
Jaarverslag 2008
VluchtelingenWerk Nederland



 



 

 3 |  VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2008

Mensenrechten in Nederland

Voorwoord

Herinnert iemand zich de discussies rond de Olympische Spelen nog? Mensenrechten waren aan de orde 
van de dag, flink besproken door cabaretiers, sportcoaches tot politici. Het kabinet, bij monde van 
verschillende ministers, hecht grote waarde aan mensenrechten. Ferme woorden dat schendingen van 
mensenrechten op de agenda staan bij ontmoetingen met regeringsleiders. In de Miljoenennota van  
2008 staat het expliciet: ‘Het kabinet wil bijdragen aan de verbetering van de mensenrechten en aan  
internationale oplossingen voor grensoverschrijdende problemen, […]’.

Maar zijn we wel het braafste jongetje van de klas? VluchtelingenWerk vindt dat het een stuk beter kan.  
De asielprocedure bijvoorbeeld. In 2008 presenteert de staatssecretaris nieuwe plannen voor een snelle  
en zorgvuldige procedure. Snel en efficiënt wordt het misschien, maar zorgvuldig? De versnelde procedure 
wordt van vijf dagen opgerekt naar acht dagen. Maar de snelle procedure is dan geen uitzondering meer,  
dit wordt de standaardprocedure. Met het risico dat complexe zaken ook in deze versnelde procedure 
terecht komen – en een groter risico dat mensen ten onrechte geen bescherming krijgen.

Een ander voorbeeld is gezinshereniging. Een vluchteling krijgt heel weinig tijd om kinderen en vrouw  
of man te zoeken en te laten overkomen. De voorwaarden zijn te streng, strenger dan voor een ‘gewone 
Nederlander’. Wij vinden dat elk mens, waar hij of zij ook vandaan komt, het recht heeft zijn gezin om  
zich heen te hebben. Dat is een sterke basis. Bovendien geldt voor vluchtelingen dat een gezin hun plaats 
in de samenleving versterkt, en daarmee hun integratie.

Ernstig is ook de Nederlandse vreemdelingendetentie die nu meer een middel lijkt om asielzoekers en 
migranten af te schrikken, dan het uiterste middel om terugkeer te bewerkstelligen. Vluchtelingen die 
zonder de juiste papieren Nederland binnenkomen, asielzoekers, ex-asielzoekers en illegalen die niet 
mogen blijven, worden vastgezet in een strafrechtelijk regime dat vaak maanden duurt. Soms zelfs  
anderhalf jaar, zonder dat deze mensen een strafbaar feit gepleegd hebben! VluchtelingenWerk vindt dat 
alleen onder duidelijk omschreven, uitzonderlijke omstandigheden en na alle mogelijke alternatieven 
uitvoerig overwogen te hebben, deze mensen opgesloten mogen worden, voor de kortst mogelijke periode. 

Basale rechten, zoals gezinshereniging, niet gestraft worden voor een asielaanvraag: ons land kan niet  
andere landen aanspreken op het respecteren van mensenrechten, zonder zelf het goede voorbeeld te 
geven. Deze mensenrechten zijn sinds 1951 vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag en tal van andere 
internationale verdragen en erkend binnen het internationaal vluchtelingenrecht. Verdragen en principes 
die leidraad zijn voor ons werk en onze missie: VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten 
van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 

Nederland heeft de plicht vluchtelingen bescherming en een menswaardig bestaan te bieden. Daar maakt 
VluchtelingenWerk Nederland werk van. In dit jaarverslag blikken we terug op hoe we dit werk in 2008 
hebben vormgegeven, met lokale, regionale en landelijke projecten en activiteiten met en voor asiel-
zoekers  en vluchtelingen. Wat waren onze successen en waar ging het minder goed. Een stevig dankwoord 
voor de vele vrijwilligers, medewerkers, donateurs, sympathisanten en andere betrokkenen is hier op zijn 
plaats. Hun inzet maakt Nederland een land waar nieuwe bewoners van verschillende afkomst zich thuis 
kunnen voelen. 

Harry J. van den Bergh     Edwin Huizing
voorzitter VluchtelingenWerk Nederland    algemeen directeur
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Wie zijn we?
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samen-
gestelde organisatie. Zo’n 5.000 vrijwilligers en 600 betaalde 
medewerkers begeleiden vluchtelingen door heel Nederland – met 17 
regionale afdelingen zijn we actief in 93 procent van alle gemeenten. 
Het werk van de regionale afdelingen wordt ondersteund door een 
Landelijk Bureau met scholing, advies en actuele informatie. Samen 
vormen we de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Dit jaar-
verslag licht vooral de activiteiten van het Landelijk Bureau toe. 

Wat doen we?
Nederland heeft de plicht vluchtelingen bescherming en een 
menswaardig bestaan te bieden. Daar maakt VluchtelingenWerk 
Nederland werk van. Wij komen op voor de rechten van vluchte-
lingen. Zij hebben recht op een zorgvuldige asielprocedure, toegang 
tot adequate huisvesting, onderwijs, scholing, gezondheidszorg en 
werk. Als vluchtelingen in Nederland mogen blijven, helpt 
VluchtelingenWerk hen een nieuw bestaan op te bouwen. De 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en internationale 
mensenrechtenverdragen zijn de basis voor ons werk. In grote lijnen 
is ons werk verdeeld over de aandachtsgebieden Asiel en Integratie.

Hoe financieren we ons werk?
Fondsen en subsidies maken ons werk mogelijk. In 2008 draagt  
de Nationale Postcode Loterij 12,9 miljoen euro bij aan 
VluchtelingenWerk. Ook ontvangen we subsidies van de ministeries 
van Wonen, Wijken en Integratie, Justitie en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Bovendien krijgen we financiële steun van  
ruim 42.000 donateurs, bijdragen waar we zeer blij mee zijn.

Zes resultaten in 2008 waar we trots op zijn
- Onze lobby voorkomt mede dat de herziening van de 

Vreemdelingwet in alle haast voor het zomerreces door de 
Tweede Kamer wordt geloodst. We leveren materiaal voor  
schriftelijke vragenronden, schrijven uitgebreide reacties  
op de kabinetsvoorstellen en organiseren samen met Amnesty 
International een rondetafelgesprek voor Kamerleden. In de 
diverse parlementaire debatten klinken veel van onze stand-
punten door.

- We hameren al jaren op een zorgvuldige beroepsprocedure voor 
asielzoekers. Bij de voorstellen voor aanpassing van de 

Vreemdelingenwet zijn we tevreden over de voorgestelde wijzi-
ging van artikel 83. Anders dan voorheen mogen in de toekomst 
nieuwe feiten en omstandigheden in de beroepsfase worden 
ingebracht en worden betrokken bij de beoordeling van dat 
beroep. 

- VluchtelingenWerk neemt in 2008 het initiatief om samen met 
tien andere organisaties het Platform Duurzame Terugkeer op te 
richten. Niet voor alle asielzoekers ligt het perspectief in 
Nederland. Dan moet iemand wel veilig, zelfstandig en met 
perspectief kunnen terugkeren. 

- Helpdesk en VluchtWeb, belangrijke informatiebronnen voor 
iedereen die betrokken is bij de vluchtelingenpraktijk, scoren 
goed bij de gebruikers. Zij geven de Helpdesk een 7,8 en 
VluchtWeb een 7,5.

- Het Banenoffensief Vluchtelingen is succesvol: in 15 regio’s is het 
project uitgevoerd en in totaal zijn ruim 2.300 vluchtelingen aan 
een baan of stage geholpen. Juist vluchtelingen zitten vaak 
zonder werk en juist zij hebben die motor tot integratie hard 
nodig. 

- Tijdens een missie begin november naar Syrië en Irak zien we 
hoe 3.000 Palestijnen letterlijk tussen twee grenzen zitten. Onze 
lobby in Europa daarna heeft succes: 10.000 vluchtelingen uit 
Irak, waaronder een groot deel van deze Palestijnen, worden de 
komende jaren uitgenodigd in Europa.

Vier zaken die in 2008 minder goed gingen
- De kindervakantieweken slaan minder goed aan dan we 

verwachtten. Voor 2008 gaan we uit van 44 kindervakantieweken, 
daarvan lasten we er 7 af wegens onvoldoende aanmeldingen. 
Van de verwachte 700 kinderen voor de kinderkampen nemen er 
363 kinderen werkelijk deel.

- De inspanning van VluchtelingenWerk blijkt niet krachtig genoeg 
om te voorkomen dat de staatssecretaris van Justitie de speciale 
bescherming voor Irakezen opheft. 

- Het aantal VluchtVerhaalAnalyses – een methode die we zelf 
ontwikkeld hebben om een volledig vluchtverhaal boven tafel  
te krijgen bij asielzoekers – blijft in de TNV’s steken op 649.  
Dat vinden we zelf onder de maat. 

- We constateren dat we minder zichtbaar zijn bij het brede publiek 
dan we willen. En dat de samenwerking met andere Nederlandse 
vluchtelingenorganisaties beter kan. 

VluchtelingenWerk Nederland 
kort en bondig
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onnens

Vianney & Annemiek
‘Hij vroeg een van de bewaarders in het Grenshospitium een keer om een strijkbout. Een raar 
detail misschien. Maar het tekent Vianney. Hij wilde waardig blijven, zelfs met zijn kleding.  
Nooit eerder zag ik iemand die zo constructief aan zijn zaak werkte, anderen een hart onder de 
riem stak. Die invloed van je eigen houding, dat je kunt kiezen hoe je met moeilijkheden omgaat 
– dat leer ik van hem.’ Annemiek Wijker en Vianney Habarugira uit Burundi ontmoeten elkaar in 
2006 in het Grenshospitium. Zij is er vrijwilliger, hij moet er zijn asielprocedure afwachten. 
‘In het Grenshospitium heb je vooral met instanties te maken: IND, politie, advocaten, allemaal 
werken ze daar. Annemiek was een van de weinigen die niet alleen voor werk kwam, maar  
ook voor “de mens”. Dat inspireert me. Dat ze haar tijd en aandacht voor anderen gebruikt.’ 
Na twee negatieve beschikkingen bestudeert Annemiek zijn dossier: ‘Advocaten hebben zo 
weinig tijd om dossiers, beschikkingen en gevolgen uit te leggen. Ik was verbaasd over de 
afwijzingen, want in zijn dossier zag ik nog mogelijkheden.’ Uiteindelijk krijgt Vianney na  
een beroep bij zijn tweede asielaanvraag in 2007 een verblijfsvergunning. 
Hun intensieve samenwerking tijdens de asielprocedure heeft later de liefde tot gevolg. 
Beiden studeren – Vianney loopt stage bij het Tuberculosefonds, Annemiek werkt naast haar 
studie als documentalist. Tijd om samen uit te gaan hebben ze nu ook. Vianney: ‘Veilig en 
zonder angst ’s nachts over straat kunnen, dat is voor mij vrijheid.’
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Teleurstellende herziening Vreemdelingenwet
In 2008 herziet het kabinet de Vreemdelingenwet uit 2000  
(Vw 2000). Ruim voor de herziening zit VluchtelingenWerk geregeld 
aan tafel bij politici en ambtenaren om voor een zorgvuldige en 
humane asielprocedure te pleiten. Onze inspanningen voorkomen  
dat de voorstellen in alle haast voor het zomerreces door de Tweede 
Kamer worden geloodst. Bovendien leveren we materiaal voor  
schriftelijke vragenronden, schrijven we uitgebreide reacties op 
de kabinets-voorstellen en organiseren we samen met Amnesty 
International een rondetafelgesprek met Kamerleden. In de diverse 
parlementaire debatten klinken veel van onze standpunten door. 
Desondanks zijn we behoorlijk teleurgesteld over de herziening die 
de Tweede Kamer in december aanneemt. Voor ons aanleiding om de 
gekozen lobby-instrumenten grondig te evalueren en te bekijken of 
andere manieren effectiever kunnen zijn. 
De eerste teleurstelling is de versnelde asielprocedure. De 
AC-procedure wordt acht in plaats van vijf dagen. Dat lijkt goed, 
maar in deze acht dagen moet wel de standaardprocedure worden 
afgewikkeld. Ook komen meer complexe zaken in deze versnelde 
procedure terecht – met een groter risico dat mensen ten onrechte 
geen bescherming krijgen. VluchtelingenWerk vindt dat deze 
versnelde procedure alleen gebruikt mag worden als de asiel-aan-
vraag overduidelijk gegrond of juist ongegrond is. Bovendien onder-
mijnt een standaardprocedure van acht dagen de zogeheten equality 
of arms: een advocaat heeft tijd nodig voor contra-expertise en om 
de feiten uit te zoeken die de IND tegenwerpt.
Ten tweede: de opvang. Staatssecretaris Albayrak van Justitie vindt 
opvang tot vier weken na de eerste afwijzing van een asielverzoek in 
de versnelde procedure voldoende. Daarna komt de asielzoeker op 
straat te staan. Onhoudbaar, vindt VluchtelingenWerk. Een asiel-
zoeker moet opvang krijgen totdat de procedure definitief is  
beëindigd, ook al is dat tot het Europese Hof. Bovendien zijn asiel-
zoekers zonder vaste verblijfplaats moeilijk traceerbaar – de  
advocatuur, gerechtelijke instanties en hulpverlening kunnen  
dan erg lastig contact met hen houden.
We zijn wel tevreden over de wijziging van artikel 83: anders dan 
voorheen mogen nieuwe feiten en omstandigheden in de beroeps-
fase worden ingebracht en betrokken worden bij de beoordeling  

van dat beroep, een kwestie waar VluchtelingenWerk jarenlang op 
gehamerd heeft. Wel hadden we graag gezien dat ook meteen de 
manier van beoordelen door de rechter was gewijzigd. In plaats van 
een erg terughoudende beoordeling, zoals nu het geval is, zou de 
rechter de feiten en verklaringen van de asielzoeker actiever en 
volledig moeten kunnen wegen. 
Onze eigen bijdrage in de asielprocedure krijgt een officieel karakter: 
de voorlichting die we al jaren op eigen initiatief geven en uit eigen 
middelen betalen voor de start van de asielprocedure, krijgt een 
formele plek. 

Felle kritiek op opsluiting
In de toekomst zullen asielzoekers vaker in detentie worden 
genomen, zo kondigt het kabinet aan. VluchtelingenWerk is vooral 
verbolgen over het plan om vreemdelingen die een herhaalde asiel-
aanvraag doen, vaker in vreemdelingenbewaring te plaatsen als er 
geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Iemand die bescherming 
vraagt, moet niet het risico hoeven afwegen om in de gevangenis te 
belanden. Net als de Europese Commissie vindt VluchtelingenWerk 
dat opsluiting alleen mag in uitzonderlijke gevallen. Ook Amnesty 
International en de Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming uiten felle kritiek op het opsluiten van (ex)- 
asielzoekers en illegalen. De lange duur en het strafrechtelijke 
regime van de vreemdelingenbewaring lijken een middel te zijn om 
asielzoekers en migranten af te schrikken, concludeert Amnesty na 
een uitgebreid eigen onderzoek in 2008. Bovendien is illegaal 
verblijf niet strafbaar, dus deze mensen moeten niet worden 
opgesloten. VluchtelingenWerk sluit zich aan bij de kritiek –  
asielzoekers en vreemdelingen zonder meer gevangen zetten  
leidt tot persoonlijke drama’s en is niet effectief. 

1 In dit jaarverslag gebruiken we zowel het begrip vluchteling als het begrip asielzoe-
ker. Juridisch is er een verschil: een asielzoeker verzoekt om asiel en is in afwachting 
van de uitkomst van zijn aanvraag, een vluchteling heeft een tijdelijke of permanente 
asielverblijfsvergunning gekregen van de Nederlandse overheid.
2 Hierin is ook een bedrag van 847.000 euro begrepen voor het internationale werk, dat 
wordt beschreven in hoofdstuk 2. 

1 Asiel: elk mens verdient bescherming 
Een leven als vluchteling is vaak bittere noodzaak. Uit vrees voor eigen leven en bij gebrek aan 
veiligheid in landen als Sri Lanka, Afghanistan, Iran, Irak, Somalië, Soedan en Colombia zoeken 
mensen bescherming elders. Een klein deel van alle vluchtelingen1 wereldwijd komt naar Nederland. 
VluchtelingenWerk werkt aan die bescherming, nationaal en internationaal. Een van onze kerntaken 
is asielzoekers en vluchtelingen bijstaan, vanaf het moment dat ze asiel aanvragen tot en met 
hun verblijfsvergunning, integratie of terugkeer. We lobbyen voor een zorgvuldige en efficiënte 
asielprocedure en een humaan asielbeleid in Nederland en Europa. We adviseren rechtshulpverleners 
en we zoeken samenwerking met mensenrechtenorganisaties. In 2008 besteden we 11,7 miljoen euro2  
aan ons asielwerk. 
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VluchtelingenWerk begeleidt, een digitaal dossier bijgehouden. 
Praktisch en efficiënt: alle begeleiders vinden beslissingen en 
andere gegevens makkelijk terug en asielzoekers – die tijdens hun 
asielprocedure vaak verhuizen – hoeven hun verhaal maar een keer 
te vertellen. Uiteraard houden we ons aan de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. 
In 2008 is ons doel om van alle asielzoekers bij de start van hun 
procedure een VVS-dossier te maken. De grote toestroom van  
asielzoekers in TNV Ter Apel (zie Soms stroeve dienstverlening) 
bemoeilijkt dat, maar dankzij extra administratieve inzet lukt het. 
Met VluchtVerhaalanalyses (VVA’s), een methode die 
VluchtelingenWerk zelf heeft ontwikkeld, krijgen medewerkers op 
een systematische manier een vollediger vluchtverhaal boven tafel. 
Een VVA geeft inzicht of een asielzoeker bescherming nodig heeft,  
en zo ja welke ondersteuning nodig is. Zelf krijgt de asielzoeker  
meer inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn  
asielverzoek. Bovendien kunnen we met de informatie de advocaat 
ondersteunen. Door de hoge instroom geven we in de TNV’s dan ook 
voorrang aan de voorlichting over de asielprocedure. Daardoor blijft 
het aantal VluchtVerhaalAnalyses in de TNV’s steken op 649, veel 
minder dan we ons hadden voorgenomen. We verwachten in 2009 
meer VVA’s te kunnen uitvoeren. 

Soms stroeve dienstverlening 
Onze dienstverlening aan asielzoekers verloopt soms stroef. Zo zijn 
tolken voor Irakese en Somalische asielzoekers moeilijk te krijgen. 
Dankzij collectieve voorlichting lukt het om 5.820 asielzoekers uit 
deze landen mondeling voor te lichten. Iedereen heeft in ieder  
geval schriftelijke informatie ontvangen. 
Totaal onverwacht melden zich in maart en april zo’n 800 Chinezen  
bij het AC in Ter Apel. Ze vragen asiel aan na geruchten dat ze onder 
de Pardonregeling zouden vallen of onder een amnestieregeling 
omdat de koningin zou aftreden. VluchtelingenWerk geeft hun 
schriftelijk de juiste informatie over de Pardonregeling en informatie 
op maat over zogeheten buitenschuldproblematiek en mensen-
handel. Velen van hen vertrekken na korte tijd als duidelijk wordt dat 
ze weinig kans maken op een verblijfsvergunning. 
VluchtelingenWerk krijgt ook te maken met de grotere instroom van 
asielzoekers die de TNV Ter Apel al aan het begin van 2008 niet aan 
kan. Het COA zoekt naar alternatieve opvangplekken. Eind juni zijn er 

Onmisbare vrijwilligers in de asielprocedure
Asielzoekers en vluchtelingen komen vanaf hun aankomst in 
Nederland vrijwilligers en medewerkers van VluchtelingenWerk 
tegen. Zij bieden voorlichting over de procedure, hulp en een  
luisterend oor. ‘Mensen zijn vaak blij met die belangstelling’. 
De medewerkers en vrijwilligers zijn onmisbaar om de gesprekken 
met de IND voor te bereiden: ze wijzen op het grote belang van de 
gesprekken, op belangrijke onderwerpen en identiteitsdocumenten, 
op onderdelen in het vluchtverhaal die specifieke aandacht krijgen  
of beter onderbouwd moeten worden. In de TNV’s en AC’s bereiken we 
in 2008 vrijwel honderd procent van de asielzoekers met onze voor-
lichting. Daarnaast helpen vrijwilligers ook met tracing, zoeken naar 
familieleden die al eerder naar Nederland zijn gegaan. Die eerste 
contacten met de familie na jaren zijn voor alle betrokkenen 
bijzonder en emotioneel. 

Asielaanvragen en begeleiding
Het aantal asielaanvragen in 2008 stijgt fors (zie overzicht). Volgens 
VluchtelingenWerk wordt de stijging onder meer veroorzaakt door  
de slechte veiligheidssituatie in Irak en Somalië. Uit die landen 
komen respectievelijk 35 en 25 procent van het totaal aantal  
asielaanvragen. De cijfers van de IND laten zien dat 10 procent  
van de verzoeken, dat zijn ruim 1.400 mensen, wordt ingewilligd  
in de AC-procedure (in 2007: 13 procent). Vooral Irakezen en 
Somaliërs krijgen een verblijfsvergunning op basis van categoriale  
bescherming. De afwijzingen in het AC dalen van 15 procent in 2007 
naar 11 procent in 2008. 

asielaanvragen 2007 2008
totaal aantal asielaanvragen 9.750 15.275

1e asielaanvraag 6.300 13.399

2e of volgende asielaanvraag 2.100 1.871

(bron cijfers: IND). 

begeleiding door VluchtelingenWerk 2007 2008
potentieel aantal te bereiken asielzoekers in 
opvang

34.017 36.321

bereikt aantal asielzoekers in opvang, 
absoluut en in percentage 

28.510 
84%

32.003
88%

gemiddeld aantal spreekuurcontacten per 
dossier tijdens de asielprocedure 

4,3 3,9

sociaal maatschappelijke begeleiding: 
gemiddeld aantal contacten per dossier 

3,0 3,3

begeleiding: gemiddelde duur contacten 34 min. 33 min.

Efficiënte dossiers van VluchtelingenWerk
In 2008 ondersteunen we vrijwilligers en medewerkers intensief. 
Hierdoor voelen zij zich beter toegerust voor hun werk en gaat de 
kwaliteit ervan omhoog. Het VluchtelingenVolgSysteem (VVS) en 
de VluchtVerhaalAnalyse (VVA) zijn belangrijke onderdelen in  
de dienstverlening. In VVS wordt van elke asielzoeker die 

Iemand die bescherming vraagt, moet niet het risico hoeven afwegen om in de 
gevangenis te komen. 



 9 |  VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2008

naast Ter Apel achttien TNV-locaties, eind september negen en eind 
december zeven. Ondanks die verhuizingen slaagt VluchtelingenWerk 
er in om de algemene voorlichting over de asielprocedure te geven 
aan 8.382 volwassenen. 
Ook andere centra veranderen met regelmaat en vaak onverwacht van 
bestemming, nieuwe centra worden geopend, andere worden 
gesloten. VluchtelingenWerk heeft enige tijd nodig om de dienst-
verlening in een nieuw centrum goed op gang te krijgen. We moeten 
erachter komen hoe lang het centrum open blijft, of we in vaste 
voorzieningen moeten investeren of dat vrijwilligers voor enkele 
maanden met een laptop en een mobiele telefoon toe kunnen. 

Asielzoekers aan het werk
Asielzoekers mogen 24 weken werken in plaats van 12 weken, zo 
besluit het kabinet in februari 2008. VluchtelingenWerk is verheugd, 
maar het kan nog beter. Werk is immers een belangrijk middel voor 
integratie. Al jaren pleiten we ervoor dat asielzoekers tijdens de 
soms lange asiel-procedure aan het werk mogen, en zelfs volledige 
toegang tot de arbeidsmarkt moeten krijgen. Daardoor houdt iemand 
zijn vaardigheden maximaal op peil, belangrijk voor de verdere 
integratie als iemand een verblijfsvergunning krijgt. Bovendien 
voorkomt werk een gat in het cv en dat voorkomt weer vraagtekens 
en drempels bij werkgevers. Zelfs als mensen moeten terugkeren 
naar hun land van herkomst, geeft de werkervaring hun daar meer 
toekomstperspectief. 

Psychische problemen
VluchtelingenWerk komt ook op voor asielzoekers met psychische en 
psychiatrische problemen. Die problemen kunnen hun asielverhaal 
beïnvloeden en daarmee een eerlijke beoordeling van de asielaan-
vraag. Om dit tijdig te onderkennen heeft het Meldpunt Asielzoekers 
met Psychische Problemen (MAPP) een checklist ontwikkeld. Het 
MAPP is een initiatief van het Amsterdams Solidariteits Komitee 
Vluchtelingen (ASKV), waar ook VluchtelingenWerk en Pharos aan 
deelnemen.
De checklist toont aan dat er een onderscheid te maken is tussen  
de vraag of een asielzoeker gehoord kan worden en de vraag of 
psychische problemen een consistent en coherent verhaal in de  
weg zitten. Naar aanleiding van de resultaten van het MAPP en na 
gesprekken met VluchtelingenWerk, Pharos en de Raad voor de 
Rechtsbijstand, start de IND in 2008 een pilot. In overleg met de 
advocaat worden mensen in een aangepaste setting gehoord, 
bijvoorbeeld niet te lang achter elkaar of op een andere locatie. 
VluchtelingenWerk doet mee aan deze pilot. Bovendien  
organiseren we samen met het MAPP en Pharos cursussen voor 
advocaten zodat zij meer weten over de psychische en  
psychiatrische problematiek van asielzoekers. 

Pardonners en grensgevallen
De Pardonregeling in 2007 krijgt een staartje in 2008. In december 
besluit de Raad van State dat asielzoekers die van de IND geen 
pardonaanbod hebben gekregen, die beslissing alsnog mogen 
aanvechten. VluchtelingenWerk en diverse advocaten denken dat  
het om een kleine groep gaat. We geven voorlichting en advies aan 

deze groep – in 2009 zal duidelijk worden om hoeveel mensen 
het gaat. 
We zijn tevreden met de uitvoering van de Pardonregeling: 26.800 
mensen hebben een pardonvergunning gekregen. Toch zijn er zo’n 
2.450 ‘grensgevallen’: zij waren tijdelijk in het buitenland en vallen 
daardoor buiten de boot. Sommigen waren bijvoorbeeld op bezoek, 
anderen deden juist wat de Nederlandse overheid hen had 
opgedragen, het land verlaten. Maar door de Dublinverordening – 
Europese afspraken over welk land verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek – moeten deze mensen weer terug 
naar Nederland. Om aandacht te vragen voor hun problematiek 
organiseren de stichting LOS, Defence for Children, het ASKV en 
andere vluchtelingenorganisaties in september 2008 een bustour. 
VluchtelingenWerk ondersteunt deze campagne.

Politieke ontwikkelingen: is Irak veilig?
Onbegrijpelijk vindt VluchtelingenWerk de afschaffing van de 
speciale bescherming, het zogeheten categoriale beleid, voor 
Irakezen. De staatssecretaris van Justitie kan dit beleid voeren 
wanneer de algemene situatie in een bepaald land zo slecht is,  
dat het volgens haar van bijzondere hardheid getuigt om mensen 
naar dat land terug te sturen. Mensen die onder dit beleid vallen, 
komen in principe in aanmerking voor een verblijfsvergunning. 
Staatssecretaris Albayrak besluit in september 2008 dat Irakezen hier 
niet meer op kunnen rekenen. Ondanks het ambtsbericht van juni 

Al jaren pleiten we ervoor dat asielzoekers tijdens de soms lange asielprocedure 
aan het werk mogen.
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2008 dat de veiligheidssituatie als ‘zeer ernstig’ beschrijft en 
ondanks intensieve lobby van VluchtelingenWerk. De maatregel  
van de staatssecretaris heeft niets te maken met Irak, maar met het 
grotere aantal asielvragen in Nederland. Vooral nadat Zweden de 
speciale bescherming afschaft, komen er meer Irakese asielzoekers 
naar Nederland. VluchtelingenWerk pleit voor een Europese aanpak 
om deze groep asielzoekers te beschermen. 
Volgens de UNHCR zijn al 4,7 miljoen Irakezen hun land ontvlucht,  
het hoogste aantal sinds de invasie van Irak en het daaropvolgende 
interne gewapende conflict. Tot nu toe vangen buurlanden Syrië 
en Jordanië de meeste vluchtelingen op, maar zij kunnen de 
instroom niet meer aan en sluiten langzaamaan hun grenzen. 
Slechts één procent van de gevluchte Irakezen meldt zich in een 
van de 43 geïndustrialiseerde landen. 

Politieke ontwikkelingen: Tamils lopen risico’s
Via verschillende kanalen, zoals de IND en de directie Migratie-
beleid van het ministerie van Justitie, wijzen we op de situatie van 
Tamils in Sri Lanka. Tamils worden vaak verdacht van betrokkenheid 
bij de Tamil Tijgerbeweging en riskeren arrestatie als ze terugkeren 
na een verblijf in het buitenland. In 2008 vragen 227 Sri Lankezen, 
waarvan het overgrote deel Tamils, asiel aan in Nederland. Veel 
Tamilzaken worden aanhangig gemaakt bij het Europees Hof van de 
Mensenrechten (EHRM). In een van deze zaken (NA v. UK, 17 juli 
2008) stelt het Hof duidelijk voorwaarden en aandachtspunten bij  
de uitzetting van Tamils. Volgens het Hof hebben Tamils met een 
aantal risicofactoren meer kans op vervolging, een zogeheten 
3 EVRM-risico. Het gaat om factoren als leeftijd, geslacht, afkomst, 
eerdere verdenkingen van Tamil Tijgerlidmaatschap, familieleden bij 
de Tamil Tijgers, een eerder ‘strafblad’ of opsporingsbevel, littekens 
en terugkeer na een asielverzoek. Bij de beoordeling in de zaak 
speelt de verslechterde mensenrechten- en veiligheidssituatie een 
zeer belangrijke rol. VluchtelingenWerk vindt dat deze voorwaarden 
en risicofactoren moeten worden toegepast bij alle asielaanvragen 
die Tamils doen.

Politieke ontwikkelingen: terug naar Griekenland
In mei vragen we aandacht voor de rampzalige behandeling van 
asielzoekers in Griekenland. Asiel aanvragen is daar zo goed als 
onmogelijk en er is een schrijnend gebrek aan opvang. Er zijn  
steeds meer berichten over ernstige mensenrechtenschendingen 
– mishandeling, detentie onder mensonterende omstandigheden – 
door de Griekse autoriteiten. Het Europese Hof van Justitie  
veroordeelde het land al eerder omdat het zijn verplichtingen ten 
aanzien van opvangvoorzieningen voor asielzoekers niet nakomt. 
Samen met Amnesty International sturen we een brandbrief naar  
de staatssecretaris van Justitie. We roepen haar op geen asielzoekers 
meer uit te zetten naar Griekenland. Het antwoord van mevrouw 
Albayrak is ronduit teleurstellend: ze is niet van plan te stoppen  
met deze uitzettingen.  
Samen met Amnesty blijft VluchtelingenWerk volgen wat er gebeurt 
met asielzoekers die Nederland overdraagt aan Griekenland.

Aan tafel bij ministers, politici en ambtenaren
Ons werk gaat verder dan voorlichting, advies en de meer praktische 
dienstverlening aan asielzoekers. We behartigen de belangen van 
vluchtelingen ook in de rechtsgang en bij ministeries en overheids-
diensten. Zo ondersteunen we advocaten die asielzoekers vertegen-
woordigen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM). 
In 2008 voorzien we drie advocaten die naar het EHRM en Hof van 
Justitie gaan, van informatie en advies.
Geregeld zit VluchtelingenWerk aan tafel bij politici en ambtenaren. 
We kunnen dan problemen die we in de dagelijkse praktijk signaleren 
en oplossingen onder de aandacht brengen. Bovendien geeft het ons 
de kans om beleidsnota’s in een vroeg stadium te beïnvloeden. 
In 2008 hebben we bestuurlijk overleg met de staatssecretaris van 
Justitie, onder meer over de kabinetsplannen voor de asielprocedure 
en het beleid voor uitgenodigde vluchtelingen. Ook nodigt het 
ministerie van Justitie diverse organisaties, waaronder 
VluchtelingenWerk, uit voor een zogeheten consultatie rond de  
wijzigingen in de Vreemdelingenwet en het opvang- en terugkeer-
beleid. Daarnaast spreken we met de directie Vreemdelingenbeleid 
(tegenwoordig directie Migratiebeleid) van het ministerie van 
Justitie over onder meer het categoriaal beleid, uitgenodigde vluch-
telingen en migratie. Daarnaast overleggen we geregeld met het 
COA, de IND en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Toch zijn een aantal 
veranderingen en beleidswijzigingen die in 2008 worden door-
gevoerd  in onze ogen niet de gewenste verbeteringen. Dit spoort  
ons aan om in de toekomst betere allianties aan te gaan en 
misstanden aan de kaak te stellen om zo meer politieke en  
publieke verontwaardiging te creëren. 

Duurzame terugkeer 
Ook bij terugkeer is ons werk betekenisvol. Uiteraard vinden we dat 
een asielzoeker alle kansen op bescherming moet krijgen. 
Bijvoorbeeld omdat terugkeer voor de asielzoeker schrijnend zou zijn 
of omdat de asielzoeker buiten de eigen schuld niet kan terugkeren 
naar het land van herkomst. Toch ligt niet voor alle asielzoekers en 
vluchtelingen de toekomst in Nederland. Soms raakt iemand uitge-
procedeerd. Soms worden verblijfsvergunningen ingetrokken. 
Dan moeten deze mensen wel veilig, zelfstandig en met perspectief 
kunnen terugkeren. 
VluchtelingenWerk neemt in 2008 het initiatief om samen met tien 
andere organisaties het Platform Duurzame Terugkeer op te richten. 
Onder meer Cordaid, Nidos, Pharos, IOM, Healthnet, COA, SMS 
denken mee over een gedegen terugkeerprogramma. Doel is dat 
uitgeprocedeerden door advies, informatie en coaching een wel- 
overwogen besluit over hun terugkeer kunnen nemen. We gebruiken 
2008 ook om subsidies voor projecten en programma’s aan te vragen 
bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie. In 2009 
verwachten we de uitslag.  
In dat jaar willen ook het platform ontwikkelen tot het Bureau 
Duurzame Terugkeer, dat ondersteuning en begeleiding biedt aan 
uitgeprocedeerden in Nederland en in landen van herkomst.



foto Joost van den Broek

 11 |  VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2008

Een vluchteling komt naar 
Nederland …
Meneer Laudayev uit Tsjetsjenië slaat op de vlucht voor 
het conflict in zijn land en wil zichzelf in Nederland in 
veiligheid brengen. Hoe ziet zijn asielprocedure eruit? 
Welke instanties komt hij tegen? Hoe lang kan het 
duren? Hier volgt een korte schets van de procedure 
die een asielzoeker in Nederland doorloopt.

Raderen van de AC-procedure
Via vluchtroutes over land bereikt meneer Laudayev Nederland  
en hij meldt zich bij het Aanmeldcentrum (AC) in Ter Apel, 
Groningen. Hij verzoekt om asiel in ons land. Dan gaan alle 
raderen van de AC-procedure in werking. Vóór de asielprocedure 
begint, wordt meneer Laudayev eerst naar de Tijdelijke 
Noodvoorziening (TNV) gebracht, waar hij moet wachten tot de  
behandeling van zijn asielverzoek kan beginnen. De AC- 
procedure begint met het eerste gehoor door de Immigratie-  
en Naturalisatiedienst (IND). De IND onderzoekt dan identiteit, 
nationaliteit en vluchtroute en toetst hoe zijn asielaanvraag in 
eerste instantie zal worden afgehandeld: in de versnelde 
AC-procedure van 48 procesuren, of in de normale procedure  
die formeel zes maanden in beslag mag nemen. Wordt gekozen 
voor de versnelde procedure, dan neemt de IND het nader  
gehoor in het AC af. Dat is een gesprek met een IND-medewerker 
waarin meneer Laudayev uitgebreid wordt bevraagd over zijn 
vluchtverhaal en zijn motieven. 

Afgewezen of niet
Na dit nader gehoor neemt de IND een volgende beslissing over 
het asielverzoek. Dat kan afwijzing zijn of alsnog voortzetting van 
de asielprocedure in de reguliere procedure of toekenning van 
een verblijfsvergunning. Wijst de IND het asielverzoek af in het 
AC, dan wordt meneer Laudayev waarschijnlijk op straat gezet met 
de instructie om terug te keren naar Tsjetsjenië. Ook als de heer 
Laudayev in beroep gaat tegen zijn afwijzing in het AC, krijgt hij 
geen opvang. 
Na het eerste gehoor of na het nader gehoor kan de IND ook meer 
tijd nodig hebben om Laudayevs asielverzoek te onderzoeken. 
Soms vereist dat zelfs onderzoek in zijn land van herkomst. Voor 
meneer Laudayev betekent dat overplaatsing naar een opvang-
locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).  
Dit laatste gebeurt ook als het asielverzoek in het AC wordt 
toegewezen. Voor het (aanvullend) nader gehoor moet hij dan 
vanuit de opvanglocatie naar een behandelkantoor van de IND.  
De termijn van zes maanden voor de normale procedure kan in 
individuele zaken met zes maanden worden verlengd. Dit gebeurt 
regelmatig. 

Beroep of opsluiting
De asielzoeker kan in beroep gaan tegen beslissingen van de IND. 
Zo kan de asielaanvraag van meneer Laudayev lang duren. Werken 
is in die periode slechts beperkt mogelijk. Wordt het asielverzoek 
definitief afgewezen, dan wordt van de heer Laudayev verwacht 
dat hij zelfstandig Nederland verlaat. Ook gedwongen uitzetting 
is mogelijk. In bepaalde gevallen kan hij in afwachting van zijn 
vertrek of uitzetting in zijn vrijheid worden beperkt of worden 
opgesloten. 

Vergunning voor vijf jaar
Medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk helpen 
meneer Laudayev bij elke stap en elke fase van zijn asielaanvraag. 
Voorlichting vanaf de TNV-fase, VluchtVerhaalAnalyse, voor-
bereiden  op het eerste gehoor, aanwezig zijn bij het eerste en 
nader gehoor, uitleg over het belang van documenten, contact 
leggen met de advocaat, binnengekomen brieven en beschik-
kingen uitleggen, vragen beantwoorden en informatie  
verstrekken aan zijn advocaat.
Uiteindelijk mag Meneer Laudayev blijven. De IND geeft hem een 
verblijfsvergunning die pas na vijf jaar permanent wordt. In die 
vijf jaar kan de IND nog beslissen dat hij toch terug moet als zijn 
land weer veilig voor hem geacht wordt. Met zijn vergunning 
krijgt meneer Laudayev een woning toegewezen in een gemeente 
die hem wil opvangen en mag hij eventueel zijn gezin laten 
overkomen. Zijn integratie kan nu echt beginnen. Ook daar staan 
vrijwilligers van VluchtelingenWerk klaar om hem te ondersteunen 
bij gezinshereniging, integratie en inburgering. 

De asielprocedure start in het Aanmeldcentrum.



Wim & Danny
‘Ik zag ze aan het werk. Hun kracht, vitaliteit, hoe ze met mensen omgaan, met meubels 
sjouwen, dat gaf me energie.’ Zo’n dertien jaar geleden raakt de Ethiopische Danny Mekkonen 
betrokken bij de meubelkringloop die Wim de Smalen en zijn echtgenote voor vluchtelingen 
draaien. ‘Danny is één van de eersten met wie het echt klikte. Open en direct, dat past wel bij 
me. En zeker door met Danny samen te werken leer je dat afkomst niet telt, maar de mens.’
Danny is een van de ruim 26.000 pardonners en heeft lang niet kunnen werken. Dat is geen 
reden voor hem om al die jaren stil te zitten: Ethiopische uitzendingen bij Salto, voetballen bij 
een Turkse club, sportlessen aan kinderen, actief in de kerk, concerten. En bij Wim in de 
meubelkringloop, soms een dag, soms een week.
Wim, voormalig administrateur, is zijn hele leven al politiek en maatschappelijk betrokken. 
‘Hier in Amsterdam-Noord is veel sociale huisvesting en we zagen dat veel vluchtelingen 
weinig hadden. Met de meubelkringloop konden we honderden vluchtelingen aan huisraad 
helpen.’ Hij geeft de eer aan echtgenote Jannie: ‘Zij was de drijvende kracht achter de afdeling 
VluchtelingenWerk in Amsterdam-Noord.’ 
Inmiddels is kringlooplocatie opgeheven – ‘het was afbouwen of doorgaan en we waren al rond 
70.‘ Beiden zien elkaar nog af en toe, als oude bekenden. Wim: ‘Zijn Brabants kwartiertje heb 
ik niet overgenomen.’ Danny: Ik zag dat je zonder geld heel veel kunt doen.
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2 Internationaal: actief over grenzen heen
We adviseren in Bulgarije en Kenia, gaan op missie in Syrië, we spreken de Europese Commissie aan  
en werken intensief samen met organisaties wereldwijd … VluchtelingenWerk gaat over grenzen  
heen. Door internationale programma’s maken zusterorganisaties gebruik van onze expertise en ons  
netwerk. Daarnaast lobbyen we actief, en behartigen we vluchtelingenbelangen bij de Verenigde 
Naties. De kosten voor onze internationale inzet in 2008 bedragen 847.000 euro.

capaciteitsopbouw adviseren we zusterorganisaties in onder  
meer Bulgarije, Kroatië, Moldavië en Egypte. We delen onze kennis 
door advies, trainingen en workshops over lobby, samenwerking  
met de overheid, juridische hulp of werken met vrijwilligers, zodat 
deze organisaties ter plekke vluchtelingen kunnen helpen.
In Bulgarije helpen we de Bulgarian Council for Refugees, een 
netwerk van Bulgaarse vluchtelingenorganisaties, op te komen  
voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen in Bulgarije.  
In Kroatië ondersteunen we het Croatian Law Centre dat er op toeziet 
dat vluchtelingen asiel kunnen aanvragen als ze geweigerd worden 
aan de grens, en het Kroatische Rode Kruis dat psychosociale hulp  
biedt aan asielzoekers en vluchtelingen. In Moldavië helpen we  
vier organisaties die hulp bieden aan asielzoekers en vluchtelingen,  
zodat zij de kwaliteit van hun werk en onderlinge samenwerking 
kunnen verbeteren. Voor de ondersteuning van onze partners in 
Zuidoost-Europa ontvangen we financiële ondersteuning van het 
Matraprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Daarnaast proberen we deze projecten ook uit te breiden naar  
andere landen zoals Oekraïne, Servië en Marokko. 
In Kenia adviseren we twee lokale organisaties in het Kakuma-
vluchtelingenkamp over juridische hulp aan vluchtelingen en  
initiatieven die de zelfredzaamheid van kwetsbare vluchtelingen 
vergroten. PSO keurt de eerste projectgelden goed. PSO is een 
vereniging van vijftig Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, 
VluchtelingenWerk is sinds begin 2008 lid. Vanwege het geweld  
na de Keniaanse verkiezingen kan dit pilotproject in 2008 niet 
meteen van start.

Speciale raadgever
In tijden waarin de discussie over migratie en ontwikkeling volop 
woedt, is een stem op internationaal niveau hard nodig. In 2008 
verwerft VluchtelingenWerk Nederland een consultatieve status bij de 
Economisch Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). Wij zijn 
de enige Nederlandse vluchtelingenorganisatie die een dergelijke 
status heeft. Het doel van ECOSOC is om samenwerking op  
economisch, sociaal en humanitair gebied te bevorderen. De raad 
verleent deze status aan ngo’s met speciale deskundigheid en  
activiteiten die overeenkomen met een aantal aandachtspunten van 
ECOSOC. VluchtelingenWerk wil de status gebruiken om de vluchte-
lingenproblematiek wereldwijd hoger op de VN-agenda te krijgen. 
Andere VN-activiteiten zijn onze deelname aan UNHCR-NGO consul-
tations en aan de jaarlijkse Annual Tripartite Consultations. Bij deze 

In Europa
Omdat ‘Europa’ steeds meer de nationale asiel- en vreemdelingen-
wetgeving bepaalt, is een Europese post voor VluchtelingenWerk 
noodzakelijk. Daarom zijn we lid van de European Council on 
Refugees and Exiles (ECRE), een koepelorganisatie met 69 leden  
in 30 landen die invloed uitoefent op de Europese agenda. 
VluchtelingenWerk zit in het bestuur van ECRE en is een grote  
donor van de organisatie. We financieren een lobbyist die actief is 
voor een zorgvuldige en humane bescherming van asielzoekers en 
vluchtelingen in Europa. Evenals voor de bescherming van kwetsbare 
groepen als vrouwen, slachtoffers van marteling en kinderen. 
Minimaal vier keer per jaar voert VluchtelingenWerk intensief  
overleg met ECRE over Europese lobbyonderwerpen en de te volgen 
strategie. Daarnaast nemen we actief deel in de zogeheten core 
groups (toegang, externe dimensie, hervestiging en asielsystemen, 
en integratie). Ook zijn we partner in projecten met andere 
ECRE-leden, zoals de kwalificatierichtlijn. 

Wie is vluchteling?
Wie is een vluchteling en wie komt in aanmerking voor be-
scherming? Dat is de vraag achter het kwalificatierichtlijnproject  
dat VluchtelingenWerk sinds 2007 coördineert, medegesubsidieerd 
door het Europese Vluchtelingenfonds. De kwalificatierichtlijn is erg 
belangrijk om tot een gemeenschappelijk Europees asielbeleid te 
komen. Onze doelen in 2008 halen we: samen met andere Europese 
niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en ECRE werken we  
aan een website, een seminar en factsheets. De website met juris-
prudentie laat zien hoe de verschillende EU-landen de richtlijn 
toepassen. Partnerorganisaties, de Europese Commissie, de UNHCR, 
advocaten, overheden, rechters kunnen er informatie delen over de 
interpretaties en de toepassing van de kwalificatierichtlijn. Het 
seminar, in oktober 2008 in Brussel, wordt goed bezocht door 
partners en stakeholders, en het programma is gevuld met discussie, 
kennisuitwisseling, best practices en knelpunten. Door factsheets te 
publiceren verspreiden we de bevindingen van dit project. In 2009 
bekijken de betrokken partners hoe ze de kennis en informatie nog 
verder kunnen gebruiken. 

Wereldwijd kennis verspreiden
Door kennis en ervaring te delen met vluchtelingenorganisaties in 
Zuidoost-Europa en Noord-Afrika dragen we bij aan een betere 
positie van asielzoekers en vluchtelingen aldaar. Voor deze  
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laatste bijeenkomst maakt de UNHCR bekend hoeveel vluchtelingen 
er hervestigd moeten worden en wisselen hervestigingsstaten, ngo’s 
en UNHCR informatie en ervaringen uit om het hervestigingsbeleid te 
verbeteren. Bijzonder daarbij is de samenwerking tussen staten en 
ngo’s. Zo organiseert VluchtelingenWerk in 2008 samen met de 
Amerikaanse overheid een workshop over gezinshereniging van 
uitgenodigde vluchtelingen. Ook via ons lidmaatschap van de 
International Council of Voluntary Agencies laten we onze stem 
bij UNHCR in Genève horen.

Op missie
Extra kwetsbare vluchtelingen, alleenstaande vrouwen, zieken of 
vervolgden krijgen soms de status van uitgenodigde vluchteling. 
UNHCR vraagt landen om vluchtelingen op te nemen die al gevlucht 
zijn naar een ander land, maar daar niet kunnen blijven. Hiervoor 
heeft UNHCR 560.000 plaatsen nodig. Wereldwijd zijn er maar 
100.000 plaatsen ter beschikking in slechts twintig landen, 
waaronder de VS, Canada, Groot-Brittannië en Nederland. In 2008 
nodigt Nederland 544 vluchtelingen uit, iets meer dan het vast-
gestelde  quotum van 500 vluchtelingen. Vlak voor de zomer stelt  
het kabinet het nieuwe quotum voor de komende vier jaar vast.  
Dit blijft 500 per jaar, ondanks het pleidooi van VluchtelingenWerk 
het aantal te verhogen. Slechts een minderheid in het parlement 
is voor een hoger quotum.

VluchtelingenWerk heeft een belangrijke rol bij de opvang en 
integratie van deze uitgenodigde vluchtelingen in gemeenten.  
De begeleiding van deze vluchtelingen is relatief intensief omdat  
ze vele jaren in uiterst moeilijke omstandigheden in vluchtelingen-
kampen hebben verbleven en vaak medische aandoeningen hebben. 
In 2008 vernieuwen we de brochure met uitleg en achtergronden over 
deze speciale groep – een goede aanleiding om deze informatie nog 
eens extra bij gemeenten en instellingen onder de aandacht te 
brengen.
Begin november is VluchtelingenWerk samen met andere ngo’s uit 
acht verschillende landen op missie naar Syrië en Irak, een initiatief 
van het Amerikaanse Refugee Council USA. Daar zien we hoe 3.000 
Palestijnen letterlijk tussen twee grenzen zitten: gevlucht uit Irak en 
niet welkom in Syrië. De omstandigheden in de vluchtelingenkampen 
zijn schrijnend. Bij uitstek een groep die in aanmerking komt voor 
hervestiging, juist omdat landen in de regio geen bescherming willen 
bieden. Deze ooggetuigenmissie versterkt onze lobby in Europa. Als 
we later in november in Brussel pleiten voor hervestiging, hebben we 
succes: 10.000 vluchtelingen uit Irak, waaronder een groot deel van 
deze Palestijnen, worden uitgenodigd in Europa. Ook Duitsland en 
Frankrijk, die dit beleid niet hebben, doen mee.

We adviseren lokale organisaties in het Keniaanse Kakumavluchtelingenkamp over initiatieven die de zelfredzaamheid van kwetsbare vluchtelingen vergroten.



foto’s Ariane den Uyl
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Klem tussen Syrië en Irak
Fragmenten uit het dagboek van Ariane den Uyl, 
beleidsmedewerker bij VluchtelingenWerk. Met een 
internationale delegatie bezoekt ze van 10 tot 14 
november 2008 de vluchtelingenkampen tussen  
Irak en Syrië.

‘s Zomers stijgt de temperatuur in de kampen tot boven de 50°C 
en ’s winters vriest het. Bijna drieduizend Palestijnen zitten al 
ruim twee jaar vast in kampen in de woestijn tussen Irak en 
Syrië. Gevlucht uit Irak waar ze al lange tijd woonden. Sinds  
de Amerikaanse invasie in 2003 worden ze vervolgd door ver- 
schillende gewapende terreurgroepen, vooral vanwege hun 
minderheidsstatus die ze in de ogen van sommigen onder  
Saddam Hussein kregen.

Hemelsbreed 
In het kamp Al Waleed in Irak zijn de tenten vies en soms zelfs 
gescheurd, overal liggen afvalhopen. Onze kogelvrije vesten, de 
helmen en de gewapende soldaten en politiemensen maken de 
omstandigheden om bewoners te spreken niet ideaal. Maar zij 
laten zich niet door wapens of soldaten afschrikken. Vooral de 
kinderen proberen graag hun Engels op ons uit. Een aantal 
vrouwen legt duidelijk de problemen aan ons voor: beperkte 
medische voorzieningen en al twee jaar niet kunnen werken of 
studeren. ‘We just want peace and to progress in our life.’ Een 
vrouw vertelt dat ze hemelsbreed niet ver van haar man en hun 
twee zonen in Jordanië verblijft, maar ze hebben elkaar al elf 
maanden niet gezien en Jordanië weigert haar toe te laten. 

Voorzichtig
El Hol in Syrië, een dag later: hier bestaat het kamp uit huisjes in 
plaats van tenten, door de vluchtelingen zelf gebouwd. Ze kunnen 
met toestemming het kamp verlaten, de kinderen kunnen naar 
school, al is vervolgonderwijs maar beperkt mogelijk. Een 
Amerikaans delegatielid vraagt voorzichtig waarom de Syrische 
overheid deze Palestijnen niet toelaat. In Damascus bestaat 
immers al een vrij grote Palestijnse gemeenschap van mensen  
die naar Syrië zijn gevlucht in 1948 en na de zesdaagse oorlog in 
1967. Het antwoord: ‘Onmogelijk. Dat zou betekenen dat alle 
Palestijnen uit Irak naar Syrië zouden komen. En niet alleen  
uit Irak, ook uit Jordanië en Libanon. Hervestiging is de enige 
oplossing.’ 

Marsmannetjes
De laatste dag gaan we naar Al Tanf: ingeklemd tussen een 
betonnen muur die de grens tussen Irak en Syrië vormt. Op 
piepkleine tuintjes verbouwen bewoners hun groente. Een rij 
zingende kinderen wacht ons op en hebben zelfs een complete 

voorstelling voor ons voorbereid. Delegatieleden die Arabisch 
verstaan hebben grote lol. Bij een jongen met een UNHCR-pet 
komen de andere kinderen met klachten en vragen om een  
oplossing. Dan landt er een schip van Mars: de Palestijnen  
worden uitgenodigd om zich op Mars te vestigen. De UNHCR  
stuurt ze erheen en iedereen juicht. Een bijzondere metafoor  
voor wat kinderen kennelijk feilloos aanvoelen. Hervestiging is 
hun enige kans, maar lijkt net zo onwerkelijk als een landing 
van xmarsmannetjes.

Schorpioenen
Het kamp in Al Tanf wordt langzaamaan steeds groter. Sommige 
Palestijnen uit Irak zijn er in geslaagd toch Damascus te bereiken 
of kregen om speciale redenen een visum. Maar als ze in 
Damascus illegaal of met een verlopen visum worden aange-
troffen, sturen de Syrische autoriteiten hen naar Al Tanf. Sterker 
nog, de Syrische politie gaat actief op zoek naar Palestijnen 
waarvan het visum is verlopen. 
En dan komen ze hier terecht. Een kamp met overstromingen en 
branden door onveilige fornuizen en elektrische bedrading – 
vorige week nog brandde door kortsluiting de Moskeetent af. 
Een kamp met drie meter lange slangen, giftige schorpioenen 
en wilde honden die ’s nachts over het terrein struinen en de 
kinderen bang maken.

Lees het hele verhaal over het bezoek op onze website.

Bijna drieduizend Palestijnen zitten al ruim twee jaar vast in kampen in de 
woestijn tussen Irak en Syrië.



foto Goedele M
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Wasen & Jan
‘Gedreven, energiek, vol initiatieven – die wisselwerking met Wasen, daar word ik blij van.’ 
Jan van der Veen, Emplooi-adviseur en voormalig horecaman, ontmoet Wasen Bakal in haar 
zoektocht naar werk. Wasen Bakal is net zo uitgesproken: ‘Jan leerde me hoe ik mezelf moet 
verkopen. Dat een afwijzing niet het het einde van de wereld is.’
De van oorsprong Irakese Wasen werkt als netwerkengineer bij een telecombedrijf. De weg 
daarnaartoe is er een met obstakels. Als hoogopgeleide vrouw herenigt ze zich in 2000 met 
haar man in Nederland. Ze doet staatsexamen Nederlands, volgt cursussen en laat haar 
diploma’s geldig maken voor Nederland. Wanneer haar dochter twee jaar oud is, vindt ze het 
tijd om werk te zoeken. ‘Bedrijven wezen me vaak af. “Geen ervaring” of zelfs “je bent te 
oud”. Ik was 27!’ Re-integratietrajecten bieden geen soelaas. ‘Daar moest ik vooral praten, 
en ik wilde juist aan het werk.’
Jan: ‘Vluchtelingen krijgen nauwelijks informatie over het Nederlandse bedrijfsleven. Ze 
mogen niet werken tijdens hun procedure, hebben al heel veel instanties achter de rug. 
Vind dan maar eens een baan die bij je past.’ Met de stichting Emplooi komt Wasen echt 
verder. ‘Jan pakte het heel praktisch aan. Hoe benader je een bedrijf? Hoe kijkt een baas 
naar je? Hoe moet ik winnen in een gesprek?’ Jan zit al een jaar of vijf bij Emplooi. ‘Als 
adviseur heb ik geen banen te vergeven. Wel weet ik iets over de praktijk. Maar het mooie 
is om samen met iemand zijn of haar droom te onderzoeken.’
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Geworteld in de samenleving
VluchtelingenWerk ziet integratie als een tweezijdig proces. Willen 
vluchtelingen succesvol integreren, dan vraagt dat inspanning van 
hen én van de samenleving waarin zij leven. Sleutelwoorden zijn 
participatie, emancipatie en communicatie. Met het eerste bedoelen 
we toegang tot onderwijs, werk, gezondheidszorg, huisvesting en een 
goede rechtspositie. De laatste twee begrippen hebben te maken met 
taalbeheersing, contact met en een gelijkwaardige plek in de 
maatschappij. 
Eropuit in Waalwijk, Aan de Slag in Wageningen, Actief voor Elkaar  
in Drenthe: integratie is een lokale zaak, en regionale afdelingen 
hebben doordachte projecten en trajecten waarmee vluchtelingen 
echt geworteld raken in de lokale gemeenschap. Dat maakt 
VluchtelingenWerk een goede partner voor gemeenten die het  
inburgerings- en integratiebeleid uitvoeren, en een sterke bond-
genoot  voor vluchtelingen. Landelijk is VluchtelingenWerk actief met 
het Banenoffensief Vluchtelingen en Van Pardon naar Werk. Sterke 
programma’s waarin we  samenwerken met het UAF, Emplooi en het 
UWV-Werkbedrijf, waarin een aantal grote werkgevers zich meldt en 
waarin vrijwilligers en adviseurs vluchtelingen aan een baan, een 
stageplaats of vrijwilligerswerk helpen. Immers, werk is een sterke 
motor voor een geslaagde integratie.

Inspiratie voor ontmoeting
Ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders geven het 
tweezijdige proces van integratie echt vorm. Patchwork in Castricum, 
een krant in Utrecht, een film in Terneuzen, een eettafel in Raalte en 
een eettafel in Hardenberg zijn vijf concrete projecten geweest in 
2007 waaraan vluchtelingen en Nederlanders samen hebben gewerkt. 
De ervaringen met deze Bi-ontprojecten (BInding en ONTmoeting) 
zijn in 2008 gebundeld in een Werkboek met een handleiding voor 
een dergelijk project, achtergronden en conclusies. De enthousiaste 
verhalen laten zien dat Nederlanders en vluchtelingen door samen-
werking elkaar op een vanzelfsprekende manier ontmoeten. Ook is er 
een bijzonder, kunstzinnig Kijkboek samengesteld, dat wil inspireren 
om een eigen project op te zetten of dit financieel mogelijk te 
maken. Beide uitgaven bevatten een dvd met een korte film over de 
pilotprojecten. Het Werkboek en het Kijkboek worden breed binnen 
en buiten de organisatie verspreid. In september is een paginagrote 

advertentie in de Volkskrant gewijd aan het Bi-ontproject in  
Zeeuws-Vlaanderen, een initiatief van de Nationale Postcode Loterij. 
Later staat het Bi-ontproject uit Utrecht centraal in een kort filmpje 
dat in het programma Miljoenenjacht van de Nationale Postcode 
Loterij wordt uitgezonden. 

Politieke aandacht gevraagd
Vluchtelingen zijn geen ‘gewone’ nieuwkomers. Hun voorgeschie-
denis, hun redenen om te vluchten en de vaak lange asielprocedure 
vragen om een eigen benadering. We reageren dan ook op de 
meerjaren Integratienota van het kabinet in 2008. VluchtelingenWerk 
mist daarin de aandacht voor de positie van vluchtelingen in de 
Nederlandse samenleving. We willen dat de minister een nulmeting 
houdt en de positie van vluchtelingen structureel opneemt in voor-
genomen onderzoeken. In het Kamerdebat nemen ChristenUnie en 
PvdA dit standpunt over. Ook de VVD dringt aan op meer inzicht in de 
positie van vluchtelingen. 
In het voorjaar pleit VluchtelingenWerk er bij minister Donner voor 
dat de familieleden van mensen die een verblijfsvergunning op 
medische gronden hebben, ook de arbeidsmarkt op mogen. Werk 
helpt niet alleen werkenden te integreren, maar ook hun gezin.  
Nu mogen de gezonde familieleden drie jaar niet werken, hun 
vergunning laat dat niet toe. De brief heeft maar deels resultaat:  
de minister zegt toe dat leerplichtige scholieren in deze groep die 
verplicht stage moeten lopen, geen tewerkstellingsvergunning  
nodig hebben – zij mogen gewoon een stagebedrijf zoeken. 
Deze lobby-activiteiten kosten in 2008 158.000 euro.

Werk voor pardonners
Tural Tagiev is één van de 26.800 pardonners – mensen die dankzij  
de Pardonregeling voor ex-asielzoekers een verblijfsvergunning 
hebben gekregen – die in Nederland mogen blijven. Inburgering, 
huisvesting en werk zijn de eerste stappen die pardonners zetten  
na hun vergunning. Het RTL-programma Editie.NL volgt in drie 
afleveringen hoe Tural een baan vindt. Is hij filiaalmanager  
geworden of inburgeringscoach? Zijn verslag staat op onze website. 
Onder bijstandsgerechtigden zijn veel pardonners, zo blijkt uit 
gegevens van het CBS. Het aantal mensen dat korter dan een jaar 
bijstand krijgt, neemt in 2008 iets toe. Ook al lukt het veel pardon-

3 Integratie: werk is de motor
Taalcoaches, Banenoffensief, stageplaatsen, gezinshereniging, ontmoetingen, werk en huisvesting: 
VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen actief om een nieuw bestaan in Nederland op te bouwen. 
Zodat zij zelfstandig en in vrijheid een volwaardig, actief burger van ons land kunnen zijn. 
We begeleiden vluchtelingen die op eigen kracht naar Nederland zijn gekomen, uitgenodigde 
vluchtelingen en gezinsherenigers. Met opleiding, toeleiding naar werk of uitzicht daarop, met taal en 
ontmoeting met Nederlanders. Dat doen we al 30 jaar. Onze kracht ligt in de persoonlijke benadering, 
inonze vrijwilligers en in onze aanwezigheid in bijna alle Nederlandse gemeenten. In 2008 besteden 
we 6,3 miljoen euro aan onze integratieactiviteiten. 
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ners om werk te vinden na jaren onzekerheid en niet mogen werken, 
een lichte stijging in de bijstandsuitkeringen is onvermijdelijk. 
Mensen die vanuit de opvangcentra in een gemeente terechtkomen, 
komen automatisch in de bijstand terecht en moeten van daaruit 
werk zoeken. Door een gat in het cv, nauwelijks een netwerk en vaak 
verloren vaardigheden gaat dat niet vanzelf. Wel zijn pardonners  
erg gemotiveerd om zo snel mogelijk weer een eigen inkomen te 
verdienen. Speciaal voor deze groep start VluchtelingenWerk samen 
met CWI, UAF, Emplooi en het COA, het project Van Pardon naar  
Werk. Het streven is om in anderhalf jaar tijd 1.100 pardonners aan 
een stageplaats te helpen. Daarnaast wil het CWI 3.000 pardonners 
aan betaald werk helpen. Voor veel pardonners die vaak financiële 
problemen hebben, is dit project een kans om volwaardig, actief 
burger te worden. In 2008 geven we 125.000 euro uit aan dit  
project.

Woonruimte voor pardonners 
Na jarenlang verblijf in opvangcentra of zelfs geen vaste verblijf-
plaats, is het zaak dat pardonners snel een woning vinden. 
Gemeenten en woningcorporaties krijgen in korte tijd een grote 
groep mensen te huisvesten. VluchtelingenWerk werkt nauw samen 
met de Taskforce Huisvesting Statushouders die de opdracht heeft  
de huisvesting soepel te laten verlopen. De Taskforce vindt dat ook 
start van de inburgering van pardonners goed geregeld moet worden 
en ziet dat het netwerk van VluchtelingenWerk daar een belangrijke 
bijdrage aan kan leveren. We verzorgen presentaties op de regionale 
bijeenkomsten van de Taskforce. Voor medewerkers van (overheids)-
organisaties die geregeld gepardonneerden bijstaan, maken we de 

Leidraad Pardonvergunning. Met informatie over de rechten en 
plichten van een houder van een pardonvergunning en welke  
instanties erbij betrokken zijn. 
De inspanningen zijn succesvol: gemeentes melden dat zij in 2008, 
met hulp van woningcorporaties verenigd in AEDES, 81 procent van 
de pardonners een woning hebben kunnen geven. Veel van deze 
mensen zijn begeleid door VluchtelingenWerk. 

Succesvol offensief voor werk
‘Sinds ik weer werk, voel ik me een volwaardig mens. Het werk mag 
dan fysiek zwaar zijn, en zeker voor iemand van mijn leeftijd, maar ik 
kom ‘s avonds altijd met een enorm voldaan gevoel thuis.’ Alexander 
Harutunjan uit Azerbeidzjan is via het Banenoffensief Vluchtelingen 
aan de slag gegaan als metselaar en timmerman. 
Werken is meedoen, gewaardeerd voelen, ervaring gebruiken, nieuwe 
ervaring opdoen, een eigen inkomen verdienen. Werk is bovendien 
een sterke motor voor integratie. Juist vluchtelingen zitten vaak 
zonder werk en juist zij hebben die motor tot integratie hard  
nodig. Het Banenoffensief Vluchtelingen is een doeltreffend 
antwoord hierop. Dit offensief is een gezamenlijk project dat 
VluchtelingenWerk, Emplooi, UAF en CWI in 2005 startten. Binnen  
het Banenoffensief hebben de verschillende deelnemende  
organisaties verschillende taken: VluchtelingenWerk spoort vooral  
de vluchtelingen op die voor bemiddeling in aanmerking komen, 
Stichting Emplooi is de bemiddelaar. Samen werken we aan het doel 
om in drie jaar tijd in totaal 2.600 vluchtelingen naar werk of een 
opleiding te begeleiden. Dat doel komt in september heel dichtbij, 
met de tweeduizendste vluchteling die een baan heeft: Pedro Manuel 

Integratie is een tweezijdig proces. Willen vluchtelingen succesvol integreren, dan vraagt dat inspanning van hen én van de samenleving waarin wij leven.

foto Goedele M
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pikt via het Banenoffensief zijn oude chauffeursvak weer op. 
Jarenlang kon Manuel die in 1995 uit Angola vluchtte, niet aan het 
werk omdat hij geen verblijfsvergunning bezat. Het pardon in 2007 
veranderde dat, en via het CWI start hij in 2008 met een chauffeurs-
opleiding met baangarantie in Nijmegen.
De vier organisaties maken afspraken met onder meer werkgevers-
organisaties en sector- en bedrijfsfondsen. Regionaal en lokaal 
worden vluchtelingen actief begeleid naar werk, en elke deelnemer 
krijgt een persoonlijke mentor. Ook werkgevers zijn enthousiast  
over de aanpak. Yvonne van den Berg, projectleider Philips 
Werkgelegenheidsplan: ‘Onze ervaring is dat de moeite die een 
bedrijf neemt om een vluchteling in dienst te nemen, zich op  
termijn dubbel en dwars terugbetaalt. Vluchtelingen zijn gedreven  
en enthousiast.’ Steeds meer werkgevers blijken open te staan om 
vluchtelingen in dienst te nemen. Zo stelt Achmea in 2008 vijftien 
werkervaringplekken beschikbaar voor een periode van een jaar.  
Bij diverse ministeries zijn al meer dan dertig vluchtelingen aan de 
slag. Naast de grote bedrijven helpt ook het midden- en kleinbedrijf 
vluchtelingen vaak aan een baan of stage.
Het Banenoffensief bewijst dat werkgevers en vluchtelingen met  
een intensieve en persoonlijke aanpak goed bij elkaar te brengen 
zijn. In 15 regio’s is het project uitgevoerd met 3.968 intakes van 
werkzoekende vluchtelingen. In totaal zijn er ruim 2.300 vluchte-
lingen aan een baan of stage geholpen. Bijna 60 procent van de 
vluchtelingen die op gesprek is geweest, is daadwerkelijk geplaatst. 
Het Banenoffensief kost ons in 2008 iets meer dan 1 miljoen euro. 

Lessen uit het Banenoffensief
Toch verloopt niet alles naar wens. Aan belangstelling van werk-
gevers  is geen gebrek. De vraag is soms zelfs zo groot dat het 
Banenoffensief niet voldoende goed gekwalificeerde vluchtelingen 
kan leveren. De samenwerking met vluchtelingen zelf, hun netwerken 
en zelforganisaties schiet tekort, waardoor veel vluchtelingen niet 
gevonden worden. Daarnaast blijken gemeenten niet gemakkelijk te 
overtuigen van het nut van de intensieve en persoonlijke manier van 
werken. Dit zorgt voor minder activiteiten in de regio’s, minder 
cofinanciering vanuit gemeenten en meer investeringen uit eigen 
middelen.

Emplooi
In 2008 wordt Emplooi weer formeel onderdeel van Vluchtelingen-
Werk Nederland. Bijna twintig jaar geleden richtte VluchtelingenWerk 
deze stichting op als afdeling van het Landelijk Bureau. Emplooi 
moest het antwoord zijn op de hoge werkloosheid onder vluchte-
lingen. Doel was om vanaf 2000 uit te groeien tot een zelfstandig 
gespecialiseerd arbeidsbemiddelingsbureau voor vluchtelingen.  
Door onvoldoende financiering vanuit gemeenten en andere  
instanties is dat niet gelukt en wordt besloten Emplooi weer onder-
deel van VluchtelingenWerk te maken. Die fusie duurt langer dan 
gepland: we pakken het behoedzaam aan zodat de zelfstandig 
werkende Emplooiadviseurs zich thuis voelen bij VluchtelingenWerk. 
Met een adviseursnetwerk van zo’n 140 voormalige leidinggevenden 
en ondernemers bemiddelt Emplooi vluchtelingen naar werk. In 2008 
hebben totaal 855 vluchtelingen zich ingeschreven voor begeleiding 

naar een baan, en 481 vluchtelingen vinden met hulp van de 
adviseurs werk. We geven in 2008 756.000 euro uit aan Emplooi. 

Gezinshereniging
Gezinshereniging is een aanjager van integratie – met familie en een 
thuisbasis voelen mensen zich sterker. Maar het is ook een moeizaam 
proces, waar VluchtelingenWerk ondersteuning bij geeft. Dat start al 
in de centrale opvang waar vluchtelingen hun aanvraag goed moeten 
documenteren en motiveren. Vervolgens helpt VluchtelingenWerk bij 
de verdere procedure en de reis van de gezinsleden. In juni 2008 
versoepelt de staatssecretaris van Justitie de regels voor gezins-
hereniging  tijdelijk. In een brief had VluchtelingenWerk de  
staatssecretaris al eerder een aantal schrijnende voorbeelden 
gegeven van vluchtelingengezinnen die van elkaar gescheiden 
moesten blijven. Met deze tijdelijke regeling krijgt een aantal vluch-
telingen alsnog de kans een aanvraag voor gezinshereniging te doen. 
In het verleden was dat bij hen mislukt, bijvoorbeeld omdat gezins-
leden vermist waren. Zij hoeven niet aan de inkomenseis te voldoen. 
Wanneer het kabinet een Europese richtlijn behandelt, stelt 
VluchtelingenWerk aan de orde dat gezinshereniging erg moeilijk is 
voor vluchtelingen met verschillende nationaliteiten. De minister 
zegt onder druk van het parlement toe dat deze gezinsleden niet 
meer naar hun land van herkomst terug hoeven om een visum aan te 
vragen.
In 2008 worden 612 aanvragen voor financiële ondersteuning bij ons 
ingediend, 44 procent meer dan in 2007. Van deze 612 aanvragen 
worden er 500 gehonoreerd, waardoor er 1.466 gezinsleden worden 
herenigd. In totaal besteedt VluchtelingenWerk 468.000 euro aan de 
gezinshereniging van vluchtelingen. 

De markt van inburgering
Integratie en inburgering is vooral een lokale zaak. Gemeenten 
moeten onder meer de Wet inburgering (Wi) uitvoeren en daarvoor 
zoeken zij partijen die de inburgeringsprogramma’s verzorgen voor 
inburgeraars, waaronder vluchtelingen. Die markt van inburgering 
vraagt om een steeds professionelere benadering. Van origine is 
VluchtelingenWerk een vrijwilligersorganisatie; de ervaring als 
ondernemer is nog niet zo groot en marktgericht werken vraagt tijd 
en inspanning. We zoeken niet de concurrentie met re-integratie-
bedrijven, wel bieden we ons als partner aan. Zo willen we onze  
rol voor vluchtelingen blijven vervullen – onze expertise en  
ervaring bieden meerwaarde en regionale afdelingen kennen  
de problematiek van vluchtelingen goed.
Met extra trainingen ondersteunt het Landelijk Bureau de vrij-
willigers die inburgeraars onder hun hoede hebben. In 2008 volgen 
264 vrijwilligers de trainingen Taal leren in de Praktijk en Sociale 
Zekerheid. In totaal scholen en trainen we in dit jaar 1.859 mensen 
op het terrein van integratie. 
Van oudsher hebben de afdelingen gedegen producten ontwikkeld. 
Zij helpen vluchtelingen zich voor te bereiden op het verplichte 
inburgeringsexamen en bieden interessante extra’s die de  
inburgering compleet maken. Bijvoorbeeld Aan de Slag van 
VluchtelingenWerk Midden-Gelderland, dat inburgering in een  
hoge versnelling wil zetten. Zo’n 120 pardonners volgen een speciaal 
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traject naar werk, met een uitvoerige intake, taaltoetsen, een 
gezondheidstest en een individueel plan. Doel is om minimaal de 
helft van de deelnemers binnen twee jaar aan het werk te helpen.  
De start is in 2007, in 2008 komt het project echt van de grond en 
keurt de gemeente Wageningen zestig trajectplannen goed. Een  
van de begeleiders over de doelgroep: ‘Sommigen moeten nog 
gealfabetiseerd worden. Maar er zijn ook jongeren die een 
mbo-studie kunnen oppakken. Weer anderen zijn al zo ver dat  
ze aan het werk kunnen.’ 
Een ander voorbeeld is Eropuit in Waalwijk, een project dat aansluit 
bij bepaalde onderdelen in het inburgeringstraject. Inburgeraars 
bezoeken de bibliotheek, leren over afvalscheiding en sport en gaan 
een dagje naar de Efteling.

Inburgering: het kan beter
Alle nieuw- en oudkomers, dus ook vluchtelingen, moeten het  
inburgeringsexamen halen. Niet alleen de media verhalen over het 
matige niveau van de inburgeringscursussen, ook zelf vinden we  
dat het een stuk beter kan. VluchtelingenWerk dringt bij de Tweede 
Kamer aan op een sterkere rechtspositie van de inburgeraar, bijvoor-
beeld door vluchtelingen inspraak te geven in het aanbod. Plus, we 
willen veel meer aandacht voor de kwaliteit, te beginnen met een 
goede inkoop van cursussen en een goede intake. Het resultaat: 
vrijwel alle fracties stellen onze brief hierover tijdens een 
Kamerdebat over inburgering aan de orde.
Naar aanleiding van Kamervragen in juni over veranderingen in de 
inburgeringstrajecten in de centrale opvang roepen we de Kamer in 
een brief op om een duidelijke keuze te maken: of statushouders in 

de centra kunnen met een inburgeringsprogramma beginnen of ze 
zijn pas inburgeringsplichtig als ze worden uitgeplaatst naar een 
gemeente. VluchtelingenWerk wijst ook op de negatieve  
gevolgen van de nieuwe voorwaarden die de minister wil stellen  
bij een verblijfsvergunning voor vluchtelingen. Slagen voor het 
inburgeringsexamen zou vanaf september 2008 een voorwaarde 
worden om een meer permanente verblijfsvergunning te krijgen. 
Vanwege problemen met deze nieuwe wet besluit de minister de 
verplichting uit te stellen tot 2010.

Taalcoaches
Een krachtig middel om een plek in een nieuw land en een nieuwe 
samenleving te verwerven is taal. VluchtelingenWerk geeft dit 
gestalte door taalcoaches voor inburgerende vluchtelingen te 
werven, een initiatief dat aansluit bij de overheidscampagne  
www.hetbegintmettaal.nl. Deze campagne levert ons bij de start 
250 taalcoaches op. 
Samen met vier andere maatschappelijke organisaties (Humanitas, 
Gilde Samenspraak, Rode Kruis en het Landelijk Netwerk Thuisles-
organisaties) en toenmalig minister Vogelaar ondertekent 
VluchtelingenWerk een convenant om extra taalcoaches in te zetten 
bij inburgering. De vijf organisaties zorgen voor trainingen voor 
nieuwe taalcoaches, werven vrijwilligers en stellen de Toolkit  
samen; VluchtelingenWerk levert de projectleider.
Een taalcoach geeft geen les, maar oefent echt de praktijk. Ruilen  
bij de HEMA, naar het postkantoor, praten met de huisarts … voor 
vluchtelingen is dit een uitstekende aanvulling op hun inburgerings-
cursus. De taalcoaches zijn heel divers: soms zijn het ambtenaren, 

Onbezorgd op vakantie, dat kennen veel vluchtelingen niet. Daarom organiseert VLuchtelingenWerk de kindervakantieweken.
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soms komen ze uit het bedrijfsleven. Allen melden zich enthousiast 
aan om naast hun werk iets praktisch en positiefs bij te dragen aan 
de integratie van vluchtelingen en andere nieuwkomers. 

Diploma’s en verhalen
Een verblijfsvergunning op zak, inburgeringsexamen afgelegd, 
taalcursus gevolgd, een taalcoach bij de hand – om echt het gevoel 
te hebben bij de Nederlandse maatschappij te horen is er meer 
nodig. De regionale afdelingen van VluchtelingenWerk barsten van 
de frisse, nieuwe ideeën, beproefde projecten, pittige integratie-
programma’s, sociale participatie, creatieve workshops, verhalen-
dagen … allemaal manieren waardoor vluchtelingen steviger in de 
samenleving komen te staan.

Een sterk integratieprogramma is bijvoorbeeld het project EVC 
Kinderopvang waar VluchtelingenWerk Midden-Gelderland en  
Tilburg aan meewerken. EVC staat voor Erkennen van Verworven 
Competenties. Uit het land van herkomst hebben vluchtelingen een 
opleiding en relevante werkervaring meegenomen, maar die worden 
in Nederland vaak niet erkend. Bovendien zijn strenge kwalificatie-
eisen in bedrijfstakken voor vluchtelingen een drempel om aan het 
werk te gaan. Erkende onderwijsinstellingen nemen de 
EVC-procedure af, daarna kan een vluchteling een Nederlands 
diploma krijgen of deelcertificaten met een opleidingsplan.
Van heel andere orde zijn de activiteiten gericht op oudere  
vluchtelingen. Zij zitten vaak in een sociaal isolement en het is de 
vraag of zij nog aan het werk komen. VluchtelingenWerk biedt hen 
het project Levensloop Oudere Vluchtelingen aan. Met tekenen, 
schilderen, mozaïek, verhalen en brieven vertellen zij hun levens-
verhalen, wat weer kracht geeft om deel te nemen aan de samen-
leving . De workshops zijn uitgevoerd onder leiding van vakdocenten, 
ondersteund door vrijwilligers. 

Met ruim 500.000 euro financiert het Landelijk Bureau in 2008 
29 projecten in 14 regionale afdelingen. We financieren ook veertien 
projectontwikkelaars in de regionale afdelingen – op basis van  
lokale behoeften en kansen ontwikkelen zij meer nieuwe en sterke 
projecten voor integratie en sociale participatie.

Kindervakantieweken
Onbezorgd op vakantie, dat kennen veel vluchtelingen en hun 
kinderen niet. Al achttien jaar organiseert VluchtelingenWerk 
Nederland daarom vakantieweken voor asielzoekers- en vluchteling-
kinderen van 6 tot 17 jaar en voor eenoudergezinnen. In 2008 is dat 
in samenwerking met de YMCA, De Voorpost, NIVON, Stichting 
Vakantiekind, Xieje Produkties, OKEE Vakantiekampen, Stichting 
Capriool Circusprojecten, Humanitas en Club Adventure. 
VluchtelingenWerk verzorgt de werving, aanmeldingen en de 
administratie. De organisaties voeren de vakantieweken uit en 
selecteren en trainen de vrijwilligers. 
In 2008 willen we 44 kindervakantieweken organiseren, daarvan 
lasten we er 7 af wegens onvoldoende aanmeldingen. Ook 
verwachten we te veel kinderen: 700 kinderen voor kinderkampen – 
uiteindelijk nemen er 363 kinderen werkelijk deel. De afname valt 
deels te verklaren door het pardon: de meeste pardongezinnen 
hebben een huis gekregen en zijn druk om hun leven op orde te 
krijgen. 
Ook zitten sommige asielzoekers nog maar kort in de opvang,  
zij zijn wat terughoudend om hun kinderen meteen op vakantie te 
laten gaan. En onze eigen inzet kan groter: regionale afdelingen 
kunnen zelf actiever de aandacht vestigen op kindervakantieweken. 
De eenoudervakanties zijn wel erg in trek: we plaatsen 207 kinderen 
van eenoudergezinnen. Dat is meer dan de 200 die we verwachtten. 
Ook plaatsen we 94 gezinnen, meer dan de verwachte 90. Aan de 
kindervakantieweken geven we in 2008 314.000 euro uit. 
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Clemy & Aziz
‘Door Aziz herinner ik weer om te tijd nemen voor anderen. Hoe druk het ook is, hij heeft altijd 
aandacht voor een begroeting, voor mensen.’ Clemy de Rooy en Aziz Azizi leren elkaar acht jaar 
geleden kennen bij wat nu VluchtelingenWerk Noordwest-Holland is. Aziz is er inmiddels 
coördinator van een aantal locaties; Clemy werkt nu als projectontwikkelaar. Aziz: ‘In al die 
jaren veranderde er veel: nieuwe plek, nieuwe vrijwilligers, nieuwe stichting. Onze 
collegialiteit en vriendschap veranderde niet, die groeide alleen maar verder. Bij ons komen 
twee culturen bij elkaar. Zij is een geëmancipeerde Nederlandse vrouw, ik kom van origine uit 
Afghanistan. En beiden overstijgen we die verschillen.’ Heel soms komen ze een verschil 
tegen. Clemy: ‘De Nederlandse assertiviteit is veel vluchtelingen vreemd. “Dan zeg je dat 
toch?!” zit niet vanzelfsprekend in Aziz’ systeem.’
Veertien jaar geleden kwam Aziz Azizi naar Nederland, hoog opgeleid en de beheersing van 
acht levende talen in zijn mars. Al de tweede dag begon hij voor vluchtelingen te werken, 
gewoon door te tolken. ‘Hier kreeg ik de kans om de oorlog te ontvluchten en opnieuw te 
beginnen. Nu wil ik mijn bijdrage leveren. Als “ervaren” vluchteling weet ik hoe kwetsbaar  
die groep is, zonder sociaal netwerk, soms met trauma’s en vaak met angst over familie.’
Het werk bindt hen. ‘Allebei willen we mensen samenbrengen, bruggen bouwen’, vertelt 
Clemy. Aziz: ‘Haar warme hart voor vluchtelingen geeft me groot vertrouwen. En we kunnen 
elkaars kritiek goed ontvangen, want ook dat is samenwerken.’



 23 |  VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2008

Donateurs
We koesteren onze achterban van donateurs, waarvan velen ons  
trouw steunen – sommigen zelfs sinds de oprichting van 
VluchtelingenWerk. We rekenen iemand tot een donateur als hij  
of zij in een periode van 18 maanden minstens één keer aan 
VluchtelingenWerk heeft gedoneerd. In 2008 daalt het aantal licht: 
van 46.523 in 2007 naar 42.241. De verklaring hiervoor is dat de 
campagne Weet u de weg in …? ons wel veel vrijwilligers, maar niet 
zoveel nieuwe donateurs oplevert. In 2009 willen we meer aandacht 
besteden aan het behoud van onze huidige donateurs. 
De band met onze donateurs geven we onder meer gestalte door het 
kwartaalblad Contouren. Informatief, betrokken en vol verhalen  
over successen, obstakels en de mensen die achter het werk zitten. 
Contouren komt ook op de mat bij al onze betaalde en onbetaalde 
medewerkers. Zit Contouren boordevol achtergrondverhalen, voor een 
snelle blik op VluchtelingenWerk kunnen donateurs de nieuwsbrief 
Voetsporen vier keer per jaar ontvangen. 

Fondsenwerving 
Verschillende fondsen en subsidies maken ons werk mogelijk.  
Zo ontvangen we subsidies van de ministeries van Wonen, Wijken  
en Integratie, Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
Al  deze subsidiënten ontvangen uiteraard onze rapportages over 
de bestedingen. 
Ook zijn we beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast 
hebben we inkomsten door rechtshulpverleners die bijdragen aan de 
Werkgroep Rechtshulp Vluchtelingen, projectfinancieringen, 
programmafondsen, giften, legaten en donaties. Financiers en 
giftgevers kunnen erop rekenen dat VluchtelingenWerk al deze 
inkomsten zorgvuldig besteedt.
De inkomsten uit eigen fondsenwerving bedragen 2,8 miljoen euro. 
Dat is inclusief een bijdrage van 132.000 euro van het GAK Fonds voor 
het project Van Pardon naar werk. Ten opzichte van 2007 stijgen de 
inkomsten met 6 procent. Het percentage kosten voor fondsen-
werving  is 19 procent – in 2007 was dit 22 procent. Dit percentage 
ligt onder de norm van 25 procent die het Centraal Bureau Fondsen-
werving hanteert. Al jaren slaagt VluchtelingenWerk erin om zo rond 
20 procent te scoren.

Nationale Postcode Loterij 
Elke Nederlander vindt wel eens post van de Nationale Postcode 
Loterij in de brievenbus. Deze goededoelenloterij heeft 2,5 miljoen 

deelnemers en heeft sinds de oprichting in 1989 als doel om bij te 
dragen aan een schonere en rechtvaardige wereld. VluchtelingenWerk 
is er al sinds de oprichting bij betrokken en ontvangt als een van de 
64 goede-doelenorganisaties jaarlijks een bedrag van de Nationale 
Postcode Loterij.  
We zijn zeer blij met de 12,9 miljoen euro die we in 2008 ontvangen, 
het hoogste bedrag in de laatste vijf jaar. Bovendien kunnen we via 
de televisieprogramma’s van de Nationale Postcode Loterij ons werk 
zichtbaar maken aan een breed publiek. In 2008 zijn er korte filmpjes 
te zien van de Kindervakantieweken en over het Bi-ontproject (zie 
hoofdstuk Integratie). Zelf besteden we ook aandacht aan de relatie 
met de Nationale Postcode Loterij door bijvoorbeeld in elk nummer 
van ons kwartaalblad Contouren een paginagrote advertentie te 
plaatsen en informatie over de loterij op onze website te zetten. 
In 2008 komen VluchtelingenWerk en de Nationale Postcode Loterij 
een nieuw meerjarig contract overeen. In de periode 2009-2012 zal 
VluchtelingenWerk jaarlijks 10 miljoen euro ontvangen. Daarnaast 
kan VluchtelingenWerk voorstellen indienen voor bijdragen aan 
eenmalige grote projecten. 

Weet u de weg?
Waar kun je je inschrijven als je werk zoekt? Wat is de beste school 
voor de kinderen? Waar vind je een dokter? Hoe regel je een zorg-
verzekering? Wat is een burgerservicenummer en hoe krijg je er een? 
Hoe werkt het openbaar vervoer? Nederland is een doolhof, voor elke 
vluchteling of nieuwkomer. Zeker na de Pardonregeling zijn er in 
korte tijd veel mensen bijgekomen die in ons land willen integreren – 
net als elke andere vluchteling verdienen zij begeleiding. 
VluchtelingenWerk start in juni 2008 op dertig plaatsen in het land 
een pilot voor een nieuwe publiekscampagne. De campagne Weet u 
de weg in …? sluit aan op onze kracht: overal in Nederland helpen  
wij vluchtelingen op weg om een nieuw bestaan op te bouwen.  
Met de campagne streeft de organisatie verschillende doelen na: 
grotere zichtbaarheid van VluchtelingenWerk in gemeenten,  
meer vrijwilligers en nieuwe donateurs. De regionale afdelingen 
verspreiden al het communicatiemateriaal: 10.500 posters, 27.000 
folders en 2.300 supermarktkaartjes. In de deelnemende plaatsen 
worden in totaal 423.619 enquêtes huis aan huis verspreid, waarin 
mensen hun mening over vluchtelingen kunnen geven. Ook kunnen 
ze laten weten of en hoe ze een vluchteling op weg willen helpen.  
De respons is laag, slechts 0,4 procent stuurt de enquêtes ingevuld 
terug. Toch levert de campagne bijna 1.000 potentiële vrijwilligers 

4 Communicatie: mensen binden
Met trots laten we zien wat we doen, voor wie en hoe. VluchtelingenWerk treedt naar buiten met 
publiekscampagnes, educatie, persvoorlichting, fondsenwerving, relatiemagazine en festivals. Immers, 
het publiek informeren en betrekken is een essentieel, krachtig instrument om het draagvlak voor 
ons werk te behouden en versterken. In 2008 besteden we 1,8 miljoen euro aan communicatie met 
verschillende groepen in de samenleving.
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op. Het aantal nieuwe donateurs blijft steken op ongeveer 280. 
We merken dat de drie doelen van deze publiekscampagne te 
verschillend zijn, waardoor het publiek niet goed weet wat wij van ze 
vragen. Reden om de landelijke campagne die in 2009 op stapel 
staat, te concentreren op het werven van vrijwilligers en om nieuwe 
plannen voor donateurswerving te ontwikkelen.

Actief in de media
Het pardon kan ook dit jaar rekenen op ruime belangstelling van de 
media. Persvoorlichters van VluchtelingenWerk hebben hun handen 
vol aan vragen van journalisten en aan speurtochten naar pardonners 
die geïnterviewd willen worden. Hectisch wordt het als blijkt dat een 
groot aantal Chinezen zich bij AC Ter Apel melden na een gerucht over 
een nieuwe pardonregeling. VluchtelingenWerk legt aan radio, 
televisie en kranten uit hoe het precies zit.
Een bericht in het Nederlands Dagblad schept grote onduidelijkheid 
over nieuwe inburgeringsvoorwaarden die in september van kracht 
zouden worden. Het artikel wekt de indruk dat duizenden inburge-
raars die hun inburgeringsexamen niet halen, ons land zullen worden 
uitgezet. We leggen aan journalisten uit dat deze mensen niet 
uitgezet worden, maar langer een vergunning voor bepaalde tijd 
houden zolang ze het inburgeringsexamen niet hebben gehaald.  
De commotie zorgt er wel voor dat de voorwaarden pas per 1 januari 
2010 van kracht worden.
VluchtelingenWerk zoekt ook actief de publiciteit. Bijvoorbeeld 
wanneer de staatssecretaris van Justitie het categoriale bescher-
mingsbeleid voor Irak opheft en Irakezen terug moeten naar een 
onveilig en instabiel land. Of als asielzoekers worden teruggestuurd 

naar Griekenland, het land waar zij Europa binnen waren gekomen. 
We maken publiek en politiek duidelijk dat asielzoekers in 
Griekenland nauwelijks de mogelijkheid hebben asiel aan te vragen, 
bijna geen juridische bijstand krijgen en vaak naar de gevangenis 
worden gestuurd en daar worden mishandeld.
Uiteraard zoeken we de pers op voor onze ambities om het aantal 
uitgenodigde vluchtelingen te verhogen, voor de wijzigingen in de 
Vreemdelingenwet, onze visie op terugkeer en het Banenoffensief. 
Door de inspanningen van onze persvoorlichters is 
VluchtelingenWerk zes keer zichtbaar op televisie, is 29 keer op de 
radio te beluisteren en wordt 143 keer genoemd in krantenartikelen. 
Veel vaker is sprake van ‘onzichtbare’ resultaten. Dan dragen we met 
onze dienstverlening aan journalisten bij aan het verspreiden van 
kwalitatief goede informatie over asielzoekers en vluchtelingen, 
zonder dat de organisatie daar bij wordt genoemd. Wel merken we 
dat de media-aandacht voor vluchtelingen, na de roerige pardon-
jaren, veel minder is. Dat vraagt meer inspanning van ons, ook om 
ervoor te zorgen dat naast de problemen van vluchtelingen en asiel-
zoekers ook hun successen in beeld komen. De kosten van persvoor-
lichting bedragen in 2008 171.000 euro.

Jongeren in Fort Europa 
Fort Europa, een spel dat VluchtelingenWerk heeft ontwikkeld, is 
geregeld op het mbo terug te vinden. Alle mbo-leerlingen moeten 
examen doen in de module ‘Leren, Loopbaan en Burgerschap’: 
leerkrachten blijken Fort Europa een uitstekende manier te vinden 
voor het onderdeel Burgerschap.
Deelnemers worden in het spel herboren als Afghaan, Irakees of 
Sierra Leoner. Zo maken ze kennis met de levensverhalen van vluch-
telingen, hun redenen om te vluchten, vluchtroutes en obstakels. 
Rond een grote wereldkaart bespreken ze de routes en kunnen ze nog 
meer hindernissen in beeld brengen. Vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk begeleiden Fort Europa.
We moedigen regionale afdelingen aan gastlessen te geven op 
scholen, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren 
weten wat een vluchteling is en waarom mensen vluchten. Daarvoor 
hebben we twee lesbrieven beschikbaar: Vluchten, waarom zou je? 
voor het basisonderwijs en Vluchten doe je niet zomaar voor het 
voortgezet onderwijs. In 2008 zijn er 644 lespakketten aangevraagd, 
134 bijbehorende dvd’s en 16 bijbehorende video’s.

Bevrijdingsfestivals
Per defensiehelikopter worden de artiesten Van Velzen, Ferry Corsten 
en Pete Philly & Perquisite naar de dertien Bevrijdingsfestivals op  
5 mei vervoerd. Daar spelen ze als Ambassadeurs van de Vrijheid de 
sterren van de hemel, én vragen tijdens de optredens speciale 
aandacht voor vrijheid, mensenrechten en de gevolgen van oorlog en 
geweld elders in de wereld. Grote ballonnen vergezellen het lied van 
de vrijheid. Tijdens de concerten van de Ambassadeurs wordt het 
publiek opgeroepen de ballonnen, dat wil zeggen de vrijheid, hoog te 
houden. 
Samen met Amnesty International, War Child en Cordaid behoort 
VluchtelingenWerk tot de vaste partners van het organiserende 
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Onze aanpak werkt al jaren goed:  
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het Landelijk Bureau heeft de coördinatie en zorgt voor  
promotiemateriaal, de deelnemende regionale afdelingen voeren  
de activiteiten op de festivals uit.
Op het Plein van de Vrijheid gaan bezoekers in groten getale  
door ons doolhof. Een mooie vorm voor onze campagne Weet u de 
weg in …? én symbool voor de nieuwe start die veel vluchtelingen 

moeten maken in een nieuwe stad nadat ze een status hebben 
gekregen. Want iedereen weet hoe lastig het is om in een onbekende 
omgeving de weg te moeten vinden: waar zit de bakker, de dokter, 
de sportvereniging. Deelnemers kunnen kiezen: zijn ze vluchteling of 
begeleider? 

   Tijdens de concerten op de Bevrijdingsfestivals houdt het publiek grote ballonnen, als symbool voor de vrijheid, hoog. 
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Leo & Azar
‘Toen ik de versierde lift hier zag, wist ik dat Leo dat had geregeld. Mijn twintig jaar in dienst 
werd gezien én gevierd – dat maakte me blij, emotioneel.’ Azar Nikbakhsh werkt bij het 
Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk en draait een groot deel van die jaren in haar eentje 
de kantine. Dat verandert als er een groter restaurant komt. Azar is ineens geen eigen baas 
meer. ‘Dat deed pijn.’ Leo Hart, haar huidige baas: ‘Elke reorganisatie treft mensen, en hier 
zeker. Azar werd van de kantine “afgehaald”, haar eigen terrein, en dat vereist aandacht en 
vooral luisteren. Onze gesprekken daarover betekenden ook veel voor mij. Want het ging niet 
over “dit is je taak nu”, ze vroeg volledig terecht naar “wat beteken ik? wie ben ik hier?”’
In 1983 vlucht Azar van Iran naar Nederland. Ze gaat aan de slag bij VluchtelingenWerk, waar 
ze niet meer weg wil. ‘Deze organisatie is een van mijn grote liefdes, de mensen hier zijn voor 
mij als bloemen in de wereld.’ De andere grote liefde is koken.’ Op mijn twaalfde had ik al een 
eigen kookboek gemaakt. Dat scheurde ik later weer aan stukken – ik wilde geen vrouw zijn 
die alleen maar achter het aanrecht staat.’ Maar nu toont ze trots de recensie die een landelijke 
krant schreef over haar kookworkshops en catering.
In zijn functie bij VluchtelingenWerk heeft Leo Hart baat bij zijn missies als voormalig 
VN-militair naar het Midden-Oosten. ‘Daar krijg je de vluchtelingenproblematiek gewoon  
in je gezicht gesmeten. Akelig, maar zinvol ook, zeker nu vluchtelingen mijn collega’s zijn.’
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Vereniging en Landelijk Bureau
De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland bestaat uit het  
Landelijk Bureau en de regionale afdelingen. Het Landelijk Bureau  
in Amsterdam heeft de landelijke belangenbehartiging, beleids-
ontwikkeling en bevordering van draagvlak onder zijn hoede. 
Daarnaast ondersteunt het bureau vrijwilligers en betaalde  
medewerkers in de regionale afdelingen met kennis, fondsen en 
faciliteiten. 

Eenheid en kwaliteit
Van asielwetgeving tot inburgeringscursussen, van AC tot hulp bij het 
vinden van werk: VluchtelingenWerk staat middenin maatschappelijke 
en politieke ontwikkelingen. Daarin willen we slagvaardig blijven 
optreden. Met een eenduidig beleid en eenduidige dienstverlening 
voor vluchtelingen, vrijwilligers en partners. Om dat te bereiken moet 
de organisatie in al zijn geledingen efficiënt en effectief opereren. 
Eenheid, een sterkere binding en kwaliteit staan dan ook centraal in 
de doelen die de Vereniging in 2008 stelt: 
- de schaalvergroting naar veertien regionale afdelingen;
- aangepaste statuten;
- we starten een traject om eenheid in de kwaliteit van de  

regionale afdelingen te scheppen;
- de afstemming en het overleg tussen regionale afdelingen en 

Landelijk Bureau zijn verbeterd;
- de organisatiestructuur van het Landelijk Bureau is efficiënter 

ingericht; 
- we starten een traject voor een duidelijker, sterk imago van 

VluchtelingenWerk Nederland;
- we voeren het nieuwe vrijwilligersbeleid onder de noemer 

‘waardering, versterking en verbreding’ uit;
- en we hebben meer aandacht voor strategische positionering  

en allianties met andere vluchtelingenorganisaties.

Grotere schaal
Om de regionale afdelingen en het Landelijk Bureau nog beter op 
elkaar te laten aansluiten, werken we al enkele jaren aan schaal-
vergroting . In 2008 bereikt dit proces bijna zijn einde. We halen het 
doel grotendeels: er zijn zeventien regionale afdelingen gevormd. 
In 2009 zetten we de fusies van lokale stichtingen voort tot het 
gewenste aantal van veertien. Dat dit proces iets langzamer verloopt 

dan we hebben voorgenomen, is niet verwonderlijk. Regionale 
afdelingen moeten immers hun interne organisatie opnieuw 
inrichten, dat vraagt tijd en een stapsgewijze en zorgvuldige aanpak. 
Zeker als we bedenken dat er zeven jaar geleden nog zo’n 350 
autonome lokale organisaties waren. Voor het management van de 
regionale afdelingen is in 2008 een bijdrage van 1,7 miljoen euro 
ter  beschikking.

Nestoren nemen de maat
Om de communicatie tussen regionale afdelingen en het Landelijk 
Bureau eenvoudiger en efficiënter te laten verlopen, werken we aan 
een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur voor de hele organisatie, 
die honderden verschillende locaties in het land omvat. Een goede 
infrastructuur is nodig voor de onderlinge binding en om zakelijker te 
werken. Dit vereist in 2008 aanzienlijk meer inzet dan gepland omdat 
er vijf nieuwe afdelingen op het netwerk worden aangesloten. Nu zijn 
er negen afdelingen aangesloten; in 2011 geldt dat voor de hele 
organisatie.
Daarnaast willen we een shared service centre ontwikkelen dat 
gemeenschappelijke diensten, bijvoorbeeld personeelsbeleid, 
aanbiedt. De ontwerpen liggen klaar, maar de uitvoering stellen we 
uit. De regionale afdelingen hebben immers allemaal verschillende 
achtergronden, omvang en werkculturen, en de schaalvergroting is 
nog niet helemaal voltooid. 
Om eenheid te scheppen in de kwaliteit en de dienstverlening van  
de regionale afdelingen roepen we de hulp van de Nestorkring in. 
Deze groep ervaren senioren uit het bedrijfsleven, de zorg en de 
non-profitsector nemen de regionale afdelingen onder de loep  
met een nulmeting. Ze onderzoeken zelfstandigheid, vitaliteit en 
professionaliteit. De nulmeting laat zien hoe verschillend de  
regionale afdelingen die thema’s invullen. De komende jaren staat  
de verbetering van de dienstverlening van de regionale afdelingen 
centraal. Doel is dat het Landelijk Bureau de regionale afdelingen 
zodanig faciliteert en ondersteunt, zodat vluchtelingen, vrijwilligers, 
lokale partners en gemeenten, van Groningen tot Vlissingen,  
dezelfde kwaliteit dienstverlening ontvangen. 

Een ondernemend, proactief Landelijk Bureau
Het Landelijk Bureau signaleert actuele ontwikkelingen, ontsluit 
informatie, geeft juridisch advies, verzorgt trainingen en opleidingen 

5 Vereniging en organisatie: eenheid en kwaliteit
VluchtelingenWerk biedt vluchtelingen professionele, persoonlijke en betrokken begeleiding, tijdens 
hun tocht langs de instanties, op weg naar een eigen plek in de Nederlandse samenleving. Daarvoor, en 
om hun belangen nationaal en internationaal te behartigen, is een slagvaardige en solide organisatie 
nodig. Een vereniging waarin het Landelijk Bureau optimaal samenwerkt met de regionale afdelingen. 
Dat vereist dat we geld en menskracht zo effectief mogelijk inzetten. Ook onze vrijwilligers, donateurs, 
leden, subsidiegevers en onze maatschappelijke positie vereisen dat. In 2008 besteden we 5,3 miljoen 
euro aan de ondersteuning van de Vereniging. 
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en is verantwoordelijk voor de lobby op het gebied van integratie  
en asielbeleid. Daardoor kan ons unieke netwerk van vrijwilligers, 
medewerkers en rechtshulpverleners de vluchtelingen goede 
begeleiding en belangenbehartiging bieden en zijn we een  
serieuze pleitbezorger en adviseur bij de overheid. 
Begin 2008 krijgt de reorganisatie van het Landelijk Bureau – 
voorbereid in 2007 – zijn beslag. Efficiënt, ondernemend, proactief, 
financieel bewust en gericht op samenwerking zijn onze uitgangs-
punten voor de komende jaren.  
Dat bereiken we door een vereenvoudigde organisatiestructuur die 
niet meer taakgericht maar missiegericht is, gebundeld in kerntaken 
en met een sterkere eenheid in onze werkzaamheden. Intern 
betekent dit nieuwe taken voor het management en een blik op  
de werkprocessen. Doet iedereen wat hij of zij moet doen in deze 
nieuwe structuur? Zijn taken correct aan functies toebedeeld?  
Deze zogeheten herijking starten we in 2008 en gaat door in 2009. 
Voor een sterker financieel bewustzijn krijgen managers en  
hoofden bijscholing. 
Net als in voorgaande jaren biedt het Landelijk Bureau ook in 2008 
trainingen en opleidingen waarmee regionale afdelingen hun werk 
beter kunnen doen. Het aantal deelnemers ligt lager dan in 2007: 
waren het er toen 5.588, nu volgen 4.107 medewerkers en vrij-
willigers in 2008 een training of opleiding. Steeds meer mensen 
benutten e-learning voor de basiscursussen: in 2008 tellen we 
8.266 e-learning logins, tegen 7.450 in 2007.

Strategie en imago
Onze maatschappelijke positie vereist een kritische blik. Maken we 
de juiste keuzes, leggen we die goed genoeg uit, wat willen we op 
langere termijn? Vragen die VluchtelingenWerk zichzelf geregeld 
stelt. In 2008 bundelen we deze vragen in vier strategische sessies. 
Hieraan nemen directie, managers van het Landelijk Bureau en de 
regionale afdelingen deel onder begeleiding van adviesbureau  
MDF. Doel is ons sterker bewust te maken van de kern van ons werk – 
collectieve belangenbehartiging, individuele belangenbehartiging  
en persoonlijke ondersteuning of empowerment – en een heldere 
strategie voor de toekomst te formuleren. We verwachten voor 2010 
werkplannen en concrete voorgenomen resultaten vast te stellen – 
daardoor raken de strategische doelen ook sterker verankerd.
Een strategie voor de toekomst is ook verbonden met een eenduidig 
imago, een sterk merk. Iedereen die met VluchtelingenWerk te 
maken heeft, van ambtenaar tot asielzoeker, van donateur tot 
betrokken burger, willen we met één gezicht tegemoet treden.  
De campagne Weet u de weg in ...? (zie hoofdstuk Communicatie)  
is een van de manieren in 2008 om aandacht te krijgen voor onze 
standpunten, fondsen te werven en vrijwilligers aan te trekken en  
te behouden. Het voorgenomen imagoproject in 2008 vinden we te 
duur. We zoeken naar andere manieren om in 2009 ons imago te 
verstrekken.

Helpdesk zeven dagdelen per week
VluchtelingenWerk is een kennisintensieve organisatie en die  
kennis maken we goed toegankelijk voor vrijwilligers, medewerkers 
en advocaten. Zeven dagdelen per week kunnen zij de Helpdesk 

bellen, met vragen over toelating van vluchtelingen, hun materiële 
rechtspositie en over de landen van herkomst. De Helpdesk bestaat 
uit vier eenheden: Asielprocedure, Landen en VluchtWeb, 
Kenniscentrum, en Sociale participatie.
‘Mijn complimenten. Eigenlijk vind ik het wel een tien waard.  
Maar dat is ook niet goed, want scherp blijven blijft nodig!’. 
Gebruikers van de Helpdesk zijn tevreden over wat we bieden, de 
klanttevredenheid is 7,8. Het totale aantal vragen dat de Helpdesk 
behandelt, is 8.508, ruim 500 meer dan in 2007. We hadden een 
grote toename van vragen over het pardon verwacht, maar de heldere 
voorlichting op VluchtWeb en Pardonnu.nl voorzien in voldoende 
informatie.
In 2008 is 70 procent van de vragen in één dag beantwoord,  
25 procent binnen 3 dagen en 5 procent van de vragen zijn binnen  
10 werkdagen afgehandeld. Sommige vragen vergen veel uitzoekwerk 
en kosten dus meer tijd. In 2009 willen we de klanttevredenheid in 
ieder geval op 7,5 houden. En we streven ernaar dat 75 procent van 
de bellers aangeeft zich geholpen te voelen en dat 90 procent van de 
vragen binnen de afgesproken tijd zijn beantwoord. Aan de Helpdesk 
geven we in 2008 1,4 miljoen euro uit.

VluchtWeb 24 uur per dag
Of het nu gaat om informatie over herkomstlanden, toelating,  
verblijf of terugkeer van vluchtelingen en asielzoekers: op 
VluchtWeb, de onlinekennisbank van VluchtelingenWerk is het 
allemaal te vinden, 24 uur per dag en voorzien van een deskundige 
toelichting. Iedereen die verbonden is aan de asiel- en vluchte-
lingenpraktijk , kan een betaald jaarabonnement op VluchtWeb 
aanvragen. Gebruikers van VluchtWeb zijn advocaten, vrijwilligers  
en medewerkers van de regionale afdelingen, rechtbanken, ngo’s  
en politieke partijen. 
Het grote digitale archief van VluchtWeb gaat terug tot 1995. 
Informatie die elders niet meer te vinden is, kan vaak nog via Vlucht- 
Web geraadpleegd worden. In bondige dossiers vinden gebruikers 
wetteksten, internationale verdragen, brieven van ministeries, 
kamerstukken, uitspraken van binnen- en buitenlandse recht-
sprekende instanties, ambtsberichten, rapporten en persberichten  
van Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties, 
documenten van UNHCR en expert opinions. Ook brieven, notities en 
rapporten van VluchtelingenWerk zijn er te vinden.

Gebruik van Vluchtweb 2007 Gebruik van Vluchtweb 2008
874 abonnementen op VluchtWeb:
- 374 door regionale afdelingen 
- 412 door advocaten en 
      rechtshulpverleners
- 19 door Europese partners 
- 84 door rechtbanken, politieke
      partijen en de Raad van State
-   15 door overige  

788 abonnementen op Vluchtweb:
- 316 door regionale afdelingen 
- 369 door advocaten en rechts-
     hulpverleners
- 33 door Europese partners
- 70 door rechtbanken, 
     politieke partijen en 
     de Raad van State

586.385 geraadpleegde documenten 469.181 geraadpleegde documenten

De gebruikers geven gemiddeld een 7,5 voor VluchtWeb. ‘In mijn 
werk als asiel- en vreemdelingenadvocaat blijft VluchtWeb de naar 
mijn idee meest volledige en door mij ook meest geraadpleegde 
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vaksite. Vrijwel alles wat ik nodig heb aan informatie, vind ik hier 
terug. Als jarenlange gebruiker ben ik dan ook zeer tevreden over 
VluchtWeb.’ Om de tevreden gebruikers nog beter te bedienen, 
onderzoeken we steekproefsgewijs of de documenten wel up-to-date 
zijn. In 2008 zien we dat 64 van de 218 introducties ouder zijn dan 
een jaar, 29 procent van het totaal. We streven ernaar dat dit 10 
procent wordt. Ook starten we in december een gebruikersonderzoek, 
dat doorloopt in het eerste kwartaal van 2009.
Naast al deze informatiebronnen geven we ook de tweewekelijkse 
nieuwsbrief Compact uit, met recent beleid, nieuwe regelgeving, 
aankondigingen van trainingen en cursussen. Compact gaat naar  
alle lokale en regionale afdelingen, zij doen daarin ook zelf oproepen 
en brengen elkaar op de hoogte van succesvolle projecten. Ten slotte 
laten we zes keer per jaar de Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingen-
recht verschijnen. Onze eigen medewerkers, advocaten, univer-
siteiten  en rechtbanken ontvangen deze nieuwsbrief met artikelen  
en commentaar op belangrijke rechterlijke uitspraken over  
vreemdelingenrecht. Vluchweb kost ons in 2008 1,2 miljoen euro.

Vrijwilligers voor een gastvrij land
Vrijwilligers verwezenlijken onze missie: zij zorgen ervoor dat we een 
open en gastvrij land zijn voor mensen op de vlucht. Ze zijn er met 
raad en daad in alle fasen van de asielprocedure, ze helpen zoeken 
naar familieleden, ze zijn er als iemand een verblijfsvergunning 
krijgt en deelneemt aan onze maatschappij. Kortom, vrijwilligers  
van VluchtelingenWerk zijn goud waard, voor de organisatie, voor  
de samenleving en voor vluchtelingen zelf. VluchtelingenWerk  
investeert met trainingen en cursussen in vrijwilligers, zodat ze  
goed beslagen ten ijs kunnen komen. En we bekijken kritisch of we 
vrijwilligers wel voldoende en geschikte begeleiding, training en 
scholing bieden, of we hun inzet voldoende waarderen.
In 2008 start er een nieuwe projectleider vrijwilligersbeleid waardoor 
het eerder geformuleerde vrijwilligersbeleid van de grond kan 
komen. Verbreding, versterking en waardering – vertaald naar  
kwaliteit, diversiteit en zichtbaarheid – zijn de pijlers van dit beleid. 
De regionale afdelingen voegen daar in een conferentie verankering 
aan toe. Dat wil zeggen: de schaalvergroting vraagt om een sterkere 
band in de afdelingen zelf en met het Landelijk Bureau. Omdat de 
middelen ontbreken om het beleid behoorlijk te starten besteden we 
veel tijd om extra fondsen te werven. Dit jaar beginnen we ook met 
de registratie van het aantal actieve vrijwilligers: het geschatte 
aantal van 7.000 in de voorgaande jaren klopt niet. In 2008 zijn er 
zo’n 5.000 vrijwilligers actief als coach, werkbegeleider, taal-
begeleider , integratiebegeleider. In de loop van 2008 komen daar 
nog zo’n 250 taalcoaches bij (zie hoofdstuk Integratie). De daling 
van het aantal vrijwilligers is ook te verklaren doordat de afgelopen 
jaren vele asielzoekerscentra zijn gesloten. 

Een divers personeelsbeleid 
Een divers personeelsbestand hoort bij onze maatschappelijke 
positie. Vanzelfsprekend bieden we vluchtelingen kansen en willen 
we voor andere organisaties een voorbeeld zijn in culturele  
diversiteit. Ruim 10 procent van ons personeelsbestand in 2008  
is allochtoon (niet-vluchteling) en 14,3 procent is vluchteling.  

Bij vacatures werft VluchtelingenWerk eerst intern, medewerkers 
kunnen dan doorstromen en vrijwilligers kunnen soms overstappen 
naar een betaalde baan. Als de interne ronde niet tot resultaten  
leidt, zetten we andere middelen in, zoals de eigen website, een 
advertentie op een digitale vacaturebank of in een landelijk  
dagblad of vaktijdschrift. Vluchtelingen werven we bijvoorbeeld  
via studentenverenigingen en netwerken. 
Als vluchtelingen bij VluchtelingenWerk in dienst komen, krijgen ze 
cursussen, training of coaching aangeboden. Op 31 december 2008 
werken er 144 betaalde krachten bij VluchtelingenWerk, die samen 
126 fte’s vervulden bij een 36-urige werkweek. Eind 2007 was de 
bezetting 146 personen en 124 fte’s. 

Ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden
Het ziekteverzuim daalt van 7,6 procent in 2007 naar 6,5 procent  
in 2008. De daling is te verklaren doordat begin 2008 de 
reorganisatie van het Landelijk Bureau is afgerond; medewerkers 
hebben meer duidelijkheid over hun situatie.  
Onze inspanningen blijven er op gericht om het ziekteverzuim  
verder terug te dringen.
In salarisbetaling en secundaire arbeidsvoorwaarden volgt 
VluchtelingenWerk de CAO Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening. Conform de arbowetgeving geldt er een interne 
gedragscode met betrekking tot ongewenst gedrag. Ook hebben  
we een interne vertrouwenspersoon. 
Net als in 2007 heeft VluchtelingenWerk zich in 2008 verbonden  
aan Green Seats. Wanneer onze medewerkers per vliegtuig reizen, 
schenken wij een bedrag aan duurzame energieprojecten en 
programma’s voor de aanplant van bossen om de milieuschade 
te compenseren.

Vrijwilligers verwezenlijken onze missie.

foto Goedele M
onnens



Beatrice & Patricia
In het centrum van Tilburg is grand café Blend te vinden. Geen doorsnee plek voor lunch en 
diner: Blend is een leerwerkplaats waar vluchtelingen het horecavak kunnen leren. Beatrice 
Nsabimana uit Burundi staat er in de keuken. ‘Dit restaurant geeft mij energie. Het geeft me 
een mooi gevoel als ik mensen zie genieten van het eten dat ik heb klaargemaakt.’
Het initiatief voor dit restaurant komt van de Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk, 
Brabant Centraal waar Patricia Brunklaus directeur is. ‘Beatrice laat me zien dat iemand met 
haar leeftijd en omstandigheden, toch een nieuwe start kan maken. Dat bewonder ik. Eerst 
wilde ze alleen maar afwassen maar ze kon veel meer dan dat. En nu staan er Burundese 
gerechten op het menu.’
Al bij de voorbereidingen is Beatrice betrokken bij Blend, ze volgde er ook haar 
horecaopleiding. Patricia: ‘Een stille en verlegen vrouw die langzaam opbloeide.’ Na haar 
komst naar Nederland in 2001, met zoon en dochter, kan Beatrice het secretaressewerk dat  
ze in Burundi deed, niet makkelijk voortzetten. Ze heeft moeite met de Nederlandse taal en  
ze krijgt de horeca aangeraden – het leerwerktraject bij Blend is ideaal voor haar. ‘Gerechten 
bedenken, koken, … dat maakt me gelukkig. Ik ben blij dat dit restaurant er is voor mensen 
zoals ik. Het moet blijven bestaan.’ Toch moet ze later plaats maken voor anderen. Dat zal  
geen probleem zijn: ‘Patricia leerde mij dat je sterk moet zijn voor de horeca.’

foto Goedele M
onnens
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Verantwoordingsverklaring
Deze verantwoordingsverklaring is het resultaat van de vervlechting 
van het CBF-keurmerk met de code-Wijffels voor goed bestuur bij 
goededoelenorganisaties. Op 4 maart 2009 stelt het bestuur van 
VluchtelingenWerk Nederland de verantwoordingsverklaring over 
2008 vast. Die verklaring heeft betrekking op: 
- de scheiding tussen bestuur, toezicht en uitvoering; 
- de effectieve inzet van de middelen van de vereniging;
- de informatievoorziening aan betrokkenen, belanghebbenden  

en stakeholders.

Scheiding in toezicht en bestuur
VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging. De leden,  
regionale afdelingen, zijn zelfstandige stichtingen. Het bestuur  
legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering: de 
Verenigingsraad. Elke regionale afdeling heeft een afgevaardigde in 
deze raad, die het hoogste besluitvormende orgaan in de vereniging 
is. De raad fungeert feitelijk als toezichthouder op bestuur en 
directie. Ook neemt de Verenigingsraad onder meer besluiten over 
statutenwijzigingen, de begroting en de jaarrekening. De taken en 
verantwoordelijkheden rondom besturen, toezicht houden en  
verantwoorden zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk 
reglement en het directiestatuut. 
De Vereniging heeft een Landelijk Bureau, dat een aantal landelijke 
taken uitvoert en de regionale afdelingen faciliteert. Voor de 
dagelijkse uitvoering stelt het bestuur een tweehoofdige, titulaire 
directie aan die leiding geeft aan het Landelijk Bureau.

Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging bestaat uit vrijwilligers. Bestuursleden 
worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen twee  
keer worden herbenoemd. Het bestuur bestaat uit maximaal zeven 
leden, eind 2008 zijn het er zes. Tussen bestuursleden onderling  
en met de leden van de directie bestaan geen nauwe familiale- of 
vergelijkbare relaties. 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Wel ontvangen zij  
een vacatievergoeding om bestuursvergaderingen, Verenigingsraad 
en andere bijeenkomsten bij te wonen waarbij hun aanwezigheid als 
bestuurder namens de vereniging vereist is. Deze vergoedingen zijn 
conform de richtlijnen van de code-Wijffels. Een overzicht van de 
vergoedingen is opgenomen in het hoofdstuk 8, Financieel 
jaarverslag 2008.

Organigram

In 2008 vergadert het bestuur tien keer. Bij de vergaderingen is  
de directie aanwezig. De belangrijkste besluiten: aanpak lobby 
Vreemdelingenwet 2000, versterking van ECRE, toepassing  
governancecodes, vervolg Banenoffensief Vluchtelingen,  
statutenwijziging in verband met de schaalvergroting en de  
meerjarenrelatie met de Nationale Postcode Loterij. 
Zie pagina 32 voor een overzicht van de bestuursleden, hun  
functies en nevenfuncties.

Directie
De dagelijkse leiding van de Vereniging heeft het bestuur gedele-
geerd aan een tweehoofdige directie, de algemeen directeur Edwin 
Huizing en de directeur uitvoering Igor Ivakić     . Het salaris van de 
directie is gebaseerd op een inschaling conform de CAO Welzijn & 
Maatschappelijke Dienstverlening. VluchtelingenWerk Nederland 
blijft binnen de door de Vereniging van Fondsenwervende 
Instellingen (VFI) en de code-Wijffels gestelde norm. De totale 
beloning – het salaris inclusief sociale lasten en pensioen-
kosten – van de directie staat vermeld in hoofdstuk 8 Financieel 
jaarverslag 2008.
Zie pagina 32 voor de relevante nevenfuncties van de directie. 

6 Bestuur en toezicht: verantwoording
Fondsenwervende instellingen moeten en willen verantwoording afleggen over hoe bestuur en toezicht 
in hun organisatie zijn geregeld. Ook VluchtelingenWerk geeft, naast een overzicht van de activiteiten 
en de jaarcijfers, graag inzicht in governance: scheiding van toezicht en bestuur, inzet van middelen, 
bestuursbesluiten, nevenfuncties van bestuurs- en directieleden en een meerjarenperspectief voor de 
komende drie jaar.
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Het bestuur van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland in 2008 
 
  Naam                                       Benoeming / Herbenoeming mogelijk  
Harry J. van den Bergh, voorzitter 2000 / n.v.t.  
HOOFDFUNCTIE Ondernemer en adviseur.
RELEVANTE NEVENFUNCTIES Voorzitter Raad van Toezicht Joods Maatschappelijk Werk | Voorzitter Stichting Vrienden van het Holland Festival | 
Penningmeester Humanity in Action | Lid Bestuur Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon | Lid van de Board of Governors van de 
Hebreeuwse Universiteit, Jeruzalem | Voorzitter Beleggingsfonds Joods Maatschappelijk Werk | Lid Raad van Nesteliers (Adviescollege 
Koninklijke Marechaussee) | Ambassadeur Stichting Art. 1 | Lid van de Gemeenteraad van Amstelveen voor de PvdA | Lid van de Raad van de 
Stadsregio Amsterdam | Lid Board of Trustees Truman Institute, Jeruzalem. 

Jos van Gennip, vice-voorzitter 2000 / n.v.t.  
HOOFDFUNCTIE Gepensioneerd.
RELEVANTE NEVENFUNCTIES Voorzitter Socires | Voorzitter Society for International Development, Netherlands Chapter (SID) | Lid Bestuur 
Society for International Development World Wide | Voorzitter NCDO | Lid Bestuur van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy 
(NIMD) | Lid van de VNG Adviescommissie Gemeentelijke Samenwerking met Ontwikkelingslanden | Lid Bestuur Inter Press Service (IPS). 

Lucy Schmitz, secretaris 2004 / 2012 
HOOFDFUNCTIE Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Noord-Holland.
RELEVANTE NEVENFUNCTIES Voorzitter Raad van Toezicht Fonds NutsOhra | Voorzitter Bestuur Debatcentrum Tumult Utrecht.

Tom Stroobach, penningmeester 2000 / 2010  
HOOFDFUNCTIE Docent geschiedenis/maatschappijwetenschappen.
RELEVANTE NEVENFUNCTIES Voorzitter Badmintoncombinatie Flevoland | Penningmeester van de NVLM (Vakgroep van docenten maatschappijleer) 
| Lid Commissie Examenprogramma Maatschappijvakken | Lid Commissie Beroepscompetenties Leraren Maatschappijleer | Lid Vaksectie CEVO.

Jan van Zijl, bestuurslid       2005 / 2009 / 2013 
HOOFDFUNCTIE Voorzitter MBO-Raad.
RELEVANTE NEVENFUNCTIES Voorzitter Raad van Commissarissen Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Wieringerrandmeer | Voorzitter 
Raad van Toezicht Emplooi | Voorzitter Stichting Chakana | Lid Stichtingsbestuur Universiteit van Tilburg | Lid Bestuur Platform Beta techniek, 
Lid Raad van Advies Nationaal Initiatief Leven Lang Leren | Lid Bestuur Stichting van het Onderwijs | Lid Bestuur Platform Beroepsonderwijs | 
Lid Bestuur Stichting Blik op Werk | Lid Raad van Advies Akkermans en partners | Lid Raad van Advies Stichting Instituut Gakfonds.

Lydië Donner-Voríšková, bestuurslid (tot juni 2008) 2005  
HOOFDFUNCTIE Directeur Bedrijfsvoering RWS.
RELEVANTE NEVENFUNCTIES Penningmeester STEK Den Haag (Stad en Kerk) | Secretaris LBM Den Haag | Penningmeester EKWC - Europees 
Keramisch Werkcentrum Den Bosch.

Pauline van der Meer Mohr, bestuurslid     2006 / 2010 / 2014 
HOOFDFUNCTIE Directeur Amstelbridge Human Capital Strategies.
RELEVANTE NEVENFUNCTIES Commissaris ASML NV | Commissaris Océ Technologies BV | Lid Raad van Toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis | Lid 
Bestuur African Parks Foundation | Vice-voorzitter Bestuur Robert Greenleaf Foundation for Servant Leadership Europe | Lid Raad van Toezicht 
Stichting Emplooi.

De directie van het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland in 2008
 
Edwin Huizing, algemeen directeur 
RELEVANTE NEVENFUNCTIES Directeur/bestuurder Stichting Emplooi | Voorzitter Stichting Bureau Aanbesteding | Lid Bestuur European Council 
On Refugees and Exiles | Lid Bestuur Stichting Maatwerk bij Terugkeer.

Igor Ivakić , directeur uitvoering 
RELEVANTE NEVENFUNCTIES Lid Bestuur Nederlands Migratie Instituut | Lid Bestuur Nederlandse Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid.
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Effectieve inzet van middelen 
Voor de begroting en jaarrekening baseren we ons op de doel-
stellingen  die uit onze missie zijn af te leiden: bepleiten van 
bescherming van vluchtelingen en hen helpen een nieuw bestaan  
op te bouwen. Hoofdregels in de verantwoordingsstukken zijn  
daarom ‘asiel’ en ‘integratie’. Als derde cluster van activiteiten  
geldt ‘vereniging & organisatie’. Onder deze noemer worden alle 
activiteiten verantwoord die te maken hebben met het functioneren 
van de vereniging en het in standhouden van het netwerk van  
vrijwilligers. 
De Verenigingsraad stelt de begroting en de jaarrekening vast.  
Het bestuur houdt gedurende het jaar de vinger aan de pols, maar 
delegeert de uitvoering aan de directie. De uitvoering wordt aan de 
hand van managementrapportages verantwoord. Deze worden eens 
per vier maanden uitgebracht, en vaker als dat wenselijk is. De 
rapportages geven een beeld van de realisering van het werkplan en 
de uitputting van de begroting.
VluchtelingenWerk hanteert voor de kosten van fondsenwerving de 
CBF-norm. Over drie achtereenvolgende jaren mogen de kosten niet 
meer dan 25 procent van de gerealiseerde opbrengsten fondsen-
werving  bedragen. Vanaf het moment dat VluchtelingenWerk het 
CBF-keurmerk kreeg in december 2005, zijn we binnen die norm 
gebleven. In 2008 is het percentage kosten voor fondswerving 19 
procent. Over het boekjaar 2008 zijn voor de eerste keer de kosten 
van beheer en administratie apart verantwoord. Dit conform de richt-
lijnen van de VFI. De norm voor deze kosten is gesteld op 6 procent 
van de totale kosten, in werkelijkheid bedraagt dit 5,88 procent. Het 
bestuur meent dat dit cijfer een correcte balans laat zien tussen de 
wens om zoveel mogelijk middelen aan te wenden voor de doelstel-
ling en daarnaast voldoende waarborg te bieden voor een efficiënte 
organisatie.

Betrokkenen, belanghebbenden en stakeholders
VluchtelingenWerk hecht veel waarde aan goede communicatie  
met de samenleving, vrijwilligers, medewerkers, advocaten, 
politici, subsidiënten, donateurs en andere betrokkenen. In het 
hoofdstuk Communicatie laten we zien hoe en met welke 
middelen. 

Bedrijfsleven
VluchtelingenWerk Nederland heeft weinig banden met het bedrijfs-
leven. Er is geen sprake van sponsoring en ook het aantal giften 
vanuit het bedrijfsleven is zeer gering. Wel zijn er veel contacten met 
bedrijven in het kader van het Banenoffensief Vluchtelingen en via 
de Stichting Emplooi. Deze contacten zijn erop gericht om vluchte-
lingen aan het werk te helpen. (zie hoofdstuk Integratie) 

Klachten
VluchtelingenWerk kent twee klachtenregelingen. Iedereen die een 
klacht heeft over een dienst van de organisatie kan een klacht 
indienen bij de Vereniging. Als het een regionale afdeling betreft, is 
de eerste stap naar een regionale klachtencommissie. Vindt de klager 
daar geen gehoor, dan kan hij of zij zich wenden tot de landelijke 
klachtencommissie. Van deze regeling kunnen ook donateurs gebruik 
maken. Naast deze algemene klachtenregeling bestaat er een  
specifieke regeling voor de diensten die medewerkers van het 
Landelijk Bureau verlenen. We ontvangen in 2008 zes klachten.  
Eén klacht wordt voor de tweede keer besproken, waarna de 
commissie een bindende uitspraak doet, waarmee de zaak naar 
tevredenheid van de betrokkenen is oplost. De overige vijf klachten 
zijn doorgestuurd naar regionale klachtencommissies. 
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(Bedragen x € 1.000) 2011 2010 2009 2008
   Begroting  Realisatie
Baten uit eigen fondsenwerving 4.500 4.200 4.200 2.810
Bijdrage Nationale Postcode Loterij 10.000 10.000 10.000 12.884
Subsidies overheden 7.500 7.500 7.657 8.199
Projectsubsidies 1.200 1.200 1.121 1.185
Baten uit eigen activiteiten 500 500 550 598
Baten uit beleggingen 200 200 100 -52
Som der baten 23.900 23.600 23.628 25.624
    
Asiel 9.100 9.200 9.802 11.663
Integratie 7.400 7.200 6.593 6.304
Vereniging & Organisatie 5.000 5.000 4.798 5.292
    
Kosten werving baten 900 900 944 652
Kosten beheer en administratie 1.300 1.300 1.366 1.419
Overige 0 0 125 -1.210
    
Som der lasten  23.700 23.600 23.628 24.120
    
Resultaat 200 0 0 1.504
 
Het meerjarenperspectief is indicatief. De risico’s van minder beschikbare middelen voor de doelstelling vereisen een heroverweging in de 
besteding daarvan. VluchtelingenWerk zal zich zorgvuldig aanpassen aan het verlaagde activiteitenniveau. 
De organisatie heeft de ambitie om in komende jaren meer in te zetten op integratie. Daarvoor moeten we nieuwe financieringsbronnen 
vinden – de huidige financiers dragen hoofdzakelijk bij aan de asielactiviteiten van de Vereniging.

Risicoanalyse   

Voor belangrijke categorieën van inkomende middelen is de volgende analyse gemaakt.

Fondsenwerving De groei van de opbrengsten uit fondsenwerving in 2009 ten opzichte van 2008 wordt veroorzaakt door een bijdrage van het 
Instituut Gakfonds voor het project Van Pardon naar Werk. Daarnaast verwachten wij dat doelfondsen in de jaren na 2009 verder groeien. 

Nationale Postcode Loterij In 2008 komen VluchtelingenWerk en de Nationale Postcode Loterij een nieuw meerjarig contract overeen.  
Op basis van dit contract ontvangt VluchtelingenWerk Nederland t/m 2012 jaarlijks een bijdrage van € 10.000.000. Het bedrag fluctueerde de 
laatste jaren, omdat de aantallen asielzoekers fluctueerden. Een vast bedrag geeft zekerheid en meer financieel bewustzijn in de organisatie.

Subsidierelaties VluchtelingenWerk Nederland heeft een subsidierelatie met het ministerie van Justitie (directie Migratiebeleid),  
het ministerie van VROM (directie Inburgering & Integratie) en de Raden voor Rechtsbijstand. Hoewel we met deze instanties geen  
meerjarige afspraken hebben over de hoogte van de subsidie, gaan we ervan uit dat de subsidies niet ingrijpend zullen worden  
aangepast. Het huidige subsidieniveau lijkt passend, gezien de verwachtingen over het aantal vluchtelingen dat de komende jaren naar  
Nederland komt.

Inkomsten uit eigen activiteiten Deze opbrengsten zullen zich naar verwachting stabiliseren. 

Beleggingen We zullen het beleggingsbeleid evalueren en verwachten dat de resultaten daarvan leiden tot hogere opbrengsten. 

Meerjarenperspectief
De meerjarenraming tot en met 2011 kan als volgt worden samengevat:
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7 VluchtelingenWerk in cijfers

Vluchtelingen en asielzoekers 2008 2007 
Aantal mensen dat asiel vroeg (incl. herhaalde asielaanvragen en aanvragen buiten AC) 15.275 9.750
Door VluchtelingenWerk bereikt aantal asielzoekers in opvang (absoluut en als percentage van het   
potentiële bereik) 32.003 | 88% 28.510 | 84%
Lokale en regionale afdelingen VluchtelingenWerk Nederland  
Aantal regionale afdelingen 17 23
Bereik (aantal gemeenten waar VluchtelingenWerk aanwezig is) 90% dekking (totaal 443 gemeenten) 410/93% 400 /90%
Medewerkers lokale en regionale afdelingen VluchtelingenWerk Nederland   
Aantal vrijwilligers (schatting) 5.250 7.000
Betaalde medewerkers (op basis gecombineerde jaarrekening 2007), personen (FTE)  [1] 881 (616)
Betaalde medewerkers Landelijk Bureau   
Landelijk Bureau, personen (FTE) 144 (126) 146 (124)
 waarvan op locatie Amsterdam 133 134
 waarvan bij Aanmeldcentra, Onderzoekcentra, Grenshospitium en Tijdelijke Noodvoorziening 11 12
Financiën Vereniging  
VluchtelingenWerk Nederland enkelvoudige jaarrekening Landelijk Bureau € 25.624.000 € 23.803.000 
VluchtelingenWerk Nederland, totaal gecombineerd, bestedingen  [2] € 52.921.000
Eigen fondsenwerving  
Aantal donateurs 42.241 46.523
Opbrengsten fondsenwerving (inclusief legaten) € 2.810.000  € 2.650.000 
Trainingen, Opleiding, Cursussen  
Totaal aantal deelnemers aan opleidingen, cursussen en trainingen  4.107 5.588
E-learning Logins 8.266 7.450
Kindervakantieweken  
Totaal aantal weken  37 50
Totaal aantal deelnemers kindervakantieweken 678 731
Informatieve Diensten 
Totaal aantal abonnementen VluchtWeb 788 874
Totaal aantal inlogacties VluchtWeb 133.706 157.592
Aantal view + fetch VluchtWeb 469.181 586.385
Aantal vragen aan Helpdesk 8.508 7.922

[1] De gecombineerde jaarrekening bevat gegevens van alle lokale en regionale afdelingen van VluchtelingenWerk en het Landelijk Bureau.  
Alleen het cijfer voor 2007 is opgenomen, het cijfer voor 2008 wordt in september 2009 verwacht. 

[2] Vermeld zijn de bestedingen van alle lokale en regionale afdelingen van VluchtelingenWerk en het Landelijk Bureau, zoals opgenomen in de  
gecombineerde jaarrekening van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Hieruit zijn de subsidies van VluchtelingenWerk Nederland aan de  
regionale afdelingen verwijderd. Alleen het cijfer voor 2007 is opgenomen, het cijfer voor 2008 wordt in september 2009 verwacht. 
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8 Financieel jaarverslag 2008
Algemeen

Dit financieel verslag is een samenvatting van de jaarrekening 2008 van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Tenzij anders is 
vermeld, luiden de bedragen in duizenden euro’s.

8.1 Financieel resultaat

Het resultaat over 2008 komt uit op een overschot van € 1.504.000 (2007: tekort € 1.270.000). Het overschot werd voornamelijk veroorzaakt 
door vrijval van in het verleden gereserveerde bedragen voor wachtgelden en voor de arbeidsduurverkorting van senioren. 

8.2 Begroting 2009

De begroting 2009, zoals vastgesteld door de Verenigingsraad op 15 oktober 2008, luidt als volgt:
 
Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving  4.200
Bijdrage Nationale Postcode Loterij  10.000
Subsidies van overheden  8.778
Inkomsten uit eigen activiteiten  550
Baten uit beleggingen  100
Som der baten  23.628

Lasten  
Besteed aan doelstellingen  
Asiel 9.802 
Integratie 6.593 
Vereniging & Organisatie 4.798 
Totaal besteed aan doelstellingen  21.193
  
Werving baten  
Kosten eigen fondsenwerving 703 
Kosten werving NPL bijdrage 18 
Kosten verkrijging subsidies overheden 176 
Kosten van beleggingen 47 
Totaal kosten werving baten  944
  
Kosten beheer en administratie  1.366
  
Toevoeging voorziening arbeidsduurverkorting  125
  
Som der lasten  23.628
  
Resultaat  nihil
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8.3 Aanvullende informatie

Omvang van de continuïteitsreserve
De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland heeft ultimo 2008 een continuïteitsreserve van € 6.020.000. Dit vermogen werd in de achter  
ons liggende jaren opgebouwd en dient de continuïteit van de organisatie en de missie waarvoor zij staat. De continuïteitsreserve 
dient als buffer en zal worden ingezet bij organisatieveranderingen binnen de doelstellingen van de organisatie. De omvang van 
de continuïteitsreserve blijft binnen de normstelling van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) en de Nationale Postcode Loterij (NPL).

Beleggingsbeleid
Onder goedkeuring van de Verenigingsraad heeft het bestuur in 2005 het beleggingsbeleid vastgesteld. Het beleid is gericht op 
vermogensaanwas en inkomen uit het vermogen. In 2008 is de uitvoering van het beleggingsbeleid geëvalueerd met advies van een 
onafhankelijke derde vermogensbeheerder. De overeenkomst van vermogensbeheer met Staalbankiers NV te Den Haag wordt voortgezet. 
Deze overeenkomst heeft een onbepaalde termijn, maar is tussentijds opzegbaar met in achtneming van een redelijke termijn. Onder deze 
overeenkomst wordt 80% van het belegd vermogen aangehouden in obligaties met een minimumkwaliteit van AA. De resterende 20% 
van het belegd vermogen wordt aangehouden in aandelen. Deze mix tussen obligaties en aandelen wordt als meer defensief geoormerkt. 
De beleggingshorizon is langer dan vier jaar. De effecten waarin wordt belegd, worden gescreend op duurzaamheid en wel op de volgende 
aspecten: discriminatie, kernenergie, kinderarbeid, schending van mensenrechten, milieudelicten, niet-duurzame bosbouw, wapens en 
arbeidsomstandigheden.

Gecombineerde jaarrekening 2008
In het najaar 2009 mag de gecombineerde jaarrekening 2008 worden verwacht. Hiervoor worden 65 jaarrekeningen van regionale en lokale 
leden van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland verzameld en gecombineerd met de jaarrekening van het Landelijk Bureau. 

