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Samengesteld door de Gemeente Vlaardingen in samenwerking met Netsheila.
U bent vrij om het materiaal te kopiëren, met bronvermelding.

1. Integreren en Nederlands leren in Vlaardingen

Inburgeringscursussen / Integration courses
Voor burgers die de inburgeringsplicht hebben. Onderstaande organisaties hebben een keurmerk ‘Blik
op Werk’. Er is een lening van DUO mogelijk. Informatie over het inburgeringsexamen kunt u lezen op
de website van de DUO: www.inburgeren.nl
Serasta Trainingen
Brusselweg 20, 3137 NK Vlaardingen
010-2499599
info@serasta.nl
www.serasta.nl
VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland (VWN)
Rotterdamseweg 174, 3135 PX Vlaardingen
010-2292369
inburgering@vwmaasdelta.nl
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland
HorizonTaal
Nog geen adres in Vlaardingen
085-0606708
06-57562770
info@horizontaal.nu
www.horizontaal.nu

Nederlands leren / Learning Dutch
Ook als u de inburgeringsplicht niet heeft, kunt u Nederlands leren.
U kunt vragen naar de mogelijkheden bij:
Albeda College
Buys Ballotlaan 25, 3132 SC Vlaardingen
010-4455333
educatie@albeda.nl
www.albeda.nl
Bibliotheek Vlaardingen
In de bibliotheek kunt u boeken, cd’s, dvd’s en luisterboeken lenen.
b@vlaardingen.nl
www.bibliotheek.vlaardingen.nl
Bibliotheek in het Centrum
Waalstraat 100, 3131 CS Vlaardingen
010-4343222
Bibliotheek in Holy
Koninginnelaan 773, 3136 EZ Vlaardingen
010-4743806
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Bibliotheek voor kinderen (Prins Willem-Alexanderschool)
Gansfoortstraat 5, 3132 EM Vlaardingen
010-2327080
In de bibliotheek is B
In B kunt u beter leren spreken, lezen en schrijven in het Nederlands, rekenen en op de computer
werken. B wijst u de juiste weg naar leuke taalcursussen en activiteiten in Vlaardingen.
Stichting Aanzet
Van Beethovensingel 126, 3133 EA Vlaardingen
010-2322111
info@stichtingaanzet.nl
www.stichtingaanzet.nl
Taalcentrum
Rotterdamseweg 174, 3135 PX Vlaardingen
010-2290221
taalcentrumvld@vwmaasdelta.nl
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/locaties-adressen/vlaardingen

Rechten en plichten inburgeren / Integration rights and obligations
Meer informatie?
Wilt u meer weten over hoe u kunt inburgeren, wat de spelregels zijn of hoe de Nederlandse wet in
elkaar zit?
- www.inburgeren.nl (website ook in het Engels)
- www.hetbegintmettaal.nl (korte samenvatting in het Arabisch)
- www.blikopwerk.nl
Nederlands oefenen
Wilt u oefenen? Of een proefexamen doen? Kijk dan eens op:
- www.nt2taalmenu.nl (oefeningen voor lezen, schrijven, spreken en luisteren, maar ook voor
Kennis van de Nederlandse Samenleving)
- www.oefenen.nl (oefeningen voor spreken, lezen, luisteren, maar ook administratie, rekenen
en gezondheid)
- www.taaloefenen.nl (verschillende oefeningen onder ‘taalklas’, ‘taal werkt’ en bij ‘lees en
schrijf’)
- www.openleercentrum.com (ook voor oefeningen voor het Staatsexamen B1 en B2)
- www.steffie.nl (gesproken uitleg over bijvoorbeeld internet, bankpas, NS-kaartautomaat)
- www.jekanmewat.nl (luister- en leesoefeningen)
- Lees een lokaal nieuwsblad: https://www.grootvlaardingen.nl/
Online platform voor nieuwkomers
Op deze sites staat informatie over Nederland in het Nederlands, Engels en Arabisch vermeld.
- www.netinnederland.nl
- www.openembassy.nl
- www.blendinnow.nl
- Of start zelf een Whats app groep.
Studiegids voor nieuwkomers
- www.studyfinder.nl
Informatie voor vergunninghouders
Er zijn diverse sites voor het opbouwen van een netwerk en contactleggen.
- www.refugeetalenthub.com
- www.refugeecompany.com
- www.facebook.com/refugeestartforce
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Website gemeente Vlaardingen
- www.vlaardingen.nl / 010-2484000
Ken uw rechten
- www.ombudsmanrotterdam.nl/aangesloten-organisaties/vlaardingen
- www.clientenraadvlaardingen.nl
- www.kompass.ngo/

