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Datum 13 januari 2021 
Betreft Brief VluchtelingenWerk Nederland aan de minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid 
Ons kenmerk O.2.1-21.124 

 

Geachte Minister van Gennip, 

 

VluchtelingenWerk Nederland feliciteert u van harte met uw benoeming tot minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij wensen u veel succes en wijsheid in deze 

belangrijke functie. Aangezien ook het integratiebeleid van vluchtelingen deel uitmaakt 

van uw portefeuille, zou VluchtelingenWerk graag met u kennis maken en met u van 

gedachten wisselen over een effectief integratiebeleid voor vluchtelingen in Nederland. 

 

Onze stichting is dé landelijke organisatie is die opkomt voor de rechten van 

vluchtelingen en hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Dit 

doen wij met 10.000 vrijwilligers, 700 betaalde krachten en gesteund door meer dan 

70.000 donateurs. Wij richten ons zowel op asiel als op integratie. Het recht op 

bescherming – zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag en internationale 

mensenrechtenverdragen – staat in ons werk centraal. Bescherming van vluchtelingen 

betekent niet alleen dat zij asiel kunnen aanvragen maar ook dat ze de kans krijgen een 

nieuw bestaan op te bouwen in het nieuwe land. We hebben onze organisatie gebouwd 

op drie pijlers: de inzet van duizenden vrijwilligers voor persoonlijke begeleiding, stevige 

professionele inzet op collectieve belangenbehartiging en continue inzet voor het 

bevorderen van draagvlak voor opvang en integratie van vluchtelingen in de Nederlandse 

samenleving. 
 

VluchtelingenWerk is blij met de recente invoering van de nieuwe Wet inburgering. 

Hiermee zijn we er echter nog niet, want veel hangt af van (een snelle start met) de 

uitvoering door gemeenten. We hopen dat u werk wilt maken van het beoogde 'adaptieve 

en lerende' stelsel, waarin we graag met u samenwerken. Vanuit onze rol bij de 

begeleiding van vluchtelingen hebben we in het verleden laten zien dat er goed zicht is 

op de knelpunten die zich bij inburgering van vluchtelingen (kunnen) voordoen. Hopelijk 

kunnen we er samen voor zorgen dat vluchtelingen onder de nieuwe wet een vliegende 

start maken bij hun inburgering. 
 

Daarnaast werkt VluchtelingenWerk graag samen met u en de partners uit de Taskforce 

Werk en Integratie aan de uitvoering van de Werkagenda Verdere Integratie op de 

Arbeidsmarkt. Deze werd afgelopen december door vele partijen ondertekend gericht op 

gelijke kansen en gelijkwaardige posities op de arbeidsmarkt van burgers met een (niet-

westerse) migratieachtergrond, waaronder vluchtelingen. Wat VluchtelingenWerk betreft 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/13/werkagenda-via
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moet deze werkagenda opleveren dat de talenten van vluchtelingen daadwerkelijk tot hun 

recht komen. Dat er echt gelijke kansen zijn en dat vluchtelingen een duurzame plek 

vinden op de arbeidsmarkt. Dat werkgevers inzien dat vluchtelingen een toegevoegde 

waarde kunnen bieden aan het bedrijf. En dat we daarmee niet alleen werken aan een 

inclusief bedrijfsleven, maar ook aan een inclusieve samenleving. 
 

Zoals aangegeven kijken we uit naar een kennismakingsgesprek op korte termijn en we 

stellen het op prijs om de bestaande constructieve samenwerking met het ministerie voort 

te zetten en verder te versterken, zowel wat betreft het beleid als wat betreft de 

uitvoering. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Frank Candel 

Bestuursvoorzitter VluchtelingenWerk 