Meerjarenperspectief
De gevolgen van de ontwikkelingen in de aantallen vluchtelingen, het overheidsbeleid en de daarop gebaseerde strategische keuzes van 
VluchtelingenWerk voor de toekomstige baten en lasten worden jaarlijks tegen het licht gehouden. In 2008 is dat perspectief gewijzigd 
in die zin dat het aantal asielzoekers toeneemt naar circa 15.000 op jaarbasis. VluchtelingenWerk blijft haar organisatie aanpassen aan 
veranderende omstandigheden. 
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8.4 Balans (na resultaatverdeling)

Activa 2008  2007
Materiële vaste activa  646  405
    
Voorraden 55  51 
Vorderingen en overlopende activa 4.367  3.172 
Effecten 5.234  7.452 
Liquide middelen 4.697  3.216 
Totaal 14.353  13.891
    
Totaal activa  14.999  14.296

Passiva 2008  2007
Reserves    
 Continuïteitsreserve 6.020  5.246 
 Bestemmingsreserves 1.696  1.065 
Totaal 7.716  6.311

Fondsen    
 Bestemmingsfondsen  365  266
    
Totaal reserves en fondsen  8.081  6.577
    
Voorzieningen     
 Wachtgelden 1.973  2.543 
 Overige 598  1.568 
Totaal  2.571  4.111
    
Langlopende schulden  320  318
    
Kortlopende schulden  4.027  3.290
    
Totaal passiva  14.999  14.296
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8.5 Staat van baten en lasten

  2008 2008 2007
Baten realisatie begroting realisatie
Baten uit eigen fondsenwerving 2.810 2.600 2.650
Bijdrage Nationale Postcode Loterij 12.884 11.200 11.907
Subsidies van overheden 9.384 9.370 8.462
Baten uit eigen activiteiten 598 500 641
Baten uit beleggingen - 52 280 143
   
Som der baten 25.624 23.950 23.803
   
Lasten   
Besteed aan doelstellingen   
Asiel  11.663 9.505 10.612
Integratie  6.304 7.273 7.210
Vereniging & Organisatie  5.292 5.930 5.965
Totaal besteed aan doelstellingen 23.259 22.708 23.787
   
Kosten werving baten   
Kosten eigen fondsenwerving 533 626 557
Kosten werving NPL bijdrage 9 - -
Kosten verkrijging overheidssubsidie 70 117 -
Kosten van beleggingen 40 40 43
Totaal kosten werving baten 652 783 600
   
Kosten beheer en administratie 1.419 1.359 1.277
   
Mutaties voorzieningen - 1.210 100 591
   
Som der lasten 24.120 24.950 25.073
   
Resultaat + 1.504 - 1.000 - 1.270

8.6 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten

De jaarrekening van VluchtelingenWerk is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2BW en de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In het bijzonder is rekening 
gehouden met de vernieuwde richtlijn 650 betreffende de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen. Voorts is rekening 
gehouden met de regelgeving van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). 
Voor zover niet anders aangegeven worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarden. 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische kostprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte 
economische levensduur. 
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 Effecten
De beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. 
    2008 2007
Obligaties, beursgenoteerd  4.177 6.532
Aandelen, beursgenoteerd 1.057 920
  
Stand per 31 december 5.234 7.452 

Continuïteitsreserve
De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland heeft ultimo 2008 een continuïteitsreserve van € 6.020.000. Deze omvang valt binnen de 
normstelling van het CBF, VFI en de NPL. De mutaties kunnen als volgt worden gespecificeerd:
    2008 2007
Stand per 1 januari 5.246 5.954
Uit Resultaatbestemming 774 - 708
Stand per 31 december 6.020 5.246 

Bestemmingsreserves
Onderdelen van het eigen vermogen met een beperkte bestedingsmogelijkheid worden op de balans afgezonderd. Het bestuur heeft besloten 
tot de volgende bestemmingsreserves, waarvan het verloop is gespecificeerd. Voor de bestemmingsreserves zijn geen externe verplichtingen 
aangegaan.
  Stand per  Toevoeging Onttrekking Stand per 
  1 januari 2008 2008 31 december
Reserve financiering activa 405 341 100 646
Kwaliteitsverbetering eerste lijn 186 - 186 -
Pardon 224 - 224 -
Banenoffensief Vluchtelingen 250 - 250 -
Deskundigheidsbevordering bedrijfsvoering Regionale Afdelingen - 200 - 200
Bedrijfsvoering Landelijk Bureau en Regionale Afdelingen - 200 - 200
Aanpassingen gewijzigd subsidiekader ministerie van Justitie  200  200
Versterking externe communicatie VluchtelingenWerk - 200 - 200
Versterking Centrale Opvang - 250 - 250
Totaal 1.065 1.391 760 1.696 
    
Bestemmingsfondsen
Onderdelen van het eigen vermogen met een beperkte bestedingsmogelijkheid worden op de balans afgezonderd. Indien de beperking door 
derden is bepaald, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. 
  Stand per  Toevoeging Onttrekking Stand per 
  1 januari 2008 2008 31 december
Legesfonds 130 - 50 80
Diakonaal Fonds 36 661 499 198
Fonds Bijzondere Noden 100 - 13 87   
Totaal 266 661 562 365
     
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voor-
zieningen  worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting per balansdatum  
af te wikkelen. De voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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 Voorzieningen (vervolg)
  Stand per Vrijval Onttrekking Stand per
  1 januari 2008 2008 31 december
Voorziening Wachtgelden 2.543 390 180 1.973
Overige voorzieningen 1.568 970 - 598

Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening voor wachtgelden is rekening gehouden met een schatting van de verdiencapaciteit van 
de daarin opgenomen voormalige medewerkers. De berekende verplichtingen zijn contant gemaakt tegen een rentepercentage van 4%.  
De wachtgeldregeling wordt uitgevoerd conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties en giften worden als baten eigen fondsenwerving verantwoord op moment van ontvangst. Baten uit nalatenschappen worden 
verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm 
van voorschotten zijn in het boekjaar waarin ze zijn ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen.  

Het merendeel van de donaties kreeg van de gever een algemene bestemming. In 2008 zijn specifieke donaties ontvangen voor de 
Kindervakantieweken (€ 175.000), het Diakonaal Fonds (€ 524.000) en het Banenoffensief (€ 82.000). De donaties ten behoeve van de 
Kindervakantieweken en voor het Banenoffensief zijn in 2008 aan dat doel besteed. De donaties voor het Diakonaal Fonds zijn aan het 
betreffende bestemmingsfonds toegevoegd.

In 2008 werd door de Stichting Instituut GAK een bijdrage toegezegd van € 1.000.000 om statushouders, dat wil zeggen vluchtelingen die via 
het pardon een verblijfstitel voor Nederland ontvingen, ter bevordering van hun integratie in de samenleving aan werk te helpen. Van deze 
toezegging werd in 2008 € 500.000 daadwerkelijk ontvangen. De bate is verantwoord in hetzelfde tempo als de kosten voor dit project 
worden gemaakt.  

Bijdrage uit de Nationale Postcode Loterij
   Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007
Bijdrage Nationale Postcode Loterij 12.884 11.200 11.907

De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij (NPL) aan VluchtelingenWerk is in 2008 toegenomen. De uitkering van de NPL is deels 
gekoppeld  aan het aantal cliënten. Het aantal cliënten in 2008 is hoger dan in voorgaand jaar en ook hoger dan begroot. De bruto inleg 
van de NPL nam in 2008 met ruim 8% toe.

Subsidies overheden
   Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007
Raden voor Rechtsbijstand 1.027 1.000 775
Ministerie van Justitie, DVB  5.682 5.100 5.014
Ministerie van VROM, DI&I 1.490 1.500 1.580
Projectsubsidies 1.185 1.770 1.093
Totaal 9.384 9.370 8.462

Projectsubsidie Banenoffensief
In 2005 nam VluchtelingenWerk Nederland met haar partners Stichting Emplooi, Stichting UAF en het CWI het initiatief tot een banenoffen-
sief voor vluchtelingen. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd over de periode 2005 tot en met 2008 een subsidie 
toegekend van € 3.000.000. Andere baten zijn afkomstig van donateurs en het Europees Vluchtelingen Fonds. De baten en lasten van het 
Banenoffensief Vluchtelingen laten zich als volgt samenvatten. 



 42 |  VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2008

 
Projectsubsidie Banenoffensief  Realisatie 2008 Begroot 2008 Realisatie 2007
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 667 667 1.000
Europees Vluchtelingen Fonds 50 150 - 117
Donateurs 82 - 166
Nieuwe fondsen - 540 
Totaal baten  799 1.357 1.049
   
Besteding Banenoffensief  1.035 1.670 1.715
   
De bijdrage van VluchtelingenWerk bedraagt  236 313 666

Overige projectsubsidie
Van het ministerie van Buitenlandse Zaken werden onder het Matraprogramma subsidies ontvangen met betrekking tot de institutionele 
versterking van organisaties ten behoeve van vluchtelingen in Oost- Europa. Van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
werd tot ultimo 2009 een subsidie van € 1.000.000 toegezegd om statushouders naar werk te begeleiden.   

Bestedingen in 2008
De jaarrekening is gebaseerd op een verantwoording op productniveau waarmee de prestaties van de organisatie helder en meetbaar kunnen 
worden verantwoord. De producten zijn gegroepeerd naar de doelstellingen: Asiel, Integratie en Vereniging & Organisatie. De wijze waarop 
de beschikbare middelen in 2008 zijn besteed over de drie doelstellingen is als volgt:

Besteed aan doelstellingen  Realisatie  2008 Begroting   2008 Realisatie  2007
Asiel 11.663   50,1% 9.505    41,9% 10.612   44,6%
Integratie 6.304   27,1% 7.273    32,0% 7.210   30,3%
Vereniging & Organisatie 5.292   22,8% 5.930    26,1% 5.965   25,1%   

Besteed aan doelstellingen 23.259 100% 22.708 100% 23.787 100%

Per saldo werd in 2008 € 551.000 of 2 procent meer besteed aan de doelstelling dan begroot. Met name de kosten van de activiteiten in de 
centrale opvang, begrepen onder ‘Asiel’, zijn hier debet aan. 

Onder Asiel zijn alle producten en projecten gegroepeerd gericht op een eerlijke, zorgvuldige en efficiënte asielprocedure en een zorgvuldig 
asielbeleid in Nederland en op Europees niveau.

Onder Integratie zijn alle producten en projecten gegroepeerd welke zijn gericht op de verbetering van de positie van vluchtelingen in de 
Nederlandse samenleving en een integratiebeleid gericht op de volwaardige deelname van vluchtelingen aan de samenleving in Nederland 
en Europa.

Onder Vereniging & Organisatie worden alle activiteiten verstaan, gericht op een efficiënt en effectief landelijk netwerk van 
VluchtelingenWerk organisaties dat opereert vanuit een gezamenlijke visie en met voor de doelgroep en andere belanghebbenden 
herkenbare  activiteiten.
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8.7 Kosten werving baten

De kosten werving baten bestaan uit bestede tijd door medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland gewaardeerd tegen de integrale 
kostprijs eventueel vermeerderd met door derden in rekening gebrachte kosten, die direct aan de kosten werving baten zijn toe te rekenen.

In de kosten van fondsenwerving zijn begrepen de kosten voor propaganda, publiciteit en public relations, vermeerderd met de kosten van 
aan fondsenwerving bestede tijd door medewerkers van VluchtelingenWerk. In 2008 bedroeg het kostenpercentage van de fondsenwerving 
18,97%. Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft de kosten van eigen fondsenwerving over de laatste drie jaren genormeerd op maximaal 
25%. VluchtelingenWerk Nederland voldoet met een kostenpercentage van 19,86% (gemiddelde over de laatste drie jaar) aan deze norm.

8.8 Algemene kosten beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratie-
voering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Voor de uitwerking hiervan werd het advies van de 
Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) van januari 2008 gevolgd. Onder kosten van beheer en administratie zijn begrepen  
de kosten van bestuur, directievoering, algemeen secretariaat, financiën, ICT, huisvesting & facilitair en personeelszaken, die niet zijn 
toegerekend aan een product. De uren besteedt aan beheer en administratie zijn gewaardeerd tegen de integrale kostprijs. Voor adequate 
systemen van beheer en administratie heeft het bestuur van VluchtelingenWerk een norm vastgesteld van maximaal 6% van de som der 
lasten. De werkelijke kosten van beheer en administratie bedragen in 2008 5,88%.

 8.9 Organisatie

Ultimo 2008 waren 144 personen in dienst bij VluchtelingenWerk Nederland (Landelijk Bureau en medewerkers in de eerste fase van de 
asielprocedure) die 126 fte’s vervulden bij een 36-urige werkweek. Eind 2007 was de bezetting 146 personen en 124 fte’s. De personeels-
kosten bedragen:

   Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007
Personeelskosten 8.383 7.495 7.683

8.10 Bezoldiging van bestuurders en directie

De leden van het bestuur van de vereniging ontvangen een vacatiegeld van € 250 per dagdeel. Voor de voorzitter geldt voor vergaderingen 
van bestuur en Verenigingsraad een bedrag van € 325 per dagdeel, voor alle overige activiteiten het standaardtarief. Het maximale vacatie-
geld bedraagt € 11.500 per jaar per lid van het bestuur en voor de voorzitter 130% daarvan. In de functie gemaakte kosten worden vergoed. 
Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuursleden. Het vacatiegeld kan als volgt worden gespecificeerd:

Bestuurders  Functie Periode Bezoldiging
De heer H.J. van den Bergh Voorzitter 2008 8.975
De heer J.J.A.M. van Gennip Vice-voorzitter 2008 3.625
Mevrouw L.B.J. Schmitz Secretaris 2008 4.000
De heer T. Stroobach Penningmeester 2008 7.250
De heer P.C.M. van Zijl Bestuurslid 2008 3.000
Mevrouw L. Donner-Voríšková (tot juni 2008) Bestuurslid 2008 250
Mevrouw P. van der Meer Mohr Bestuurslid 2008 2.750
Totaal   29.850
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De salariskosten van de directie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Directie Functie Periode Salariskosten Bruto salaris
De heer E. Huizing Algemeen Directeur 2008 123.912 103.969
De heer I. Ivaki ć Directeur Uitvoering 2008 89.223 73.693
Totaal  213.135 177.662

Voor de berekening van het brutosalaris is de richtlijn van de VFI gehanteerd. VluchtelingenWerk Nederland blijft binnen de door de VFI en 
de code-Wijffels gestelde norm. Het salaris is gebaseerd op de inschaling conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 

8.11 Resultaatbestemming

Het resultaat van 2008 is als volgt verwerkt in de reserves en fondsen.

     2008  2007
Resultaat conform staat van baten en lasten  1.504 -1.270
  
Het resultaat is als volgt in de balans verwerkt  
Continuïteitsreserve  - 774 521
Bestemmingsreserves  - 631 382
Bestemmingsfondsen  - 99 367

Dit financieel verslag is een beknopte weergave van de jaarrekening 2008. De volledige tekst van de jaarrekening is op te vragen bij 
VluchtelingenWerk Nederland via (020) 346 72 00 of via info@vluchtelingenwerk.nl.
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VERENIGINGSRAAD
afgevaardigde regionale afdeling
Ate Alkema  Friesland
Gerrit Brinkman  Zuid-Holland Midden
Enno Brommet  Noordwest-Holland
Wilma Nijborg  Zuid-Holland Noord
Piet Dofferhoff  Zuidvleugel
Pierre Donders  Oost-Gelderland 
Theo Eikenbroek  Maasdelta
Rob Hamelijnck  Zeeland
Hanneke Hautvast  Midden-Nederland
Frans Beckers  Limburg 
Arco Hofland  Overijssel
Ko Kroesen  Amstel tot Zaan
Nico den Hollander  Oost-Brabant
André Siebbeles  Zuid-Gelderland
Peter de Waard  West-Brabant 
Jan van der Werff  Midden-Gelderland 
Henk de Wijk  Drenthe
Yvonne Visser  Brabant Centraal

BESTuuR
Harry J. van den Bergh  voorzitter
Jos van Gennip  vice-voorzitter
Lucy Schmitz  secretaris
Tom Stroobach  penningmeester
Jan van Zijl  bestuurslid
Lydië Donner-Voríšková  bestuurslid 
 (tot juni 2008)
Pauline van der Meer Mohr  bestuurslid

DIRECTIE  
Edwin Huizing algemeen directeur 
Igor Ivakić directeur uitvoering

STICHTING BuREAu AANBESTEDING 
Edwin Huizing  voorzitter 
Wim Reinders  penningmeester 
Koen Bron  bestuurslid

ADVIESCOMMISSIES
Commissie Asiel 
dhr. mr. K. Bleichrodt, voorzitter
mw. mr. M. Reneman, secretaris
dhr. mr. H. Battjes
dhr. mr. P. Boeles
dhr. mr. R. Bruin
dhr. mr. A. van Driel
mw. mr. H. den Haan
dhr. mr. R.J. Hamerslag
dhr. mr. R. Hijma
mw. mr. I.J.M. Oomen
dhr. mr. T.P. Spijkerboer
mw. mr. L. B. Vellenga-van Nieuwkerk
dhr. mr. W.H.J.M. Verberk
dhr. prof. mr. B.P. Vermeulen
dhr. dr. H.B. Winter
dhr. mr. M.F. Wijngaarden
mw. T. Wijn-Maatman

Commissie Opvang & Integratie
mw. dr. S. Abdel Rehman
dhr. prof. dr. H.B. Entzinger, voorzitter
mw. drs. R.M.F. Weiler, secretaris
mw. B. van Beurden
dhr. mr. drs. P.H.A. van Geel
mw. prof. dr. H. Ghorashi
dhr. drs. S.A. Kramer
mw. dr. S. Menéndez
dhr. mr. P.E. Minderhoud
mw. drs. C.J.E. de Neef
dhr. drs. A.H.A. Schoorl
dhr. T. Stroobach
dhr. dr. J. Werdmölder
mw. T. Wijn-Maatman

Financiële Adviescommissie 
dhr. P. Cassé
dhr. W. van der Blom
dhr. B. van Grasstek
mevr. J. Knake (vanaf oktober 2008)

Landelijke Klachtencommissie 
dhr. mr. H. van der Leek, voorzitter
mw. A. Kuscha, secretaris
dhr. C. Schouten
dhr. Z. Hofman
dhr. mr. G.J. van Andel

SAMENWERKINGSVERBANDEN, 
LIDMAATSCHAPPEN EN OVERLEGPARTNERS

Asiel en Internationaal 
Amnesty International
Bulgarian Council for Refugees
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Cordaid
Croatian Law Centre
Croatian Helsinki Committee
Croatian Red Cross
Danish Refugee Council
ECOSOC
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Forum Réfugiés
Healthnet
Immigratie- en Naturalisatiedienst
International Council of Voluntary Agencies
IOM
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Justitie
Nidos
Pharos
Plan Nederland
PSO
SNV
Stichting Mondiale Samenleving
Tadamon Egyptian/Multicultural Refugee Council
UNHCR

Integratie
Aedes brancheorganisatie van woningcorporaties
Algemene Onderwijsbond
Banenoffensief Vluchtelingen
Bureau Maatschappelijke Projecten
Capriool Circusprojecten
Centra voor Werk en Inkomen
Club Adventure
GGZ Nederland
Gilde Samenspraak
Humanitas
Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten 
behoeve van Asielzoekers/LOGO-gemeenten
Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties
Leger des Heils
MBO-Raad
MO Groep
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie
NIVON
OKEE Jeugdvakanties
Paasheuvelgroep
Rode Kruis
Servicepunt Arbeidsmarkt MKB
Stichting Emplooi
Stichting Vakantiekind
Stichting Vluchteling-Studenten UAF
YMCA

Vereniging en Landelijk Bureau
Centraal Bureau Fondsenwerving
Europees Vluchtelingen Fonds
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nationale Postcode Loterij
Stichting Mondiale Samenleving
Vereniging Fondsenwervende Instellingen
War Child

Bijlage
Verenigingsraad, bestuur, directie, commissies, samenwerkingsverbanden,  
lidmaatschappen en overlegpartners



AC Aanmeldcentrum
Bi-ont Programma gericht op binding en ontmoeting
CBF Centraal Bureau Fondsenwerving
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
ECOSOC Economische Sociale Raad van de Verenigde Naties
ECRE European Council on Refugees and Exiles
EHRM Europees Hof van de Mensenrechten
EVC Erkenning van Verworven Competenties
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
GH Grenshospitium
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
IOM Internationale Organisatie voor Migratie
MAPP Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen
ngo niet-gouvernementele organisatie
NPL Nationale Postcode Loterij
PSO Vereniging van ontwikkelingsorganisaties gericht op 
 capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden
SMS Stichting Mondiale Samenleving
TNV  Tijdelijke Noodvoorziening
UAF Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
UNHCR Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties
UWV Werkbedrijf Trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers
VFI Vereniging van Fondsenwervende Instellingen
VVA VluchtVerhaalAnalyse
VVS VluchtelingenVolgSysteem
Vw 2000 Vreemdelingenwet 2000
Wi Wet inburgering

Bijlage
Lijst met afkortingen



VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
T (020) 346 72 00
F (020) 617 81 55
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl


