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Een sterkere stem

Voorwoord

VluchtelingenWerk Nederland speelt een betekenisvolle rol voor zowel vluchtelingen als voor de 
Nederlandse samenleving. Met een deskundige en kritische blik op de zorgvuldige uitvoering van de 
herziene asielprocedure die in 2010 van kracht wordt. Met voorlichting en steun aan asielzoekers zodat 
zij goed voorbereid zijn in alle fasen van hun procedure. Met steun aan asieladvocaten die bij het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens willen voorkomen dat vluchtelingen onterecht worden 
uitgezet. Met lobby bij de politiek omdat gezinshereniging in de knel komt. Met maatschappelijke 
begeleiding, taalcoaches, maar ook vrijwillige budgetcoaches zodat vluchtelingen snel zelfredzaam 
worden. Met bemiddeling naar werk zodat ze een eigen inkomen verdienen.

De Nederlandse samenleving is dynamisch en verandert door de mensen die hier geboren worden, hier 
naartoe komen en eruit vertrekken. Deze samenleving verandert door nieuwe opvattingen, ook over 
vluchtelingen. Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw werd een vluchteling als dapper beschouwd. 
Het was iemand die voor zichzelf opkwam door te vluchten voor een dictatoriaal regime, onderdrukking 
of geweld. Vandaag de dag wordt diezelfde vluchteling meer en meer gezien als last voor de samen
leving. De drempels voor vluchtelingen om veiligheid in ons land te vinden, worden steeds hoger. De 
toon in het debat over vluchtelingen wordt scherper. De maatregelen in het regeerakkoord om vluchte
lingen te weren, schuren tegen de grenzen van internationale en Europese verdragen aan. Gecombineerd 
met een ruwer maatschappelijk debat, met hardere meningen, lijkt het soms alsof in het vluchtelingen
vraagstuk alle maatschappelijke spanning samenkomt. 

Die spanning, deze context maakt onze maatschappelijke relevantie alleen maar groter. Zaak dus om 
onze stem krachtiger te laten horen. Makkelijk is anders. We zullen moeten ‘terugduwen’ om het debat 
over vluchtelingen weer op de juiste koers te krijgen. Door feiten te noemen en antwoorden te geven.
Want je huis, je familie, je geboortegrond achterlaten  doe je niet zomaar. Dat doe je alleen als je in 
levensgevaar bent. Als er dagelijks in je dorp geschoten wordt en de kogels elk moment jou, je vrouw of 
je kinderen kunnen treffen. Als je de doodstraf kunt verwachten omdat je homo bent. Als er oorlog dreigt 
in jouw regio en jij bij de jongemannen hoort die opgepakt gaan worden, of bij de vrouwen die als 
oorlogsbuit verkracht worden. 
Van de bijna negen miljoen mannen, vrouwen en kinderen die wereldwijd op de vlucht zijn, krijgen elk 
jaar ongeveer zesduizend mensen in ons land de vluchtelingenstatus. Een kleine groep die hier bescher
ming krijgt en een nieuw bestaan kan opbouwen. Zonder dreiging en geweld.

Ik zie vluchtelingen als sterke, ondernemende mensen. Die ondanks hun moed en doorzettingsvermogen 
hier in Nederland in een kwetsbare en afhankelijke positie zitten, aan wie we als beschaafd land écht 
bescherming moeten bieden.
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 vluch
telingen. Een stevig dankwoord voor de vrijwilligers, medewerkers, donateurs, sympathisanten 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

foto Rogier Veldm
an

Dorine Manson
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Resultaten
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. Daarnaast krijgt VluchtelingenWerk Nederland een 
eigen rol. Wij zijn formeel verantwoordelijk voor de voorlichting 
over de hele asielprocedure. Elke asielzoeker kan bij de start 
van zijn procedure bij ons terecht voor informatie en onder
steuning. 

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’ 
krijgen 395 pardonners een stage, opleiding of vrijwilligers
werk. 

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 vluch
telingen. 

Met een campagne wil VluchtelingenWerk ook jongeren, vluch•	
telingen en migranten als vrijwilligers aan zich binden. De 
wervingscampagne Gezocht: parttime held is succesvol. Er 
melden zich 888 jongeren en 852 vluchtelingen en migranten. 
De campagne is onderdeel van het grootschaliger 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. 

Wat ging minder goed?

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

Nederland blijft asielzoekers terugsturen naar Griekenland; •	
ondanks onze druk, die van andere Europese ngo’s, de UNHCR en 
de Europese mensenrechtencommissaris. Mishandeling, opslui
ting, 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 door
reizende 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: asielzoekers 
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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Een zesje voor de herziene asielprocedure
Donderdag 1 juli: voor asielzoekers, vluchtelingen en 
VluchtelingenWerk Nederland een van de belangrijkste dagen in 
2010. Want vanaf die dag is de herziene asielprocedure van kracht. 
Met een rust en voorbereidingstermijn met een medisch advies, 
een achtdagenprocedure, vier weken opvang voor afgewezen asiel
zoekers, en meer mogelijkheden om in het beroep andere feiten en 
documenten in te brengen. De nieuwe procedure is het gevolg van 
aanpassingen in de Vreemdelingenwet waar de staatssecretaris 
van Justitie al in 2008 mee begon. En waar VluchtelingenWerk 
Nederland de afgelopen jaren kritisch over meegepraat heeft.
VluchtelingenWerk geeft de herziening vooralsnog een zesje. 
Logistiek zit het goed in elkaar, maar de asielzoeker verdwijnt te 
veel naar de achtergrond. Ons belangrijkste bezwaar is dat de korte 
achtdagenprocedure de normale procedure is geworden en de 
verlengde procedure de uitzondering. Hierdoor bestaat het risico 
dat in complexe zaken te weinig onderzoek wordt gedaan en dat 
deze in acht dagen worden afgewezen.

Plannen voor de asielprocedure 2011

Het is in 2010 nog te vroeg om vast te stellen of de herziene 
asielprocedure ook daadwerkelijk beter is voor de asielzoeker. 
In 2011 volgen we nauwgezet hoe instanties de nieuwe proce
dure uitvoeren.

Herziene asielprocedure: nieuwe rol voor 
VluchtelingenWerk 
De herziene asielprocedure is een grote logistieke operatie en 
onze rol verandert. In onze lobby concentreren we ons op de rust 
en voorbereidingstermijn met een eigen rol voor 
VluchtelingenWerk. Tot onze tevredenheid is in deze fase een 
medisch advies opgenomen. Ook leidt onze lobby ertoe dat er nog 
maar één advocaat verantwoordelijk is voor een dossier, dat zorgt 
voor meer continuïteit in de rechtsbijstand. En we letten 
nauwgezet op een zorgvuldige invoering. 
In de herziene procedure krijgt VluchtelingenWerk een nieuwe rol: 
formeel de verantwoordelijkheid voor voorlichting over de hele 
asielprocedure ligt nu bij ons. Voordat de asielzoeker contact heeft 
met de andere instanties die een rol vervullen in de asielproce
dure, vertellen wij de asielzoeker wat hem te wachten staat in de 
procedure, bij de IND, COA en de advocatuur. Voorheen gaven 

verschillende organisaties uitleg over hun eigen aandeel, met 
verschillende accenten en verwarring bij asielzoekers tot gevolg – 
vanaf 2010 is voorlichten en signaleren onze taak.
Behalve als voorlichter en ondersteuner, fungeren medewerkers 
van VluchtelingenWerk ook als intermediair. Omdat we een directe 
verbinding vormen tussen advocaat, instanties en asielzoeker 
kunnen we belangrijke kwesties heel snel melden. Denk aan een 
document dat nog onderweg is, achtergebleven kinderen of 
echtgenoot, familie in een ander EUland, psychische problemen, 
enzovoorts. Dit komt asielzoekers en hun weg door de procedures 
en protocollen ten goede. 

Herziene asielprocedure: geschoolde medewerkers
Wij halen ons doel om goed beslagen ten ijs te komen in de 
herziene asielprocedure. We scholen onze medewerkers in de 
asielzoekerscentra over de meest recente regels en procedures zo 
laat mogelijk omdat ambtenaren en betrokken organisaties tot 
enkele dagen voor de invoering nog aan afspraken sleutelen. Vlak 
voor de zomer starten we een omvangrijk apart scholingspro
gramma waar 340 medewerkers en vrijwilligers aan meedoen. 
Daarnaast passen we alle werkdocumenten, VluchtWeb en het 
cliëntvolgsysteem binnen de afgesproken tijd aan de herziene 
wet en regelgeving aan.

Herziene asielprocedure: asielzoekers krijgen medisch 
advies 
Kan de IND een asielzoeker ondervragen? En hoe lang dan? Is hij 
suf van medicatie? Kan hij logisch en helder vertellen wat hij heeft 
meegemaakt? In de herziene asielprocedure letten we op de rust 
en voorbereidingstermijn waarin asielzoekers een gedegen 
medisch advies krijgen. Dan kan de IND rekening houden met de 
psychische gesteldheid van de asielzoeker, en als dat nodig is de 
gehoren op een andere manier doen of uitstellen. Bovendien 
kunnen asielzoekers eerder noodzakelijke medicijnen en psychi
sche hulp krijgen. In onze voorlichting stimuleren we bij asielzoe
kers dat ze meewerken aan het medisch advies. 
Voor de invoering van de nieuwe asielprocedure op 1 juli 2010 
krijgen we voor elkaar dat een medisch adviseur littekens mag 
noteren. Dat is heel concrete informatie waarmee advocaten 
onderzoek kunnen laten doen naar marteling. Verder komt het 
medische advies in 2010 nog onvoldoende van de grond. Zo 
constateren we dat de adviezen van Medifirst – die voert de 
medische checks voor de IND uit – niet erg helder en soms ook 
tegenstrijdig zijn, bijvoorbeeld dat een asielzoeker wel gehoord 

1 Asiel
Wij beschermen vluchtelingen. Dat is ons werk. Met voorlichting, advies en persoonlijke steun. Door 
lobby voor een zorgvuldig en humaan asielbeleid. Door advies en hulp aan advocaten, met onderzoek 
en samenwerking met mensenrechtenorganisaties. In 2010 besteden we 12,1 miljoen euro aan ons 
asielwerk.
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heeft met Thomas Hammarberg, mensenrechtencommissaris van 
de Raad van Europa. 
Daarnaast doen we met het Europese project Detention of 
Vulnerable Asylum Seekers (DEVAS) onderzoek naar de kwetsbare 
positie van asielzoekers in detentie, waar ngo’s in 23 landen aan 
meedoen. In Nederland nemen we ondanks de trage toestemming 
van het ministerie van Justitie 25 interviews af met asielzoekers, 
hulpverleners en werknemers van verschillende detentiecentra. Uit 
het onderzoek blijkt hoe groot de invloed van gevangenschap is op 
het welzijn van asielzoekers, zelfs als de omstandigheden relatief 
goed zijn. Het rapport met bevindingen en aanbevelingen varië
rend van open opvangcentra tot meer beltegoed op een telefoon
kaart is bij beleidsmakers in alle deelnemende landen op het 
bureau gekomen. 
Tenslotte pleiten we ervoor om de nietnoodzakelijke, nieteffec
tieve en nietverplichte Gesloten OCprocedure (GOC) af te 
schaffen. We onderzoeken de praktijk van de GOC in 2008, 2009 en 
de eerste drie maanden van 2010. Deze procedure treft asielzoe
kers die zich melden aan onze grens, maar niet binnen de acht 
dagenprocedure passen. Verwacht de IND dat er binnen zes weken 
wel een oordeel te vellen valt, dan kan een asielzoeker in 
zogeheten verlengde grensdetentie geplaatst worden, het 
Grenshospitium. Omdat we de cijfers pas laat van de IND krijgen, 
kunnen we de bevindingen pas in 2011 naar buiten brengen.

Opvang van asielzoekers: kwaliteit moet omhoog
In januari slaapt Krista van Velzen, Tweede Kamerlid van de SP, een 
nacht in het asielzoekerscentrum Oude Pekela. “Nu waren de 
tenten voor een derde bezet, maar ik moet er niet aan denken als 
alles hier vol is.” Eind juni 2010 dient zich een ernstig incident aan: 
een zwangere Somalische vrouw overlijdt in het asielzoekers
centrum in Leersum. Ondertussen melden de media over de uitge
procedeerde Angolese moeder die gescheiden zou worden van haar 
kinderen – de Nederlandse staat wil haar op straat zetten, maar 
moet op grond van een uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten de kinderen opvangen.
Tegen het beleid dat uitgeprocedeerde asielzoekers met hun hele 
gezin letterlijk op straat zet, laat VluchtelingenWerk van zich horen 
op Moederdag. We starten de landelijke campagne Geen Kind op 
Straat in een coalitie met Defence for Children, INLIA, Kerk in 
Actie, Stichting LOS, Stichting Kinderpostzegels en UNICEF. 
Ook de kwaliteit van de opvang van asielzoekers baart 
Vluchtelingenwerk zorgen. In juni krijgt het aanstaande kabinet 
een oproep van zeven organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, 
om de opvang van asielzoekers te verbeteren. En eind juni spreken 
we als deel van de coalitie Geen kind in de cel de minister van 
Justitie aan op de gebrekkige voorzieningen voor opgesloten 
alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voorzieningen die ook in 
strijd zijn met het kinderrechtenverdrag. Bovendien zitten we in de 
werkgroep Kind in AZC, die al eerder een groot aantal aanbeve
lingen heeft gegeven om de situatie van kinderen in asielzoekers
centra te verbeteren. Immers, in Nederland groeien zes tot 
achtduizend kinderen op in een gezin in een asielzoekerscentrum. 
Opvangvoorzieningen behoren ruimte en respect te bieden, gericht 

kan worden maar dat hij dringend psychische behandeling nodig 
heeft. Voor ons reden om bij de IND en het ministerie van Justitie 
te blijven hameren op de verbetering van het medisch advies en te 
blijven samenwerken met partners als Pharos en Amnesty 
International.

Herziene asielprocedure: asielzoekers verhuizen minder
Niet meer om de haverklap je spullen pakken: met ingang van de 
nieuwe asielprocedure in 2010 hoeft een asielzoeker maximaal 
twee keer te verhuizen. Voorheen stuurden de IND en het COA een 
asielzoeker rustig van een aanmeldcentrum naar een tijdelijke 
noodvoorziening, weer naar het aanmeldcentrum, naar een oriën
tatie en inburgeringslocatie, naar een terugkeerlocatie of juist 
een asielzoekerscentrum en weer naar een ander asielzoekerscen
trum. Dat gesleep is voorbij. Hoewel VluchtelingenWerk één locatie 
voor ogen had, levert jarenlang lobby, pressie en overleg in ieder 
geval resultaat op. Nu blijft een asielzoeker een korte periode van 
onderzoek in een zogeheten procesopvanglocatie (POL) en gaat 
daarna naar een plek voor een langere verblijfsperiode. Voor 
minderjarige asielzoekers is de situatie veel minder goed, zij 
moeten nog veel reizen. Want ondanks al onze inspanningen samen 
met voogdijinstelling Nidos heeft het COA nog steeds geen goede 
opvang voor minderjarige asielzoekers op één plek weten te 
realiseren.

Asielzoekers zonder papieren in de cel
Zonder papieren of met valse papieren op Schiphol ons land 
binnenkomen en asiel aanvragen? Dat betekent strafrechtelijke 
vervolging en direct naar de gevangenis. Deze asielzoekers krijgen 
gemiddeld twee maanden celstraf en mogen pas daarna asiel 
aanvragen. Daarna is asiel krijgen vrijwel onmogelijk omdat ze de 
strafrechtelijke veroordeling tegengeworpen krijgen. Dat is in 
strijd met het Vluchtelingenverdrag. Bovendien horen vreemde
lingen die asiel aanvragen niet in de gevangenis. Na intensief 
overleg met IND, Openbaar Ministerie, Vreemdelingenpolitie en 
andere partners krijgen we voor elkaar dat er een einde komt aan 
de strafrechtelijke vervolging van asielzoekers zonder goede 
papieren. 

Asielzoekers te makkelijk gevangengezet
Vreemdelingen die aan de grens bescherming vragen, worden in 
Nederland te makkelijk vastgezet. Net als asielzoekers die naar hun 
land moeten terugkeren, en van wie de IND denkt dat dat mogelijk 
is maar vreest dat ze onderduiken. VluchtelingenWerk Nederland 
vindt dat deze mensen niet in de gevangenis horen. En als het al 
gebeurt, zou dat bij hoge uitzondering moeten zijn. In 2010 
benadrukken we op drie manieren ons standpunt nog eens stevig.
Eerst bij de Tweede Kamer en het ministerie van Justitie als zij in 
januari over het grensdetentiebeleid debatteren. De staats
secretaris zegt volgens het Schengenakkoord te handelen. 
VluchtelingenWerk weerlegt dat het verdrag detentie verplicht: de 
EU moet maatregelen nemen om illegale toegang te voorkomen – 
dat is wat anders dan opsluiten. In september komen we er weer op 
terug wanneer de Eerste Kamercommissie voor Justitie een gesprek 
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VluchtelingenWerk en Forum lanceren nieuw vakblad voor 
asieladvocaten
Aandacht blijven vragen voor de obstakels die asielzoekers tegen
komen en juridische handvatten bieden aan advocaten die asiel
zoekers en vluchtelingen bijstaan: dat is het doel van het nieuwe 
vakblad Asiel&Migrantenrecht waarvan in februari het eerste 
nummer verschijnt. Kennisinstituut Forum en VluchtelingenWerk 
geven het samen uit, en het tijdschrift vervangt de aparte 
tijdschriften over vreemdelingen en vluchtelingenrecht van beide 
organisaties. 
In 2010 zijn er al 900 abonnees van A&MR – op een nog lopend 
lezersonderzoek zijn de eerste reacties overweldigend positief. De 
hele eerste jaargang staat in het teken van het asiel en vluchte
lingenrecht. Met artikelen over de betekenis van de UNHCR
richtlijnen, over de ontwikkeling van beschermingsgronden, over 
de nieuwe asielprocedure en de overdracht van asielzoekers naar 
Griekenland. Het is een echt asieladvocatenblad: zij moeten op de 
hoogte kunnen blijven van relevante ontwikkelingen in het asiel 
en vluchtelingrecht en zo de rechtsbescherming van hun cliënten 
kunnen blijven waarborgen. 

VluchtelingenWerk helpt de kracht van vluchtelingen 
zichtbaar te maken
Nederland kan anders omgaan met asielzoekers en vluchtelingen. 
En wel op zo’n manier dat hun krachten en talenten overeind 
blijven, zichtbaar zijn en anderen in de samenleving inspireren. 
Het project De Werkelijkheid maakt daar een innovatief begin mee: 
ondernemende kunstenaarsvluchtelingen, inspirerende 
netwerken rond bewoners van asielzoekerscentra en hun omgeving 
en een onderzoek naar veerkracht en geluk in deze centra. Onder 
de noemer ‘De Werkelijkheid’ start in 2010 een project dat de 
kracht en talenten van vluchtelingen zichtbaar maakt en anderen in 
de samenleving inspireert. In februari 2010 honoreert de Nationale 
Postcode Loterij een gezamenlijke aanvraag van De Vrolijkheid, 
UAF en VluchtelingenWerk voor ‘De Werkelijkheid’. Op zaterdag 23 
oktober wordt het project op feestelijke wijze gelanceerd in asiel
zoekerscentrum Katwijk; het project loopt tot juni 2013.

te zijn op zelfstandigheid, zo kleinschalig mogelijk, kortdurend, 
met weinig verhuizingen, en een plek te zijn waar je je thuis voelt 
en kunt voorbereiden op de toekomst. Want – zo blijkt uit een 
promotieonderzoek van een psychiater aan de VU – een lange 
asielprocedure vol onzekerheid maakt ziek, angstig en depressief.

Plannen voor de opvang van asielzoekers 2011

De campagne Geen kind op straat zetten we voort. We blijven •	
pleiten voor alternatieve opvang door de overheid voor 
uitgeprocedeerde kinderen en hun ouders. 

Vanuit onze deelname aan de werkgroep Kind in AZC willen we •	
dat zoveel mogelijk aanbevelingen worden overgenomen. 

Asielaanvragen en begeleiding door VluchtelingenWerk
In 2010 vragen 15.148 mensen asiel aan in Nederland. Dat is iets 
minder dan de 16.163 asielaanvragen in het jaar daarvoor. Een kwart 
van de aanvragen, 3.671, is afkomstig van Somaliërs – een daling, want 
in 2009 waren dit er 6.027. Van Afghanen en Irakezen komen respec
tievelijk 1.904 en 1.584 aanvragen. Ten opzichte van 2009 verandert 
het aandeel asielaanvragen van Afghanen en Irakezen nauwelijks. 
Andere landen van herkomst zijn: Armenië, Soedan en Macedonië. Het 
gemiddeld aantal asielzoekers dat in 2010 in de centrale opvang 
verblijft, is 20.720, eind december 2009 was dat 21.764.

Asielaanvragen

 2010 2009

totaal aantal asielaanvragen 15.148 16.163 

1e asielaanvragen 13.333 14.905

2e of volgende asielaanvragen 1.815 1.258

Bron: IND

Begeleiding asielzoekers door VluchtelingenWerk

2010 2009

aantal mensen in de centrale opvang gehuisvest (per 31 december 2010) 21.294 20.169

bereikt aantal asielzoekers in opvang (absoluut en in percentage) 25.503 / 89,3% 31.170 / 89,7%

gemiddeld aantal spreekuurcontacten per dossier 3,8 3,9

gemiddelde duur contacten 33 32

sociaalmaatschappelijke begeleiding: gemiddeld aantal contacten per dossier 1,8 2,1

sociaalmaatschappelijke begeleiding: gemiddelde duur contacten 31 32,0

Bron: COA
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ontvangen ze speciaal hiervoor bestemde budgetten.

Plannen voor signalering & monitoring 2011

Signalering en monitoring is goed geborgd op het Landelijk 
Bureau en in de regionale afdelingen.

Dienstverlening aan asielzoekers naar de regionale 
afdelingen van VluchtelingenWerk
Het Landelijk Bureau wordt steeds meer een facilitator, een 
tweedelijnsorganisatie. Een gevolg daarvan is dat medewerkers die 
asielzoekers bijstaan in de eerste fase van de asielprocedure, 
voortaan onder de regionale afdelingen vallen. Dit proces van 
overdracht is al enkele jaren aan de gang. Op 1 januari 2010 draagt 
het Landelijk Bureau de laatste groep medewerkers over aan de 
regionale afdelingen. Dat zijn medewerkers die asielzoekers 
bijstaan in de Tijdelijke Noodvoorziening, Aanmeldcentra en het 
Grenshospitium en iemand die op de vrijheidsbeperkende locatie 
werkt.
De kwaliteit van de directe dienstverlening aan asielzoekers blijft 
gelijk, en het Landelijk Bureau en medewerkers op de locaties 
blijven inhoudelijk samenwerken. Ook voor afspraken met externe 
samenwerkingspartners heeft deze overdracht geen gevolgen: wat 
lokaal geregeld werd, wordt nog steeds lokaal geregeld en 
datzelfde geldt voor de landelijke afspraken.

Asielzoekers en duurzame terugkeer naar land van 
herkomst
Niet alle asielzoekers die VluchtelingenWerk ondersteunt in de asiel
procedure, hebben recht op een verblijfsvergunning. Wij vinden dat 
we ook asielzoekers die uitgeprocedeerd raken of dreigen te raken, 
moeten begeleiden bij de moeilijke besluiten die ze moeten nemen. 
Hier komt de Stichting Duurzame Terugkeer in beeld, sinds 2009 een 
samenwerking van VluchtelingenWerk Nederland, COA, IOM, 
Maatwerk bij terugkeer, SMS, Healthnet/TPO, Pharos, HIT en Nidos. 
In maart 2010 start de stichting het landelijke project Nadenken over 
Terugkeer: informeren en coachen bij besluitvorming. 
Het project kent een backoffice voor diensten in het land van 
herkomst – een frontoffice waar VluchtelingenWerk deel van 
uitmaakt, benadert de doelgroep. Onderdeel van de frontoffice is 
een Helpdesk die alle kennis over duurzame terugkeer bundelt. Doel 
is dat iemand veilig, humaan, met opgeheven hoofd en met perspec
tief kan terugkeren naar het land van herkomst. 
Vrijwilligers zoeken de doelgroep in asielzoekerscentra en in een 
aantal steden op, nemen het vluchtverhaal nog eens door om te 
bekijken of belangrijke dingen zijn gemist, geven informatie en 
coachen om na te denken over een toekomstperspectief. Ook 
verwijzen ze eventueel door naar organisaties die terugkeer en 
duurzame herintegratie in werking kunnen zetten. In 2010 lichten de 
vrijwilligers ongeveer 2.200 (ex)asielzoekers voor, coachen ze 650 
daarvan bij hun besluitvorming, en zo’n 700 bij de voorbereidingen 
op hun terugkeer. 

‘De Werkelijkheid’ volgt twee sporen. In het eerste spoor krijgen 
musici, beeldend kunstenaars, theatermakers, filmmakers, 
vormgevers, fotografen en dansers met een vluchtelingen
achtergrond een opleiding tot maatschappelijke ondernemer. Ze 
verdiepen zich in kunst die vraagstukken in organisaties, bedrijven 
en de samenleving een nieuwe wending kunnen geven. En ze gaan 
aan de slag, in ieder geval met en rond asielzoekerscentra. 
Het tweede spoor creëert duurzame, lokale netwerken rond asielzoe
kerscentra te creëren, gebaseerd op de wensen en talenten van de 
bewoners. Bewoners van asielzoekerscentra leven vaak geïsoleerd 
van de rest van de samenleving, hun kwaliteiten en talenten zijn 
onzichtbaar. Een lokale uitwisseling tussen mensen uit asielzoekers
centra en mensen en organisaties in de omgeving doorbreekt dit. 
Bewoners van asielzoekerscentra laten zien hoe ze hun omgeving 
ervaren, wat ze kunnen en willen doen in het asielzoekerscentrum en 
daarbuiten. De buurt, de stad of het dorp – van voetbalclub, toneel
vereniging tot de buurtregisseur – worden actief betrokken. Doel is 
om de situatie in asielzoekerscentra voor bewoners tastbaar te 
verbeteren. Aan het begin van 2011 starten tien projecten in veertien 
asielzoekerscentra waarin de Vrolijkheid en VluchtelingenWerk 
samenwerken om actief deze netwerken te bouwen. 

VluchtelingenWerk volgt asiel- en integratiebeleid 
nauwlettend
Wie heeft bescherming nodig? Wie krijgt dat ook? Hoe werkt de 
herziene asielprocedure? Kan wie mag blijven ook volwaardig 
participeren in de Nederlandse samenleving? VluchtelingenWerk 
volgt de praktijk van het asiel en integratiebeleid nauwlettend. 
Om dat nog beter te doen starten we najaar 2010 het project signa
lering & monitoring. Met alle verzamelde knelpunten en signalen 
én eigen onderzoek kunnen we onze lobby versterken, landelijk en 
regionaal beter zichtbaar zijn, en de uitvoering verbeteren en 
beleidsstandpunten kracht bijzetten. Kortom, in het project komen 
directe begeleiding en lobby samen.
We laten meteen twee metingen doen. Allereerst laten we de 
cijfers van arbeidsparticipatie uit de IntegratieBarometer van 
2009 updaten op 1 januari 2010 en 1 juli 2010. Zo kunnen we de 
arbeidsparticipatie van een specifieke groep vluchtelingen door de 
jaren heen volgen. Het Centrum van Beleidsstatistiek van het CBS 
voert de update uit. Conclusie: de arbeidsparticipatie is gedaald, 
terwijl deze eigenlijk had moeten stijgen. Blijkbaar heeft de 
economische crisis extra hard toegeslagen onder deze toch al 
zwakke groep op de arbeidsmarkt. Daarnaast laten we een nul 
meting doen van de herziene asielprocedure, die de basis vormt 
voor vervolgonderzoek in 2011. 
Het project is volop in ontwikkeling. De eersten die knelpunten in 
de praktijk signaleren, zijn onze vrijwilligers. Omdat ze door heel 
Nederland in de asielzoekerscentra en gemeenten zitten en direct 
en persoonlijk contact met vluchtelingen en asielzoekers hebben, 
bezitten ze een schat aan informatie. Nodig is vooral om te bepalen 
hoe die signalen op de juiste plek op het Landelijk Bureau terecht
komen en vice versa. En over welke signalen en actuele ontwikke
lingen het moet gaan. Om de regionale afdelingen in staat te 
stellen de signalering en monitoring goed te organiseren, 
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sche argumenten heeft verzameld over Mogadishu en experts van 
het Rode Kruis en de VN heeft geraadpleegd. 
Eind maart probeert de minister de uitspraak van de Raad van State 
te omzeilen. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat het om de 
ruimere regio Zuid en Centraal Somalië gaat waar volgens hem niet 
iedere burger neergeschoten of bedreigd wordt. Ondanks een 
rapport van Human Rights Watch dat aantoont hoe gevaarlijk de 
ongecontroleerde aanvallen in Mogadishu zijn met vele burgerdoden 
tot gevolg en hoe gewelddadig het zuiden van Somalië is met 
dagelijks lijfstraffen, amputaties en standrechtelijke executies.
Uiteindelijk geeft de minister toe dat elke Somaliër die naar 
Mogadishu terugkeert, gevaar loopt. Alleenstaande vrouwen, niet
Somalische minderheden en alleenstaande minderjarigen uit 
Mogadishu krijgen in principe een verblijfsvergunning. De overige 
asielzoekers uit Mogadishu kunnen zich elders in Somalië vestigen, 
vindt de minister. VluchtelingenWerk verzamelt opnieuw veel 
gegevens die advocaten kunnen gebruiken om aan te tonen dat zo 
een vestigingsalternatief onredelijk is.
Naast lobby en druk ronden we een onderzoek af waarin we 150 
Somalische asielzaken hebben gevolgd sinds de afschaffing van de 
categoriale bescherming. Met als centrale vraag of zij wel de 
bescherming krijgen die zij nodig hebben. Eén van de belangrijkste 
conclusies is dat de IND de slechte veiligheidssituatie in Centraal 
en ZuidSomalië en de kwetsbare positie van minderheidsgroepen 
niet altijd voldoende in zijn beslissingen meeweegt. We bieden het 
onderzoek aan de minister voor Immigratie en Asiel en de Tweede 
Kamerfracties aan.

Vrouwelijke vluchtelingen
Het Comité van de Verenigde Naties dat beoordeelt of staten het 
VNVrouwenverdrag voldoende uitvoeren, heeft forse kritiek op 
Nederland, zo blijkt uit het rapport van het Comité van februari 2010.
VluchtelingenWerk heeft samen met andere maatschappelijke 
organisaties een bijdrage geleverd aan dit zogeheten schaduw
rapport. Zo komen de rechten van vluchtelingvrouwen in Nederland 
in het gedrang volgens het rapport: vrouwen krijgen in de asiel
procedure veel te weinig tijd om hun vluchtverhaal te doen. Voor 
vrouwen die slachtoffer zijn van geweld of verkrachtingen is de 
procedure te kort om een volslagen onbekende tot in detail over 
die ervaringen te vertellen. Het comité wil dat de Nederlandse 
regering het beleid aanpast.

Vluchtelingen en de Europese Unie: bescherming 
verschilt per land
De bescherming aan slachtoffers van oorlogsgeweld staat in 
artikel 15c van de Europese Definitierichtlijn: asielzoekers hebben 
recht op bescherming als zij van een plek komen waar sprake is van 
een internationaal of binnenlands gewapend conflict en van een 
zeer hoge mate van willekeurig geweld. Het Europese Hof van 
Justitie oordeelde in 2009 al dat hiermee een nieuwe grond voor 
bescherming is gecreëerd. In 2010 wil VluchtelingenWerk meer 
duidelijkheid bij de (Europese) rechter – asielzoekers moeten erop 
kunnen rekenen dat bescherming en niveau van asielprocedures in 
alle EUlidstaten gelijk is. 

Bescherming aan Irakese vluchtelingen
Al jaren staat Irak in de top van de landen waar asielzoekers 
vandaan komen. Sinds de staatssecretaris van Justitie in 2008 
besloot Irakezen uit CentraalIrak geen categoriale bescherming 
meer te geven, heeft de IND een paar duizend statushouders 
herbeoordeeld. Voor regionale afdelingen van VluchtelingenWerk 
organiseren we begin 2010 voorlichtingsbijeenkomsten over deze 
herbeoordelingsprocedure. Want waar Irakezen eerst per definitie 
in Nederland asiel kregen omdat hun land te gevaarlijk is, moeten 
zij nu op individuele gronden aantonen dat ze gevaar lopen. 
Ontvoeringen, bedreigingen, intimidatie, bomaanslagen, schiet
partijen: Irak is erg onveilig – ook volgens de ambtsberichten van 
Buitenlandse Zaken en meldingen van de UNHCR. 
VluchtelingenWerk verzet zich tegen de uitzetting van Irakezen. In 
onze lobby maken we daar flink werk van, met beleidsbrieven aan 
de minister over de veiligheidssituatie en over onze zorgen met 
betrekking tot de behandeling van Irakezen bij terugkeer.
Nederland zet in 2010 tientallen Irakezen uit naar Bagdad. Eén van 
de uitzettingen weten we te voorkomen: door actieve samenwer
king met advocaten en intensieve contacten tussen onze 
beleidsmedewerkers en politieke partijen mag een groep van ca. 
25 Irakezen die op 3 november uitgezet dreigt te worden, voorlopig 
blijven. Dat wil zeggen: tot het Europees Hof voor de Rechten 
(EHRM) van de Mens een besluit neemt over de vraag of en zo ja in 
welke gevallen uitzetting van Irakezen het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens (EVRM) schendt. Het EHRM stuurt een 
brief aan de minister van Immigratie en Asiel waarop hij de uitzet
tingen opschort. Op 24 november besluit het Europese hof alle 
ingediende verzoeken toch weer individueel te bekijken. Dit 
betekent dat advocaten elke uitzetting weer aan het EVRM ter 
toetsing moet voorleggen. 
Ook individuele gevallen en procedures ondersteunen we. Zo 
nemen wij in de zaak van een Irakese tolk het initiatief tot een 
uitgebreide expert opinion, waar een asielvergunning uit voort
vloeit. Deze expert opinion, die we uiteraard op VluchtWeb publi
ceren, is ook bruikbaar voor andere Irakese asielzoekers die voor 
buitenlandse instellingen hebben gewerkt en zijn vervolgd door 
milities. Net als de veiligheidsnotities en landeninformatie die we 
over Irak blijven verzamelen voor advocaten zodat zij goed geïnfor
meerd Irakezen in hun procedures kunnen bijstaan.

Bescherming van Somalische vluchtelingen
Omdat Somalische vluchtelingen in Nederland geen categoriale 
bescherming meer krijgen, moet elke Somaliër aantonen dat hij of zij 
persoonlijk doelwit is van geweld. Dat valt moeilijk aan te tonen in 
een land waar het geweld zo willekeurig is. VluchtelingenWerk pleit 
voor een ruimhartig toelatingsbeleid, en vindt in 2010 het ministerie 
van Justitie tegenover zich dat daar geregeld anders over denkt. De 
hoogste rechter in vreemdelingenzaken, de Raad van State, weerlegt 
echter het standpunt van de staatssecretaris van Justitie dat vluch
telingen uit Mogadishu en omgeving zonder gevaar kunnen terug
keren. De raad vindt dat de staatssecretaris beter moet motiveren 
waarom er in Mogadishu geen sprake is van algemeen geweld. Een 
succes voor VluchtelingenWerk dat uitgebreid informatie en juridi
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Griekenland wegens schending van het EUrecht. De procedure is 
mede gebaseerd op de klacht die VluchtelingenWerk en twintig 
andere vluchtelingenorganisaties in november 2009 bij de 
commissie hebben ingediend. Met als resultaat dat Griekenland 
het nationale asielsysteem moet verbeteren met een actieplan. Het 
land vraagt daarbij de steun van andere lidstaten. 

In 2010 tellen we meer resultaten. We ondersteunen asieladvo
caten bij zaken voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) om te voorkomen dat asielzoekers retour Griekenland 
moeten. In juni bepaalt het Europese hof dat Nederland voorlopig 
geen enkele Somaliër mag overdragen aan Griekenland, de minister 
van Justitie volgt die uitspraak. Voor ons een eerste erkenning dat 
de Griekse situatie voor asielzoekers ver beneden de maat is. 
Bovendien meldt de Nederlandse overheid in oktober de 
overdrachten naar Griekenland stop te zetten in afwachting van 
een andere uitspraak van het EHRM.
Met lobby en druk die we mede uitoefenen via de European Council 
on Refugees and Exiles (ECRE), willen we voor elkaar krijgen dat 
het Dublinsysteem wordt aangepast. Zodat asielzoekers een 
eerlijke kans krijgen waar ze ook binnenkomen. En dat de landen 
aan de randen niet onevenredig ‘belast’ worden. Desondanks houdt 
Nederland en veel andere lidstaten vast aan de verordening als hét 
instrument om die verantwoordelijkheid te delen. 

Internationale projecten van VluchtelingenWerk: 
Oost-Europa
Omdat VluchtelingenWerk Nederland in Europa een van de grootste 
vluchtelingenorganisaties is, met dertig jaar kennis en ervaring, 
vragen zusterorganisaties buiten de EU geregeld naar onze kennis 
en expertise.
In het najaar van 2010 ronden we in Moldavië, Bulgarije en Kroatië 
succesvolle projecten en trainingen af. Deze projecten zijn 
gefinancierd onder het Matraprogramma van het ministerie van 
Buitenlandse zaken. Matra staat voor ‘maatschappelijke transfor
matie’.
Onze trainingen aan lokale partnerorganisaties in Moldavië – 
fondsenwerving, projectmanagement en vrijwilligersbeleid – 
leiden onder meer tot een gezamenlijk actieplan door die partner
organisaties, een duidelijkere onderlinge taakverdeling en dus een 
sterkere stem voor vluchtelingen. 
De Bulgarian Refugee Council en haar lidorganisaties volgen onze 
trainingen over projectontwikkeling, financieel management, 
fondsenwerving en lobby. Ook hier is betere samenwerking het 
effect, maar ook een sterkere positie ten opzichte van de overheid. 
Inmiddels is de Bulgarian Refugee Council in Bulgarije de leidende 
organisatie in vluchtelingenbescherming aldaar. De UNHCR in 
Bulgarije benoemt deze organisatie zelfs tot implementing partner. 
In Kroatië levert onze expertise een grote bijdrage aan een betere 
toegang tot de asielprocedure aan de grens, betere psychosociale 
hulp en slimmer gebruik van de media. Ook is het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gestopt om mensen die illegaal in Kroatië zijn 
of binnenkomen en asiel aanvragen strafrechtelijk te vervolgen en 
gevangen te zetten. De partnerorganisaties in dit ons project 

En dat is geenszins het geval, zo blijkt uit onderzoek van de 
Europese Commissie. “Te gek voor woorden dat een vluchteling uit 
bijvoorbeeld Irak wél beschermd wordt in Duitsland en Finland, 
terwijl diezelfde vluchteling in Italië of Griekenland grote kans 
maakt te worden teruggestuurd naar een plek waar hij gevaar 
loopt”. Zo luidt de reactie van de directeur van VluchtelingenWerk 
op de conclusie dat er binnen Europese Unie geen enkele eenheid 
bestaat over de manier waarop de lidstaten de Definitierichtlijn 
uitvoeren. De richtlijn bepaalt wie er in aanmerking komt voor 
bescherming als vluchteling of voor subsidiaire bescherming, en 
moet ervoor zorgen dat asielzoekers in de EU een zelfde niveau van 
bescherming krijgen. EUlanden doen maar wat, lijkt het. 
Zorgwekkend, vindt VluchtelingenWerk. We dringen er bij alle 
lidstaten op aan de verbetervoorstellen van de Commissie over te 
nemen, want in de EU zou het niet moeten uitmaken in welk land 
een vluchteling bescherming vraagt. 
Jarenlang heeft Nederland zelf een vangnet voor oorlogs
slachtoffers gehad in de vorm van het categoriale beschermings
beleid. Dat beleid wordt in de praktijk al niet meer gehanteerd. 
VluchtelingenWerk betreurt de afschaffing ervan omdat artikel 15c 
van de Definitierichtlijn minder omvattend is dan het categoriaal 
beleid. 

