligerspunt.com 
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