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Voorwoord
De Nederlandse samenleving verandert door nieuwe opvattingen, ook 
over vluchtelingen. Gecombineerd met een ruwer maatschappelijk de
bat, lijkt het soms alsof in het vluchtelingenvraagstuk alle maatschap
pelijke spanning samenkomt. Die spanning, deze context maakt onze 
maatschappelijke relevantie alleen maar groter. Zaak dus om onze stem 
krachtiger te laten horen. Om het debat over vluchtelingen weer op de 
juiste koers te krijgen. Door feiten te noemen en antwoorden te geven. 

VluchtelingenWerk Nederland speelt een betekenisvolle rol voor zowel 
vluchtelingen als voor de Nederlandse samenleving. Met een deskun
dige en kritische blik op de zorgvuldige uitvoering van de herziene 
asielprocedure. Met voorlichting en steun aan asielzoekers en asiel
advocaten. Met lobby bij de politiek. Met maatschappelijke begelei
ding. Met het zoeken naar werk. 

Mijn werk bij VluchtelingenWerk is pas begonnen in september 2010. In 
die korte tijd heb ik de kracht van ons werk gezien, met lokale, regionale 
en landelijke activiteiten met en voor asielzoekers en vluchtelingen. Een 
stevig dankwoord voor de vrijwilligers, medewerkers, donateurs, sym
pathisanten en andere betrokkenen is hier dan ook op zijn plaats. Hun 
energie en aandacht maakt Nederland tot een land waar vluchtelingen 
zich thuis kunnen voelen. 

Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland

Wie wij zijn en wat wij doen
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die 
opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We zetten 
ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die in 
een kwetsbare positie zitten. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege 
oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, ras of religie.
VluchtelingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een 
succes te maken. Met een fijnmazig net van afdelingen, medewerkers en 
vrijwilligers is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die 
vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Wij doen dat werk 
met zo’n 550 medewerkers en 7.000 vrijwilligers in bijna alle gemeenten 
en asielzoekerscentra.
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Wat ging goed?
In 2010 wordt de asielprocedure herzien. Door 
langdurig pleiten en lobbyen slagen we erin de 
plannen op een aantal onderdelen te verbeteren. 
Rust en voorbereidingstermijn met medisch advies, vier weken 
opvang voor afgewezen asielzoekers en één verantwoordelijk 
advocaat per dossier zijn nu onderdeel van de procedure. Daar
naast krijgt VluchtelingenWerk Nederland een eigen rol. Wij zijn 
formeel verantwoordelijk voor de voorlichting over de hele asiel
procedure. Elke asielzoeker kan bij de start van zijn procedure bij 
ons terecht voor informatie en ondersteuning. 

De uitzetting van een groep Irakezen weten we te 
voorkomen. Dat wil zeggen: tot het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens een besluit neemt over deze uitzettingen. 
Daarnaast zorgen we met uitgebreide informatie en juridische 
argumenten ervoor dat een aantal Somaliërs niet terug hoeft 
naar hun gewelddadige vaderland. 

Werk is de grote integratiemachine voor vluchtelingen. 
Arbeidsbemiddelingsbureau Emplooi helpt 
273 vluchtelingen aan werk of stageplek. In het project 
‘Van Pardon naar Werk’ starten 395 pardonners met een stage, 
opleiding of vrijwilligerswerk.
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Pierre, cliënt en Carolien, Emplooi-adviseur in Amsterdam



VluchtelingenWerk krijgt subsidie van het ministerie 
van Sociale Zaken om de schuldhulpverlening aan 
vluchtelingen te verbeteren. Vrijwillige budgetcoaches 
helpen vluchtelingen inzicht in financiën te krijgen, zodat ze 
die zelf op orde kunnen krijgen en houden. In 2010 helpen 
111 budgetcoaches 919 vluchtelingen. 

Met een campagne wil VluchtelingenWerk ook jonge
ren, vluchtelingen en migranten 
als vrijwilligers aan zich binden. 
De wervings  campagne Gezocht: parttime 
held is succesvol. Er melden zich 888 jon
geren en 852 vluchtelingen en migranten. 
De campagne is onderdeel van het groot
schaliger project Kwaliteit in Diversiteit.  

De werving van taalcoaches gaat 
voorspoedig. 
Dit jaar zoeken we 
actief contact met 
bedrijven als KPN, 
Achmea, ABN AMRO en 
Albert Heijn. En met 
succes. In 2010 zijn 
4.600 taalcoaches aan 
de slag gegaan. 