Vluchtelingen teruggestuurd naar Griekenland
Een van de pijlers van het Europees asielbeleid is de Dublin
verordening. Volgens die verordening is het eerste land van 
binnenkomst verantwoordelijk voor de afhandeling van de asiel
aanvraag van een asielzoeker. Griekenland, gelegen aan de rand 
van Europa, is zo een land waar veel vluchtelingen Europa binnen
komen. Dit systeem gaat ervan uit dat de bescherming en het 
niveau van asielprocedures in alle EUlidstaten gelijk zijn. In 
werkelijkheid is dit absoluut niet het geval, de praktijken in 
Griekenland maken dat op schrijnende wijze duidelijk. 
Mishandeling, opsluiting, te veel mensen in te krappe tenten
kampen zijn er aan de orde van de dag en honderden asielzoekers, 
vaak met kinderen, zitten in overvolle, smerige gevangenissen. De 
kans op een eerlijke procedure is miniem, het toelatingspercen
tage ligt rond de 1 procent. Veel asielzoekers reizen daarom door 
naar andere Europese landen, waaronder Nederland, en vragen 
daar asiel aan. Deze landen kunnen asielzoekers op basis van de 
Dublinverordening echter weigeren en terugsturen naar 
Griekenland. 
VluchtelingenWerk waarschuwt al jaren voor de bijzonder slechte 
situatie voor asielzoekers en vluchtelingen in Griekenland. En al 
jarenlang dringen we er bij de Nederlandse overheid op aan om de 
Dublinverordening niet vanzelfsprekend toe te passen. De 
afgelopen jaren zijn de misstanden in Griekenland ook keer op keer 
aan de kaak gesteld door verschillende Europese ngo’s, Amnesty 
International, de UNHCR en de mensenrechtencommissaris van de 
Raad van Europa, Hammarberg. Maar de Europese landen, inclusief 
Nederland, blijven in de eerste helft van 2010 asielzoekers toch 
terugsturen naar Griekenland.
In 2010 hebben al deze protesten eindelijk succes. De Europese 
Commissie begint een zogenaamde inbreukprocedure tegen 
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hebben inmiddels ook een betere verstandhouding met de 
Kroatische regering.
Voor zusterorganisaties in Turkije, Servië en Oekraïne die graag de 
expertise van VluchtelingenWerk willen gebruiken, bereiden we 
aanvragen voor om nieuwe projecten te financieren. We proberen 
voor internationale projecten altijd externe financiering te krijgen, 
subsidies van bijvoorbeeld het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
of PSO, een koepel van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. 
Ons aanbod is afhankelijk van wat een organisatie nodig heeft, 
bijvoorbeeld trainingen in lobby, projectmanagement, of fondsen
werving en vrijwilligersmanagement. Andersom gebruiken we de 
ervaring die we opdoen weer voor andere projecten, onze lobby en 
de Helpdesk.

Plannen voor OostEuropese projecten in 2011

We ontwikkelen drie nieuwe projecten in landen in Zuidoost
Europa.

Internationale projecten van VluchtelingenWerk: 
Oost-Afrika
Buiten Europa draagt VluchtelingenWerk al enige tijd kennis en 
expertise over in het Kakuma vluchtelingenkamp, een groot kamp 
in NoordoostKenia met ongeveer 70.000 voornamelijk Soedanese 
vluchtelingen. In 2010 ronden we ons project met succes af. Een 
Nederlandse adviseur, uitgezonden door VluchtelingenWerk, heeft 
er bijgedragen aan een sterkere organisatie van de Refugee 
Consortium of Kenya en ondersteunde een Keniaanse advocaat in 
het kamp. De advocaat wist met steun van VluchtelingenWerk de 
rechtspositie van de vluchtelingen te verbeteren – daarvoor was er 
geen of nauwelijks rechtshulp in dit kamp. Het project hebben we 
samen met de Refugee Consortium of Kenya en de National Council 
of Churches of Kenya ontwikkeld en uitgevoerd. Financiering kwam 
van PSO en Cordaid.

Plannen voor OostAfrikaanse projecten in 2011

Voor projecten die we al ontwikkeld hebben in Kenia, Oeganda 
en Tanzania, vinden we financiering.

Internationale projecten van VluchtelingenWerk: 
afgewezen voorstel
We krijgen in 2010 een afwijzing van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken op de aanvraag die we samen met Stichting 
Vluchteling al in 2009 hebben ingediend voor een groot project in 
Centraal en OostAfrika. Onder de noemer ‘Bescherming en terug
keer van vluchtelingen en ontheemden, een bijdrage aan veiligheid 
en stabiliteit in Centraal en OostAfrika’ zou het totaal budget 
voor vijf jaar 15,5 miljoen euro tellen waarvan 3,2 miljoen voor 

VluchtelingenWerk. Reden van afwijzing: we voldoen niet aan het 
criterium dat de aanvragende organisaties zich moeten richten op 
‘structurele armoedebestrijding’. Voor een deel van het project
voorstel probeert VluchtelingenWerk in 2011 financiering te 
krijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Werk, de krachtigste motor voor integratie
Werk. Dat is de krachtigste integratiemotor voor vluchtelingen. 
Een heel gerichte, specifieke benadering is vereist: door hun 
vluchtgeschiedenis, een onderbroken arbeidsverleden en de vaak 
lange asielprocedure vormen ze een kwetsbare groep op de 
arbeidsmarkt. Bovendien zijn vluchtelingen armer ten opzichte van 
andere migrantengroepen en Nederlanders en zijn ze relatief vaker 
werkloos dan op basis van opleiding, ervaring, motivatie en 
doorzettingsvermogen verwacht zou mogen worden. Uit eigen 
onderzoek (IntegratieBarometer 2009) blijkt dat 28 procent van de 
vluchtelingen werkzoekend is. Een derde van de vluchtelingen is 
afhankelijk van een uitkering en leeft op een bestaansminimum.
VluchtelingenWerk kent verschillende initiatieven om vluchte
lingen op weg te helpen naar een baan, vrijwilligerswerk of een 
werkervaringsplek: bemiddelingsbureau Emplooi en de projecten 
Van Pardon naar Werk en Verankering Banenoffensief 
Vluchtelingen. In deze laatste twee projecten werken we samen 
met partners.

Arbeidsbemiddelingsbureau Emplooi
Stichting Emplooi – 21 jaar geleden door VluchtelingenWerk 
Nederland opgericht – is hét arbeidsbemiddelingsbureau voor 
vluchtelingen. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die aan 
het werk willen, kunnen bij Emplooi aankloppen. Zo’n 120 vrijwil
lige adviseurs die zelf uit het bedrijfsleven komen, matchen een 
vluchteling met werk of een stageplaats, begeleiden hem bij de 
start van een eigen onderneming en bieden ondersteuning tijdens 
de eerste periode op de werkvloer. De aanpak is een sterk instru
ment waarmee vluchtelingen toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. 
In 2010 vinden 273 vluchtelingen met behulp van Emplooi een 
werk of stageplek. Dat is lager dan het jaarlijks gemiddelde van 
400 vluchtelingen – de adviseurs en vluchtelingen merken dat het 
voor vluchtelingen door de economische crisis moeilijker is een 
baan te krijgen en te houden. 
In 2010 komen er 36 nieuwe adviseurs bij en er vertrekken er 52. 
Een deel van de vertrokken adviseurs is vijf jaar geleden na een 
grote wervingscampagne begonnen, de ervaring leert dat vrijwilli
gers na zo’n periode toe zijn aan iets anders. Anderen ervaren een 
cultuurverschil met de regionale afdelingen van VluchtelingenWerk 
waar ze sinds een paar jaar onderdeel van zijn. 

Plannen voor Emplooi in 2011

Alle werkzaamheden van VluchtelingenWerk die vluchtelingen 
naar de arbeidsmarkt toeleiden, vallen onder het merk Emplooi. 
De taakverdeling tussen het Landelijk Bureau en de regionale 
afdelingen op het gebied van werk is duidelijk afgesproken. In 
het voorjaar van 2011 stellen ze een gemeenschappelijke visie 
op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor vluchtelingen 
vast, met ambities en activiteiten.
De regionale afdelingen hebben het aantal adviseurs op het 
gewenste niveau.

Pardonners aan het werk: successen
Binnen twee jaar 1.000 pardonners aan het werk helpen, dat is de 
ambitie van het project ‘Van Pardon naar Werk’. In juni 2010 eindigt 
dit project dat VluchtelingenWerk, Emplooi, UAF en Uitzendbureau 
Goed Werk in 2008 gezamenlijk zijn gestart. De aanpak is om 
pardonners zoveel mogelijk naar stages, opleidingen en vrijwilli
gerswerk te bemiddelen. Dit dient als activering, voorbereiding en 
opstap voor betaald werk. 
Dit streven halen we deels. Als gevolg van de economische crisis 
besluiten de partners in de loop van 2009 de doelstelling bij te 
stellen naar 800 plaatsingen. Daarvan gaat 73 procent, 585 
pardonners, aan de slag. De helft volgt een duaal traject, een 
combinatie van inburgering en participatie door bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk. Van die 585 is VluchtelingenWerkEmplooi goed 
voor 395 plaatsingen, het UAF voor 172 plaatsingen en uitzend
bureau Goed Werk plaatst 18 pardonners. 
De pardonners gaan in uiteenlopende sectoren aan het werk. Zorg 
en welzijn scoort hoog met zo’n 30 procent, gevolgd door adminis
tratie en informatica met 8 procent, en 7 procent gaat aan de slag 
in horeca en huishouding. Tien pardonners starten een eigen 
bedrijf. 

2 Integratie
VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen op weg. Met werk. Met taal. Met steun bij gezinshereniging. Met 
hulp bij schulden. Omdat vluchtelingen hun plek in de samenleving moeten vinden. In 2010 besteden we 
5,3 miljoen euro aan ons integratiewerk.
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Pardonners aan het werk: knelpunten
Veel pardonners – asielzoekers die dankzij de Pardonregeling in 
2007 een verblijfsvergunning kregen – willen graag een eigen 
inkomen verdienen, maar dat gaat moeizaam nadat ze jaren niet 
hebben mogen werken, met een gat in het cv zitten, nauwelijks op 
een netwerk kunnen bogen en vaak vaardigheden hebben verloren. 
Een groot deel, 56 procent, is laag opgeleid en velen moeten hun 
Nederlands verbeteren en de mores van de Nederlandse arbeids
markt beter leren kennen. Een groep die extra aandacht vereist en 
dan ook een voortraject krijgt met oriëntatie en arbeidsmarkt
trainingen voordat ze de arbeidsmarkt op kunnen. Daarnaast 
beschouwen gemeenten, die steeds nadrukkelijker de regie nemen 
in arbeidsmarkttoeleiding en dat zelf doen of aan reintegratie
bedrijven uitbesteden, pardonners vaak als extra problematisch en 
moeilijk bemiddelbaar. Inburgering trekt ook een wissel op de 
pardonners: in veel gemeenten neemt de verplichte inburgering 
wekelijks zoveel tijd in beslag dat een stage of vrijwilligerswerk 
ernaast bijna niet te doen is. 
Ondanks deze knelpunten zijn het UAF en VluchtelingenWerk
Emplooi enthousiast over de bereikte resultaten, en onderschrijven 
van harte de gerichte aanpak plus de samenwerking met andere 
relevante partners in de regio.

Plannen voor Pardon naar Werk in 2011

VluchtelingenWerk is met Stichting Instituut GAK, één van de 
financiers, overeengekomen om het project tot eind 2011 voort 
te zetten. De activiteiten sluiten aan op het project Verankering 
Banenoffensief. We denken voor ongeveer 200 tot 300 pardon
ners een betaalde baan of een werkervaringsplek te realiseren.

Werk voor vluchtelingen: 700 banen
In 2010 gaat het tweejarige project ‘Verankering Banenoffensief 
Vluchtelingen’ van start. Het jaar ervoor hebben Stichting voor 
VluchtelingenStudenten UAF, VluchtelingenWerk Nederland, 
Stichting Emplooi en UWV WERKbedrijf het plan Verankering 
Banenoffensief Vluchtelingen  Nederland heeft iedereen nodig, 
ook de vluchteling ontwikkeld. De staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) keurt het plan goed. Het schetst 
een doorstart van het succesvolle project ‘Banenoffensief 
Vluchtelingen’ dat in 2009 is afgesloten. Nu is het tijd om de 
uitvoerende organisaties duurzaam met elkaar te verbinden. Onze 
twee belangrijkste doelen voor 20102011:

700 vluchtelingen vinden hun weg naar de arbeidsmarkt. •	
Daarvan heeft ongeveer 55 procent betaald werk, 30 procent 
onbetaald werk en 15 procent zit in een opleidingstraject. 
VluchtelingenWerkEmplooi neemt 500 plaatsingen voor zijn 
rekening en het UAF 200 plaatsingen. De financiering voor 
deze begeleiding moet uit gemeentelijke budgetten komen. 
In minstens tien gemeenten is er een samenwerkingverband •	
met vertegenwoordigers van gemeenten, VluchtelingenWerk
Emplooi, UAF en UWV WERKbedrijf en lokale of regionale 
partners, zoals werkgevers, ROC’s en reintegratiebedrijven.

Van Pardon naar Werk 2008-2010: plaatsingen

Plaatsingen %

man 385 66%

vrouw 200 34%

aantal plaatsingen 585 100%

waarvan % duaal 296 51%

duur: < 3 maanden 39 7%

duur: tussen 3 en 6 maanden 99 17%

duur: > 6 maanden 428 73%

duur: onbekend 19 3%

Van Pardon naar Werk 2008-2010: sectoren

bedrijfssector  

plaatsingen totaal 585 %

zorg/welzijn 178 30

horeca/huishouding 43 7

administratie/informatica 46 8

techniek 4 1

metaal en elektra 28 5

handel/marketing/communicatie 27 5

vervoer/transport 28 5

planten/dieren/milieu 19 3

kunst/cultuur 3 1

chemie/voedingsmiddelen 13 2

openbare orde/veiligheid 5 1

bouw en hout 31 5

onderwijs 13 2

openbaar bestuur en management 7 1

schoonmaak 14 2

kleding/textiel 6 1

grafische technieken 2 0,5

sport 3 0,5

overig 116 19
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Succesvolle werving van taalcoaches
Een manier om taalcoaches te werven, is via bedrijven. Om erachter 
te komen of bedrijven hun medewerkers willen stimuleren om 
vrijwillig taalcoach te worden, laten we in 2010 onderzoek doen. 
Een afstudeerstudent van de Hogeschool Amsterdam neemt 
haalbaarheid, wenselijkheid en een mogelijke aanpak onder de 
loep. Op basis van de uitkomsten zoeken we actief contact met 
bedrijven als Albert Heijn, Achmea, Alliander, KPN en ABN AMRO. 
Met succes. Alliander roept dankzij een actieve afdeling 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen medewerkers op zich in 
te zetten als vrijwillig taalcoach. Een experiment bij KPN 
Amsterdam op de afdeling sales slaagt minder goed. Daar gaan de 
inburgeraars op de werkplek in gesprek met de daar beschikbare 
taalcoaches – helaas zitten de roosters van de inburgeraars de 
afspraken te vaak in de weg. De inburgeraars en de organisatoren 
van het project Taalcoaches zijn erg blij met de inzet en betrokken
heid van KPN die zij wel als hartverwarmend ervaren. De Eureko 
Achmea Foundation toont interesse en ook ABN AMRO Foundation 
heeft warme belangstelling. 

Gedegen training voor taalcoaches 
In 2010 volgen in totaal 664 taalcoaches de training ‘Methodisch 
handelen als taalcoach’. De training is één van de manieren waarop 
de partners van het landelijk project Taalcoaches samenwerken. De 
taalcoaches krijgen door de training beter zicht op hun mogelijk
heden, waardoor ze beter kunnen aansluiten bij de behoeftes van 
de cliënt die ze coachen. Ook krijgen alle 109 projectleiders van de 
diverse lokale en regionale taalcoachprojecten een training aange
boden die de VU heeft ontwikkeld. Door deze training kennen zij de 
methodiek van twee programma’s die inburgeraars uit hun isole
ment moeten halen en moeten stimuleren hun leven in eigen 
handen te nemen. Deze methodiek kunnen de projectleiders weer 
overdragen aan hun vrijwilligers. 
Startende taalcoaches komen gedurende het project met verzoeken 
voor meer ondersteuning. Hoe start je een eerste gesprek? Hoe 
maak je kennis? Wat zijn goede oefeningen en uitstapjes? Wat is 
een inburgeraar en wat is een vluchteling? Hoewel het projectplan 
niet voorzag in een map met voorbeeldmateriaal voor alle 
startende coaches, lukt het om die in december aan de lokale 
projecten te overhandigen.

Waardering van taalcoaches
Deelnemers, gemeenten en de rijksoverheid zijn enthousiast over 
de taalcoachprojecten door het hele land. De landelijke project
groep Taalcoaches stelt dan ook in het najaar van 2010 het minis
terie van Binnenlandse Zaken voor om een waarderingsonderzoek 
te laten uitvoeren. 
Want niet eerder is op zo’n grote schaal een brug geslagen tussen 
groepen in de samenleving die elkaar normaal gesproken niet 
tegenkomen. Het ministerie reageert enthousiast, en wil het 
onderzoek dat ze al gepland had, eerder laten uitvoeren. De 
uitkomsten kan de landelijk projectgroep gebruiken wanneer zij 
gemeenten over de streep willen halen om taalcoachprojecten te 
ondersteunen. Het ministerie is opdrachtgever, de projectgroep 

Eind 2010 zijn er al ongeveer 250 plaatsingen te melden. In bijna 
alle pilotgemeenten zijn netwerkverbanden tot stand gekomen 
tussen de alliantiepartners en andere organisaties die vluchte
lingen helpen naar de arbeidsmarkt. Wel mogen gemeenten nog 
wat actiever zijn in de samenwerking. Gemeentelijke bezuinigingen 
en herstructureringen maken het lastig om voor één specifieke 
groep extra aandacht te vragen. Bovendien leiden de wethouders
wisselingen in het voorjaar van 2010 tot beleidswijzigingen.

Plannen voor Verankering Banenoffensief in 2011

In de lokale en gemeentelijke samenwerking heeft •	
Verankering Banenoffensief een stevige basis met andere 
uitvoerende organisaties. 

Er verschijnt een methodiekbeschrijving die alle regio’s van •	
VluchtelingenWerkEmplooi invoeren en gebruiken.

Eind 2011 hebben 700 vluchtelingen ook daadwerkelijk een •	
betaalde of onbetaalde baan.

Integratie begint met taal
Werk begint met taal. Een burenpraatje begint met taal. Een school 
voor je kinderen uitkiezen, begint met taal. Een vluchteling die zich 
onderdeel wil voelen van onze samenleving, oefent er dus flink op 
los. Dat kan, als aanvulling op de inburgeringscursus die hij volgt, 
met een taalcoach: een vrijwilliger die echt met hem de praktijk 
van de taal oefent. 
In de landelijke projectgroep Taalcoaches werkt VluchtelingenWerk 
Nederland samen met Humanitas, Gilde SamenSpraak, het 
Nederlandse Rode Kruis en het Landelijk Netwerk 
Thuislesorganisaties. VluchtelingenWerk heeft landelijk 108 
projecten met taalcoaches lopen. Samen moeten deze projecten in 
drie jaar, van 2009 tot en met 2011, 7.561 nieuwe taalkoppels reali
seren. 
Landelijk zijn er 217 gemeenten die toestemming en financiering 
hebben gekregen van het ministerie van VROM om een taalcoach
project op te zetten. Samen hebben de gemeenten de ambitie om 
zo’n 20.000 nieuwe taalkoppels in drie jaar te realiseren. Dat 
betekent dat VluchtelingenWerk in 49 procent van de deelnemende 
gemeenten de opdracht heeft gekregen. De ambitie was een bereik 
van 40 procent en dat blijkt dus ruimschoots overtroffen. In 2010, 
het tweede jaar van dit project, gaan 4.600 taalcoaches aan de 
slag. Naast de werving ligt de nadruk van het project op publiciteit, 
deskundigheid en onderzoek naar effect en waardering. 
Ter inspiratie komen op 30 maart zo’n 250 projectleiders, gemeen
teambtenaren en andere betrokkenen naar Pakhuis de Zwijger in 
Amsterdam. Daar doen ze mee aan onze conferentie ‘Samen werken 
aan taalcoaching’. Met workshops, speeddaten, tools voor taalcoa
ches, presentaties, dilemmatheater, kennismaking met trainingen 
en trainers en debat, wisselen ze kennis, trots en ervaringen uit, 
doen inspiratie op en delen hun meningen.
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saties een beter vangnet voor mensen in armoede realiseren. Voor 
VluchtelingenWerk ook een kans om schuldpreventie onder vluch
telingen en de belangrijke rol van onze vrijwilligers extra aandacht 
te geven.
Vrijwillige budgetcoaches helpen vluchtelingen inzicht in financiën 
te krijgen, zodat ze die zelf op orde kunnen krijgen en houden. Ze 
bespreken manieren van budgetteren en besparen, ze vragen 
samen met vluchtelingen inkomensondersteuning aan. Bij niet al te 
grote of complexe schulden helpen ze een regeling te treffen met 
schuldeisers, of zorgen voor een warme overdracht naar schuld
hulpverleningsinstanties.
In de eerste helft van het project ‘vrijwilligers schuldhulpverle
ning’ weten 111 vrijwilligers 919 vluchtelingen te helpen. In 
september delen projectleiders ervaring en kennis op de landelijke 
kickoff bijeenkomst. De regionale afdelingen betrekken vrijwilli
gers bij de ontwikkeling van materiaal en werkprocessen – 21 
nemen al deel als klankbord – en het onderwerp schuldpreventie 
staat structureel op de agenda. Van alle vrijwillige budgetcoaches 
krijgen er 147 deskundigheidsbevordering. Bij twee regionale 
stichtingen krijgen een vluchteling en een autochtone Nederlander 
dankzij dit project een participatiebaan. Ook is het cliëntvolg
systeem VVSi goed ingericht voor eenduidige registratie. 
Bovendien ontwikkelt VluchtelingenWerk samen met Nibud een 
cursus voor vrijwilligers en werkbegeleiders. Een minpuntje: zeven 
regionale stichtingen lopen achter bij de uitvoering van het 
projectplan.
De regionale afdelingen die meedoen, leggen zelf de accenten. Ook 
zoeken ze zelf samenwerking met relevante partijen, zoals 
gemeenten, de gemeentelijke kredietbank, professionele schuld
saneringsinstanties, een formulierenbrigade enzovoorts. 
Gemeenten reageren enthousiast en willen graag met de 
VluchtelingenWerkafdelingen samenwerken. Opvallend is dat 
gemeenten en andere partners hun deskundigheid nu niet alleen 
voor mensen met potentiële schulden inzetten, maar ook onze 
vrijwilligers gaan voorlichten en bijscholen. 

Plannen voor schuldhulpverlening in 2011 

VluchtelingenWerk werkt intensiever samen met Nibud, •	
Humanitas en Anbo. 

Alle vrijwillige budgetcoaches krijgen een training. •	
We organiseren een landelijke kennisdag om do’s en don’ts te •	

formuleren. 
We zoeken vervolgfinanciering om het project in meer •	

gemeenten uit te voeren. Met het Nibud kijken we of 
samenwerking met banken mogelijk is.

Op basis van de kennis die we opdoen, ontwikkelen we ‘de’ •	
aanpak van VluchtelingenWerk voor schuldhulpverlening. 

Rapportages uit het cliëntvolgsysteem VVSi zijn mogelijk. •	
Rapportages die de kans op schulden vroegtijdig signaleren 
en het werk van de vrijwilligers zichtbaar maakt.

Taalcoaches is de klankbordgroep en een extern bureau voert het 
onderzoek begin 2011 uit onder taalcoaches, inburgeraars, 
betrokken projectleiders, gemeenten en taalaanbieders.

Plannen voor taalcoaches in 2011

De landelijke projectgroep wil in het voorjaar van 2011 
betrokken gemeenten met een offensief stimuleren dit succes
volle en relatief goedkope project voort te zetten. Want de 
landelijke financiering voor het project Taalcoaches eindigt per 
31 december 2011 – gemeenten zullen de locale projecten dan 
uit eigen middelen moeten betalen.

Integratie: vluchtelingen in de schulden
Met zo goed als niks je huis betrekken en een bed, eettafel, 
koelkast en ander huisraad bij elkaar sprokkelen. Weliswaar krijg je 
een krediet van een paar duizend euro van de gemeente, maar het 
is moeizaam terugbetalen met een bijstandsuitkering. Want 
voorlopig heb je geen werk, eerst moet je beter Nederlands leren 
spreken. Dit is de werkelijkheid van vluchtelingen. Ze weten niet 
beter dan dat ze continu de eindjes aan elkaar moeten knopen. 
Zeker de eerste jaren dat ze in Nederland zijn. 
Uit een Nijmeegs onderzoek (VluchtelingenWerk Zuid en Oost 
Gelderland begeleid door de Erasmus Universiteit) blijkt dat meer 
dan 32 procent van de vluchtelingen onder de armoedegrens leeft. 
Velen raken zo in de schulden. Kortom, hulp bij schuld en preventie 
ervan is harde noodzaak bij vluchtelingen. 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
selecteert in mei 2010 VluchtelingenWerk samen met dertien 
andere vrijwilligersorganisaties om projecten op te zetten die 
vrijwilligers bij schuldenpreventie en schuldhulpverlening onder
steunen. Een logische activiteit voor VluchtelingenWerk dat al van 
oudsher vrijwilligers inzet om vluchtelingen meer ‘grip op geld’ te 
geven.
Het plan van SZW vloeit voort uit een motie van Kamerlid Ortega 
eind 2009. Daarin werd de regering gevraagd extra geld beschik
baar te stellen voor landelijke vrijwilligersorganisaties, die in 
samenwerking met gemeenten en schuldhulpverleningsorganisa
ties projecten starten, zodat vrijwilligers bij schuldhulpverlening 
ondersteuning krijgen en effectiever schuldhulpverlening kunnen 
bieden. VluchtelingenWerk heeft het Kamerlid goed voorzien van 
informatie over de kwetsbare financiële positie van veel vluchte
lingen en de belangrijke rol die onze vrijwilligers spelen om 
schulden te voorkomen. VluchtelingenWerk wordt dan ook uitgeno
digd subsidie aan te vragen. 

Integratie: vluchtelingen uit de schulden
In augustus 2010 start het project ‘vrijwilligers schuldhulpverle
ning’ bij dertien regionale afdelingen in zo’n veertig gemeenten. 
VluchtelingenWerk zoekt daarvoor samenwerking met onder meer 
Humanitas, Anbo, Nibud, Kerk in Actie en het Nederlandse Rode 
kruis. Met vrijwilligers en betere samenwerking willen de organi
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scherpere regels voor gezinshereniging blijkt in 2010 ongewenste 
gevolgen te hebben, zoals vertragingen en onterechte negatieve 
beslissingen. De staatssecretaris besloot destijds tot een scherper 
beleid voor gezinshereniging omdat zij vermoedde dat tussen het 
toegenomen aantal aanvragen ook veel onterechte gezinshereni
gingen van pleegkinderen zaten. 
Echter, in de loop van 2010 merkt VluchtelingenWerk dat nu ook voor 
hereniging met biologische kinderen scherpere regels gelden. Zo 
worden gezinsherenigingen met eigen kinderen afgewezen omdat zij 
tot aan het vertrek geen deel waren van het vluchtelingengezin. 
Bovendien wijzigt de IND in maart plotseling haar werkwijze. Anders 
dan voorheen start de IND pas met het onderzoek wanneer de 
gezinsleden zich melden bij de ambassade. Met grote problemen tot 
gevolg: er is bijna nooit een Nederlandse ambassade in het land van 
herkomst en gezinsleden moeten naar een ander land reizen en daar 
vele maanden langer blijven. Bovendien past de IND deze werkwijze 
toe op lopende zaken waarbij de vluchteling de aanvraag in 
Nederland heeft gedaan. Deze aanvragen krijgen vervolgens vrijwel 
allemaal een negatief advies. De gezinsleden moeten hiervoor 
opnieuw naar een Nederlandse ambassade om een aanvraag te doen. 
Aanleiding genoeg voor VluchtelingenWerk om in april een brand
brief aan de minister van Justitie te sturen. Het antwoord stelt erg 
teleur: de IND mag deze nieuwe werkwijze voortzetten. Onze brief 
aan de Tweede Kamer heeft iets meer effect. Op de Kamervragen 
die daaruit voortvloeien, kondigt de minister wel aan het beleid te 
versoepelen: gezinsleden mogen zich wel herenigen wanneer zij 
tijdelijk van elkaar gescheiden zijn door de vlucht.
We organiseren twee themabijeenkomsten voor de regionale 
afdelingen om het scherpere beleid te bespreken. Bijeenkomsten 
waar ook de IND bij aanwezig is, met flinke en levendige discussies 
tot gevolg. Ook verzorgen we verschillende publicaties voor 
rechtshulpverleners zodat zij in individuele zaken argumenten 
goed onderbouwd aan de rechter kunnen voorleggen.

Gezinshereniging: VluchtelingenFonds biedt uitkomst
Veel reiskosten, dure leges en regelkosten maken gezinshereni
ging een dure grap die vluchtelingen maar nauwelijks kunnen 
betalen. Daarvoor kunnen vluchtelingen zich wenden tot het 
VluchtelingenFonds. Ook voor bijzondere noden, leges en voor 
daggeldvergoedingen voor uitgeprocedeerden kan men een beroep 
doen op het VluchtelingenFonds. In 2010 kent het fonds in totaal 
275 aanvragen voor gezinshereniging toe, 153 aanvragen voor 
ondersteuning bij legeskosten, 23 aanvragen voor bijzondere 
noden, en 9 aanvragen voor daggeldvergoeding voor uitgeproce
deerden. We honoreren minder aanvragen voor gezinshereniging 
dan in 2009. Eind 2009 namen de aanvragen sterk toe. Daardoor 
zijn we genoodzaakt de beoordelingscriteria aan te scherpen. 
Bovendien maakt de overheid gezinshereniging moeilijker, 
waardoor ook weer minder aanvragen binnenkomen. 
De gang van zaken bij het fonds is als volgt: regionale afdelingen 
dienen een aanvraag in voor een van hun cliënten, het Landelijk 
Bureau beoordeelt de aanvragen volgens vaststaande criteria. 
Cordaid, Fonds DBL en de donateurs van VluchtelingenWerk zijn de 
financiers van het VluchtelingenFonds.

Gezinshereniging: uitzondering op de Wet inburgering 
buitenland
Sinds 2009 is het zogeheten inburgeringsvereiste buitenland van 
kracht in de Wet inburgering buitenland: gezinsleden die voor 
gezinshereniging naar Nederland willen komen, moeten slagen 
voor het inburgeringsexamen buitenland. Veel gezinsleden in het 
buitenland kunnen vaak moeilijk aan de exameneis voldoen. Door 
de gevaarlijke omstandigheden kan men soms niet reizen voor het 
examen, soms worden er geen Nederlandse taallessen gegeven of 
er is geen lesmateriaal in eigen taal beschikbaar. Al sinds de 
invoering van de Wib pleit VluchtelingenWerk ervoor dat de 
minister een uitzondering op de exameneis maakt voor gezinsleden 
in voormalig oorlogslanden als Afghanistan, Irak en Somalië. Op z’n 
minst vinden we dat in individuele gevallen vaker een uitzondering 
moet worden gemaakt. 
Begin 2010 verzoekt VluchtelingenWerk de minister van Integratie 
nogmaals om voor vluchtelingen een uitzondering te maken op de 
Wet inburgering buitenland (Wib). In een individuele zaak kan de 
minister ontheffing van die exameneis verlenen. Daar vraagt 
VluchtelingenWerk ook om voor de Birmese familie Hanif. Het 
gevluchte gezin van meneer Hanif zit al negentien jaar illegaal en 
in grote armoede in buurland Bangladesh. De minister weigert: er 
was “geen sprake van nadelige gevolgen die onevenredig zouden 
zijn in verhouding met de door het beleid te dienen belangen.” De 
advocaat van meneer Hanif heeft beroep ingesteld. 

Gezinshereniging en de Wet inburgering buitenland
De weigering van de minister om voor de familie Hanif een uitzon
dering te maken op de Wib, is aanleiding voor VluchtelingenWerk 
om voorjaar 2010 naar de Nationale Ombudsman te stappen. We 
vragen hem onderzoek te doen naar het inburgeringsvereiste 
buitenland – en begin 2011 beslist de Ombudsman dat hij de 
bevoegdheid van de minister gaat onderzoeken.
Ook dienen we in november bij de Europese Commissie een klacht 
in. Volgens VluchtelingenWerk is de eis om in het buitenland 
examen te doen strijdig met Europese richtlijnen en internationale 
verdragen, omdat gezinnen langdurig en soms voorgoed van elkaar 
worden gescheiden. Voor zover bekend, heeft de minister nog geen 
enkele uitzondering op het inburgeringsvereiste gemaakt; zelfs 
niet voor mensen die er onmogelijk aan kunnen voldoen. 
Onze klacht krijgt publiciteit. In een uitzending van de Ombudsman 
van de VARA over het Afghaanse gezin Safi komt het standpunt van 
VluchtelingenWerk aan bod. De moeder van het gezin voldoet niet 
aan het inburgeringsvereiste en mag daarom Nederland niet in. Zij 
is naar Pakistan gevlucht en kampt met gezondheidsproblemen – 
de vader en kinderen wachten op haar in Nederland en maken zich 
ernstige zorgen. Begin 2011 verwachten we een uitspraak van de 
rechter over deze zaak. Verder wijdt de Volkskrant een artikel aan 
onze klacht, met de familie Hanif als voorbeeld. Ook berichten de 
Wereldomroep, regionale televisiezenders en diverse websites 
over onze klacht.

Gezinshereniging: brandbrief aan de minister
Een beslissing van de staatssecretaris van Justitie in 2009 over 
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Medewerkers van VluchtelingenWerk: deskundig en 
geschoold
Deskundige medewerkers, betaald en onbetaald, zijn nodig om 
vluchtelingen zorgvuldig te begeleiden en hun belangen te behar
tigen in hun asielprocedure en later bij hun integratie. 
VluchtelingenWerk biedt deze medewerkers een Training & 
Opleidingsprogramma (T&O) aan, met kennis en vaardigheden die 
nodig zijn voor het werk. Bijvoorbeeld coachingsvaardigheden en 
planmatig begeleiden, omgaan met psychosociale problemen, 
omgaan met diversiteit, interculturele communicatie, omgaan met 
dwingend en agressief gedrag, coachend leidinggeven en conflict
hantering. De cursussen en trainingen worden centraal en op 
locatie aangeboden. 
T&O haalt de gestelde doelen in 2010 ruimschoots. Ten eerste: ruim 
5.500 medewerkers maken gebruik van het aanbod van T&O, we 
verwachtten 4.000 deelnemers. 
Het tweede doel: er is een pool van freelance trainers met een 
vluchtelingenachtergrond die de training ‘Methodisch handelen als 
taalcoach’ kan geven. Deze training is bedoeld voor taalcoaches om 
hun mogelijkheden beter te leren kennen en daardoor beter aan te 
kunnen sluiten bij de behoeftes van de cliënt die ze coachen. 
VluchtelingenWerk kiest bewust voor trainers met een vluchtelin
genachtergrond. De meerwaarde is dat de deelnemende 
taal coaches een trainer ontmoeten die ervaringsdeskundige is én 
dat de betreffende vluchtelingen werkervaring opdoen.
Het derde doel: bijdragen aan de deskundigheidsprogramma’s van 
het project Kwaliteit in Diversiteit, dat een meer diverse organi
satie voor ogen heeft, met meer vluchtelingen en meer jongeren. 
Nieuwe medewerkers volgen het bestaande T&Oaanbod, voor de 
‘oude’ medewerkers is er een nieuw, specifiek aanbod gemaakt. 
Bovendien start er een opleidingstraject voor trainers met een 
vluchtelingenachtergrond: in 2010/2011 krijgen dertien deel 
nemers een opleiding tot allround trainer. Vier: de regionale 
afdelingen voeren de basiscursus meer en meer zelf uit. We vinden 
dat elke medewerker deze cursus, een basale kennismaking met 
het werk van VluchtelingenWerk, moet kunnen volgen. Nu de 
basiscursus in de afdeling wordt uitgevoerd, kan deze helemaal 
toegespitst worden op de lokale situatie. Aan de orde komen in 
ieder geval: asielprocedure, Vereniging VluchtelingenWerk, 
gesprekstechnieken, interculturele communicatie en planmatig 
begeleiden. 
Ten vijfde: T&O garandeert ook in 2010 het reguliere kern
programma, dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld op basis van de 
actualiteit en de vraag. Betaalde krachten kunnen specifieke 
trainingen volgen die gericht zijn op de interne organisatie, zowel 
centraal als op locatie. 
Ten slotte werkt T&O in 2010 ook internationaal. In maart krijgen 
medewerkers van een Europese zusterorganisatie in Zagreb de 
trainingen ‘omgaan met psychosociale problemen’ en ‘intercultu
rele communicatie’.

Plannen voor Vluchtelingenfonds in 2011 

In 2011 blijft het VluchtelingenFonds ondersteuning bieden aan 
vluchtelingen die het echt nodig hebben. We werken aan 
vernieuwing van het Fonds, zodat een betere balans ontstaat 
tussen de inkomsten en uitgaven van het fonds. Dit moet er toe 
leiden dat ook nieuwe soorten aanvragen kunnen worden 
gehonoreerd.

Uitgenodigde vluchtelingen
Vluchtelingen die bescherming nodig hebben, niet kunnen terug
keren naar hun eigen land, in het land waar ze verblijven geen 
toekomst hebben en vaak al jaren in een vluchtelingenkamp zitten: 
voor die vluchtelingen bestaat de regeling om uitgenodigd te 
worden. Jaarlijks, en dus ook in 2010, nodigt Nederland vijfhonderd 
vluchtelingen uit die worden voorgedragen door de UNHCR. 
Maar hoe gaat het nu met deze vluchtelingen wanneer ze hier zo’n 
anderhalf, twee jaar zijn? Met die vraag doet VluchtelingenWerk 
samen met Global Human Rights Defence in 2010 onderzoek onder 
dertig Bhutaanse vluchtelingen die de afgelopen jaren in 
Nederland zijn opgenomen en daarvoor al bijna twintig jaar in 
Nepal in vluchtelingenkampen verbleven. 
Het onderzoek wijst uit dat vluchtelingen over het algemeen heel 
blij zijn dat ze in Nederland een nieuw bestaan kunnen bouwen. Ze 
waarderen het dat ze in een democratisch land wonen, waar 
mensenrechten worden gerespecteerd en waar hun kinderen goed 
onderwijs kunnen volgen. Wel missen veel vluchtelingen hun 
familieleden die bijvoorbeeld in Amerika of Australië zijn herves
tigd of nog in bijvoorbeeld Bhutan achterbleven. Over de begelei
ding door VluchtelingenWerk zijn de meeste vluchtelingen heel 
tevreden. Wel heeft een aantal vluchtelingen behoefte aan meer 
Nederlandse lessen in hun inburgeringsprogramma’s. 
VluchtelingenWerk doet de aanbeveling aan de UNHCR en de 
Nederlandse overheid om families beter bij elkaar te houden. 
Bovendien blijkt dat ook in Nederland sommige gezinsleden ver uit 
elkaar worden gehuisvest. VluchtelingenWerk vraagt het COA, dat 
over de huisvesting van vluchtelingen gaat, hier in de toekomst 
beter rekening mee te houden.

