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 Geachte heer Koolmees,

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, stelt VluchtelingenWerk het zeer op prijs om nader met u kennis te 
maken. Graag zouden wij met u van gedachten wisselen over een effectief 
integratiebeleid voor vluchtelingen. Een beleid dat als doel heeft dat vluchtelingen actief 
kunnen deelnemen aan de samenleving.

VluchtelingenWerk Nederland heeft met zorg kennisgenomen van het regeerakkoord. 
Wij zijn  van mening dat uit het regeerakkoord onvoldoende het voornemen spreekt om 
serieus werk te maken van de internationale verantwoordelijkheid om vluchtelingen de 
noodzakelijke bescherming te bieden. De regeringsplannen op het terrein van migratie en
asiel werken ook door naar het integratiebeleid.
Graag bespreken wij met u de mogelijke effecten van het voorgenomen beleid op de 
participatie en integratie van vluchtelingen. Tevens constateren wij dat juist op het terrein 
van integratie er nog veel vragen zijn die nadere uitwerking behoeven. Wij hopen dat wij, 
in navolging van de praktijk in de afgelopen jaren, nauw betrokken worden bij de verdere 
invulling van deze plannen. 

VluchtelingenWerk is de landelijke organisatie die opkomt voor de rechten van 
vluchtelingen en hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Dit 
doen wij met 13.000 vrijwilligers, 1000 betaalde krachten en gesteund door 68.000 
donateurs. Wij richten ons zowel op asiel als op integratie. Het recht op bescherming 
zoals dit is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag en internationale 
mensenrechtenverdragen, staat in ons werk centraal. Bescherming van vluchtelingen 
betekent dat zij asiel kunnen aanvragen, dat zij niet worden teruggestuurd naar een 
onveilig land, dat zij de rechten krijgen om zo snel mogelijk een volwaardig burger te 
kunnen zijn en de kans krijgen een nieuw bestaan op te bouwen in het nieuwe land. 
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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. 
Waar mogelijk wil VluchtelingenWerk graag een integratiepartner en bondgenoot zijn, niet
alleen voor vluchtelingen, maar ook als nationale maatschappelijke organisatie voor de 
overheid. 

Net als uw voorgangers zult u op twee manieren te maken krijgen met 
VluchtelingenWerk. Enerzijds in onze rol van onafhankelijke behartiger van de collectieve
belangen van vluchtelingen via ambtelijk overleg en politieke lobby. Anderzijds als partner
in de uitvoering van een deel van het integratiebeleid in Nederland, waarvoor wij door uw 
ministerie mede gefinancierd worden.   
Daarom bespreken we graag ook met u hoe wij onze taken nadere invulling kunnen 
geven, waar mogelijke gemeenschappelijke belangen liggen en op welke wijze kan 
worden samengewerkt. 
Wij stellen het op prijs om de constructieve samenwerking met uw ministerie voort te 
zetten zowel wat betreft het beleid als wat betreft de uitvoering. Dit kan bijvoorbeeld door 
een tweemaal per jaar bestuurlijk overleg, zoals wij dat al met de staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid hebben, ook met u te organiseren.   

Graag nemen wij het initiatief om met u kennis te maken en te spreken over zowel de 
positie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving, als over de inzet van 
VluchtelingenWerk. Om inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk van VluchtelingenWerk 
organiseren wij daarnaast graag een werkbezoek voor u. 

Hoogachtend,

Dorine Manson 

Bestuursvoorzitter 

Bijlage: 

Reactie VluchtelingenWerk Nederland ten behoeve van debat over regeringsverklaring 

(O.2.2-17273.DM, 19 oktober) 
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