Onze brandbrief aan het ministerie van Justitie over de 
werkwijze van de IND sorteert geen effect. Voor gezins
hereniging eist de IND nu dat gezinsleden zich melden bij de 
Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Maar veel lan
den kennen geen Nederlandse ambassades. Gezinsleden moeten 
daarom naar een ander land reizen en daar soms vele maanden 
wachten.

Nederland blijft asielzoekers terugsturen naar Grieken
land; ondanks onze druk, die van andere Europese ngo’s, 
de UNHCR en de Europese mensenrechtencommissaris. 
Mishandeling, opsluiting, te veel mensen in krappe tenten zijn 
aan de order van de dag. Bovendien is de kans op een eerlijke 
procedure miniem. Veel asielzoekers komen via Griekenland voor 
het eerst Europa binnen. Volgens de Dublinverordening mag 
Nederland doorreizende asielzoekers terugsturen naar het eerste 
Europese land van binnenkomst.

Met brieven, onderzoeken en een publiekscampagne wil 
VluchtelingenWerk het regeerakkoord beïnvloeden. 
Ondanks onze inspanningen blijft de asielparagraaf hard: asiel
zoekers moeten bijvoorbeeld voortaan bewijzen dat ze in het land 
van herkomst gevaar lopen. Voorheen moesten ze dat aannemelijk 
maken; een heel andere invalshoek. 
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Wat ging minder goed?

2010: 4.6002009: 1.900

Aantal taalcoaches
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Asiel
Wereldwijd zijn bijna 9 miljoen 
mannen, vrouwen en kinderen op de 
vlucht. In 2010 vragen bijna 1 miljoen 
mensen asiel aan in een ander land, 
15.000 van hen doen dat in Nederland. 
VluchtelingenWerk Nederland staat hen 
bij. Ongeveer 6.000 mensen krijgen 
de vluchtelingenstatus en daarmee 
bescherming in Nederland.
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Hemmen, vrijwilliger project ‘De Werkelijkheid’ 
en Arash, bewoner AZC Nijmegen



land waar het geweld zo willekeurig is. De Raad van State wil dan ook dat 
de staatssecretaris van Justitie beter motiveert waarom er in Mogadishu 
geen sprake is van algemeen geweld. Een succes voor VluchtelingenWerk 
die uitgebreid informatie en juridische argumenten verzamelt over 
Mogadishu en experts van het Rode Kruis en de VN raadpleegt.

Zichtbare kracht van vluchtelingen 
Met steun van de Nationale Postcode Loterij starten De Vrolijkheid, UAF 
en VluchtelingenWerk in 2010 het project De Werkelijkheid. Dit project 
heeft als ambitie de kracht en talenten van vluchtelingen zichtbaar te 
maken en anderen in de samenleving te inspireren. De Werkelijkheid volgt 
twee sporen. In het eerste spoor krijgen musici, beeldend kunstenaars, 
theatermakers, filmmakers, vormgevers, fotografen en dansers met een 
vluchtelingachtergrond een opleiding tot maatschappelijke ondernemers. 
Het tweede spoor creëert netwerken rond asielzoekerscentra. Dat gebeurt 
door uitwisseling 
tussen bewoners 
van asielzoe
kerscentra en de 
buurt, de stad 
of het dorp; van 
voetbalclub, koor, 
toneelvereniging 
tot de buurtregis
seur.

Een herziene asielprocedure
Vluchtelingen, asielzoekers en VluchtelingenWerk Nederland krijgen in 
2010 te maken met een herziene asielprocedure. De nieuwe procedure is 
het gevolg van aanpassingen in de Vreemdelingenwet. Vluchtelingen
Werk Nederland praat al jaren kritisch mee over deze aanpassingen. 
Onze lobby heeft resultaat. Zo krijgen we voor elkaar dat een medisch 
adviseur littekens mag noteren. Dat is heel concrete informatie waar
mee advocaten onderzoek kunnen laten doen naar mogelijke marteling. 
Ook hoeven asielzoekers maximaal twee keer te verhuizen.

Toch hebben we ook onze 
kanttekeningen bij de 
herziene asielproce
dure. Ons belangrijkste 
bezwaar is dat de korte 
achtdagenprocedure nu de 
normale procedure is en 
de verlengde procedure de 
uitzondering. Het risico 
hiervan is dat asielzoekers 
met complexe zaken te 
weinig tijd krijgen. Hun aanvraag kan daardoor worden afgewezen. 
Al met al geven we de herziene procedure vooralsnog een zesje.

Geweld in Somalië
Elke Somalische vluchteling in Nederland moet aantonen dat hij of zij 
persoonlijk doelwit is van geweld. Dat valt nauwelijks te doen in een 
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Integratie
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Eenmaal in Nederland moeten vluchte-
lingen hun plek in de samenleving zien 
te vinden. VluchtelingenWerk Nederland 
helpt hen op weg. Met werk en met taal, 
de grootste integratiemachines voor 
vluchtelingen. Met hulp bij schulden en 
met steun bij gezinshereniging.
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Anita, aanjager regio Zuid-Holland Noord en Danny, 
maatschappelijk begeleider in Leiden



schuldhulpverlening’. Wij ondersteunen vrijwillige budgetcoaches die 
vluchtelingen met schulden helpen. In 2010 helpen 111 vrijwilligers 919 
vluchtelingen. Van alle vrijwillige budgetcoaches krijgen 147 training. 
Bij twee regionale stichtingen krijgen een vluchteling en een autoch
tone Nederlander dankzij dit project een participatiebaan.

Kindervakantieweken
De zomervakantie betekent voor veel vluchtelingkinderen zes weken 
lang verveling in het asielzoekerscentrum. Sinds 1990 organiseert 
VluchtelingenWerk de Kindervakantieweken voor jongeren en een
oudergezinnen. Ook zij er en vakantieactiviteiten bij asielzoekercen
tra. Door de Kindervakantieweken kunnen vluchtelingkinderen en 
eenouder gezinnen in de zomer even vakantie vieren. In 2010 hebben 
we in totaal 1.292 deelnemers (1266 kinderen en 26 ouders). Vooral de 
YMCAkampen en ‘chillen op Vlieland’ zijn bijzonder populair. 
VluchtelingenWerk werkt bij het organiseren van de Kindervakantie
weken samen met negen regionale afdelingen en ervaren organisaties 
als YMCA, Stich
ting Weekje 
Weg, Stichting 
VakantieKind, 
Stichting 
Capriool, NIVON, 
Humanitas en 
Stichting de 
Vrolijkheid.

Het succes van werk 
VluchtelingenWerk Nederland helpt vluchtelingen op weg naar de 
arbeidsmarkt via Stichting Emplooi, hét arbeidsbemiddelingsbureau 
voor vluchtelingen. Emplooiadviseurs helpen 273 vluchtelingen aan 
een werk of een stageplek. Ook met het project Van Pardon naar Werk 
helpen we vluchtelingen op weg. We weten 395 pardonners te plaat
sen in een stage, opleiding of vrijwilligerswerk. In 2010 start ook het 
tweejarige project ‘Verankering Banenoffensief Vluchtelingen’. Het 
belangrijkste doel: 700 vluchtelingen krijgen betaald en onbetaald werk 
of volgen een opleiding.

Uit de schulden
Met zo goed als niks je huisraad bij elkaar sprokkelen. Weliswaar krijg je 
een gemeentelijk krediet, maar die kun je moeizaam terugbetalen van 
een bijstandsuitkering. Want voorlopig heb je geen werk, eerst moet je 
beter Nederlands leren spreken. Kortom, vluchtelingen knopen continu 
de eindjes aan elkaar. VluchtelingenWerk start het project ‘vrijwilligers 

14 15

2009�8� 2010

2009

����

Alles over ons integratiewerk in 2010 lezen?
www.jaarverslagvluchtelingenwerk.nl   

Aantal deelnemers kindervakantieweken
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334 123

273 87
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Aantal Emplooi 
adviseurs



Communicatie
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Twitter, Facebook, VluchtelingenWerk 
Magazine, Voetsporen, jaarverslag, 
folders, website, Compact, 
e-mailnieuwsbrief, campagnes, 
persberichten … allemaal manieren om 
vluchtelingen en VluchtelingenWerk 
Nederland zichtbaar te maken. Zij en wij 
zijn gebaat bij een krachtig draagvlak in 
de samenleving.

Johnson en Reint, 
taalduo in Amsterdam



Vluchtelingen in Het Klokhuis
Speciale vermelding verdienen de twee afleveringen over vluchtelingen 
in het kinderprogramma Het Klokhuis. De eerste aflevering brengt een 
gezin uit Somalië in beeld, hun vluchtmotief, de asielprocedure en de 
opbouw van een nieuw bestaan. De uitzending is op 10 december, de 
Dag van de Mensenrechten. De week erop is de tweede uitzending. Het 
Klokhuis volgt dan de tienjarige Parwana. Zij is met haar ouders uit 
Afghanistan gevlucht en woont in een asielzoekerscentrum.

Een half miljoen kranten
Twee dagen voor Wereldvluchtelingendag verschijnt de Vluchtelingen-
krant in een oplage van bijna een half miljoen exemplaren. In de krant 
vertellen vluchtelingen wat het betekent te moeten vluchten. Met 
verhalen over hun gevaarlijke vlucht, het leven in asielzoekerscentra, 
de omstandigheden in vreemdelingendetentie en hun integratie in de 
Nederlandse maatschappij. De 
krant is een initiatief van de 
UNHCR, waar Vluchtelingen
Werk en zes andere organisa
ties aan meewerken. De krant 
wordt verspreid als bijlage bij 
het gratis dagblad Metro, via 
kerken en op festivals.

Gouden vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn goud waard. Ze helpen de vluchtelingen bij
de zoektocht naar familieleden, naar werk of een huis, om de taal te
leren of spelen met hen bijvoorbeeld een potje schaak.

Minimaal 1.000 jongeren en 1.000 vluchtelingen of allochtonen die 
zich als vrijwilliger inzetten: dat is onze ambitie in 2010. We slagen 
grotendeels. Door onze succesvolle 
wervingscampagne Gezocht: part-
time held tellen we eind 2010 zo’n 
888 jongeren en 852 vluchtelingen 
en allochtonen. Deze campagne is 
onderdeel van het grootschaliger 
project Kwaliteit in Diversiteit om 
meer allochtonen en jongeren aan 
ons te binden.

Verkiezingen
We maken ons zorgen over de toon tijdens de verkiezingen en in het 
regeerakkoord. Aanleiding om aandacht te vragen voor de positie van 
vluchtelingen. Aanleiding om ook met sociale media als Twitter en Face
book de discussie op te zoeken met een breed publiek. Daarnaast zetten 
we een hele serie middelen in: amendementen voor partijprogramma’s, 
brieven aan de Tweede Kamer, een oproep aan de formateur, vergelij
kingen over wat partijen van plan zijn voor asielzoekers en vluchtelin
gen. Plus een korte, pittige publiekscampagne die discussie oproept.
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VluchtelingenWerk in de pers
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‘Gezocht: parttime held’



Financiën
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Wij hebben idealen: een betere wereld 
voor vluchtelingen, een eerlijke kans 
voor asielzoekers en ruime kansen 
voor vluchtelingen om mee te doen 
in de samenleving. Idealen die 
financiering nodig hebben. Juist omdat 
VluchtelingenWerk Nederland sterk wil 
staan in het hardere, maatschappelijke 
debat over migratie en integratie.

Dorine Manson, directeur en Igor Ivakić, 
interimdirecteur juli-december 2010



Donateursservice 
Heeft u vragen over doneren, automatische incasso, wilt u een adres wijziging 
doorgeven, of heeft u een andere vraag, neem dan contact 
op met de donateursservice.

E-mail  donateurs@vluchtelingenwerk.nl 
Telefoon  020 346 72 07

Colofon
Het jaarverslag 2010 is een uitgave van VluchtelingenWerk Nederland

Tekst  VluchtelingenWerk Nederland 
Redactie & advies Barbara van Male 
Eindredactie Onno Yska, Irina Raiu
Fotografie  Tim Stet
Ontwerp  Daniël Gravemaker  Growing Minds

Foto voorzijde Tesfa Micheal en Ada, taalduo in Mijdrecht

© VluchtelingenWerk Nederland, April 2011

Hoe financieren we ons werk?
VluchtelingenWerk Nederland ontvangt subsidies van de ministeries van 
Binnenlandse Zaken, Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 
2010 krijgen we ruim 11 miljoen euro aan subsidies van overheden. Ook 
de Nationale Postcode Loterij steunt ons: in 2010 keert zij een bedrag van 
10 miljoen euro uit. Bovendien krijgen we van meer dan 43.000 donateurs 
ruim 3 miljoen euro. Voor ons werk en voor vluchtelingen zelf zijn dona
teurs onmisbaar. Bijdragen waar we zeer blij mee zijn. Ten slotte krijgen 
we ook inkomsten uit eigen activiteiten (zoals abonnementen en vergoe
dingen voor trainingen en opleidingen) en uit rente en beleggingen.

Kosten van fondsenwerving
Voor de kosten van fondsenwerving baseert VluchtelingenWerk zich op de 
CBFnorm. Over drie achtereenvolgende jaren mogen die kosten niet meer 
dan 25 procent bedragen van wat de fondsenwerving heeft opgebracht. 
Het percentage over 2010 is 21 procent, in 2009 was dit 19 procent.

Idealen ondanks krimp
We verwachten de komende jaren minder inkomsten voor ons werk. Om 
grote tekorten in de toekomst te voorkomen, moeten we 1,3 miljoen 
bezuinigen. Dat lukt door een andere inrichting van de organisatie, 
besparingen op energie en huisvesting en minder personeel.
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Inkomsten in 2010



Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
T (020) 346 72 00
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
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