DUTCH MIGRANTS INTEGRATION TEAMS

Benieuwd naar onze mogelijkheden?
Wij komen graag met gemeenten en welzijns/hulpverleningsorganisaties in contact. Tijdens het intakegesprek zullen wij u
over onze unieke aanpak vertellen.
EIGEN KRACHT

+31 6 55 680 639
Info@dmit.nl
www.dmit.nl

ZELFORGANISATIE

KOSTENBESPAREND

MET EN VOOR STATUSHOUDERS (ERVARINGSDESKUNDIGEN)
R E I S T U ME E ? W W W . D MI T . N L

DUURZAAM

OP EIGEN KRACHT

WIE IS DMIT EN WAT DOET ZE?

EEN NIEUWE VISIE OP HET
WERKEN MET VLUCHTELINGEN

INNOVATIEVE AANPAK

Het is helaas van alle tijden dat mensen hun eigen land moeten
ontvluchten om elders een veiliger bestaan op te bouwen.
Ongetwijfeld zijn er ook bij u in de buurt statushouders die alles in
hun land hebben moeten achterlaten voor een betere toekomst.
De initiatiefnemers van DMIT ondersteunen deze statushouders
in hun zoektocht naar een zelfstandig waardig bestaan in
Nederland.

DMIT is een jonge organisatie. Gedreven door de vele
goede voorbeelden van ondersteuning van overheid
en hulporganisaties leren we nog elke dag. DMIT wil
ons land voor statushouders veel begrijpbaarder
maken door inzet van goed geschoolde en goed
samenwerkende medewerkers uit de thuislanden,
door scholing van professionals en vrijwilligers, maar
vooral ook door de statushouders te ondersteunen in
hun eigen kracht te zetten.

Niet alleen onze taal is voor de statushouders moeilijk, maar ook
de uitgebreide regelgeving en onze cultuur wijken vaak af van wat
men gewend is. Bovendien kunnen traumatische ervaringen in het
thuisland ook invloed hebben op het dagelijkse functioneren.
DMIT helpt de statushouders weer “in hun kracht” te zetten door
een eigen- en unieke aanpak. En werkt tweezijdig aan
bewustwording en begrip, aan Nederlandse zijde en aan de
culturele zijde. Wij noemen dit cultuursensitief werken,
“bruggen bouwen”. We zijn ons bewust van de verschillen maar
hebben geen verschil in het uiteindelijk na te streven doel: een
nieuw en menswaardig perspectief.

We embrace diversity and wish equality for all.
Door de provinciale ondersteuning hebben we
onze inspanningen in eerste instantie gericht op
statushouders en gemeenten in Overijssel, maar
we krijgen steeds meer aanvragen uit het gehele
land. Dat is erg verheugend en geeft ook blijk van
onze succesvolle aanpak.

Niet alleen vragen we van de professionals zich in te
leven in de situatie van de statushouders, maar we
willen juist ook de statushouders kennis laten maken
met onze cultuur, gewoonten en regelgeving

''VERBINDING ZAL NIET
VANZELF GAAN. HET VRAAGT
CONTINUE ACTIE EN BEGRIP
VAN BEIDE KANTEN''

Het gevoel van eigenwaarde van de statushouders wordt vergroot
door (met de juiste ondersteuning) zelf oplossingen te zoeken en
vast te houden. Bovendien zijn deze oplossingen duurzamer en
financieel aantrekkelijker. Derhalve een win-win situatie voor
gemeenten en statushouders.
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DMIT
DE TWEEZIJDIGE GIDSFUNCTIE

WAAR STREVEN WE NAAR?

KRACHT EN EIGEN REGIE
We streven naar zelfstandigheid van statushouders,
zodat zij zich meer welkom voelen in Nederland. Wij
zijn er van overtuigd dat door verkregen
zelfstandigheid het welzijn en de eigenwaarde van
deze mensen wordt vergroot. Maar ook
maatschappelijke en hulpverleningsorganisaties,
diaconie en vrijwilligers kennis laten maken met de
leefwereld van statushouders. Leren van elkaar.
Ook hebben wij gemerkt dat via onze methodische
aanpak de oplossingen in heel veel situaties op
langere termijn beter uitwerken.
Het uiteindelijke effect van deze aanpak is dat het
voor gemeenten effectiever en kostenbesparend
werkt. Daarbij verminderd de belasting op de
hulpverleningsorganisaties.