Plannen voor uitgenodigde vluchtelingen in 
2011 
In 2011 verandert de opvang van uitgenodigde vluchtelingen. De 
overheid heeft aangekondigd dat uitgenodigde vluchtelingen 
niet meer eerst in het opvangcentrum in Amersfoort maar 
rechtstreeks in een gemeente worden gehuisvest. Dat vereist 
specifieke en intensieve begeleiding. Want vluchtelingen, die 
soms al twintig jaar lang in een vluchtelingenkamp zaten in 
bijzonder moeilijke omstandigheden met weinig voorzieningen, 
moeten straks direct hun weg zien te vinden in de Nederlandse 
samenleving. 
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vrijwilliger meegaat, dat er een goede balans is tussen ervaren en 
nieuwe vrijwilligers en het besef dat kinderen op een asielzoe
kerscentrum vaak nog te jong zijn om alleen op vakantie te kunnen. 

De organisatie van de Kindervakantieweken
In 2010 organiseert VluchtelingenWerk Kindervakantieweken in 
samenwerking met negen regionale afdelingen en de ervaren 
organisaties YMCA, Stichting Weekje Weg, Stichting VakantieKind, 
Stichting Capriool, NIVON, Humanitas en Stichting de Vrolijkheid. 
Deze maatschappelijke organisaties hebben een keurmerk van 
Jantje Beton. Dat staat garant voor een aantal belangrijke kwali
teitscriteria zoals getrainde vrijwilligers, goed activiteitenpro
gramma, goede voeding, geschikte accommodaties, hygiëne, 
veiligheid en persoonlijke aandacht.
Sinds 2009 bestaat er een decentrale aanpak. In dat jaar lopen de 
communicatie en informatieuitwisseling niet goed – met magere 
werving, veel uitval en annuleringen en annuleringskosten als 
gevolg. In 2010 ligt de nadruk op betere communicatie tussen de 
verschillende partijen. Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk 
voor de coördinatie, stelt het jaarprogramma op, doet de acqui
sitie, fondsenwerving, planning, en zorgt voor ontwikkeling en 
verspreiding van promotiematerialen. Elke deelnemende regionale 
afdeling organiseert de vakantieweken in de eigen regio, met een 
coördinator die de schakel is tussen deelnemers, collega’s, externe 
organisaties en de landelijke coördinator. De regionale coördina
toren en de landelijke coördinator vormen samen de kerngroep die 
de communicatie bevordert, intern en extern, en ervaringen 
uitwisselt en deelnemers faciliteert.

Plannen voor Kindervakantieweken in 2011 

De aanpak blijft op hoofdlijnen hetzelfde. De éénoudervakan
tieweken komen wel te vervallen. Sinds de reorganisatie zijn er 
onvoldoende mensen om deze activiteiten naar behoren te 
kunnen uitvoeren.

Afgesloten integratieprojecten: Mensenbieb en vrouwen 
empowered
‘Leen geen mening, oordeel zelf’. Dat is het motto van de 
Mensenbieb waar letterlijk mensen, in dit geval vluchtelingen, te 
leen zijn voor een bijzondere ontmoeting. Het oorspronkelijke doel 
dat het Landelijk Bureau 80 procent van de regionale afdelingen 
faciliteert om voor eind december 2010 een Mensenbieb te hebben, 
laten we varen. Door de reorganisatie bieden we geen landelijke 
coördinatie meer. Met de website en een toolkit kunnen afdelingen 
zelf een Mensenbieb opzetten. 
Zes van de dertien regionale afdelingen organiseren een 
Mensenbieb. Ruim honderd vluchtelingen zijn op bezoek geweest 
bij een Utrechtse Studentenvereniging, in Madurodam en tien 
dagen lang bij de politieparade Amstelland, een evenement 
waaraan 6.000 politiemensen deelnamen. Vooral de reacties van 
de politieagenten zijn veelzeggend – de Mensenbieb breekt veel 

Plannen voor Training & Opleiding in 2011 
We hebben met het opleidingstraject ‘Trainer met •	

Vluchtelingenachtergrond’ een groep vluchtelingen ‘klaar
gestoomd’ die als trainer de arbeidsmarkt op kunnen. 

In 2011 treedt de ‘meldcode huiselijk geweld’ in werking. Ook •	
VluchtelingenWerkafdelingen hebben te maken met 
signalen van huiselijk geweld. We ontwikkelen een specifiek 
trainingsprogramma waardoor vrijwilligers deze problema
tiek kunnen herkennen en goed kunnen doorverwijzen. 

We bieden een training aan voor alle vrijwilligers die aan •	
schuldhulpverlening doen.

In het najaar van 2011 loopt het project Kwaliteit in •	
Diversiteit af. Onder meer door Training & Opleiding willen 
we dit onderwerp op de agenda houden.

Kindervakantieweken
De zomervakantie betekent voor veel vluchtelingkinderen zes 
weken lang verveling in het asielzoekerscentrum. Sinds 1990 zorgt 
VluchtelingenWerk ervoor dat deze kinderen van 6 tot 17 jaar op 
vakantie kunnen. Inmiddels hebben 17.000 kinderen kunnen 
genieten van vakantieweken waarin ze boomhutten bouwen, 
theater maken en circus spelen in onder meer Vierhouten, Leusden, 
Eerbeek, Lage Vuursche en op Vlieland. Om kinderen op afgelegen 
asielzoekerscentra ook even uit hun isolement te halen tijdens de 
zomer, zijn er ook vakantieactiviteiten in de buurt van of op zo’n 
asielzoekerscentra. 
In 2010 zijn er twintig reguliere vakantieweken voor kinderen en 
jongeren met in totaal 255 deelnemers – verwacht waren 450 
deelnemers. Vooral de YMCAkampen voor jongeren, en ‘chillen op 
Vlieland’ in het bijzonder, zijn populair. De organisatie daarvan ligt 
in handen van VluchtelingenWerk Noord Nederland. Jongeren van 
voorgaande jaren zorgen voor goede PR, en de animo voor deze 
weken is hoger dan het aantal plaatsen.
Eenoudergezinnen met jongere kinderen kunnen ook op vakantie. 
In 2010 zijn dat in totaal 3 weken met 26 gezinnen: 104 deelne
mers, waarvan 78 kinderen. De verwachting was 60 gezinnen met 
150 kinderen. De organisatie hiervan is in handen van het Landelijk 
Bureau.
De vakantieweken speciaal voor de kinderen op de asielzoekers
centra met workshops, circusactiviteiten door theatermakers, 
musici en creatief therapeuten zijn geliefd. In 12 weken doen 933 
kinderen mee – de verwachting was 600 kinderen. Het Landelijk 
Bureau organiseert 10 weken en VluchtelingenWerk Midden
Gelderland doet er 2. Deelnemers en de uitvoerende organisaties 
zijn enthousiast over deze vakantieweken op de asielzoekers
centra. De IND is tijdens de vakantieperiode ook actief op het 
asielzoekerscentrum – dat zorgt voor veel onrust onder de AMA’s, 
zij vrezen voor een negatieve beslissing in hun asielprocedure. 
Enkele lessen voor de toekomst liggen voor de hand. Zoals in de 
planning rekening houden met Ramadan, opletten of kinderen een 
zwemdiploma hebben of kunnen fietsen. Andere vragen wat meer 
aandacht, bijvoorbeeld dat er in de jongerenweken ook een man als 
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open en verkleint de afstand tussen mensen uit verschillende 
culturen.
Bewust, realistisch en verantwoordelijk je eigen kansen onder ogen 
zien, weten wat je wilt en kunt ontwikkelen, en je competenties 
laten zien aan de samenleving en de arbeidsmarkt: daarmee 
ronden 180 allochtone en vluchtelingenvrouwen uit een achter
standspositie hun EVCtraject af. Het project eindigt op 31 
december 2009, het rapport is klaar in 2010. EVC staat voor Eerder 
Verworven Competenties – een traject waarin de vrouwen een 
talententraining volgden, zes maanden vrijwilligerswerk deden bij 
een maatschappelijke organisatie, en een portfolio en toekomst
plannen maakten. Nu kunnen ze empowered, zelfstandig en actief 
deelnemen aan de samenleving. 
VluchtelingenWerk voert het traject uit als onderdeel van het 
landelijke participatieproject Duizend en één Kracht in samenwer
king met Movisie en Stichting Empowerment Centre. Het project is 
met succes afgerond bij zes regionale afdelingen van 
VluchtelingenWerk: VluchtelingenWerk Zuidvleugel, 
VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan, VluchtelingenWerk MaasDelta, 
VluchtelingenWerk MiddenNederland en Vluchtelingen en 
Nieuwkomers Zuid Gelderland. 
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VluchtelingenWerk maakt zich sterker zichtbaar
Een nieuwe regering die migranten en vluchtelingen de boodschap 
geeft minder welkom te zijn, is voor ons aanleiding om onze 
communicatie en fondsenwerving goed onder de loep nemen. We 
formuleren onze strategische doelen tot 2014. 
Allereerst streven we naar grotere zichtbaarheid van vluchtelingen 
en VluchtelingenWerk Nederland. Juist nu het maatschappelijk 
draagvlak voor vluchtelingen verzwakt. Veel Nederlanders kennen 
nauwelijks of geen vluchtelingen en ideeën worden vaak gevoed 
door vooroordelen. En hoewel nog steeds een meerderheid van de 
bevolking vindt dat Nederland ruimte moet bieden aan vluchte
lingen, blijkt uit eerdere onderzoeken die VluchtelingenWerk heeft 
laten uitvoeren dat een kleine minderheid van de Nederlanders 
niet zo open staat voor de boodschap van VluchtelingenWerk 
(Trendbox 2002, TNS NIPO 2005 en 2006). De blik en de houding 
van deze groep wijzigen kost veel geld. Geld dat we beter kunnen 
besteden aan de juiste boodschap op de juiste plek, aan grotere 
zichtbaarheid in onze bestaande achterban en bij de mensen die 
voor ons open staan: de bijnasympathisanten. Dat vereist een 
krachtiger merk – het tweede doel. Dat willen we bereiken door 
betere samenwerking en geïntegreerde communicatie tussen het 
Landelijk Bureau en de regionale afdelingen, van Zeeland tot 
Groningen. Dat is ook efficiënter, aangezien niet elke afdeling zijn 
eigen wiel hoeft uit te vinden. Inmiddels zijn de eerste stappen 
gezet, door goed georganiseerd overleg en uitwisseling. 
Het derde doel is meer binding: meer mensen die zich met tijd of 
geld aan ons verbinden, én een kring van sympathisanten die het 
draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving kunnen vergroten. 
Ten slotte moeten we onze inkomsten uit particuliere fondsenwer
ving vergroten, willen we de kwaliteit van ons werk op peil houden.

Plannen voor corporate communicatie

Begin 2011 starten we een doelgroepenonderzoek: wie zijn de •	
(potentiële) donateurs en vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk, wat lezen, zien en doen ze en hoe 
kunnen wij ze beter bereiken in de toekomst?

Samen met de regionale afdelingen ontwikkelen we op basis •	
van het doelgroepenonderzoek een overkoepelende 
campagne die we minimaal 3 jaar gaan voeren.

We willen sneller inspringen op de actualiteit door samen •	
met persvoorlichting publieksacties te ontwikkelen rond 
actuele zaken en misstanden.

Onze missie, visie, kernwaarden en huisstijl zijn niet overal •	
bekend of worden niet goed toegepast. Een werkgroep, waar 
ook de regionale afdelingen aan deelnemen, moet daar 
verandering in brengen en delen met alle betrokkenen. 

Fondsenwerving
Voor ons werk, en daarom voor vluchtelingen zelf, zijn donateurs 
onmisbaar. Niet alleen zijn de financiële bijdragen van levens
belang, ze tonen ook het draagvlak van de organisatie in de samen
leving aan. Zaak om huidige donateurs te behouden en nieuwe te 
werven. Voor voldoende inkomsten naast subsidies, giften en 
Nationale Postcode Loterijbijdragen, willen we 2.600.000 euro aan 
particuliere fondsen en donaties in 2010 binnenkrijgen. Plus, we 
willen de huidige donateurs aan ons blijven binden en het gift 
bedrag per donateur in ieder geval gelijk houden. 
We hebben succes: aan het eind van het jaar tellen we 2.700.000 
euro aan donaties, 5,5 procent meer dan begroot en 3,4 procent 
meer dan in 2009. Het aantal donateurs stijgt met 1.000 naar 
43.869. Bovendien stijgt de gemiddelde gift per donateur van 61,89 
euro naar 62,46 euro. Het percentage kosten voor fondsenwerving 
bedraagt 21,04 procent, in 2009 was dit 19,44 procent. Dit percen
tage ligt onder de norm van 25 procent die het Centraal Bureau 
Fondsenwerving hanteert. 
Uiteraard informeren we donateurs met de nieuwsbrief Voetsporen, 
een emailnieuwsbrief en een populaire versie van het jaarverslag. 
Bovendien vernieuwen we de wervingsbrieven en alle andere 
brieven die donateurs van ons ontvangen. Donateurs die daar prijs 
op stellen krijgen VluchtelingenWerk Magazine thuisgestuurd.
Onze aanpak om meer donaties en meer donateurs binnen te halen, 
is een combinatie van oude en nieuwe middelen. Werving door 
telemarketing is door het belmenietregister minder geschikt, en 
het accent verschuift naar deurtotdeurwerving en bijsluiters in 
bladen die bij onze doelgroep passen, zoals Vrij Nederland, National 
Geographic en de VPRO Gids. Voor een laagdrempelige kennisma
king met vluchtelingen lanceren we vlak voor Bevrijdingsdag de 
actiesite www.leveninveiligheid.nl. Bezoekers vinden er een 
kennistest, het verhaal van de Burundese Jeanne, de christelijke 
Dany uit Irak en Spéciose die de Rwandese genocide overleefde, en 
natuurlijk informatie over wat VluchtelingenWerk allemaal doet. 
Hieraan gekoppeld, publiceren we advertenties, stoppers en een 
televisiespot voor Socutera, met de mogelijkheid om via sms te 
doneren.

3 Communicatie
Twitter, Facebook, VluchtelingenWerk Magazine, Voetsporen, jaarverslag, folders, website, 
Compact, e-mailnieuwsbrief, campagnes, persberichten … allemaal manieren om vluchtelingen en 
VluchtelingenWerk Nederland zichtbaar te maken. Om een krachtig merk en meer binding te ontwikkelen 
nemen we onze communicatiestrategie goed onder de loep. In 2010 geeft VluchtelingenWerk Nederland 
1.8 miljoen euro uit aan communicatie.
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vrijwilligers waarvan 888 jongeren en 852 vluchtelingen en 
migranten – heel dicht in de buurt van de 1.000 jongeren en 1.000 
vluchtelingen of migranten die we voor ogen hebben. 
Het project vraagt een krachtige aanpak op verschillende vlakken. 
We ontwikkelen de campagne Parttime Held, brengen verande
ringen in de organisatie tot stand, zetten een trainerspool met 
vluchtelingen op en zorgen voor kennisoverdracht.
Vrijwilligers zijn goud waard voor de organisatie, voor de samen
leving en vooral voor vluchtelingen zelf. Zij bieden mensen op de 
vlucht houvast in onzekere tijden en zorgen ervoor dat vluchte
lingen een open en gastvrij land ervaren; in alle fasen van de 
asielprocedure, bij de zoektocht naar familieleden, naar werk of 
een huis, voor een potje schaak, als taalcoach en bij al het andere 
wat integratie aangaat … 

Diversiteit binnen VluchtelingenWerk
De organisatieverandering door Kwaliteit in Diversiteit houdt in dat 
we met veertien opleidingsprogramma’s 2.700 medewerkers en 
vrijwilligers in de regionale afdelingen trainen en opleiden in diver
siteit. Voor de trainerspool beginnen achtentwintig vluchtelingen in 
2010 met een uitgebreid programma. We bieden twee opleidings
trajecten: een voor vluchtelingentrainers met 13 deelnemers, en een 
traject voor vluchtelingencoaches met 15 deelnemers. Beide oplei
dingen lopen van oktober 2010 tot november 2011, het beschikbare 
budget is over beide trajecten verdeeld.
Voor de kennisoverdracht leggen we de ervaringen vast op 
www.vwnkid.nl, een site gevuld met verhalen en verslagen, inter
views met regionale projectleiders en directeuren, trainers van de 
Baak en leden van de landelijke projectgroep. Hier kunnen 
externen meeleren, de vrijwilligers inspiratie opdoen en belang
stellenden zich alvast verdiepen in diversiteitsbeleid.

Vrijwilligers werven: parttime held
Gezocht: parttime held is de titel van de campagne die project
leiders op het Landelijk Bureau samen met de regionale project
leiders ontwikkelen voor het project Kwaliteit in Diversiteit. Zo 
krijgen de afdelingen uitgebreide ondersteuning om nieuwe, 
jonge, allochtone vrijwilligers lokaal en regionaal te werven. In al 
het campagnemateriaal – de website, posters, flyers en folders 
van Gezocht: parttime held – staan échte vrijwilligers met hun 
persoonlijke motieven centraal. Zij zijn een held en een rolmodel 
voor vluchtelingen, en een voorbeeld voor andere vrijwilligers en 
belangstellenden in VluchtelingenWerk. De boodschap is dat je 
met een paar uur per week, naast werk of studie, al een verschil 
kan maken voor een vluchteling en je er ook heel veel voor terug 
krijgt. 
De campagne is ontwikkeld door campagnebureau Growing Minds 
dat gespecialiseerd is in onlinewerving en loopt van september 
2010 tot september 2011. Een minpunt is de te late aflevering van 
campagnematerialen waardoor veel afdelingen later dan gepland 
met de werving aan de slag kunnen. Ook functioneert een registra
tieprogramma voor nieuwe vrijwilligers niet goed, met veel 
irritatie en ongemak bij de deelnemende afdelingen als gevolg. 
Desondanks zijn de reacties door de hele organisatie heen 

Plannen voor fondsenwerving in 2011

Wat doen we goed, wat kan beter? Met die vraag gaan we een •	
online donateurspanel opzetten.

In plaats van het werven van rechtstreekse donaties organi•	
seren we een evenement waarbij mensen zelf geld 
inzamelen voor VluchtelingenWerk.

We willen televisie als kanaal voor fondsenwerving inzetten.•	

Nationale Postcode Loterij, bedankt! 
Net als in 2009 ontvangt VluchtelingenWerk ook in 2010 de vaste 
bijdrage van 10 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Uit 
de dertiende trekking keert de loterij een extra bedrag uit voor het 
project ‘De Werkelijkheid’. Een project dat de kracht en talenten 
van vluchtelingen zichtbaar maakt en waarbij Stichting de 
Vrolijkheid, UAF en VluchtelingenWerk samenwerken. 
Onze waardering voor de Nationale Postcode Loterij laten we zien 
op onze website, in het huisorgaan Compact, in VluchtelingenWerk 
Magazine en al onze andere communicatiemiddelen. Op haar beurt 
helpt de Nationale Postcode Loterij ons: via dagbladen, mailings en 
televisieuitzendingen komen miljoenen mensen in contact met 
VluchtelingenWerk. 
Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen beide organisa
ties is het filmpje waarin Winston Gerschtanowitz, ambassadeur 
van de Nationale Postcode Loterij, en vluchtelingambassadeur Paul 
Mbikayi samen het spel Fort Europa spelen. Met dit spel kruipt de 
speler in de huid van een vluchteling en ervaart zo wat hij allemaal 
meemaakt. Het filmpje is in maart te zien tijdens een uitzending 
van het programma Miljoenenjacht. Begin november kunnen 
deelnemers aan de Gouden Kofferactie van de Postcode Loterij een 
digitaal ‘koffertje’ op onze website zoeken – we zijn natuurlijk 
verheugd met het vele extra bezoek aan de site. Bovendien krijgt 
VluchtelingenWerk in diezelfde tijd een plekje in de huisaan
huismailing met een item over het vrijwilligerswerk en de 
campagne Parttime held. De mailing heeft een bereik van meer dan 
een miljoen. En in december toont het RTLprogramma Wat vindt 
Nederland flitsen over VluchtelingenWerk en de steun van de 
Postcode Loterij. Al met al voor VluchtelingenWerk welkome 
manieren die het Nederlandse publiek bewuster maken van het 
vluchtelingenvraagstuk en laat zien hoe het geld van de grootste 
goede doelenloterij van Nederland wordt besteed.

Krachtige campagne voor nieuwe vrijwilligers
Minimaal 1.000 jongeren en 1.000 vluchtelingen of migranten die 
zich als vrijwilliger voor VluchtelingenWerk inzetten. Dat is een van 
de ambitieuze doelstellingen van het tweejarige project Kwaliteit 
in Diversiteit (KiD). Met dit project, gestart in 2009, wil 
VluchtelingenWerk meer migranten en meer jongeren binden aan 
de organisatie en een andere visie op vluchtelingen bij het 
Landelijk Bureau en de regionale afdelingen bewerkstelligen. Veel 
jongeren reageren op de oproep om taalcoach te worden. Onze 
ambitie slaagt grotendeels: eind 2010 tellen we 3.673 nieuwe 
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Verkiezingen
Ons verkiezingsproject dat we voor 2011 op stapel hebben, komt in 
een stroomversnelling door de val van het kabinetBalkenende. In 
juni 2010 gaan de stembussen voor de Tweede Kamerverkiezingen 
open en met een klein budget proberen we onze invloed zo groot 
mogelijk te maken. Doel is om het draagvlak voor vluchtelingen en 
de bescherming die ze nodig hebben, te vergroten. Door politieke 
partijen te informeren én te beïnvloeden, zodat vluchtelingen
bescherming in alle partijprogramma’s terugkomt. En door kiezers 
duidelijk te maken wat de verschillende partijen van plan zijn met 
asielzoekers en vluchtelingen. Dit kunnen we doen dankzij de 
persoonlijke inzet van onze politiek actieve achterban en door 
samenwerking met partnerorganisaties. 
We formuleren amendementen op de partijprogramma’s die onze 
actieve achterban weer indient bij de partijen. Amendementen die 
het belang van het Vluchtelingenverdrag en internationale 
mensenrechtenverdragen benadrukken, die samenwerking in 
Europa voorstaan en de kansen voor asielzoekers om te werken 
vergroten, die pleiten voor verlaging van de leges en voor verlen
ging van de nareistermijn voor gezinsherenigers. Een aantal van 
deze amendementen haalt de partijprogramma’s. Vlak voor de 
verkiezingen krijgen alle lijsttrekkers nog een brief: Oproep aan 
een nieuw kabinet: Naar een veilige en zelfstandige opvang van 
asielzoekers. Ondertekend door Defence for Children, Stichting de 
Vrolijkheid, Raad van Kerken in Nederland, Stichting voor 
VluchtelingStudenten UAF, UNICEF Nederland, Vluchtelingen
Organisaties Nederland en VluchtelingenWerk Nederland. 
Voor burgers en politici maakt VluchtelingenWerk een 10punten
plan met een vergelijking van de partijprogramma’s over asiel, 
integratie en de EU. We publiceren een aparte verkiezingspagina 
op onze website en een folder met onder meer stellingen, misvat
tingen en feiten over vluchtelingen. Ook grijpen we het moment 
aan om via Twitter, Facebook en een blog veelgehoorde vooroor
delen over vreemdelingen en integratie te ontkrachten en de 
discussie op te zoeken met een breed publiek.

Regeerakkoord
VluchtelingenWerk wil de onderhandelingen tijdens de formatie 
beïnvloeden. Eerst laten we rond het begin van de onderhandelingen 
tussen VVD, CDA en PVV een NIPOpeiling doen. Daarmee hopen we 
het verschil te laten zien tussen vooral CDA en PVVstemmers over 
vluchtelingen en het te voeren beleid. Dat verschil blijkt er te zijn: 82 
procent van de CDAachterban blijkt voor een ruimhartige toelating 
voor vluchtelingen te zijn, bij de PVVstemmers is dat slechts 30 
procent.
De formateur ontvangt een brief van ons over de gevolgen van de 
plannen die de aanstaande regering maakt. Die brief publiceren we 
ook op www.geachteformateur.nl. 
Op 14 oktober liggen er een regeerakkoord en gedoogakkoord, en 
het minderheidskabinet gaat van start – vluchtelingvriendelijk zijn 
die akkoorden niet. ‘Verbijsterend’, zo noemt directeur Dorine 
Manson de asielparagraaf uit het regeerakkoord. Want asielzoekers 
moeten bijvoorbeeld voortaan bewijzen dat ze gevaar lopen in hun 
land van herkomst. Voorheen moesten ze dat aannemelijk maken, 

positief. Het Landelijk Bureau is echt een facilitator voor de regio
nale afdelingen, waarbij we de ervaring in samenwerking tijdens de 
campagne Weet u de weg in … uit 2008 en 2009 goed gebruiken. In 
het materiaal kunnen regionale afdelingen ook hun eigen infor
matie opnemen, een eigen oproep, een Twitter of Facebook
account of gewoon een adres. Zo laten we zien dat 
VluchtelingenWerk overal in het land zit, en dat je in je eigen 
woonplaats vrijwilliger kunt worden. Dat is ook de sterke kant van 
onze vereniging: dat we lokaal geworteld zijn en dat integratie van 
vluchtelingen lokaal plaatsvindt. 

Plannen voor diversiteit in 2011

We willen nog meer jongeren en vluchtelingen/migranten •	
werven als vrijwilliger zodat we de aantallen en doelstel
lingen van het project halen. Dat geldt ook voor de nog 
resterende aantallen medewerkers en vrijwilligers die we 
willen trainen in diversiteitsbeleid.

We ronden de opleidingen voor 28 vluchtelingen tot trainer •	
en coach af. We onderzoeken of zij ook bij andere instel
lingen en bedrijven ingezet kunnen worden.

Met papieren en digitale uitnodigingen willen we •	
www.vwnkid.nl meer onder de aandacht brengen van 
externe belangstellenden.

Na september 2011 willen we de campagne •	 Gezocht: parttime 
held gebruiken om ook andere vrijwilligers te werven dan 
jongeren en vluchtelingen.

Bezuinigingen in het regeerakkoord
Het wordt vluchtelingen steeds moeilijker gemaakt om asiel te 
krijgen in Nederland. De drempels en kosten worden steeds hoger. 
Asielzoekers moeten voortaan bewijzen dat ze gevaar lopen in hun 
land van herkomst. Vluchtelingen moeten steeds meer kosten zelf 
dragen, waardoor velen in de schulden komen. Voorbeelden van 
hoe de bescherming van vluchtelingen in Nederland in 2010 flink 
onder druk komt te staan. We maken ons zorgen over de ambtelijke 
bezuinigingsvoorstellen, de toon van het debat tijdens de verkie
zingen en het regeerakkoord.

Allereerst de ambtelijke bezuinigingsvoorstellen in april. Die 
sluiten naadloos aan op het asielbeleid van de laatste jaren dat 
telkens scherper wordt. Opvallend is dat een nieuw, goedkoper 
opvangmodel ontbreekt, terwijl er juist op dit deel van de justitie
begroting winst te behalen is, met behoud of zelfs met verbetering 
van kwaliteit. In het voorstel om de asielprocedure te verkorten 
kan VluchtelingenWerk zich vinden, maar dan wel met de garantie 
van zorgvuldigheid. Bezuinigen op de inburgering van vluchte
lingen, zoals wordt voorgesteld, kost in de toekomst meer geld, 
bijvoorbeeld door meer bijstandsuitkeringen. Het doel van de 
ambtelijke voorstellen is dat het kabinet bezuinigingsideeën op 
voorraad heeft – en sommige vinden hun weg naar het regeerak
koord.
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We willen het aantal mensen dat social media gebruiken voor •	
de boodschap van VluchtelingenWerk uitbreiden.

Opgefriste landelijke website
Op onze eigen site www.vluchtelingenwerk.nl zijn we in verkie
zings en formatietijd sterk actief: we lanceren onder meer een 
aparte verkiezingspagina op de website en een speciaal blog om 
discussie en dialoog over belangrijke verkiezingsthema’s te 
stimuleren. 
Ook nemen we in 2010 de site zelf onder handen – en onze doelen 
weten we te realiseren. De website krijgt een goede en aantrekke
lijke inhoud met een menustructuur die de inhoud helder ontsluit. 
De meeste standpunten van VluchtelingenWerk zijn geredigeerd en 
hebben een eigen plek –februari 2011 zijn alle zestig standpunten 
beschikbaar. De ‘look & feel’ van de homepage, de belangrijkste 
pagina en het visitekaartje van VluchtelingenWerk, is actueler en 
gevarieerder, met nieuwe rubrieken en series en een Engelstalige 
pagina voor buitenlandse websitebezoekers. We ontwikkelen een 
speciale serie ‘Aan het werk’ waarin vluchtelingen vertellen over 
hun werk – een serie over vrijwilligers zit in de pen. Ook haken we 
vaker in op speciale dagen, zoals Mensenrechtendag, 
Bevrijdingsdag, Wereldvluchtelingendag, Burendag. Dit alles 
betekent dat ook intern een betere coördinatie en meer professio
nalisering nodig is. Daarvoor neemt VluchtelingenWerk halverwege 
het jaar een webmaster aan en krijgt het webteam scholing in het 
content management systeem. 
Met de verfriste website willen we meer bezoekers lokken. Dat 
lukt. Omdat de homepage vrijwel dagelijks wijzigt, indexeert 
Google ons ook dagelijks waardoor de site sneller en beter 
vindbaar is. Het aantal bezoekers in 2010 stijgt met ruim 70 
procent ten opzichte van 2009: 147.000 tegenover 85.000. Bijna de 
helft van die extra bezoekers, ruim 32.000, komen dankzij een 
grote actie van de Nationale Postcode Loterij op onze site terecht.

Plannen voor de landelijke website in 2011

We evalueren de huidige site en maken op basis daarvan een •	
start met een vernieuwde site.

We bouwen de Engelstalige pagina uit tot een Engelstalige •	
website die geïntegreerd is in de landelijke site.

We willen de Bibliotheek vullen met onze brieven, jaarver•	
slagen en andere documenten.

We ontwikkelen een onderdeel Projecten met daarin onze •	
landelijke en regionale projecten.

We starten met Google Grants, een gratis advertentie•	
programma voor nonprofit organisaties. 

Professionele regionale sites
Een aantal regionale sites krijgt in 2010 een nieuwe vormgeving in 
de huisstijl van VluchtelingenWerk, wat zorgt voor meer eenheid 
en een herkenbaar VluchtelingenWerkmerk. Het Landelijk Bureau 

een heel andere invalshoek. ‘Immers, hoe bewijs je dat continu 
bedreigd wordt? Of op een dodenlijst staat?’, aldus Manson in ons 
magazine. De inzet in het regeerakkoord en gedoogakkoord is duide
lijk: substantieel minder asielzoekers en migranten. Door maatre
gelen die overigens strijdig zijn met internationale verdragen en 
Europese afspraken, door integratie als voorwaarde te stellen om te 
blijven, en door iemand volledig zelf verantwoordelijk te maken voor 
inburgering en integratie.
Bij de start van het kabinetRutte in oktober kiezen we voor een 
korte, pittige publiekscampagne. Met de boodschap ‘Het nieuwe 
kabinet sluit de deur voor mensen in levensgevaar’ is directeur 
Dorine Manson drie dagen te horen op radio 1, 2, 4, 5, Sky Radio en 
de regionale zenders. Een campagne waarmee we onze zorg over de 
verharding van het debat en de gevolgen van de kabinetsplannen 
voor vluchtelingen en asielzoekers kenbaar maken. Onze actie krijgt 
kritiek en bijval. Sommigen, ook uit onze eigen achterban, storen 
zich aan de toon van de campagne. Anderen zijn blij dat 
VluchtelingenWerk duidelijk stelling neemt. 
Met het oog op het debat rond de regeringsverklaring ontvangt de 
Tweede Kamer onze analyse van de meest ingrijpende maatregelen. 
Oppositiepartijen nemen veel van de bezwaren en zorgen van ons 
over. Uiteraard blijft VluchtelingenWerk Nederland dit kabinet en 
vooral de ministers voor Asiel en Immigratie en van Binnenlandse 
Zaken zeer nauw en kritisch volgen. 

VluchtelingenWerk experimenteert met social media
In 2010 experimenteren we met sociale media – we onderzoeken of 
dat ons werk meer over het voetlicht brengt, onze bekendheid kan 
vergroten en onze achterban sterker aan ons kan binden. Vanwege 
de enorme populariteit en groei liggen Twitter en Facebook voor de 
hand. Nieuws, persberichten en vacatures delen we standaard met 
onze volgers. Ook foto’s van evenementen en links naar interes
sante artikelen en documentaires over vluchtelingen komen op 
Twitter en Facebook terecht. 
Inmiddels kunnen we aardige resultaten melden. Het blog rond 
verkiezingstijd telt ongeveer 15 actieve bloggers die rond 40 posts 
plaatsen, en een totaal aantal bezoekers van 760. Op Twitter tellen 
we 350 volgers, we plaatsen 300 tweets. Ons Facebookaccount 
krijgt maandelijks bijna 500 bezoekers, we hebben er ruim 500 
fans, we plaatsen rond 140 posts en krijgen ruim 1.000 reacties 
van bezoekers.
Deze media genereren ook – nog zeer bescheiden – bezoek aan 
onze website: Twitter zorgt voor ruim 600 extra bezoeken en 
Facebook voor bijna 1.000 extra bezoeken.

Plannen voor social media in 2011

We willen bezoekers de mogelijkheid bieden onze website•	
artikelen op hun Twitter of Facebookpagina te plaatsen.

We gaan actief meer volgers voor onze social media werven.•	
Websitebezoekers moeten onze Twitter en Facebook•	

pagina’s beter kunnen vinden. We zullen onze social media
uitingen beter integreren met de website. 
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Plannen voor VluchtelingenWerk Magazine in 
2011

We groeien naar acht regionale edities. •	
We streven naar een meer geïntegreerde communicatie. •	

Onder meer door in het magazine te verwijzen naar de 
website, waar de lezers extra’s vinden zoals meer boeken 
en filmtips of achtergronden over een bepaald onderwerp.

VluchtelingenWerk in de pers
Wat betekent de nieuwe asielprocedure voor asielzoekers? Wat zijn 
de gevolgen van een klacht bij de Europese Commissie over de Wet 
Inburgering Buitenland? Worden Somaliërs en Irakezen nu wel of 
niet uitgezet? Waarom tikt het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens de overheid op de vingers? Lukt het ‘pardonners’ een baan te 
vinden? Onderwerpen die directe gevolgen hebben voor vluchte
lingen en asielzoekers en waarvoor VluchtelingenWerk zoveel 
mogelijk de aandacht bij radio, televisie, kranten en internetmedia 
zoekt. De grote thema’s van 2010 in onze mediaaandacht zijn toch 
wel de verkiezingen en de kabinetsplannen die we zorgelijk achten 
voor vluchtelingen. 
VluchtelingenWerk komt 9 keer op televisie, is 30 keer te horen op 
de radio en wordt 187 keer genoemd in kranten. Op Radio 1 blikt 
directeur Edwin Huizing bij zijn afscheid terug op negen jaar 
VluchtelingenWerk. De nieuwe directeur Dorine Manson krijgt in 
haar eerste werkweek de kans een nieuw geluid te laten horen in een 
nieuwe politieke situatie. Ze maakt haar radiodebuut als hoofdgast 
bij Dit is de Zondag op radio 1. Een maand later geeft ze op diezelfde 
zender Felix Meurders uitleg over onze radiospot die na het 
verschijnen van het regeerakkoord op verschillende landelijke en 
regionale radiozenders te horen is. Verder staat ze in het tijdschrift 
Opzij en is ze te beluisteren bij BNR over de situatie in Irak. Manager 
Asiel Trees Wijn reageert zowel voor RTL Nieuws, het NOS journaal en 
Radio 1 over de stop op uitzetting van Irakezen naar het gevaarlijke 
Bagdad en bij Eenvandaag over problemen rond medische zorg voor 
asielzoekers. 
Naast alle actualiteit zorgt VluchtelingenWerk ervoor dat vluchte
lingen en vrijwilligers steeds meer een gezicht krijgen in diverse 
radio en televisieprogramma’s en magazines. Zo verschijnen er 
mooie items in Aanpakkers van de NTR, KoffieMax van omroep Max, 
Cappuccino en Door de Wereld van EOradio, maar ook bladen als 
Libelle en Primo maken indrukwekkende portretten van vluchte
lingen.

faciliteert de professionalisering van de sites; het project bouwt 
voort op de resultaten van de pilot regionale websites uit 2008. 
Drie regionale afdelingen doen mee, minder dan verwacht: 
VluchtelingenWerk Zeeland, Stichting Nieuwkomers en 
VluchtelingenWerk Brabant Centraal en VluchtelingenWerk Zuid 
en OostGelderland. In twee bijeenkomsten leren de afdelingen 
onder meer om te gaan met het content management systeem. 
Doel is de drie sites in het voorjaar van 2011 in de lucht te hebben, 
waarmee het totaal aantal afdelingen met een website in de 
huisstijl op zes komt. 

Midden Gelderland www.svmg.nl
Zuid en Oost Gelderland www.vzog.nl
Noordwestholland www.vwnwh.nl
Midden Nederland www.vwmn.nl
Brabant Centraal www.snvbrabantcentraal.nl

Plannen voor regionale websites in 2011

Het project met de drie deelnemende afdelingen ronden we in 
februari af met een evaluatie. We onderzoeken of andere 
afdelingen ook samen met het Landelijk Bureau een website 
willen ontwikkelen.

VluchtelingenWerk Magazine
Een uitgebalanceerde mix aan interviews, achtergrondartikelen en 
human interestverhalen over vluchtelingen en vrijwilligers, kunst, 
cultuur en media rondom vluchtelingen en een prikkelende column: 
VluchtelingenWerk Magazine is een echt podium voor vluchte
lingen en hun verhalen. Sinds 2009 geven we dit relatiemagazine 
uit in zijn huidige vorm. Het informeert, bindt en betrekt onze 
donateurs, vrijwilligers en stakeholders. In 2010 hebben we twee 
doelen voor het magazine: groeien van vier regionale edities naar 
acht. En we willen kwaliteit in drukwerk, tekst en beeld behouden 
tegen een scherpere prijs. 
Voor de scherpere prijs grijpen we in door met 28 in plaats 36 
pagina’s te verschijnen, een kostenbesparing van 25 procent. Om 
de inhoud en kwaliteit overeind te houden, zoeken we oplossingen 
in de vormgeving. 
Vier regionale afdelingen hebben al in 2009 een eigen nieuwspa
gina in het magazine. In 2010 werven we vier andere regionale 
afdelingen zodat we acht regionale edities gaan maken. Die edities 
versterken de band met vrijwilligers en donateurs in de regio en 
zorgen voor meer ‘voelsprieten’ in het land. Door de wisseling van 
de hoofdredacteur moeten we de verschijning van de vier nieuwe 
regionale edities uitstellen tot het eerste nummer van 2011.



 25 |  VluchtelingenWerk Nederland  Jaarverslag 2010

en andere EUlidstaten die zich steeds verder afsluiten voor vluch
telingen. Terwijl deze landen in internationale verdragen hebben 
beloofd mensen te helpen die vrezen voor schending van hun 
mensenrechten.

VluchtelingenWerk op Bevrijdingsfestivals
Onder het motto ‘Vrijheid wereldwijd, wat is daarvoor nodig?’ vieren 
duizenden Nederlanders op 5 mei Bevrijdingsdag. Op de dertien 
Bevrijdingsfestivals is, naast een prachtige lineup van artiesten en 
optredens van de Ambassadeurs van de Vrijheid, VluchtelingenWerk 
als vanouds aanwezig. Met ‘Neem een vrije trap voor de vrijheid’ 
kunnen bezoekers een figuur met een geweer – symbool voor 
onderdrukking en geweld – omver trappen. Zoals de directeur het 
verwoordt: “Nederland leeft al 65 jaar zonder oorlog, maar te vaak 
ontbreekt het in ons land aan compassie voor mensen die wel in 
oorlog leven. VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat er altijd 
ruimte blijft voor mensen die bedreigd, gemarteld of vervolgd 
worden. Neem daarom op 5 mei een vrije trap voor de vrijheid en 
schiet zo symbolisch een regime van onderdrukking omver.” De vrije 
trapnemers krijgen een polsbandje met het webadres van de speciaal 
ontwikkelde actiesite www.leveninveiligheid.nl. Per festival doen 
meer dan 250 mensen mee. 
In de aanloop naar 4 en 5 mei rijdt de Vrijheidstrein door het land. 
Vijf weken lang zijn twee filmpjes in de trein te zien, gemaakt door 
VluchtelingenWerk, met portretten van vluchtelingen en van 
vrijwilligers. Ook organiseert VluchtelingenWerk vier keer een 
Mensenbieb in de trein en doet mee aan twee debatten. Ten slotte 
staan we op 5 mei pontificaal in de Metro, de krant bereikt bijna 
2 miljoen lezers.
Al sinds 2005 is VluchtelingenWerk Nederland samen met War 
Child, Amnesty International en Cordaid partner van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei die de festivals organiseert. Het Landelijk 
Bureau zorgt voor communicatie en coördinatie en regelt het 
benodigde materiaal, van promotiemateriaal tot stiften. De 
opbouwers, festivalstandhouders en andere vrijwilligers komen 
van de dertien deelnemende regionale afdelingen. Met de 43.000 
euro die we eraan uitgeven blijven we ruim binnen de begroting 
van 50.000. Dat is ook minder dan voorgaande jaren, door een 
efficiëntere aanpak en minder uitbestedingen.

