Stappenplan

Matchen op vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is voor vluchtelingen in de opvang een manier om een netwerk op te bouwen en ervaring
op te doen. Ervaring met vrijwilligerswerk kan de kansen op betaald werk verbeteren en geeft de mogelijkheid
om de Nederlandse taal te oefenen.
Wilt u een vluchteling een kans bieden om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Met dit stappenplan
weet u binnen twee minuten welke voorwaarden er gelden voor vrijwilligerswerk door statushouders
en asielzoekers in de opvang.

Voer het stappenplan nu uit!
1.
Ja Ga naar 2

Nee Ga naar 5

6. Beschikt de organisatie over een verklaring vrijwilligerswerk?
Het UWV toetst of er sprake is van vrijwilligerswerk. Een organisatie heeft een verklaring vrijwilligerswerk nodig van
het UWV wanneer een asielzoeker er vrijwilligerswerk gaat doen. Een verklaring vrijwilligerswerk van het UWV wordt
voor drie jaar verleend, is niet persoonsgebonden en geldt voor de door de organisatie beschreven werkzaamheden.
De organisatie hoeft dus geen nieuwe verklaring aan te vragen als andere asielzoekers hetzelfde werk gaan doen.
Wil de organisatie de asielzoekers andere taken geven? Dan is wel een nieuwe verklaring nodig voor die
nieuwe werkzaamheden. Het UWV stelt de volgende voorwaarden aan de organisatie waar vrijwilligerswerk door
asielzoekers wordt verricht:
a. het werk is meestal onbetaald;
b. de organisatie heeft geen winstoogmerk;
c. het werk is goed voor de samenleving. Bijvoorbeeld werk in een buurtcentrum, of wandelen met ouderen.
Ja Ga naar 7

2. Is de (tijdelijke) verblijfsvergunning nog geldig?
Ja Ga naar 3

Nee Ga naar 5

3. Staat er op de vergunning aangegeven: “arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist”?

Nee Ga naar 9

7. Deze asielzoeker mag vrijwilligerswerk verrichten.
Hiervoor is geen TWV vereist. Wel een verklaring vrijwilligerswerk van het UWV.

Ja Ga naar 4

Nee Ga naar 5

8. Deze persoon mag geen vrijwilligerswerk verrichten.
4. Deze statushouder mag vrijwilligerswerk verrichten.
Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist. Voor de organisatie waar vrijwilligerswerk wordt
verricht, is ook geen vrijwilligersverklaring van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) nodig.
Let op: het vrijwilligerswerk moet nog wel aan de algemene criteria voor vrijwilligerswerk in Nederland voldoen
(de organisatie mag geen winstoogmerk hebben, het werk is over het algemeen onbetaald en het werk is goed
voor de samenleving).

Laat een organisatie asielzoekers vrijwilligerswerk doen zonder een geldig vreemdelingen identiteitsbewijs?
Dan is er sprake van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. De organisatie kan dan een boete krijgen.

9. Deze persoon mag geen vrijwilligerswerk verrichten.
Laat een organisatie asielzoekers vrijwilligerswerk doen zonder vrijwilligersverklaring van het UWV? Dan is er
sprake van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. De organisatie kan dan een boete krijgen.
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5. Deze persoon is niet in bezit van een (geldige, tijdelijke) verblijfsvergunning.
Heeft deze persoon wel een vreemdelingen-identiteitsbewijs?

Meer informatie?
Brochure

Vrijwilligerswerk

Wilt u weten hoe u een asielzoeker of statushouder
een kans kunt bieden om als vrijwilliger aan de slag te gaan?
Bekijk dan de brochure op www.rijksoverheid.nl/documenten/
brochures/2016/06/20/handreiking-vluchtelingen

Op www.vrijwilligerswerk.nl vindt u veel handige informatie
over vrijwilligerswerk.

Succesvol organiseren
Vrijwilligersentrale
Wanneer u op zoek bent naar vrijwilligerswerk kunt u beginnen
bij de plaatselijke vrijwilligerscentrale. De naam van deze centrale
kan verschillen per regio. Kijk hiervoor op
www.vrijwilligerswerk.nl/vacaturebanken-landelijk

Op de website van het COA kunt u een opvanglocatie zoeken bij
u in de buurt zie www.coa.nl. In steeds meer gemeenten zorgen
vrijwilligerscentrales in samenwerking met het COA en lokale
organisaties voor de werving en begeleiding van kandidaten op
de opvanglocaties naar vrijwilligerswerk in hun gemeente.
Kijk voor meer informatie over hoe zij dat aanpakken op
www.aandeslag.info

Aanvraagformulier verklaring vrijwilligerswerk
Op de website www.werk.nl van het UWV kunt u het aanvraagformulier
verklaring vrijwilligerswerk vinden. www.werk.nl/werk_nl/werkgever/
wervingsadvies/werkvergunning/wanneer-nodig/uitzonderingen
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In samenwerking met:

