Samenwerkende Fondsen voor Migranten en Vluchtelingen
a. Werkgroep “Trauma en Gezondheid”

Doel:
In het programma Trauma en Gezondheid, concentreert de gelijknamige werkgroep zich op de
psychische gezondheid van vluchtelingen.
De werkgroep wil in dat verband de organisaties in dit werkveld, klein of groot, stimuleren om
nieuwe werkvormen te ontwikkelen of bestaande ‘goede praktijken’ te versterken, gericht op het
voorkomen of beperken van ernstige (psychische) gezondheidsproblemen bij asielzoekers en
vluchtelingen als gevolg van trauma’s. Samenwerking met de doelgroep en samenwerking tussen
organisaties is daarbij het uitgangspunt.
Deelnemers:




Stichting Femi
Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Stichting Projecten in Nederland

Contactpersoon van de themagroep:
Naam en functie: Winneke Kornet, coördinator werkgroep
Organisatie: Stichting Femi
Email: w.kornet@femi.org
Tel.: 06 34771691
Bijzonderheden:
Vergadering: 1 x per kwartaal
Meer informatie:
De gevolgde procedure:
-

-

-

In juli 2016 is het stimuleringsprogramma gestuurd naar meer dan 100 (kleine en grote)
organisaties met de uitnodiging tot het indienen van een aanvraag voor financiële
ondersteuning voor projecten die aansluiten bij de 2 genoemde thema’s in het
stimuleringsprogramma.
De eerste korte aanvraag, diende te worden ingediend voor 10 september 2016.
In september volgde een selectie door de werkgroep leden , in tweede zitting aangevuld met
drie adviesleden “uit het veld” .
8 organisaties werden in oktober 2016 uitgenodigd om een korte presentatie te houden.
7 organisaties zijn vervolgens uitgenodigd hun aanvraag voor 15 december 2016 verder uit
te werken.
15 februari 2017 hebben deze 7 organisaties te horen gekregen dat de besturen van
stichting Femi, stichting RC Maagdenhuis en Projecten in Nederland formeel heeft
toegezegd de projectaanvragen te financieren.
Op 21 maart heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden bij BOOST in Amsterdam, waarop
de 7 organisaties met elkaar konden kennismaken en uitwisselen.
Per 1 april 2017 kunnen de 7 projecten starten.

Open voor verdere uitbreiding: Waarschijnlijk op termijn.

1

De financiering van de 7 projecten worden vooralsnog gefinancierd door de drie fondsen die in de
werkgroep zijn vertegenwoordigd. Bij vervolgfinanciering zou financiële ondersteuning door andere
fondsen tot de mogelijkheden behoren.
b. Werkgroep ‘Sociale activering van migranten en vluchtelingen
Doel:
Elkaar informeren over ontwikkelingen en behoeften van organisaties en over trends in het
maatschappelijk middenveld. Elkaar informeren over ontvangen/gehonoreerde aanvragen.
Mogelijk kiezen voor extra ondersteuning van projecten die uitdagingen of groepen mensen
adresseren waar nog weinig oog voor is.
Deelnemers:
 Stichting Rotterdam / Dioraphte
 Porticus
 Oranje Fonds
 Instituut GAK
 Adessium foundation
 VSBfonds
 Janivo stichting
 Haëlla stichting
 Protestantse Diaconie Amsterdam
 Stichting DOEN
 Anton Jurgens Fonds
 Kansfonds
Contactpersoon van de themagroep:
Naam en functie: Suzanna Vergouwe, projectadviseur
Organisatie: Kansfonds
Email: s.vergouwe@kansfonds.nl
Tel.: 035 624 96 51
Bijzonderheden:
Vergadering: per half jaar
Meer informatie: geen gemeenschappelijke site
Projectaanvragen die we graag tegemoet zien:
 laagdrempelige projecten op het gebied van sociale activering, waarbij sprake is van
uitwisseling met de buurt;
 projecten die zich richten op het verkrijgen van stageplekken bij bedrijven en organisaties;
 projecten gericht op arbeidstoeleiding voor de doelgroep.
Voor alle aanvragen binnen dit focusgebied geldt, dat de fondsen zullen letten op de manier waarop er
contact is en samengewerkt wordt met voorliggende partijen (o.a. gemeente) en met andere
(vergelijkbare/versterkende) initiatieven in de betreffende wijk/stad. Fondsen hechten eraan dat er
uitwisseling plaatsvindt en men gebruik maakt van reeds ontwikkelde methodieken en materialen. Wij
zijn terughoudend in het honoreren van aanvragen voor de ontwikkeling van online tools en platforms.
Open voor verdere uitbreiding: ja
c. Werkgroep ‘Vluchtelingen en Educatie’
Doel:
De werkgroep richt zich voornamelijk op de problematiek van vluchtelingenkinderen en -jongeren
inzake het brede veld van educatie. Zij ervaren diverse problemen die direct samenhangen met hun
vluchtverleden, maar ook ondervinden zij belemmeringen bij het vinden en toegelaten worden tot het
gewenste onderwijs en bij hun persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties tijdens hun schoolperiode
(o.a. vanwege de vele verhuizingen).
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Het stimuleringsprogramma wil activiteiten ondersteunen gericht op de persoonlijke ontwikkeling en
goede onderwijsprestaties van kinderen en jongeren met een vluchtverleden. Ook wil het programma
activiteiten ondersteunen die de instroom in het onderwijs voor de doelgroep vergemakkelijken.
De werkgroep wil de organisaties in het werkveld educatie stimuleren om nieuwe projecten op
genoemd gebied te ontwikkelen of bestaande ‘good practices’ te versterken.
Deelnemers:
 Stichting R.C. Maagdenhuis
 Porticus
 Janivo Stichting
 Ars Donandi
 Stichting Loglijn
 Kansfonds
 Commissie PIN
 Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
 Stichting Boschuysen
 Eleven Floawers Foundation
Als adviseurs hebben in de beginfase in de werkgroep deelgenomen Stichting ASKV, Stichting
Vluchtelingenwerk Amsterdam en Het Rode Kruis.
Contactpersoon van de themagroep:
Naam en functie: Ineke van Keulen, programmasecretaris en beleidsmedewerker Maagdenhuis
Organisatie: R.C. Maagdenhuis
Email: i.vankeulen@maagdenhuis.nl
Tel.: 020-6243903
Vergadering:
Tot nu toe wordt 1x per kwartaal vergaderd. Een klein groepje trekkers komt maandelijks bij elkaar.
Meer informatie:
De gevolgde procedure:
-

