
LANDELIJKE ORGANISATIES 

WIE WAT WAARVOOR HOE TE BEREIKEN

Begeleiding en  
educatie

-  Begeleiden tijdens de  
asielprocedure

-  Begeleiden bij gezinshereniging 
- Belangenbehartiging 
- Begeleiden aan kinderen 
-  Educatie (jongeren verbinden) 
-  Begeleiding bij taal en  

inburgering
- Begeleiding naar werk 
-  Maatschappelijke begeleiding

Mail: info@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon: (020)3467200
Site: www.vluchtelingenwerk.nl

Jeugdbescherming 
voor vluchtelingen 

- Alleenstaande kinderen
-  Belangen behartigen en  

wettelijk vertegenwoordigen
- Zelfstandig bij 18 jaar
- Begeleiden richting perspectief

Mail: contact@nidos.nl
Telefoon: 0885011200
Site: www.nidos.nl 

Asielopvang -  Opvang voor nieuwkomers die in 
de asielprocedure zitten

-  Kijken waar de nieuwkomers 
recht op hebben m.b.t. opvang

Mail: info@coa.nl 
Telefoon: 088-7157000
Site: www.coa.nl 

Taalmaatjes -   Ondersteuning bij het leren van 
het Nederlands

-   Contacten om eenzaamheid 
tegen te gaan

Mail: info@humanitas.nl
Telefoon: 020-5231100  
Site: www.humanitas.nl/ 
programmas/taalmaatjes/ 

Expertisecentrum -  Pharos zet op landelijk, regionaal 
en lokaal niveau haar kennis 
in om de preventie en aanpak 
van gezondheid bij asielzoekers, 
vluchtelingen en ongedocumen-
teerden te stimuleren 

Mail: info@pharos.nl
Telefoon: 0302349800 
Site: www.pharos.nl/nl/kennis- 
centrum/asielzoekers-en-vluchtelin-
gen/asielzoekers-en-vluchtelingen

Kenniscentrum 
Integratie

-  Doet onderzoek, adviseert en 
biedt praktische tips over vraag-
stukken rond integratie, migratie 
en diversiteit 

Mail: info@kis.nl
Telefoon: 030-2303260 
Site: www.kis.nl

Internationale 
organisatie voor 
migranten

-  Het bevorderen van ordelijke en 
humane migratie 

-  Het stimuleren van internationale 
samenwerking op het gebied  
van migratie 

-  Het uitvoeren  van initiatieven 
 en projecten op het gebied  
van migratie 

-  Geven van humanitaire hulp aan 
migranten die in nood verkeren, 

Mail: missionthehague@iom.int
Telefoon: +3170 318 1500
Site: www.iom-nederland.nl

Stichting voor 
Vluchteling  
studenten

-  Het UAF ondersteunt  
vluchtelingen bij studie en werk

Mail: donatateuren@uaf.nl
Telefoon: 030-2520835
site: www.uaf.nl

Immigratie en  
Naturalisatiedienst

-  IND voert het vreemdelingen- 
beleid in Nederland uit 

-  Beoordeelt alle verblijfsaanvragen 
van mensen die in Nederland  
willen wonen of die graag 
 Nederland willen worden 

Mail: vanuit de site 
Telefoon: 088 043 04 30 
Site: www.ind.nl

SOCIALE KAART NIEUWKOMERS ’S-HERTOGENBOSCH 
VOOR PROFESSIONALS 

  

Sociale kaart nieuwkomers ‘s-Hertogenbosch voor professionals

Wie Wat Waarvoor Hoe te bereiken? 

Landelijke organisaties 

Begeleiding en 
educatie 

- Begeleiden tijdens de asielprocedure 
- Begeleiden bij gezinshereniging  
- Belangenbehartiging  
- Begeleiden aan kinderen  
- Educatie (jongeren verbinden)  
- begeleiding bij taal en inburgering 
- Begeleiding naar werk  
- Maatschappelijke begeleiding 

Mail: info@vluchtelingenwerk.nl 
Telefoon: (020)3467200 
Site: www.vluchtelingenwerk.nl 

Jeugdbescherming 
voor vluchtelingen 

- Alleenstaande kinderen 
- Belangen behartigen en wettelijk 
vertegenwoordigen 
- Zelfstandig bij 18 jaar 
- Begeleiden richting perspectief

Mail: contact@nidos.nl 
Telefoon: 0885011200 
Site: www.nidos.nl 

COA Asielopvang - Opvang voor nieuwkomers die in de 
asielprocedure zitten 
- Kijken waar de nieuwkomers recht op hebben 
m.b.t. opvang

Mail: info@coa.nl  
Telefoon: 088-7157000 
Site: www.coa.nl 

Taalmaatjes -  Ondersteuning bij het leren van het Nederlands 
-  Contacten om eenzaamheid tegen te gaan.

Mail: info@humanitas.nl  
Telefoon: 020-5231100   
Site:  www.humanitas.nl/
programmas/taalmaatjes/ 

Expertisecentrum - Pharos zet op landelijk, regionaal en lokaal niveau 
haar kennis in om de preventie en aanpak van 
gezondheid bij asielzoekers, vluchtelingen en 
ongedocumenteerden te stimuleren 

Mail: info@pharos.nl  
Telefoon: 0302349800  
Site:www.pharos.nl/nl/
kenniscentrum/asielzoekers-en-
vluchtelingen/asielzoekers-en-
vluchtelingen 

Kenniscentrum 
Integratie

- Doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips 
over vraagstukken rond integratie, migratie en 
diversiteit 

Mail: info@kis.nl 
Telefoon: 030-2303260  
Site: www.kis.nl 

Internationale 
organisatie voor 
migranten

- Het bevorderen van ordelijke en humane migratie  
- Het stimuleren van internationale samenwerking 
op het gebied van migratie  
- Het uitvoeren  van initiatieven en projecten op het 
gebied van migratie  
- Geven van humanitaire hulp aan migranten die in 
nood verkeren, 

Mail: missionthehague@iom.int 
Telefoon: +3170 318 1500 
Site:www.iom-nederland.nl/nl/  

Stichting voor 
Vluchteling 
studenten

- Het UAF ondersteunt vluchtelingen bij studie en 
werk

Mail: donatateuren@uaf.nl 
Telefoon: 030-2520835 
site: www.uaf.nl 

Immigratie en 
Naturalisatiedienst. 

- IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland 
uit  
- Beoordeelt alle verblijfsaanvragen van mensen die 
in Nederland willen wonen of die graag Nederland 
willen worden. 

Mail: vanuit de site  
Telefoon: 088 043 04 30  
Site: www.ind.nl  

Regionale organisaties (’s-Hertogenbosch) 

Werk & inkomens - Streven naar bijstandsonafhankelijkheid en 
realiseren van toeleiding naar werk 
- Ondersteunen mensen optimaal in hun 
ontwikkeling en verzilveren hun loonwaarde 
- Activeren mensen en laten mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de 
samenleving 
- Zorgen voor het tijdig en juist uitkeren van 
inkomen als laatste vangnet om mensen een 
bestaansminimum te garanderen

Mail: weenerxl@s-hertogenbosch.nl 
Telefoon: (073)6158615 
Site: www.weenerxl.nl 
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nood verkeren, 

Mail: missionthehague@iom.int 
Telefoon: +3170 318 1500 
Site:www.iom-nederland.nl/nl/  

Stichting voor 
Vluchteling 
studenten

- Het UAF ondersteunt vluchtelingen bij studie en 
werk

Mail: donatateuren@uaf.nl 
Telefoon: 030-2520835 
site: www.uaf.nl 

Immigratie en 
Naturalisatiedienst. 

- IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland 
uit  
- Beoordeelt alle verblijfsaanvragen van mensen die 
in Nederland willen wonen of die graag Nederland 
willen worden. 

Mail: vanuit de site  
Telefoon: 088 043 04 30  
Site: www.ind.nl  

Regionale organisaties (’s-Hertogenbosch) 

Werk & inkomens - Streven naar bijstandsonafhankelijkheid en 
realiseren van toeleiding naar werk 
- Ondersteunen mensen optimaal in hun 
ontwikkeling en verzilveren hun loonwaarde 
- Activeren mensen en laten mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de 
samenleving 
- Zorgen voor het tijdig en juist uitkeren van 
inkomen als laatste vangnet om mensen een 
bestaansminimum te garanderen

Mail: weenerxl@s-hertogenbosch.nl 
Telefoon: (073)6158615 
Site: www.weenerxl.nl 
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REGIONALE ORGANISATIES (’S-HERTOGENBOSCH/DEN BOSCH) 

WIE WAT WAARVOOR HOE TE BEREIKEN

Werk & inkomens -  Streven naar bijstands- 
onafhankelijkheid en realiseren 
van toeleiding naar werk

-  Ondersteunen mensen optimaal 
in hun ontwikkeling en verzilveren 
hun loonwaarde

-  Activeren mensen en laten 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt participeren in de 
samenleving

-  Zorgen voor het tijdig en juist 
uitkeren van inkomen als laatste 
vangnet om mensen een  
bestaansminimum te garanderen

Mail: weenerxl@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: (073)6158615
Site: www.weenerxl.nl

