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Inleiding
The Dutch Tulip wil door kansen te creëren voor vluchtelingen door een brug slaan tussen hen en de
Nederlandse samenleving. Daarnaast wil the Dutch Tulip de bestaande angsten in de samenleving als
gevolg van de negatieve beeldvorming in de media wegnemen.
Visie
Onze visie is om de drempel tussen vluchtelingen en de rest van de samenleving te verkleinen in de
brede zin van het woord. Wij voelen ons hiertoe geroepen vanuit onze persoonlijke achtergrond als
voormalige vluchteling(en) in Nederland of vanuit onze betrokkenheid met deze groep. Het
vluchtelingendebat is in de laatste jaren erg verhard waardoor het soms moeilijk is voor de
gemiddelde burger om het grotere geheel te bevatten. Ons doel is om naast het wegnemen van
angst en negativiteit kansen te creëren voor deze speciﬁeke groep om de integratie te bevorderen.
Middels onze organisatie willen wij laten zien dat er meer zaken zijn die ons verbinden dan die ons
onderscheiden. Daarom vinden wij het erg belangrijk om continue met elkaar in dialoog te blijven en
bruggen te bouwen tussen deze groepen.
Missie
Onze missie luidt het behartigen van de belangen van vluchtelingen door hen te begeleiden naar
werk. Dit komt voort vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel om de samenhorigheid binnen de
Nederlandse samenleving te vergroten.
Middels het identiﬁceren van hun talenten proberen wij een zo goed mogelijke match te maken
tussen een vluchteling en een stageplek.
We richten ons voornamelijk op ambachten.
Daarnaast wil de Dutch Tulip deze doelgroep ondersteunen door middel van bijscholing in de
Nederlandse taal. Als organisatie hebben wij namelijk de overtuiging dat positief bijdragen aan de
samenleving een oplossing biedt voor veel maatschappelijke problemen en uitdagingen. Middels dit
initiatief hopen wij de drempel tussen vluchtelingen en de Nederlandse samenleving te verkleinen.
Werkzaamheden in 2017
Na de voorbereidende werkzaamheden in 2016 bestaande uit het werven van werkgevers en
vluchtelingen zijn we in 2017 begonnen met het koppelen van vluchtelingen aan werkgevers.
Er is hard gewerkt om het netwerk van werkgevers uit te breiden.
Daarvoor is samengewerkt met De Haagse Huiskamer, Resto van Harte en Migrant Inc.
Verder is contact gezocht met potentiële bedrijven.
Vluchtelingen zijn geworven via taalaanbieders, VluchtelingenWerk en de gemeente Den Haag.
Via mond tot mond reclame melden vluchtelingen zich ook spontaan voor begeleiding naar een
stageplaats.
WE hebben met steun van Instituut Gak het project “Vluchtelingen maken werk van werk”
uitgevoerd.

Behaalde resultaten
In 2017 hebben we 18 vluchtelingen gekoppeld aan een stageplaats in een bedrijf in de volgende
sectoren: bouw, fietsenmaker, horeca, kleermaker, tassenatelier, elektrotechniek en een
garagebedrijf.
We hebben meer vluchtelingen gesproken, maar van een aantal was het taalniveau nog niet
voldoende om stage te lopen.
Een positieve ontwikkeling was dat 5 vluchtelingen al werk gevonden hadden voor de stage begon.
Een paar vluchtelingen kozen ervoor eerst hun taalcursus af te ronden.
Verder was een groepje niet voldoende gemotiveerd om stage te gaan lopen.
Wat hebben we geleerd
De resultaten geven aan dat een goede intake met een analyse van competenties en motivatie van
belang zijn om een goede match te maken met een werkgever. Het taalniveau is een belangrijke
factor voor het kunnen volgen van een stage.
Het is positief dat werkgevers vluchtelingen een kans willen geven in hun bedrijf. Voor het draagvlak
is het belangrijk dat we goede matches maken.
Begeleiding van de vluchtelingen tijdens de stage draagt ook bij aan een positief resultaat.
Toekomstperspectief
We willen verder gaan met onze werkzaamheden in 2018 omdat we bij kunnen dragen aan de
integratie van vluchtelingen.

