
Nieuwe stichting M7collectief ontvangt subsidie van Oranje Fonds en Haëlla Stichting voor 
ondersteuning statushouders 
Advies en begeleiding opleiding en werk op verzoek statushouder 
 
Eind 2020 is de onafhankelijke Stichting M7collectief formeel opgericht. De ANBI status is 
in aanvraag. De stichting richt zich op het adviseren en begeleiden van statushouders -
vluchtelingen met een verblijfsvergunning- naar opleiding en werk op maat.  De stichting is 
opgericht omdat de 7 initiatiefnemers door hun ervaring in het ondersteunen van 
vluchtelingen zagen, dat ook na het behalen van het inburgeringsdiploma het niet 
eenvoudig is om passend werk of de juiste opleiding te vinden zonder gerichte hulp. Het 
devies van de stichting is “zelf doen”, dat wil zeggen dat het M7collectief vooral advies en 
richting geeft en indien gewenst, persoonlijke begeleiding biedt.  
Het M7collectief bestaat uit vrijwilligers die op het gebied van begeleiding van 
vluchtelingen hun sporen hebben verdiend en die beschikken over een relevant netwerk.  
Het M7collectief heeft in korte tijd al veel statushouders ondersteuning kunnen bieden. 
 
Hoe werkt het 
Het M7collectief komt in actie op verzoek van de statushouder zelf. Het M7collectief heeft 
een spreekuur ingericht. Op het spreekuur vindt het eerste contact plaats en wordt in het 
intakegesprek besproken wat de wensen van de statushouder zijn en vastgesteld of een 
gericht advies volstaat of dat intensieve persoonlijke ondersteuning noodzakelijk is. In dat 
laatste geval wordt de statushouder begeleid door een vaste vrijwilliger van het 
M7collectief. 
Om tot een succesvol traject te komen is het uitgangspunt dat niet alleen het M7collectief 
maar vooral ook de statushouder zelf actie onderneemt. De vrijwilligers van het M7collectief 
maken gebruik van de expertise binnen het M7collectief en ook daarbuiten. 
 
Oranje Fonds 
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving waar mensen er voor elkaar zijn en 
iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk 
mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit 
inspiratie, advies, kennis en geld. Het fonds kan dit doen dankzij o.a. De Postcode Loterij, de 
Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima 
zijn het beschermpaar van het Oranjefonds. 
Het Oranje Fonds heeft voor het komende jaar 6000 € beschikbaar gesteld voor de 
activiteiten van de stichting M7collectief. 
 
Haëlla Stichting 
De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die 
iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. Ze luisteren en denken mee, kunnen 
helpen met de financiering. Zij ondersteunen vrijwilligers-projecten op het gebied van 
Geloof en Samenleving, Vrede en mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en 
Duurzaamheid. 
De Haëlla Stichting heeft 1500 euro beschikbaar gesteld voor de activiteiten van de stichting 
M7collectief. 
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