Plannen voor Bevrijdingsfestivals in 2011 

Net als in 2010 willen we de festivals efficiënter organiseren.

Plannen voor persvoorlichting in 2011 

We richten de blik scherp op de plannen van het kabinet, •	
maken de balans op van één jaar nieuwe asielprocedure, 
volgen de uitzettingen naar gevaarlijke gebieden en 
problemen rond gezinshereniging, en vertellen over de 
inkomenspositie van vluchtelingen en hun obstakels om 
werk te vinden. 

We willen vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven •	
zodat discussies over beleid en cijfers ook over mensen gaat. 

Educatie: vluchtelingen in Het Klokhuis
Bijzondere vermelding verdienen de twee afleveringen over vluch
telingen in het educatieve kinderprogramma Het Klokhuis in 
december op Nederland 3 bij de NTR – afleveringen die tot stand 
komen in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland. De 
eerste aflevering op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, 
brengt een gezin uit Somalië in beeld, hun vluchtmotief, de asiel
procedure en de opbouw van een nieuw bestaan. De week erop 
volgt Het Klokhuis hoe de tienjarige Parwana, die met haar ouders 
uit Afghanistan is gevlucht, in een asielzoekerscentrum leeft. De 
Klokhuisuitzendingen moeten bijdragen aan een groter draagvlak 
voor de opvang van vluchtelingen in Nederland. VluchtelingenWerk 
heeft met een gift uit het Draagvlakfonds de gebruiksrechten voor 
de uitzendingen verkregen.

Plannen voor educatie in 2011

Op basis van de twee Klokhuisuitzendingen ontwikkelen we 
een lesbrief voor het basisonderwijs.

Krant voor Wereldvluchtelingendag
Op 18 juni, twee dagen voor Wereldvluchtelingendag, verschijnt 
een Vluchtelingenkrant in een oplage van bijna een half miljoen 
exemplaren. De krant wordt verspreid als bijlage bij het gratis 
dagblad Metro, via kerken, op festivals en via de deelnemende 
organisaties. In de krant vertellen vluchtelingen wat het betekent 
om te moeten vluchten door oorlog of vanwege politieke ideeën, 
afkomst, geloof of seksuele geaardheid. Daarnaast bevat de krant 
verhalen over het leven in asielzoekerscentra, de omstandigheden 
in vreemdelingendetentie en over hun integratie in en bijdrage aan 
de Nederlandse maatschappij. Het doel van de krant is misver
standen over vluchtelingen uit de wereld te helpen en de rol die 
Nederland speelt in wereldwijd perspectief te plaatsen.
De krant komt voort uit een unieke samenwerking op initiatief van 
de UNHCR, met Amnesty International, Internationale Organisatie 
voor Migratie (IOM), Kerk in Actie, Stichting voor Vluchteling
Studenten UAF, Stichting Vluchteling, Stichting de Vrolijkheid en 
VluchtelingenWerk Nederland.
De acht organisaties zijn bezorgd over de houding van Nederland 
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Medewerkers in een afgeslankt Landelijk Bureau
Inkrimpen betekent minder personeel. Een deel van de medewer
kers verlaat de organisatie door natuurlijk verloop of door tijde
lijke contracten die ten einde lopen – 16 medewerkers krijgen 
helaas te maken met een gedwongen ontslag. Personeel ontslaan 
is altijd pijnlijk en vraagt om zorgvuldig handelen. We hebben 
nauwkeurig onderzocht voor welke functies geen financiering meer 
te vinden is en welke staffuncties kunnen vervallen. Daarnaast 
gaat de krimp ‘van boven naar beneden’. Met als sprekend 
voorbeeld dat we per 1 januari 2011 van een tweehoofdige directie 
naar één directeur gaan. Uiteraard is de ondernemingsraad in een 
vroeg stadium betrokken bij deze operatie en is, in overleg met de 
vakbond, een degelijk sociaal plan opgesteld. Helaas gaat de krimp 
wel ten koste van de diversiteit in personeel. Per 31 december zijn 
er 95 formatieplaatsen, waarvan er 93 bezet zijn.
 

Plannen voor Vereniging & Organisatie in 2011

We streven naar een nog sterker samenhangende taakverdeling 
binnen het Landelijk Bureau. Dat vereist een efficiënte organi
satievorm, waardoor vrijwilligers en beroepskrachten zich 
verbonden voelen met hun werk voor vluchtelingen.

VluchtelingenWerk 2.0
De noodzaak voor maatschappelijk draagvlak en inzet voor vluch
telingenbescherming is actueler dan ooit. Tegelijkertijd komt de 
financiering van VluchtelingenWerk Nederland de komende jaren 
naar verwachting verder onder druk te staan. Daarom streven we 
naar een slagvaardige interne organisatie, om kwaliteit te kunnen 
blijven leveren in de belangenbehartiging voor en begeleiding van 
asielzoekers en vluchtelingen. In december 2009 heeft het lande
lijk bestuur dan ook besloten een werkgroep opdracht te geven 
voorstellen te formuleren die de interne organisatie verbeteren.
Deze werkgroep ‘VluchtelingenWerk 2.0’ komt in juni 2010 met 
adviezen om maatschappelijke betrokkenheid, ondernemerschap, 
continuïteit, slagvaardigheid en externe samenwerking te 
vergroten. Hierbij past een organisatiemodel dat centrale sturing 
op merk en kwaliteit versterkt, en waarbij ondersteunende en 
eigenstandige landelijke taken worden gescheiden en vertegen
woordiging en inspraak meer recht doen aan het karakter van een 
maatschappelijke beweging. 

Een afgeslankt Landelijk Bureau
In 2010 krimpt het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk 
Nederland. We gaan van 130 naar 95 formatieplaatsen. Door de 
economische crisis en veranderingen in de verenigingsstructuur 
bleek eind 2009 al dat we de taken en de organisatie van het 
Landelijk Bureau moesten aanpassen en inkrimpen. Met als leidend 
principe: de kwaliteit en de kern van ons werk blijft behouden. 
Voor de landelijke taken is er nu een zogenaamde kernformatie met 
een minimaal aantal medewerkers dat nodig is om de landelijke 
taken uit te voeren: zoals lobby, belangenbehartiging, uitvoe
ringsondersteuning, fondsenwerving en de verenigingstaken. Het 
opheffen van de afdeling Strategie & Ontwikkeling is de belang
rijkste aanpassing. Een deel van de taken van deze afdeling 
hevelen we over naar de andere drie afdelingen. Daarnaast krijgen 
vooral de afdelingen Vereniging & Organisatie en Integratie met de 
bezuinigingen te maken.

Taken in een afgeslankt Landelijk Bureau
Voor de afdeling Integratie zijn de gevolgen van de bezuinigings
operatie op het Landelijk Bureau ingrijpend. Deze afdeling krimpt 
van 36 naar 27 formatieplaatsen. Daardoor zijn er minder 
beleidsmedewerkers in het Kenniscentrum, bezuinigingen bij 
Emplooi en verdwijnt de fondsbeheerder van het 
Vluchtelingenfonds. Naast het management blijven er twee 
eenheden bestaan: de eenheid Kenniscentrum en de eenheid 
Participatie. Voor sommige taken en nieuwe projecten zal de 
afdeling Integratie andere middelen, buiten VluchtelingenWerk, 
moeten vinden. 
De afdeling Vereniging & Organisatie gaat terug van 42 naar 34 
mensen. De eenheden Communicatie & Fondsenwerving en de ICT & 
Facilitaire Dienst blijven gehandhaafd. Daarnaast is er een nieuwe 
eenheid Bedrijfsvoering waar financiën en personeelszaken onder 
vallen. De eenheid Sturing valt voortaan direct onder de directeur. 
De afdeling Asiel wordt ontzien, zodat we de kerntaak van de 
landelijke organisatie – het opkomen voor de rechten van vluchte
lingen – goed kunnen blijven vervullen. De afdeling krijgt er zelfs 
taken bij. Bijvoorbeeld om de zichtbaarheid van de organisatie te 
versterken. Er werken 35 betaalde medewerkers en 14 vrijwilligers 
en stagiaires. De afdeling bestaat uit: management (inclusief 
persvoorlichter en secretariaat), de eenheid Asielprocedure en de 
eenheid Opvang & Terugkeer.

4 Vereniging & Organisatie
We hebben idealen: een betere wereld voor vluchtelingen, een eerlijke kans voor asielzoekers en ruime 
kansen voor vluchtelingen om mee te doen in de samenleving. Met een fijnmazig net met afdelingen, 
medewerkers en vrijwilligers door het hele land is de Vereniging VluchtelingenWerk dáár aanwezig 
waar asielzoekers en vluchtelingen ons nodig hebben. In 2010 besteden we 3,2 miljoen euro aan de 
ondersteuning van de Vereniging.
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voor de advocatuur. Andere vaste gebruikers zijn rechtbanken, 
universiteiten, UNHCR, INLIA, NIDOS, Amnesty International, de 
Nationale ombudsman, Humanitas, UAF, IOM, Cordaid, Forum, 
Maatwerk en ECRE.
Van de ruim duizend gebruikers logt 20 procent dagelijks in en 70 
procent bijna wekelijks. In november 2010 krijgt VluchtWeb een 7,9 
van de advocaten en een 7,4 van de eigen achterban. In de tweede 
helft van het jaar starten we de voorbereidingen om de databank 
opnieuw in te richten zodat we nog meer mensen kunnen bereiken 
en het zoeken in de omvangrijke database makkelijker te maken. In 
2010 bestaat VluchtWeb tien jaar: op 14 september 2000 konden 
abonnees voor het eerst inloggen, meteen meldden zich 200 
abonnees aan. 

Plannen voor VluchtWeb in 2011 

We voltooien de nieuwe inrichting van VluchtWeb.

Kennisforum: informeel netwerk in VluchtelingenWerk 
Nieuw sinds najaar 2009 is het Kennisforum, het laagdrempelige 
en bijna gratis online middel om informeel kennis en ervaring uit 
te wisselen. Hier kunnen medewerkers en vrijwilligers van de 
regionale afdelingen elkaar makkelijk bereiken met vragen, tips en 
suggesties. Een goede oplossing in Groningen kan immers ook 
werken in Zeeland. Maar soms niet, en daar heeft iemand uit 
NoordHolland dan wellicht weer een oplossing voor. 
In 2010 groeit het forum snel, tot meer dan 600 leden en ruim 20 
onderwerpgroepen. Wel merken we dat het Kennisforum nog beter 
zou kunnen draaien. Van de ruim 600 leden logt maar een deel met 
regelmaat in. Per dag zijn er circa 30 bezoekers op het 
Kennisforum, sommigen van hen leveren zelf een bijdrage.

Plannen voor het Kennisforum in 2011 

We onderzoeken hoe deelnemers actiever kunnen zijn op het 
Kennisforum.

Personeelsbeleid
In 2009 troffen we al voorbereidingen om beoordelingsbeleid in te 
voeren, één van de bouwstenen van het strategisch personeelsbe
leid. In 2010 wordt dit beleid concreet met een systematiek van 
plannings, voortgangs en resultaatgesprekken. Deze aanpak 
zorgt ervoor dat leidinggevenden en medewerkers elkaar kunnen 
aanspreken op functioneren, gedrag en afspraken. Dit past bij 
onze wens om resultaatgerichter te werken. Eind 2009 zijn de 
leidinggevenden getraind – in 2010 beginnen de plannings en 
voortgangsgesprekken, de resultaatgesprekken vinden plaats aan 
het eind van het jaar. Eind 2010 stemt de ondernemingsraad in met 
deze systematiek van gesprekken. Het jaar 2010 wordt als lerend 
jaar beschouwd, dat we in het eerste kwartaal van 2011 evalueren 

De werkgroep stelt een aantal essentiële besluiten voor om de 
gewenste veranderingen te bewerkstelligen. Het advies van de 
werkgroep is overgenomen door bestuur en Verenigingsraad. In de 
tweede helft van 2010 werken drie programmateams onderdelen 
van dit voorstel verder uit. De teams doen dit onder de vleugels 
van een regiegroep, bestaande uit bestuurders en managers van 
het Landelijk Bureau en van de regionale afdelingen. Het gaat om 
de volgende onderdelen:

Governance•	 : taken, rol en bevoegdheden van Verenigingsraad, 
bestuur en Directeurenoverleg in hun onderlinge relatie evalu
eren en voorstellen doen voor aanpassingen. Hierbij wordt ook 
de samenstelling van het bestuur heroverwogen. 
Landelijke Taken•	 : voorstellen formuleren over de afbakening, 
organisatie en financierbaarheid van collectieve functies 
binnen de vereniging. Te denken valt aan eigenstandige lande
lijke taken, ondersteunende centrale diensten en kennis en 
expertise.
Bedrijfsvoering en Financiën•	 : voorstellen ontwikkelen om het 
financieel management binnen de vereniging te verbeteren. 
Dat betreft vooral financieringsstrategie op de lange termijn, 
risicomanagement en de instrumenten die nodig zijn om de 
strategie uit te voeren.

De Helpdesk van VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk is een kennisintensieve organisatie. 
Medewerkers en vrijwilligers helpen vluchtelingen bij hun 
integratie in Nederland. Zij kunnen dat niet doen zonder steeds 
gevoed te worden met relevante kennis en ervaring. 
Beleidsmedewerkers pleiten in Den Haag voor een zorgvuldig 
vluchtelingenbeleid. Om dat goed te doen, moeten zij gevoed 
worden met ervaringen uit de uitvoeringspraktijk. Het 
Kenniscentrum van de afdeling Integratie fungeert als draaischijf 
voor al die kennis en ervaring. Via de Helpdesk staan specialisten 
van het Kenniscentrum dagelijks in contact met medewerkers en 
vrijwilligers in het land. Samen behandelen zij vragen over gezins
hereniging of inburgering. In 2010 krijgt de Helpdesk 3.000 
telefoontjes, vooral met vragen over de ingewikkelde regels rond 
gezinshereniging. 

Plannen voor het Kenniscentrum in 2011 

We willen het Kenniscentrum en de kennis die de specialisten in 
huis hebben, beter zichtbaar maken.

VluchtWeb: dé kennisbank van VluchtelingenWerk 
Kamerstukken, beslistermijnen, afwijzingsgronden, internationale 
asielprocedures, dossiers over de Vreemdelingenwet, informatie 
over herkomstlanden van Angola tot Servië, geannoteerde juris
prudentie, Europese definitierichtlijnen, gezinshereniging, inbur
gering en naturalisatie: op VluchtWeb, onze online databank, zijn 
drieënzestigduizend documenten te vinden. De databank is onmis
baar voor medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk en 
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en, mocht dat nodig zijn, na instemming van de ondernemingsraad 
bijstellen. 
Het ziekteverzuim, inclusief zwangerschaps en bevallingsverlof 
daalt in 2010 ten opzichte van 2009: 3,9 procent in 2010 tegenover 
6,2 procent het jaar daarvoor – vooral het langdurig ziekteverzuim 
neemt sterk af. 

Nieuwe ict-toepassingen
Naast menskracht is ook icttechnologie belangrijk voor het 
Landelijk Bureau en de regionale afdelingen. Hierin ontwikkelen 
we geregeld nieuwe toepassingen. Zo ontwikkelt de ictafdeling in 
2010 voor de vereniging twee breed inzetbare applicaties: 
eMentoring voor werkzoekende vluchtelingen met werkgevers 
(mentors en mentees) in MiddenGelderland en een module 
personeelsadministratie die ter beschikking komt van diverse 
afdelingen. Een verdere ontwikkeling van het 
VluchtelingenVolgsysteem (VVS) komt dit jaar vooral de integra
tieactiviteiten bij de regionale afdelingen ten goede. Met een 
apart ictproject krijgen ook de activiteiten van Emplooi een plek 
in het VVS. 

Huisvesting: minder meters en minder energie 
Een interne verhuizing op het Surinameplein eind 2010 levert het 
Landelijk Bureau een kostenbesparing van 15 procent op de huur 
op. We gebruiken minder ruimte op een efficiëntere manier en 
kunnen daardoor begin 2011 de hele eerste etage in onderhuur 
doen. 
Het pand krijgt in 2010 ook duurzame verlichting. Naar aanleiding 
van een initiatief van de Nationale Postcode Loterij vervangen we 
zo’n 400 halogeenspots door duurzame LEDspots. Hoewel 
LEDspots duur in aanschaf zijn, verdient deze investering zich in 
minder dan acht maanden terug. En door op een slimme manier het 
aantal tlbuizen te verminderen, daalt onze elektriciteitscon
sumptie met 20 procent. 
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In 2010 vergadert het bestuur tien keer. Bij de vergaderingen zijn 
de directie en de controller aanwezig. Het bestuur geeft in 2010 
(zie besluiten van de Verenigingsraad) de opdracht voor een 
herinrichting van de vereniging (VluchtelingenWerk 2.0). De 
secretaris en penningmeester van het bestuur maken onderdeel uit 
van de regiegroep van dit traject. 

Samenstelling bestuur met hoofd- en nevenfuncties

Harry J. van den Bergh, voorzitter
Benoeming in 2000 / laatste termijn eindigt voorjaar 2012
Hoofdfunctie ondernemer en adviseur
Relevante nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Joods 
Maatschappelijk Werk | Penningmeester Humanity in Action | Lid 
Board of Governors van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem | 
Voorzitter Beleggingsfonds Joods Maatschappelijk Werk | Lid Raad 
van Nesteliers (Adviescollege Koninklijke Marechaussee)

Jos van Gennip, vicevoorzitter 
Benoeming in 2000 / laatste termijn eindigt voorjaar 2011.
Hoofdfunctie geen 
Relevante nevenfuncties Voorzitter Socires | Voorzitter Society for 
International Development, Netherlands Chapter (SID) tot mei 2010 
| Lid Governing Council of the Society for International 
Development Worldwide | Voorzitter NCDO | Lid bestuur van het 
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) |Lid VNG 
Adviescommissie Gemeentelijke Samenwerking met 
Ontwikkelingslanden | Lid bestuur Inter Press Service (IPS)

Lucy Schmitz, secretaris 
Benoeming in 2004 / herbenoeming mogelijk in 2012 
Hoofdfunctie Voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Noord
Holland 

Dirk-Jan de Bruijn, penningmeester (sinds maart 2010)
Benoeming in 2010 (maart) / herbenoeming mogelijk in 2014 
Hoofdfunctie interimdirecteur Algemene Bestuursdienst
Relevante nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht SWS Welzijn | Lid 
Raad van Toezicht Emplooi | Lid Curatorium PGO Management 
Consultant VU Amsterdam | Docent Verandermanagement 
Academie voor Management

Verantwoordingsverklaring
Over de manier waarop bestuur en toezicht in hun organisaties zijn 
geregeld, leggen fondsenwervende instellingen verantwoording af. 
Zo ook VluchtelingenWerk Nederland. Deze verantwoordingsver
klaring is het resultaat van de vervlechting van het CBFkeurmerk 
met de codeWijffels voor goed bestuur bij goededoelenorganisa
ties. Op 6 april 2011 stelt het bestuur van VluchtelingenWerk 
Nederland de verantwoordingsverklaring over 2010 vast. In die 
verklaring licht het bestuur toe: 

hoe bestuur, toezicht en uitvoering van elkaar gescheiden zijn; •	
op welke manier de Vereniging haar middelen zo effectief •	
mogelijk inzet;
hoe betrokkenen, belanghebbenden en stakeholders voorzien •	
worden van relevante informatie.

Scheiding in toezicht en bestuur
De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland bestaat uit veertien 
regionale afdelingen en het Landelijk Bureau. De regionale 
afdelingen zijn zelfstandige stichtingen – het Landelijk Bureau 
voert een aantal landelijke taken uit en faciliteert de regionale 
afdelingen. Voor de dagelijkse uitvoering heeft het bestuur een 
titulaire directeur aangesteld die leiding geeft aan het Landelijk 
Bureau.
De Verenigingsraad is het hoogste besluitvormend orgaan van de 
Vereniging. In de algemene ledenvergadering bespreken afgevaar
digden van de regionale afdelingen de hoofdlijnen van het beleid 
van de Vereniging en nemen daarover besluiten. De 
Verenigingsraad benoemt de bestuursleden. Het bestuur legt 
verantwoording af aan de Verenigingsraad. 

Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging bestaat uit vrijwilligers, met 
maximaal zeven leden; in 2010 zijn het er zes. Bestuursleden 
worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen twee 
keer worden herbenoemd. Tussen bestuursleden onderling en met 
de leden van de directie bestaan geen nauwe familierelaties of 
vergelijkbare banden. 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Wel ontvangen zij 
een vacatievergoeding voor hun aanwezigheid bij de bestuursver
gaderingen, de Verenigingsraad en andere bijeenkomsten die een 
bestuurder namens de Vereniging behoort bij te wonen. Het 
vacatiebedrag is 250 euro per vergadering. Naast het vacatiegeld 
krijgen ze ook hun reis en verblijfskosten vergoed. De ontvangen 
vergoedingen staan in de jaarrekening 2010 per persoon verant
woord. 

5 Bestuur en toezicht
Half september treedt de nieuwe directeur Dorine Manson in dienst van VluchtelingenWerk Nederland. 
Zij volgt Edwin Huizing op die de organisatie na negen jaar verruilt voor de Verenigde Naties. De 
tweehoofdige directie – een algemeen directeur en een directeur uitvoering – maakt vanaf 1 januari 2011 
plaats voor één algemeen directeur.
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Bezoldiging van directie
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de direc
tiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten 
vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.  
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid  en de vaststelling van 
de beloning toetst VluchtelingenWerk Nederland aan de 
Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en 
de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). 
De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een 
maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging bij 
VluchtelingenWerk vond plaats door de penningmeester van het 
bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSDscore van 440 punten 
met een maximaal jaarinkomen van € 109.550.  
De voor de toetsing aan VFImaxima relevante werkelijke jaarinko
mens van de directie bedroegen € 33.990 voor mevrouw Manson 
(algemeen directeur vanaf 15 september 2010), voor de heer Ivakic, 
(directeur uitvoering gedurende 8 ½ maand en waarnemend 
algemeen directeur gedurende 3 ½ maand) € 97.080 en voor de 
heer Huizing (algemeen directeur tot 1 juli 2010) € 75.910. 

Het salaris van mevrouw Manson bedraagt op jaarbasis € 116.537. 
Dat is bijna € 7.000 boven de bovengenoemde norm. Het bestuur 
van VluchtelingenWerk heeft in verband met de overgang naar een 
eenhoofdige directie en gelet op de complexe situatie waarin de 
vereniging zich bevindt bewust gekozen voor een ervaren en sterke 
kandidaat en vindt een lichte overschrijding daarom verdedigbaar. 

Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sv en pensioen
premies, belaste vergoedingen en een uitkering bij beëindiging 
van het dienstverband deel uit van de bezoldiging.

De totale directiebeloning bedraagt € 252.177 tegenover € 218.451 
in 2009. In 2010 kwam de totale bezoldiging hoger uit door het 
vertrek van twee directeuren. Daardoor werden niet opgenomen 
vakantiedagen respectievelijk een uitkering wegens beëindiging 
van het dienstverband uitbetaald. De pensioenlast betreft het 
werkgeversdeel van de aan het bedrijfstakpensioenfonds 
verschuldigde premie. Aan de directieleden zijn geen leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt. 

Effectieve inzet van middelen 
Voor de begroting en jaarrekening baseren we ons op de doelstel
lingen die uit onze missie zijn af te leiden: opkomen voor de 
rechten van vluchtelingen (Asiel) en hen helpen een nieuw bestaan 
op te bouwen in Nederland (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 stand houden 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 aan de 
hand van managementrapportages. Deze komen eens per vier 
maanden uit en vaker als dat wenselijk is. De rapportages geven 
een beeld van de manier waarop het werkplan wordt uitgevoerd en 

Tom Stroobach, penningmeester (tot maart 2010, daarna 
algemeen bestuurslid)
Benoeming in 2000 / laatste termijn eindigt in 2014 
Hoofdfunctie Docent geschiedenis/maatschappijwetenschappen 
Relevante nevenfuncties Penningmeester Nederlandse Vereniging 
van Leraren Maatschappijleer (NVLM) | Lid Vakgroep maatschap
pijwetenschappen van het College van Examens.

Jan van Zijl, bestuurslid 
Benoeming in 2005 / herbenoeming mogelijk in 2013 
Hoofdfunctie Voorzitter MBO Raad 
Relevante nevenfuncties Voorzitter Platform Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven i.o. | Voorzitter Stichting Emplooi | Voorzitter 
Stichting Chakana | Voorzitter Het Platform Beroeps Onderwijs | Lid 
Stichtingsbestuur Universiteit van Tilburg | Lid bestuur Platform 
Bèta Techniek | Lid bestuur Stichting van het Onderwijs | Lid Raad 
van Advies Stichting GAK Fonds | Lid Raad van Advies Akkermans & 
Partners Groep (pensioenbranche) | Lid Raad van Advies Nationaal 
Initiatief Lang Leve Leren! | Lid Raad van Advies Expertisecentrum 
LEEFtijd.

Benoeming bestuursleden
Voor de herbenoeming van bestaande en de benoeming van nieuwe 
bestuursleden is een reglement van kracht. Dit reglement voorziet 
in een commissie die de beoordeling en/of selectie voorbereidt. 
Deze commissie is samengesteld uit twee bestuursleden 
(voorzitter en secretaris) en twee leden van de Verenigingsraad en 
is aangesteld voor de duur van 4 jaar. De commissie rapporteert 
aan het bestuur, dat vervolgens een voordracht doet aan de 
Verenigingsraad. Benoeming van bestuursleden vindt plaats door 
de Verenigingsraad. 

Directie
Het bestuur delegeert de dagelijkse leiding van de Vereniging aan 
een tweehoofdige directie: een algemeen directeur en een direc
teur uitvoering. Tot zijn vertrek op 1 juni 2010 is Edwin Huizing 
algemeen directeur. Per 15 september treedt zijn opvolger Dorine 
Manson in dienst. In de periode tussen 1 juni en 15 september 
treedt directeur uitvoering Igor Ivakić op als waarnemend 
algemeen directeur. Vanaf 1 januari 2011 ligt de dagelijkse leiding 
van de Vereniging bij één algemeen directeur.
Het directiesalaris wordt getoetst aan de Adviesregeling beloning 
directeuren van goede doelen die de Vereniging van 
Fondsenwervende Instellingen (VFI) heeft vastgesteld. De totale 
beloning – het salaris inclusief sociale lasten en pensioenkosten – 
van de directie staat vermeld in de jaarrekening.
Dorine Manson heeft de volgende nevenfuncties: 
Lid bestuur JINC | Lid Raad van Toezicht Museum Het 
Rembrandthuis | Lid bestuur MuseumN8 | Lid Raad van 
Commissarissen Stadsherstel | Directeurbestuurder Stichting 
Emplooi. 
Met uitzondering van de laatste zijn deze nevenfuncties niet direct 
aan haar hoofdfunctie verbonden, maar geven uitdrukking aan haar 
maatschappelijke betrokkenheid in brede zin.
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van de uitputting van de begroting. In 2010 is binnen het Landelijk 
Bureau een krimpoperatie doorgevoerd die geleid heeft tot een 
vermindering van 20 fte’s en die een structurele besparing op de 
kosten oplevert van 1,3 miljoen euro. Die ingreep is noodzakelijk 
om kosten en baten voor de komende jaren in evenwicht te 
brengen. 

Kosten 
Voor de kosten van fondsenwerving baseert VluchtelingenWerk 
zich op de CBFnorm. Over drie achtereenvolgende jaren mogen die 
kosten niet meer dan 25 procent van de gerealiseerde opbrengsten 
fondsenwerving bedragen. Het percentage over 2010 bedraagt 
21,04. De norm voor de kosten van beheer en administratie – dat 
zijn de kosten van bestuur en nietdirect productieve activiteiten 
zoals management, financiën, personele zaken en ict – is gesteld 
op 6 procent van de totale kosten. In 2010 bedraagt dit 5,69 
procent. Volgens het bestuur is dit cijfer een correcte balans 
tussen de wens om zoveel mogelijk middelen aan te wenden voor 
de doelstelling en voldoende waarborg te bieden voor een effici
ënte organisatie.

Klachten
Vluchtelingenwerk kent twee klachtenregelingen. Iedereen die een 
klacht heeft over een dienst van de organisatie kan die indienen 
bij de Vereniging. Betreft het een regionale afdeling, dan 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. Ook donateurs kunnen van deze regeling 
gebruik maken. Naast deze algemene klachtenregeling bestaat er 
een specifieke regeling voor de diensten die medewerkers van het 
Landelijk Bureau verlenen. In 2010 heeft de landelijke klachten
commissie één klacht ontvangen; deze is ter afhandeling doorver
wezen naar de betreffende regionale afdeling.
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mate bij aan de onafhankelijkheid van VluchtelingenWerk. Met de 
Nationale Post code Loterij is overeengekomen dat 
VluchtelingenWerk tot en met 2012 jaarlijks uit de afdracht van 
reguliere trekkingen, maximaal € 10 miljoen ont vangt, zijnde 8% 
van de eerste € 100 miljoen afdracht en 2% van de afdracht tussen 
€ 100 en € 200 miljoen.  Vanaf 2013 bedraagt de jaarlijkse bijdrage 
van de Postcode Loterij in beginsel 8 miljoen euro.

Subsidies overheden
VluchtelingenWerk Nederland heeft een structurele subsidierelatie 
met de Directie Migra tie beleid (DMB) en de Directie Inburgering 
en Integratie (DI&I) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). Jaar lijks wordt op aanvraag van 
VluchtelingenWerk een subsidiebeschikking afgegeven op basis 
van het werkplan en de begroting. Verder wordt met de Raden voor 
Rechtsbijstand een struc tu rele subsidierelatie onderhouden. 
Tenslotte worden door het ministerie van Socia le Zaken en 
Werkgelegenheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport projectsubsidies 
verleend. Incidenteel wordt een beroep gedaan op Europese 
fondsen. De subsidies in 2010 kunnen als volgt worden gespecifi
ceerd (zie volgende pagina):

Algemeen
Dit financieel verslag is een samenvatting van de jaarrekening 
2010 van VluchtelingenWerk Nederland (Landelijk Bureau). Tenzij 
anders vermeld, zijn de bedragen x € 1.000.

Fondsenwerving
De opbrengsten uit donaties, legaten en giften zijn ruim hoger 
(€ 259.000 of 9,3%) dan in 2009. De begroting 2010 werd nipt 
overschreden. Een bijzonder element in de baten uit eigen 
fondsenwerving vormt de bijdrage van stichting Instituut GAK aan 
het project om vluchtelingen met een status uit het generaal 
pardon naar de arbeidsmarkt te begeleiden In 2010 werd voor dit 
project een bate verantwoord van € 293.000. Tegenover deze bate 
staan kosten in dezelfde orde van grootte.

Donaties en giften: € 2.598.000•	
Nalatenschappen: € 142.000•	
Overig: € 297.000•	

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij is sinds haar oprichting van essen
tiële betekenis voor Vluch te lin genWerk Nederland. Zij is een 
voorname financier van de vereniging en draagt in be langrijke 

6 Financiën
Inkomsten

Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009

Baten uit eigen fondsenwerving 3.037 3.007 2.778

Bijdrage Nationale Postcode Loterij 10.053 10.000 10.039

Subsidies overheden 11.359 9.676 8.540

Baten uit eigen activiteiten 860 925 654

Rentebaten en baten uit beleggingen 440  854

Som der baten 25.749 23.608 22.865
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Beleggingen
Aangezien 2010, net als 2009, een uitstekend jaar is voor de opbrengsten uit beleggingen, zet het bestuur van VluchtelingenWerk 
Nederland het bestaande beleggingsbeleid voort. De effecten waarin is belegd worden gescreend op duurzaamheid en met name op discri
minatie, kernenergie, kinderarbeid, schending van mensenrechten, milieudelicten, nietduurzame bosbouw, wapens en arbeidsomstan
digheden. De opbrengst uit beleggingen heeft zich in relatie tot het belegd vermogen de afgelopen vijf jaren als volgt ontwikkeld:

Subsidies overheden

Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009

Raden voor Rechtsbijstand

1ste fase asielprocedure 1.160 1.230 1.111

Ministerie van Binnenlandse Zaken, DMB 

Steunfunctie 1.187 1.284 1.284

Bijdrage centrale opvang 2.500 2.350 2.350

Tolkendienst 2.203 2.107 1.967

PIVA 317  

Voorlichting POL en AC Schiphol 405  

6.612 5.741 5.601

Ministerie van Binnenlandse Zaken, DI&I

Steunfunctie 1.052 980 1.397

Projectsubsidies

Verankering Banenoffensief 381 120  233

Van Pardon naar Werk 319 307 125

Matra – Bulgarije 100 108 68

Matra – Kroatië 165 150 133

Matra – Moldavië 36 72 115

Schuldhulpverlening 175  

Duurzame terugkeer 634  

Taalcoaches 100 90 83

Vrijwilligersbeleid 665 878 66

Overige 40  74

2.535 1.725 431

Totaal 11.359 9.676 8.540

Bedragen x € 1.000 2010 2009 2008 2007 2006

Rentebaten 132 111 67 69 91

Baten uit beleggingen 308 743  119 74 157

Beleggingen ultimo

 obligaties 4.210 4.034 4.177 6.532 6.751

 aandelen 1.218 1.084 1.057 920 1.095

Totaal 5.428 5.118 5.234 7.452 7.846
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Het jaar 2010 was qua opbrengst een goed jaar voor de beleggingen. Over de weergegeven vijf jaren werd een doorsnee rendement op de 
beleggingen gerealiseerd van 3,75% per jaar.

Beleggingsbeleid
Onder goedkeuring van de Verenigingsraad heeft het bestuur het beleggingsbeleid vast gesteld. Het beleid is gericht op vermogensaanwas 
en inkomen uit het vermogen. VluchtelingenWerk heeft vanaf 2005 een overeenkomst van vermogensbeheer met Staalbankiers NV te Den 
Haag. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, maar is tussentijds opzegbaar met in achtneming van een redelijke termijn. 
Onder deze over een komst wordt 80%  met een marge van plus en minus 5%  van het belegd vermogen aange houden in obligaties met een 
minimum kwaliteit van AA. De resterende 20%  met een marge van plus en minus 5%  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 is belegd, worden door Sustainalytics gescreend op duurzaamheid en wel op de volgende aspecten: discriminatie, 
kernenergie, kinderarbeid, schending van men sen rechten, milieudelicten, niet duurzame bosbouw, wapens en arbeidsomstandigheden. 
Vanaf 2011 is het aspect corruptie toegevoegd.

Uitgaven
De uitgaven kunnen als volgt worden samengevat:

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 van de gerealiseerde opbrengsten fondsenwerving bedragen. Het percentage over 2010 bedraagt 21,04. In de 
kosten van eigen fondsenwerving zijn begrepen de kosten voor propaganda, publiciteit en public relations vermeerderd met de kosten van 
aan fondsenwerving bestede tijd door mede wer kers van VluchtelingenWerk. 

gemiddeld 2010 2009 2008

Baten uit eigen fondsenwerving 2.875 3.037 2.778 2.810

Kosten eigen fondsenwerving 571 639 540 533

Kosten in % van de baten 19,86% 21,04% 19,44% 18,97%

Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009

x € 1.000 % x € 1.000 % x € 1.000 %

Besteed aan doelstellingen

Asiel 12.084 48,9 11.095 46,6 10.075 42,0

Integratie 5.262 21,3 5.578 23,4 5.014 20,9

Vereniging & Organisatie 4.967 20,1 4.857 20,4 5.814 24,3

Kosten werving baten 789 3,2 949 4,0 787 3,3

Kosten beheer en administratie 1.397 5,7 1.319 5,6 1.566 6,5

Mutaties voorzieningen 190 0,8   710 3,0

Som der lasten 24.689 100 23.798 100 23.966 100
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Interne beheersing
In het accountantsverslag bij de jaarrekening 2010 meldt PricewaterhouseCoopers, de controlerend accountant van VluchtelingenWerk het 
volgende. 
In het kader van de jaarrekeningcontrole van VluchtelingenWerk hebben wij de administratieve organisatie en de daarin verweven maatre-
gelen van interne controle beoordeeld, voor zover van belang voor ons oordeel omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en ter bepaling 
van de diepgang van de door ons uit te voeren controlewerkzaamheden.
Conclusie van ons onderzoek is dat de interne beheersing van VluchtelingenWerk gedurende 2010 van een voldoende niveau is. Onze 
controle heeft geen belangrijke tekortkomingen in de interne beheersing aan het licht gebracht. 

Risicoanalyse
Het bestuur van VluchtelingenWerk Nederland kiest er voor de gewenste omvang van de continuïteitsreserve te normeren op 50 procent van 
de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De branchevereniging VFI (Richtlijn Reserves Goede Doelen) en de toezichthouder CBF 
hanteren een maximumnorm die op 150 procent van de uitvoeringskosten ligt. Met de gekozen norm blijft VluchtelingenWerk daar zeer ruim 
binnen. De reden voor de lage normstelling is de relatief grote bijdrage vanuit de Postcode Loterij die in principe tot het jaar 2018 is 
vastgelegd. Daarmee is een groot deel van de risico’s afgedekt. 
De minimaal gewenste omvang van de continuïteitsreserve per 31 december 2010 is op basis van de gekozen norm 4.699.000 euro. De 
daadwerkelijke omvang van de reserve ligt nu op 7.254.000 euro, dat is 2,6 miljoen euro boven de minimaal gewenste omvang. 

Meerjarenperspectief
VluchtelingenWerk Nederland verwacht dat de structurele baten op de middellange termijn teruglopen. Tot en met 2012 keert de Postcode 
Loterij jaarlijks 10 miljoen euro uit, vanaf 2013 verwachten we dat deze bijdrage omlaag gaat naar 8 miljoen euro. Daarnaast ontvangen we 
minder en lagere reguliere subsidies van de rijksoverheid. Tot nu toe betreft dat uitsluitend de subsidies van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken op het terrein van integratie, maar verdere bezuinigingen van het rijk zijn allerminst uitgesloten. Het is de vraag of we 
hiervoor compensatie kunnen vinden in projectsubsidies. De krimpoperatie in 2010 zorgt echter voor een solide basis voor de komende 
jaren. De meerjarenraming tot en met 2013 kan als volgt worden samengevat: 

(Bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011 2010

Realisatie

Baten uit eigen fondsenwerving 2.900 2.800 2.700 3.037

Bijdrage Nationale Postcode Loterij 8.000 10.000 10.034 10.053

Subsidies overheden 8.000 9.000 10.751 11.359

Baten uit eigen activiteiten 500 500 540 860

Baten uit beleggingen    440

Som der baten 19.400 22.300 24.025 25.749

Asiel 12.750 13.500 13.523 12.084

Integratie 2.500 4.000 4.976 5.262

Vereniging & Organisatie 2.500 3.000 3.626 4.967

Kosten werving baten 750 800 847 789

Kosten beheer en administratie 900 1.000 1.103 1.397

Overige    190

Som der lasten 19.400 22.300 24.075 24.689

Resultaat - - -50 + 1.060
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