
 
 

Verruim de mogelijkheden voor (vrijwilligers)werk en scholing voor ongedocumenteerden! Bezoek onze 
tijdelijke website voor meer informatie: http://www.iedereen-aandeslag.nl/ 

Werksessie 3 december  
Binnen de huidige wetgeving is vrijwel elke 

vorm van dagbesteding, zoals het volgen van 

onderwijs of het doen van vrijwilligerswerk, 

verboden voor ongedocumenteerden. Middels 

een manifest probeert een werkgroep, een 

initiatief ontstaan vanuit het PMZV, de 

mogelijkheden voor (vrijwillig)werk en 

scholing voor ongedocumenteerden te 

verruimen. De afgelopen weken is de 

werkgroep bezig geweest te verkennen welke 

partners zich hierbij willen aansluiten en/of 

willen meedenken. We hebben een brede 

groep verkend om de kans van slagen te 

vergroten; hulpverlening, mensenrechten, 

onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, 

politiek, kerken/religie, werkgevers, etc. 

Bezoek onze tijdelijke website voor meer 

informatie. 

 

Tijdens een werksessie op 3 december willen 

we samen met jullie en andere partners dit 

manifest en de campagne verder uitwerken. 

Bij dezen nodigen wij jullie dan ook van harte 

uit aanwezig te zijn bij onze werksessie.  

Programma 3 december 2015 
18.30 Inloop met lichte maaltijd (soep/brood) 
19:00 Aanvang zoals aangegeven in 
uitnodiging. Kennismaking. 
19:15 De voorzitter verwelkomt de 
aanwezigen. Er volgt een korte voorstelronde. 
(5 minuten) 
19:20 Inleiding over campagne door Marijke 
Bijl (OKIA). (5 minuten) 
19:25 Achtergrondinformatie door Rian 
Ederveen (LOS) met onder andere de 
argumentatie, het onderzoek, de praktijk.  
(10 minuten) 
19:35 Bespreking van het nieuwste concept 
manifest. Ruimte voor korte 
vragen/suggesties. Indien er sprake is van een 
ingrijpend verschil van mening zullen we de 
desbetreffende partijen vragen hun bezwaren 
schriftelijk te formuleren. (20 minuten) 
19:55 Indeling in vier van tevoren bekend 
gemaakte groepen. Uitleg SWOT-analyse door 
moderator. (5 min) 

 
 
20:00 SWOT-analyse per groepje met ieder 
een notulist/groepsleider (30 minuten) 
 

1. Strengths: Bo Kanters (ASKV) 
2. Weaknesses: Kayin Venner (VOD) 
3. Opportunities: Wilma Rozenga (Villa 

Vrede Utrecht) 
4. Threats: Rian Ederveen (LOS)  

 
20:30 Pauze en mogelijkheid voor 
aanvullingen op flipchart door verschillende 
groepen. (20 min) 
20.50 Plenair terugkijken op SWOT-analyse. 
Relaties tussen sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen verkennen. (30 min) 
21:20 Verdere stappen bespreken. Hoe nu 
verder? (10 min) 
21:30 Afronding; buffer en nabespreking 
21:45 Einde.  
 

Locatie  

 
 
De werksessie zal plaatsvinden in ‘De 
Wijkplaats’, de gastvrije ontmoetingsplek in 
Lombok, Utrecht. Adres: Johannes 
Camphuijsstraat 101, 3531 SE Utrecht.  
Komt u met het openbaar vervoer? De 
Wijkplaats ligt vlakbij de Kanaalstraat met de 
halte van lijn 14 van/naar Oog in Al en 
Transwijk. Daarnaast is aan het andere 
uiteinde van de Joh. Camphuijsstraat (de 
Vleutenseweg) een bushalte van lijnen 19, 28, 
37, 38 en 39 naar/van Utrecht CS. 

 
Contact 

Voor vragen en/of suggesties, neem contact 
op met Rian Ederveen, Stichting LOS. 
Tel.010 7470156. E-mail: info@stichtinglos.nl 
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