statushouders

NL-App

Wijst statushouders de weg tijdens integratietraject

Een statushouder is een vluchteling die in
Nederland mag blijven. Eind 2016 zijn er volgens
VN Vluchtelingenorganisaties 101.744 van in
Nederland. Ongeveer 88% van hen heeft toegang
tot internet via een smartphone.

menu’s
Als statushouder word je overspoeld met informatie
van verschillende organisaties. Het is een uitdaging om
daarin je weg te vinden. Wigo4it heeft samen met
gemeente Amsterdam de NL-app ontwikkeld die
statushouders de weg wijst.
Doorontwikkeling
De app heeft de potentie om zich door te ontwikkelen
van informatieve wegwijzer naar serviceplatform voor
meerdere gemeenten. De statushouder krijgt dan een
persoonlijke omgeving waarin hij/zij begeleidt wordt
om stap voor stap meer verantwoordelijkheden op zich
te nemen en zelfredzaam te zijn.
We gaan aan de slag met de volgende vier
ontwikkelsporen: open source, content bij de bron,
uitbreiding service en dienstverlening.
Volg ons
Volg de doorontwikkeling van de NL-app op
De Pilotstarter van de VNG depilotstarter.vng.nl.

De app biedt op dit moment informatie over zes
thema’s: Leefomgeving, Geld, Werk, Gezondheid,
Juridisch en Integratie. Je vindt er o.a. informatie
over het aanvragen van een uitkering, tips voor
het vinden van een baan en hoe het Nederlandse
schoolsysteem werkt.

informatie
De content is deels afkomstig van VluchtelingenWerk en deels speciaal voor de app ontwikkeld.
In de app wordt onderscheid gemaakt tussen
algemene informatie die geldt voor Nederland
algemeen, en speciﬁeke informatie per gemeente.

talen
De talen waarin de app beschikbaar is:
Nederlands, Engels, Arabisch en Tiqrinya.

sociale kaart
Op een geïntegreerde kaart is te zien waar
verschillende (sociale) voorzieningen en activiteiten
te vinden zijn in de stad. Denk aan buurthuizen,
bibliotheken, gemeente- en vluchtelingenwerk
en ziekenhuizen.

beschikbaarheid
Deze app is een initatief van: VNG, Gemeente Amsterdam en Wigo4it.

De app is nu nog alleen beschikbaar in de
gemeente Amsterdam. Neem contact op voor
een demo via info@wigo4it.nl.