-

De werkgroep heeft een document opgesteld voor een stimuleringsprogramma Educatie.
Op 1 november 2016 is dit stimuleringsprogramma toegezonden aan diverse grote en kleine
organisaties uit het werkveld die werken met de doelgroep met de uitnodiging om via een korte
schets een aanvraag in te dienen.
Na een eerste grove selectie van de ingediende aanvragen zijn deze voorgelegd aan een externe
adviescommissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van educatie en vluchtelingjongeren
en –kinderen. Aan de hand van hun adviezen zijn door de werkgroep 12 van deze geselecteerde
organisaties uitgenodigd om het project en zichzelf via een pitch te presenteren.
Acht organisaties zijn vervolgens gevraagd om hun aanvraag definitief uit te werken. Deze acht
organisaties konden half april 2017 starten met de uitvoering van hun project.
De projecten worden gefinancierd door de leden van de werkgroep.
Bij vervolgfinanciering of bij een eventuele tweede call for proposals zou financiële ondersteuning
door andere fondsen tot de mogelijkheden behoren.
Eind mei is er een startbijeenkomst waarop de acht organisaties met elkaar en met de leden van
de werkgroep kunnen kennismaken en elkaar tips kunnen geven ter versterking van hun project.
De projecten zullen in de loop van hun uitvoering bezocht worden door leden van de werkgroep..

Open voor verdere uitbreiding:
Ja, voor (vervolg)financiering en/of deelname in de werkgroep
d. Werkgroep ‘Beeldvorming’
De werkgroep geeft steun aan de metacampagne ´StayHuman` en tracht daarmee de beeldvorming
over vluchtelingen en migranten in positieve zin te veranderen.
e. Werkgroep ‘Kleine (particuliere) initiatieven voor vluchtelingen’
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Doel:
Door gezamenlijk het platform WIJDOENMEE.NU te starten waarop laagdrempel een aanvraag voor
een kleinschalig project ingediend kan worden, hopen we dat deze impulsen een positieve bijdrage
zullen leveren aan de samenleving. Aanvragers kunnen zowel vanuit een rechtspersoon (stichting,
vereniging) als vanuit een werkgroep een aanvraag indienen.
Haella Stichting is de trekker van het initiatief en beoordeelt de aanvragen, de andere fondsen hebben
geld ingelegd en worden door Haella op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Het betreft projecten voor en door vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en
ongedocumenteerden. Maximale begroting van het project is 10.000 euro, maximale aanvraag is
2.500 euro.
Deelnemers:
 Janivo Stichting
 Fonds1818
 Adessium
 Stichtng Boschuysen
 Fonds Schiedam Vlaardingen
 Fundatie van den Santheuvel Sobbe
 Fonds Westland
 Oranje Fonds
 Stichting Zonnige Jeugd
 Fred Foundation
 H. Hartstra Stichting
 VTW
 Leeuwensteinstichting
 FEMI
 Van Ravesteyn Fonds
 Stichting Henriettefonds
 Papefonds
 Haella Stichting
Contactpersoon van de themagroep:
Naam en functie: Geeske Zanen (directeur)
Organisatie: Haella Stichting
Email: geeske.zanen@haella.nl
Tel.: 070-3249929 / 06-42155278
Bijzonderheden:
Vergadering: platform is online (gestart op 5 mei 2016), Haella zal de fondsen op niet regelmatige
momenten informeren over de voortgang.
Meer informatie
www.wijdoenmee.nu
Open voor verdere uitbreiding
Ja

f.

Werkgroep ‘Internationale samenwerking´

De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar hoe vermogensfondsen het beste het verschil kunnen
maken voor vluchtelingen in en rond Syrië. Dit leidde ertoe dat er voorstellen zijn gezocht en
gevonden die zich richten op:
Alleenreizende minderjarigen en/of
Onofficiële kampen en/of
Vluchtelingen zonder medisch paspoort
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