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Missie: Bemiddeling
Vluchtelingen Welkom wil een bijdrage leveren aan de succesvolle integratie van vluchtelingen in 
Nederland door hen in contact te brengen met mensen die hen daarbij willen ondersteunen, door 
het bemiddelen bij het vinden van woonruimte, en, eventueel, doorverwijzen van nieuwkomers 
naar andere organisaties in het maatschappelijk middenveld. Naast het primaire proces — 
bemiddeling — en verwijzing ziet Vluchtelingen Welkom een mogelijke rol voor zichzelf als medium 
voor crowdfunding, voor de communicatie van de issues rond het thema vluchteligenprobematiek 
en als medium voor het bereiken van een nieuwe doelgroep — jongeren, de digital natives.

Visie: Menselijk perspectief
Nog wordt migratie onvoldoende als Europees probleem waargenomen, voor veel mensen zijn 
de grenzen van Europa ver weg. Het menselijke perspectief legt het in toenemende mate af 
tegen polarisatie, de sociale cohesie staat toenemend onder druk. Vluchtelingen Welkom wil een 
tegengeluid laten horen en mensen in staat stellen, concreet iets te doen. Initiatiefnemer Jonas 
Kakoschke formuleert het zo: ‘Ik wil dat we vluchtelingen niet meer zien als homogene massa 
maar als individuen die goede redenen hebben hun land te verlaten. We moeten elkaar simpelweg 
wat beter leren kennen. Iemand in je eigen huis opnemen is daarbij de meest doeltreffende 
manier.’ Vluchtelingen Welkom ziet zichzelf als een netwerkorganisatie: Burgerparticipatie 
en samenwerking, betrokkenheid met en inbreng van andere organisaties in het veld zijn 
sleutelwoorden voor onze insteek. In die zin is Vluchtelingen Welkom een typisch Nederlands 
polderproject: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf.’

Doel: Burgerparticipatie
We zijn ervan overtuigd dat Vluchtelingen Welkom goed aansluit bij de leidende gedachte van de 
‘participatiemaatschappij’. Door in te zetten op directe menselijke betrokkenheid zijn we in staat, 
filantropisch potentieel aan te spreken dat anders wellicht onbenut zou blijven. Voor 2015 zijn 
voor de gemeenten hoge taakstellingen afgekondigd en moeten dus veel vluchtelingen gehuisvest 
worden. Algemeen wordt verondersteld dat de sociale huurwoningmarkt onvoldoende in staat zal 
zijn om mensen te huisvesten. Onze bemiddeling brengt mensen dichterbij elkaar en stelt eenieder 
in staat, een positieve bijdrage te leveren.


