
De Welcome app

De Welcome app is de digitale bazaar voor integratie 

en participatie. Het platform biedt een sociale kaart die 

up-to-date en gebruiksvriendelijk is voor 

nieuwkomers, maatschappelijke initiatieven

en gemeenten. Samen zorgen we ervoor dat 

nieuwkomers een nieuw leven kunnen 

opbouwen en zich thuis kunnen voelen in 

Nederland. De missie van Welcome is: zoveel 

mogelijk nieuwkomers zich meteen thuis laten 

voelen in Nederland.

Over FutureWork

FutureWork is een organisatie met maatschap-

pelijke impact. Wij ontzorgen gemeenten 

door moeilijk te bereiken groepen statushouders 

te ondersteunen richting zelfredzaamheid, 

werkgelegenheid en een snellere integratie. 

Hiermee helpen wij gemeenten bij de inburgering 

van nieuwkomers. Onze missie is dat niemand taal- en 

cultuur als een belemmering ervaart om mee te doen in 

onze samenleving. 

Voordelen van Join! voor gemeenten:

Nieuwkomers worden eenvoudig en snel geholpen bij 

taal- en cultuurproblemen

Het inburgeringsproces wordt versneld doordat 

nieuwkomers zelfredzaam worden

Bij elke bundel van 120 minuten krijgt jouw gemeente 

15 minuten gratis aangeboden door Global Talk

Voordelen van Join! voor nieuwkomers:

Worden sneller vertrouwd met de Nederlands taal 

en cultuur

Krijgen meer regie over de eigen integratie

Worden gehoord en begrepen waardoor het 

zelfvertrouwen groeit

Over de Join! knop:

Join! is beschikbaar in het Tigrinya, Syrisch-Arabisch 

en Farsi

Met één druk op de knop worden nieuwkomers eenvoudig 

en snel op weg geholpen

Een gebruikersvriendelijke oplossing die nieuwkomers helpt!

Join! helpt nieuwkomers 
op weg in Nederland

In 2021 zullen 27.000 nieuwkomers binnen verschillende

gemeenten gehuisvest worden. Naast de huisvesting 

staat een goede inburgering hierbij centraal. 

Om gemeenten te helpen bij deze inburgering heeft 

FutureWork samen met Welcome de technologische 

innovatie Join! ontwikkeld. Het beoogde resultaat van 

Join! is dat nieuwkomers sneller aan het werk gaan en 

direct de Nederlands taal leren. Met als uitgangspunt: 

zelfredzaamheid voor nieuwkomers.

Join! is hiermee een gemakkelijk middel 

voor gemeenten om voor te sorteren op de 

nieuwe Wet inburgering door nieuwkomers 

en oudkomers nu al eenvoudig en adequaat 

op weg te helpen.

Join!

Met één druk op de knop in de Welcome app 

heeft de nieuwkomer toegang tot de Future-

Work cultuurspecialist. De cultuurspecialist 

spreekt de taal van de nieuwkomer en biedt 

in elke situatie hulp.  Bijvoorbeeld over hoe je 

contact legt met de buren, hoe je met de leraar van je 

kinderen communiceert maar ook over het solliciteren 

op een baan. Join! stimuleert de zelfredzaamheid van 

nieuwkomers in het dagelijks leven. Met als doel: een 

betere integratie en participatie in de maatschappij.



De missie van Welcome app: zoveel mogelijk nieuwkomers 

zich thuis laten voelen in Nederland. Dit doen we door 

het toegankelijk en overzichtelijk maken van activiteiten, 

netwerken en informatie die normaal gesproken moeilijk 

vindbaar zijn. Ons platform ontzorgt daarmee ook klant-

managers in hun werk om nieuwkomers te begeleiden 

naar taal, werk en participatie. Interesse om hier meer over 

te weten? Neem contact op met: julius@welcomeapp.nl

Over Welcome 

Hoe werkt Join! 

Druk op de telefoon en bel de 

FutureWork cultuurspecialist

De Join! knop is zichtbaar als 
je de Welcome app opent

Selecteer eenmalig de taal

1 2 3

Contact

De werkwijze en het gebruik van Join! wordt met de gemeente afgestemd.

Samen met de nieuwkomers installeren we de Welcome app op de 

telefoons en nemen op locatie de richtlijnen voor het gebruik door.

 

Na installatie en de uitleg is Join! direct te gebruiken en kan de

 FutureWork cultuurspecialist gebeld worden. 

Ik wil dit in 
mijn gemeente,
hoe verder?

Werkt omdat we elkaar begrijpen.

www.futurework.nl/join 

frank.kleinhout@futurework.nl 

www.welcomeapp.nl  

julius@welcomeapp.nl
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