
VluchtelingenWerk Voorst in Kulturhus Jachtlust

In Twello en omliggende dorpen van de gemeente Voorst zetten zo'n 15 vrijwilligers zich 
dagelijks in voor Vluchtelingenwerk.
Al onze vrijwilligers hebben één ding gemeen:
zij doen iets concreets voor vluchtelingen en ze krijgen er een wereld aan indrukken voor 
terug. Werk dat veel vraagt, maar ook veel biedt.
Werk waarbij in meer dan één opzicht een wereld voor je opengaat. 

De kerntaken                                                 
• coaching bij vestiging    
• coaching inburgering en integratie
• informatiepunt inburgering en materiële rechtspositie (spreekuur)
• integratie activiteiten
• taalcoaching
• ondersteuning asielprocedure 2e fase*
• begeleiding uitgeprocedeerde vluchtelingen
• publieksvoorlichting

De asielprocedure kan weer heropend worden omdat een verblijfsvergunning bepaalde tijd 5 jaar geldig is en 
gedurende deze periode kan worden ingetrokken, omdat het land van herkomst bijvoorbeeld veilig is verklaard.
VluchtelingenWerk Voorst is een maatschappelijke organisatie die:

• Informatie en advies geeft op het vlak van inburgering; 
• Vluchtelingen maatschappelijke/psycho-sociale begeleiding biedt; 
• Ondersteuning biedt bij juridische procedures rond verblijfsvergunningen en 

asielzaken; 
• (groepsgerichte) inburgeringactiviteiten aanbiedt aan vluchtelingen en andere 

migranten; 
• Voorlichting geeft aan alle inwoners van de gemeente over 

vluchtelingen(zaken),andere culturen en interculturele communicatie; 
• Contacten tussen autochtone inwoners en vluchtelingen/andere migranten tot stand 

brengt. 

VluchtelingenWerk Voorst is een professionele organisatie, die met de inzet van betaalde en 
onbetaalde medewerkers haar activiteiten verricht. De inzet van goed gekwalificeerde 
vrijwilligers is van onschatbaar belang. Zij vervullen door hun persoonlijke betrokkenheid en 
het gebruik van hun eigen lokale netwerk een brugfunctie naar de samenleving.
VluchtelingenWerk Voorst is lid van VluchtelingenWerk Nederland en kan een beroep doen 
op specialistische kennis op het vlak van inburgering en vluchtelingenzaken. 

Op dinsdag van 11.00 en 15.00 is er inloopspreekuur.
Locatie; Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello

Voor aanmelding van vrijwilligerswerk en informatie kunt u contact opnemen met:
Coördinator: Gerda van Diejen
Tel: 0571-271730 (bereikbaar op maandag en dinsdag)
Zakelijk telefoonnummer: 06-29488484
Email: gvandiejen@vwoverijssel.nl
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