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1.   Inleiding 
 
“Gastgezin voor een Vluchteling’ is in augustus 2015 ontstaan als burgerinitiatief, in reactie 
op de toenemende polarisatie rond de komst van vluchtelingen naar Nederland. Wat 
aanvankelijk begon als een eenvoudig initiatief van Jurrien en Janet ten Brinke om 400 
vluchtelingen in de Apeldoornse noodopvang te verbinden met Nederlandse gezinnen is in 
enkele maanden tijd uitgegroeid tot een organisatie die een belangrijke stem 
vertegenwoordigt van Nederlanders die vluchtelingen met liefde en gastvrijheid tegemoet 
willen treden.  
 
De impact van het initiatief Gastgezin voor een vluchteling heeft elke verwachting 
overtroffen. Bijna 27.000 Nederlanders hebben zich opgegeven als Gastgezin, in tientallen 
plaatsen hebben events plaatsgevonden waarin Nederlandse burgers vluchtelingen op 
positieve wijze mochten ontmoeten. Het initiatief heeft veel media aandacht gekregen en 
inmiddels zijn er goede samenwerkingsrelaties ontwikkeld met partijen als het COA, 
Vluchtelingenwerk Nederland en politieke partijen.  

 
1.1 De opvang van vluchtelingen in Europa 
De onveilige situatie in delen van de wereld zorgt 
voor een toename van het aantal vluchtelingen in 
Europa. Om de opvang in goede banen te leiden, 
verdelen Nederland en andere EU-landen 
vluchtelingen over de verschillende lidstaten.   
 
Stichting ´Gastgezin voor een Vluchteling´ zet zich 
in om duurzame verbinding tot stand te brengen 
tussen Nederlandse burgers en vluchtelingen 
vanuit de overtuiging dat ieder mens, en zeker 
vluchtelingen, liefde en vriendschap nodig hebben 
en dat in het huidige systeem niet altijd krijgen.  
Door vluchtelingen gastvrij te ontvangen en hen in 
contact te brengen met ‘gewone’ Nederlandse 
burgers worden drempels verlaagd om 
vluchtelingen met een status succesvoller te laten 
integreren en participeren in de Nederlandse maatschappij.   
 
De stichting Gastgezin voor een Vluchteling wil in samenwerking met organisaties als het 
COA en Vluchtelingenwerk Nederland werken aan een gelijkwaardige,  sociale en duurzame 
verbinding tussen vluchtelingen en Nederlanders. 
 

2. Doelstelling  
 
De hoofddoelstelling van stichting ´Gastgezin voor een Vluchteling´ is om duurzame 
verbinding tot stand te brengen tussen Nederlandse burgers en vluchtelingen.  
 
Daaruit komen de  volgende afgeleide doelen voort: 

1. Het zowel financieel als operationeel initiëren en ondersteunen van initiatieven, 
projecten en evenementen die die bijdragen aan de hoofddoelstelling. 
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2. Het vertegenwoordigen van de stem van de gastvrije Nederlandse burger in het 
maatschappelijk debat en invloed uitoefenen op beleid en wetgeving betreffende de 
opvang en integratie van vluchtelingen in de politiek en de media. 

3. Het werven van fondsen, vrijwillige inzet en andersoortige ondersteuning ten behoeve 
van de doelstelling van de stichting. 

4. Het faciliteren van een platformfunctie waar gastvrije Nederlanders, 
vluchtelingenorganisaties en vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten. 

 
 

 
 
Als effect van het realiseren van deze doelstellingen wordt een betere integratie van 
vluchtelingen gerealiseerd.  

 
2.1 Visie  
 
De visie van de stichting is dat door het creëren en stimuleren van persoonlijke 
betrokkenheid de integratie van vluchtelingen wordt bevorderd met als effect dat het 
welbevinden en het gevoel van veiligheid van zowel vluchtelingen als Nederlandse burgers 
toeneemt. Vluchtelingen die regelmatig contact hebben met Nederlanders (‘Gastgezinnen’) 

integreren significant beter dan vluchtelingen die dat contact niet hebben. 
 

2.2 Missie 
 
Gastgezin voor een Vluchteling verbindt Nederlandse burgers/gastgezinnen op betekenisvolle 

wijze door: 

 Ontmoeting te faciliteren tijdens evenementen voor Nederlanders en Vluchtelingen. 
 Lokale initiatieven inspireren en faciliteren door hen in contact te brengen met 

gastgezinnen. 
 De stem van de gastvrije Nederlander te vertegenwoordigen richting politieke partijen 

en maatschappelijke organisaties en in de media.  
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 Samen met het COA, gemeentes en vluchtelingenorganisaties er naar te streven 
vluchtelingen met een status duurzaam te verbinden aan Nederlanders. 

 
3. Het bestuur 

 
Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en levert een wezenlijke bijdrage aan de missie van 
Gastgezin voor een Vluchteling. De bestuursleden leveren een bijdrage op het terrein van 
het ambassadeurschap, stakeholder management, mediarelaties en netwerkenactiviteiten. 
Het bestuur zoekt bestuurlijke afstemming en samenwerking met andere 
vluchtelingenorganisaties en particuliere initiatieven. 
 
Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. De activiteiten van het bestuur zijn 
onbezoldigd.  
 

 Het bestuur: 
 is nauw betrokken bij het werk van Stichting Gastgezin voor een Vluchteling en 

bestuurt de organisatie tegelijkertijd op hoofdlijnen. 
 ziet er op toe dat de activiteiten van Stichting Gastgezin voor een Vluchteling 

bijdragen aan het realiseren van de missie en doelstellingen. 
 is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en resultaten. 
 beoordeelt het strategisch plan en de daarvan afgeleide jaarplannen, 

projectplannen, de jaarlijkse begroting en toetst de voortgang van de plannen 
gedurende het jaar. 

 beslist over noodzakelijke aanpassingen van plannen, budgetten en investeringen. 
 beslist over benoeming, functioneren en ontslag van de directie. 
 heeft taken gedelegeerd aan de directie, statutair heeft de directe een 

beleidsvoorbereidende, -adviserende en –uitvoerende taak. 
 

Bestuursleden: 
Bestuursvoorzitter:  Jurrien ten Brinke 
Secretaris en penningmeester: Hermann Toebes 
Bestuurslid:  Gert Breman 
 

3.2 Organigram 
 

 