Gezondheid / Health
Het zorgsysteem in Nederland
- http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezondinburgeren/films-voor-de-wachtkamers (filmpje)
- http://gezondinnederland.info/ (Ook in het Arabisch)
Sociale Wijkteams Vlaardingen
U kunt met alle hulp- en ondersteuningsvragen bij één van de vier wijkteams terecht.
www.wijkteamsvlaardingen.nl
010-4731033
Rode Kruis
http://rodekruis-nieuwewaterwegnoord.nl
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2. Handige organisaties in Vlaardingen
Wie is aanspreekpunt voor een vergunninghouder in Vlaardingen?
We hebben organisaties die voor u van belang kunnen zijn op een rij gezet. Het zijn organisaties
waarbij u terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

Vluchtelingenwerk Vlaardingen (VWN)
Rotterdamseweg 176
vlaardingen@vluchtelingenwerk.nl
010-4346728
Maatschappelijke begeleiding
Alle vergunninghouders krijgen 2 jaar maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland
(VWN). Daarbij behoren de volgende taken:
Na vestiging in de gemeente Vlaardingen
o Kennismaken met de vergunninghouder en inzicht verkrijgen in de persoonlijke situatie van de
persoon of het gezin. De acties die nodig zijn op een rij zetten.
o Kennismaken met de buren.
o Adviseren over de woninginrichting waaronder en het aankopen van witgoed.
o Informeren over het aanvragen van DigiD, huur, zorg en kindertoeslag. En begeleiden bij het
aanvragen daarvan.
o Voorlichten over gezondheidszorg in Nederland en inschrijven bij zorgverzekering (DSW), huisarts
en tandarts. De kennismaking bij huisarts en tandarts begeleiden.
o Zo nodig doorverwijzen naar medische zorg en eventueel begeleiden naar ziekenhuis.
o Overige instanties die bij de vestiging belangrijk zijn benaderen zoals aanmelden van kinderen bij
een peuterspeelzaal of school.
o Aanvragen van gezinshereniging.
o Begeleiden bij het wegwijs geraken in Vlaardingen.
Inburgeren en het leren van de Nederlandse taal via maatschappelijke begeleider
o Als vergunninghouder bent u zelf verantwoordelijk voor de eigen inburgering. Dit is wettelijk zo
geregeld. De maatschappelijke begeleider helpt u bij het kiezen van een inburgeringstraject en het
aanvragen van een lening bij DUO.
o De maatschappelijke begeleider informeert u ook over extra mogelijkheden om Nederlands te
leren. U kunt dit ook vragen bij B in de bibliotheek.

Stroomopwaarts (SOW)
www.stroomopwaarts.nl
010- 2465555
Werk en inkomen
Jongeren tussen 18 en 27 jaar gaan naar Startpunt Go: bij de aanvraag van een uitkering krijgt een
jongere en dus ook een vergunninghouder die jonger is dan 27 jaar, een intake bij Startpunt Go. Er
wordt een toets gemaakt (NOA assessment) over taal, leerbaarheid, talent en interesses. Daarna
wordt een plan van aanpak opgesteld.
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Bent u 27 jaar of ouder en bent u zonder werk of inkomen? U krijgt dan een oproep van een
werkconsulent van Stroomopwaarts voor een gesprek en een toets (NOA assessment). Afhankelijk
van uw situatie zijn er verschillende trajecten en afspraken mogelijk:
- Vrijwilligerswerk bij Klik! Vlaardingen;
- Wegwijs Vlaardingen;
- Taalmaatjes;
- Bemiddeling naar werk;
- Vak-certificaten behalen en daarna bemiddeling naar werk;
- Begeleiding bij solliciteren en schrijven van een CV.
Voor studie
o Wilt u studeren? U kunt terecht bij uw werkconsulent van Stroomopwaarts met vragen
hierover. Indien er studiefinanciering of een lening bij DUO mogelijk is, wordt er geen uitkering
meer betaald.
o Bent u 27 jaar en ouder? Dan kunt u een traject bij UAF volgen. UAF bekostigt en begeleidt
de studie. Daarnaast werkt u parttime voor een inkomen.
Financiële regelingen
Stroomopwaarts heeft verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Vraag voor
meer informatie bij uw consulent.
o Collectieve Aanvullende Verzekering ziektekosten (CAV) https://www.stroomopwaarts.nl/Inwoners/Bijzondere_bijstand/MVS_regelingen/Collectieve_Aa
nvullende_Verzekering_ziektekosten_CAV
o Stichting leergeld - www.iederkinddoetmee.nl
o Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds https://www.stroomopwaarts.nl/Inwoners/Bijzondere_bijstand/MVS_regelingen/Jeugdsportfon
ds_en_Jeugdcultuurfonds
o Rotterdampas - https://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Cultuur_en_historie/Rotterdampas
Formulierenbrigade
Wanneer u moeite heeft met het invullen van formulieren, of u weet niet zeker wat u allemaal kunt
aanvragen, komt u dan langs bij de Formulierenbrigade.
U kunt terecht op de volgende adressen:
- Billitonlaan 1d
- Westnieuwland 6
- https://www.stroomopwaarts.nl/Inwoners/Formulierenbrigade
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3. Veelgestelde vragen
Onderwijs
Ik ben 18 plus en ik wil snel Nederlands leren en mijn afgebroken studie weer oppakken in Nederland.
Hoe pak ik dat aan?
Samen met je contactpersoon van Stroomopwaarts heb je hiervoor een Plan van Aanpak gemaakt
nadat je je uitkering aan hebt gevraagd. Als je nog geen Plan van Aanpak hebt stel je je vraag bij je
contactpersoon, deze kan je hierover adviseren.
Stopt mijn uitkering als ik ga studeren?
Als je recht hebt op studiefinanciering is dit een voorliggende voorziening. Dit gaat dan voor de
uitkering en je uitkering stopt. Dit geldt ook als je geld moet lenen van Duo voor je studie. In Nederland
moeten studenten geld lenen om te kunnen studeren. Meestal werken ze nog parttime naast de studie
om minder te lenen. Overleg altijd met je contactpersoon van Stroomopwaarts als je wilt gaan
studeren. Hij of zij kan je van advies voorzien. Soms is ook steun van de organisatie voor studie en
werk voor hoger opgeleide vluchtelingen, UAF, mogelijk.
Kan ik (financiële) steun krijgen bij de studiekeuze en de studie zelf?
Bij je contactpersoon van Stroomopwaarts kun je vragen of je in aanmerking komt voor steun van
UAF, naast je inkomen uit werk.

Werk
Ik zoek werk. Wie kan me daarmee helpen?
Je kunt solliciteren op de vacatures die je op internet vindt, je inschrijven bij uitzendbureaus en in je
netwerk aangeven dat je op zoek bent naar een baan. Voor hulp neem je contact op met je
contactpersoon van Stroomopwaarts.
In mijn land van herkomst was ik arts. In Nederland vraagt de gemeente me om in een supermarkt
aan de slag te gaan. Mag dit?
Ja, dit mag als je uitkering ontvangt. Je bent dan verplicht om elke algemeen geaccepteerde baan aan
te nemen, ook als dat ver onder je niveau ligt. Na je aankomst in Nederland dien je eerst de
Nederlandse taal te leren en te studeren voordat je in de buurt van of op je eigen niveau kan komen.
Door te werken versnel je dit proces. Bovendien krijg je een netwerk, kun je in je eigen
levensonderhoud voorzien, bouw je een cv op en maak je kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt.
Wat is vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is werk waar je niet voor betaald krijgt. Door vrijwilligerswerk te doen kun je ook de
Nederlandse taal oefenen en krijg je een netwerk.

Netwerk
Ik wil meer contact met Nederlanders. Hoe zorg ik daarvoor?
Je kan op verschillende plekken contact krijgen met Nederlanders. Dit kan bijvoorbeeld door je
Nederlandse buren uit te nodigen, maar ook door vrijwilligerswerk te gaan doen, bij een sportclub of
een andere vereniging te gaan of door deel te nemen aan de activiteiten in de wijk.
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Ondernemerschap
Stopt mijn uitkering als ik ga ondernemen?
Regels over het ondernemen vanuit de uitkering kun je navragen bij je contactpersoon van
Stroomopwaarts. Hij of zij kan je hierover informeren of doorverwijzen naar een specialist bij de
gemeente.
Ik wil een winkeltje openen, hoe doe ik dat?
Informatie over het ondernemen in Nederland kun je vinden bij de Kamer van Koophandel
(www.kvk.nl). Als je een uitkering hebt mag je niet zomaar ondernemen vanuit de uitkering, hier zijn
voorwaarden aan verbonden. Regels over het ondernemen vanuit de uitkering kun je navragen bij je
contactpersoon van Stroomopwaarts. Hij of zij kan je hierover informeren of doorverwijzen naar een
specialist bij de gemeente.
Voor de start van mijn onderneming heb ik een startkapitaal nodig. Hoe kom ik hieraan?
Via de gemeente kom je soms in aanmerking voor een lening vanuit de uitkering (Bbz-regeling).
Hierover kun je informeren bij je contactpersoon van Stroomopwaarts.
Ik heb een startkapitaal nodig voor mijn onderneming, maar om geloofsredenen mag ik geen
rentedragende lening opnemen. Wat kan ik doen?
In Nederland wordt een lening altijd met rente terugbetaald. Je zou eventueel een crowdfundingactie
kunnen starten of een investeerder kunnen zoeken die een aandeel in je bedrijf ‘koopt’ in plaats van je
een lening met rente verstrekt. Als dat niet lukt kun je het beste werken en geld sparen totdat je
voldoende hebt om te kunnen starten met je onderneming.

Taal
Ik ben niet tevreden met mijn taalles. Hoe pak ik dat aan?
Eerst geef je aan je taalaanbieder aan dat je niet tevreden bent en de reden daarvoor. Misschien kan
de taalaanbieder iets aanpassen of je in een andere groep plaatsen.
Je bent vrij om van taalles te wisselen. Op www.blikopwerk.nl vind je alle taalaanbieders. Overleg
altijd met je contactpersoon bij je taalaanbieder of Vluchtelingenwerk als je niet tevreden bent en wilt
wisselen. Je kunt ook terecht in de bibliotheek bij B. Hij of zij kan jou goed adviseren.

Uitkering
Ik krijg minder uitkering als mijn vriend. Hoe kan dit?
Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Als er meer personen in een woning wonen, kunnen zij
bijvoorbeeld de woonkosten delen. Dat geldt voor alle uitkeringsgerechtigden en is niet anders bij
vergunninghouders die een woning delen.
Ik woon samen met een familielid en we krijgen een gezamenlijke uitkering, terwijl onze vrienden die
samenwonen ieder een eigen uitkering krijgen. Hoe kan dit en kan dit aangepast worden?
Bij jullie is sprake van een gezamenlijke huishouding. Niet alleen partners van elkaar, maar ook
familieleden kunnen een gezamenlijke huishouding hebben. Wanneer sprake is van gezamenlijke
huishouding is wettelijk bepaald. Hier heeft een gemeente geen zeggenschap in.
Krijg ik voor de inburgering de reiskosten en eigen bijdrage kinderopvang vergoed?
Nee, gemeente Vlaardingen vergoedt geen reiskosten en eigen bijdrage kinderopvang voor de
inburgering. Wanneer je een cursus volgt die niet wordt gegeven in Vlaardingen, worden de reiskosten
wel vergoed.
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Huisvesting
Ik ben niet tevreden over mijn huidige woning, ik heb ruzie met mijn huisgenoot of ik woon te ver van
mijn werk. Daarom wil ik een nieuwe woning. Kan de gemeente me daarbij helpen.
Nee, de gemeente kan je niet helpen. Nadat je door de gemeente bent gehuisvest heeft een
gemeente aan haar taakstelling voldaan. Dat betekent dat zij niet meer verantwoordelijk zijn voor je
huisvesting. Voor de eerste keer dat een vluchteling een huis krijgt, krijgt hij of zij voorrang op andere
inwoners van de gemeente. Als een vluchteling daarna wil verhuizen, om wat voor een reden dan ook,
is hij of zij op de woningmarkt aangewezen.
Ik wil zelfstandig gaan wonen, hoe pak ik dat aan?
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen moet je ingeschreven staan bij Woningnet.
Alle beschikbare sociale huurwoningen worden wekelijks door woningcorporaties aangeboden via de
website van Woningnet. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet je aan een aantal
voorwaarden voldoen. De overheid heeft deze voorwaarden vastgesteld en ze zijn te raadplegen op
de website van Woningnet.
Behalve een sociale huurwoning kun je ook een woning of een kamer in de particuliere sector zoeken.
Dit kan via woningcorporaties, maar ook via verhuurmakelaars of particulieren zelf (die woningen
bijvoorbeeld via advertenties te huur aanbieden). Let wel op als je via advertenties op zoek gaat naar
een woning, er wordt veel gefraudeerd, betaal daarom nooit iets voordat je de woning hebt gezien en
een huurcontract en sleutel hebt ontvangen.
Heb je hulp of tips nodig? Vraag dit aan je contactpersoon bij Vluchtelingenwerk (VWN) en indien je
deze niet hebt aan het sociaal wijkteam in je wijk.
Ik kom in Vlaardingen wonen, krijg ik inrichtingskosten vergoed?
In Vlaardingen kan je een lening afsluiten voor de inrichtingskosten van je woning, Vluchtelingenwerk
helpt met de aanvraag. Vluchtelingenwerk kan je helpen aan adressen voor tweedehands meubels en
huisraad.

Overige
Ik weet niet waarvoor ik verzekerd ben. Wie kan ik om uitleg vragen?
Je kunt dit vragen aan je contactpersoon bij Vluchtelingenwerk (VWN). Als je geen maatschappelijke
begeleiding meer hebt (na 24 maanden) kun je het vragen bij je zorgverzekeraar (DSW). Daarnaast
kun je het altijd vragen aan iemand die je kent, zoals je buren.
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