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Voor Welkom Groepen:
Laat je matchen met een 

nieuwkomer!



Zo werkt het

Aanmelding Welkom Groep

• Willen jullie graag als Welkom Groep meedoen? Dan vragen 
we jullie om een groep te vormen die uit vijf personen bestaat; 
bijvoorbeeld vrienden, familieleden, collega’s, teamgenoten, 
jaarclubleden of buren.

• Jullie belangrijkste rol is om gedurende een jaar op te trekken 
met een nieuwkomer of nieuwkomersgezin uit Haarlem of 
omgeving.

• De nieuwkomers die meedoen zijn vluchtelingen en gevluchte 
gezinnen die inmiddels zo’n zes tot twaalf maanden in Haarlem 
wonen. In de meeste gevallen komen zij uit Syrië of Eritrea.

• Het doel van Samen Hier is dat zij sneller hun weg vinden in 
de Nederlandse samenleving. Daarom vragen wij jullie om 
bijvoorbeeld samen te eten met de nieuwkomer(s), de taal te 
oefenen, de stad te verkennen, verjaardagen en feestdagen te 
vieren, moeilijke brieven uit te leggen of mee te denken over 
studie of werk.

• In Canada, waar soortgelijke projecten lopen, blijkt dat een 
groep van vijf handig is. Hierdoor is er altijd wel iemand 
beschikbaar die zijn of haar netwerk, kennis en tijd kan delen.

 



• Houd bij de samenstelling van de groep in gedachte dat het 
belangrijk is om helder en open te communiceren over jullie 
verwachtingen en elkaars rollen. Zo kunnen jullie de kracht van 
de groep en van elk groepslid optimaal benutten.

• Meld de Welkom Groep aan via het aanmeldformulier op 
samenhier.nl. Aanmelden is ook al mogelijk als jullie nog 
bezig zijn met het samenstellen van een groep. Wij nemen 
vervolgens contact op om te horen wie jullie zijn, wat jullie 
verwachten van de match en om eventuele vragen te 
beantwoorden.

Voorbereiding

• Zodra de groep compleet is en aangemeld, vragen we jullie 
een enquête in te vullen over jullie achtergronden, wensen en 
verwachtingen zodat we een goede match kunnen maken.

• Ter voorbereiding op de eerste ontmoeting en de weken 
daarna krijgen jullie een training op een dagdeel dat jullie 
het beste uitkomt. Deze training duurt ongeveer twee uur en 
vindt plaats in Haarlem. Het is ook een goede gelegenheid om 
andere Welkom Groepen te ontmoeten en vragen te stellen.

• Elke Welkom Groep wijst een groepsleider aan die het vaste 
aanspreekpunt is voor Samen Hier. Andersom krijgt hij of zij 
een vast contactpersoon bij Samen Hier voor alle vragen die 
binnen de groep opkomen tijdens deelname.

 



• We vragen van alle leden van de Welkom Groep een Verklaring 
Omtrent Gedrag. Jullie hoeven daar zelf niets voor te betalen.

 

Matching en onderzoek

• Voor een veelbelovende match tussen jullie Welkom Groep en 
een nieuwkomer of gezin maken we gebruik van een speciale 
methode die ontwikkeld is door dr. Craig Damian Smith en zijn 
onderzoeksgroep aan de Universiteit van Toronto.

• We koppelen jullie met behulp van een innovatief algoritme 
en op basis van bijvoorbeeld jullie professionele achtergrond, 
gezinssamenstelling, leeftijd en interesses.

• Dr. Craig Damian Smith analyseert ook de resultaten van 
Samen Hier. Dus door deel te nemen aan Samen Hier doen 
jullie ook mee aan zijn onderzoek. Een onderzoeksassistent 
vraagt na zes en na twaalf maanden naar jullie ervaringen, om 
goed te begrijpen of en hoe Samen Hier in Nederland werkt 
om integratie te versnellen. Alle antwoorden worden anoniem 
verwerkt.

Kennismaking

• Zodra er een match is nodigen we jullie uit voor een eerste 
kennismaking bij de nieuwkomer(s) thuis. 

• Samen maken we afspraken over de invulling van het komende 
jaar.



• Er is ook een cultureel ambassadeur – bijvoorbeeld een 
‘oudkomer’ – aanwezig. Hij of zij treedt de eerste maanden 
op als tolk en kan ook eventuele culturele verschillen 
overbruggen.

Contact

• Het is aan jullie wanneer en waar jullie met elkaar afspreken. 
Tijdens de eerste maanden is het contact waarschijnlijk 
intensiever dan tijdens de latere maanden. Het verschilt ook 
per nieuwkomer of gezin waar behoefte aan is.

• We raden jullie aan om wekelijks met elkaar af te spreken, 
waarbij steeds minimaal twee leden van de groep aanwezig 
zijn. Bijvoorbeeld om samen te eten of de taal te oefenen.

• Tussendoor houden jullie contact via een whatsappgroep. 
Daar zit ook iemand van Samen Hier in, zodat we kunnen 
ondersteunen als er vragen zijn.

• In totaal verbinden jullie je voor twaalf maanden aan elkaar, 
maar als na drie maanden blijkt dat het onderling niet werkt 
kunnen jullie eerder stoppen. We hopen dat jullie na dit jaar als 
vrienden contact houden, maar dat hoeft natuurlijk niet. 

 
 
 
 



Begeleiding

• Vlak na de kennismaking met de nieuwkomer(s) organiseren 
we een tweede training: dé gelegenheid om ook andere 
Welkom Groepen te ontmoeten. We leggen tijdens die 
bijeenkomst uit wat jullie wel en niet zelf op hoeven te pakken 
en naar welke organisaties en diensten in Haarlem jullie de 
nieuwkomer(s) kunnen doorverwijzen.

• Wij bellen elke groepsleider regelmatig op om te kijken hoe het 
gaat en of ondersteuning wenselijk is. We bellen in elk geval 
na de eerste week, de eerste maand en vervolgens om de drie 
maanden. Als jullie tussentijds vragen hebben zijn we ook 
bereikbaar.



Team Samen Hier

Samen Hier wordt gecoördineerd door Justice and Peace 
Nederland. Voor de uitvoering van Samen Hier in Haarlem werkt 
Justice and Peace samen met Stem in de Stad.

Tariq Alhasan van Justice and Peace (T.Alhasan@justiceandpeace.
nl en 070 76 31 498 - 06 4425 9557) zorgt voor een goede match 
en is jullie aanspreekpunt voor alle vragen over de match of jullie 
deelname aan Samen Hier. 

Myrna Bockhoudt van Stem in de Stad (myrnabockhoudt@
stemindestad.nl en 023 534 28 91 - 06 1063 8414) heeft een 
uitstekende kennis van de sociale kaart in Haarlem. Zij helpt jullie 
bij vragen over sociale en maatschappelijke organisaties voor 
vluchtelingen in Haarlem en de juiste doorverwijzingen. 



Volg ons
op Facebook,
Instagram en
LinkedIn.

@samenhier
#samenhier

Adres
Samen Hier
Riviervismarkt 5
2513 AM
Den Haag

Contact
info@samenhier.nl
www.samenhier.nl
070 763 14 99