Hoofddoel:
Statushouders voelen zich thuis in de Nederlandse samenleving en kunnen daarin zelfstandig een
waardige plek verwerven.
Drie subdoelen:
1. Statushouders worden (samen) zelfstandiger in het krijgen van zicht op hun problemen en het (samen)
aanpakken daarvan. Ook krijgen zij een beter idee van hun talenten en het benutten daarvan.
2. Medewerkers van hulpverlenings- en uitvoerende organisaties zijn zich bewuster van en vergroten hun
kennis over de leefwereld van vluchtelingen. Zij kunnen dit betrekken bij hun werkzaamheden.
3. De ketenaanpak in het werken met vluchtelingen is beter inzichtelijk, organisaties zijn zich meer
bewust van hun rol in die ketenaanpak. Ook kunnen zij cultuursensitiviteit beter integreren in hun
werkwijze.

''WIL JE ECHT VERBINDING
MAKEN, DAN MOET JE UITGAAN
VAN GELIJKWAARDIGHEID. DAT JE
ELKAAR MOET RESPECTEREN
PUUR ALS MENS, WIE JE BENT.
DAT IS EEN BEGIN VAN ELKAAR
ONTMOETEN''

Doelgroepen:
Inwoners
1. (Ex) statushouders uit de Syrische gemeenschap.
2. (Ex) statushouders uit de Eritrese gemeenschap.
3. Waar wenselijk en mogelijk ook (ex) statushouders uit andere landen.
Organisaties en instellingen
1. Overheidsorganisaties.
2. Aanbieders van welzijn, zorg, onderwijs, enz.
3. Verenigingen en vrijwilligers voor cultuur, sport, recreatie, enz.
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6 Stappen

Tijdsduur
DMIT geeft vooraf duidelijk aan wat de
opdrachtgever mag verwachten. Wij streven
ernaar meetbare en reële resultaatgerichte
doelstellingen vast te leggen en deze te
verankeren in een
samenwerkingsovereenkomst.

Op basis van een “cafetariamodel” kan dan de
opdrachtgever kiezen welke diensten zij van Afstemming met de opdrachtgever
DMIT wil afnemen en welke kosten daaraan DMIT heeft duidelijk de wens om de
verbonden zijn. Geen onduidelijkheden dus. voortgang en de resultaten met de
opdrachtgevers af te stemmen. Wij
Wij hanteren in onze aanpak de “Demingprinciple” (plan-do-check-act). In elke fase van doen dit op verzoek of op vooraf
aangegeven tijdstippen via
onze aanpak leren we van het verleden en
evaluatiebijeenkomsten of door middel
stellen we onze aanpak bij op basis van de
van tussenrapportages.
vergaarde ervaringen.

Wij organiseren 3 soorten leergroepen door zelforganisatie,
wij inventariseren, wij onderzoeken, wij verzorgen
voorlichting/scholing en streven derhalve naar maximale
samenwerking tussen de lokale organisaties en onze expert
teams. Wij hebben gemerkt dat door deze samenwerking en
de gekozen oplossingen de betrokkenheid van de
statushouders wordt vergroot. Wij voorkomen dat
statushouders zich gaan isoleren of door verveling
verslavingsgevoelig worden. Onze werkwijze is duurzaam en
voorkomt extra druk op overheidsinstanties en
zorginstellingen.

Aanvullende producten en
diensten

Voorlichting

Niet alleen hebben wij een unieke
aanpak in het werken met vluchtelingen
ontwikkeld, ook verrichten wij
aanvullende diensten zoals:

WAT MAG U VAN DMIT
VERWACHTEN?

ONZE AANPAK

DMIT heeft een 6-stappenplan ontwikkeld die in elke
gemeente van toepassing is. Op basis van een quickscan
geven wij in overleg met de gemeente en de lokale
maatschappelijke en hulpverleningsorganisaties een “couleur
locale” aan deze aanpak.

Niet alleen willen we duidelijkheid
geven over de kosten van de inzet
van DMIT, maar ook over de
verwachte tijdsduur. Wij stellen ook
vooraf vast hoe lang de inspanningen
van DMIT nodig zijn om tot een
beoogd resultaat te komen.

Onderzoek
Scholingen en trainingen
Relatie- en werkbemiddeling
Crisisaanpak
Gezinsondersteuning
Persoonlijke ondersteuning
Vertalingen
Tolken
Een breed scala van diensten die wij
desgewenst ook kunnen uitbreiden met
nieuwe dienstverlening.

Expertise

Verbinding
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