Ontmoetings- 
plekken

-  Statushouders en andere inwo-
ners met elkaar verbinden

-  Nieuwkomers sneller volwaardig 
laten deelnemen aan de maat-
schappij

- I n samenwerking met Weener XL 
ondersteunen bij hun zoektocht 
naar en voorbereiding op werk, 
stage of opleiding

Mail: welkom@welkomplein.nl
Telefoon: - 
Site: www.welkomplein.nl

Ontmoetingsplek -  Mensen komen samen door  
middel van activiteiten die de 
organisatie in huis heeft.  
Iedereen mag binnenlopen, 
hierdoor kunnen vluchtelingen 
contact maken met andere 
inwoners van Den Bosch. Coper-
nikkel organiseert onder andere 
fiets en taallessen. Ook is er een 
wereldkeuken waar mensen met 
verschillende nationaliteiten 
samen kunnen koken en eten 

Mail: info@copernikkel.nl
Telefoon: 0625215340
Site: www.copernikkel.nl

Woningcorporatie -   Ondersteuning bij het bieden van 
(sociale) koop en huurwoningen 

-  Ondersteuning bij senioren- 
woningen 

Mail: klantenservice@zayaz.nl
telefoon: 073-6482400
Site: www.zayaz.nl 

Taalles -  Gratis maatwerk voor alloctonen 
en autochtonen in ‘s-Hertogen-
bosch voor de Nederlandse taal

-  Spellen, grammatica, lezen en 
spreken 

- Speciaal voor volwassenen 

Mail: willeke@abcleermee.nl
marjohn@abcleermee.nl
Telefoon: - 
Site: www.abcleermee.nl

Taalmaatjes -  Ondersteuning bij het leren van 
de Nederlandse taal 

-  Je kan gekoppeld zijn aan één 
taalmaatje of aan een groep

-  Je kunt met elkaar studeren of 
met elkaar praten

-  Er zijn computers beschikbaar 
met oefenmateriaal

Mail: info@bibliotheekdenbosch.nl
Telefoon: 0736802900
site: www.bibliotheekdenbosch.nl

SOCIALE KAART NIEUWKOMERS ’S-HERTOGENBOSCH 
VOOR PROFESSIONALS 
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REGIONALE ORGANISATIES (’S-HERTOGENBOSCH/DEN BOSCH) 

WIE WAT WAARVOOR HOE TE BEREIKEN

Taalmaatjes -  Organiseert taalprojecten voor 
mensen die de Nederlandse taal 
niet voldoende beheersen

Mail: info@gildedenbosch.nl
Telefoon: 073-6891033
Site: www.gildedenbosch.nl

Vraag en aanbod -  Oproepen voor vrijwilligerswerk
- Oproepen voor maatjesprojecten 
-  Diensten aangeboden en gevraagd

Mail:-
Telefoon: - 
Site: www.platform073.nl

Taalles en  
oefeningen voor het 
inburgerinsexamen 

-  Ondersteuning bij het leren van 
de Nederlandse taal

-  Les volgen op locatie, zelfstandig 
online of gebruik maken van een 
privé taal trainer

-  Je leert spreken, luisteren,  
schrijven en lezen 

Mail: denbosch@sagenn.nl
Telefoon: 088-4446000
Site: www.sagenn.nl

Les over e-overheid - Leren over Digi-D
- Leren over toeslagen
- Leren over zorg
- Leren over belastingdienst
- Gericht op volwassenen 

Mail:  
cursus@bibliotheekdenbosch.nl
Telefoon: 073-6802900
Site: www.bibliotheekdenbosch.nl
 

Vergroten digitale 
redzaamheid  
jongeren

- Leren over identiteit
- Leren over bijbanen
- Leren over verkeer
- Leren over openbaar vervoer
-  Leren over digitale  

zelfredzaamheid

Mail: 
angeliek.vanderzanden@digisterker.nl 
Telefoon: 0627436189
Site: www.doejedigiding.nl

KOO -  Voor al uw vragen over: Geldza-
ken, Zorg en hulp, Jeugd en gezin, 
Wonen en vervoer, Opleiding en 
werk, Meedoen en meehelpen.

Mail: -
Telefoon: 073 - 206 88 88
Site: www.kijkopkoo.nl

Powerup073 -  Powerup073 richt zich op jonge-
ren tussen 12-23 jaar en stimu-
leert hen om de eigen krachten 
kwaliteiten zo goed mogelijk te 
benutten. 

- Talentontwikkeling 
- Jongerenparticipatie 
- Individuele begeleiding 

Mail: info@powerup073.nl 
Telefoon: - 
Site: www.powerup073.nl

SOCIALE KAART NIEUWKOMERS ’S-HERTOGENBOSCH 
VOOR PROFESSIONALS 
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