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Voorwoord

Samen sterk voor vluchtelingen
2012 was een goed jaar voor VluchtelingenWerk. We hebben een aantal belangrijke resultaten geboekt 
voor vluchtelingen en bovendien de samenhang binnen de vereniging versterkt. De belangrijkste winst 
van het vorige jaar is dat de maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen blijft bestaan. Deze 
belangrijke ondersteuning helpt vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan en draagt bij aan 
een snellere integratie. Het wordt grotendeels uitgevoerd door onze vrijwilligers. Daarnaast zijn we 
natuurlijk opgelucht dat er dankzij het kinderpardon eindelijk zekerheid komt voor kinderen, en hun 
families, die al langer dan vijf jaar in de asielprocedure zitten. Samen met andere organisaties zijn we er 
in geslaagd dit onderwerp ook tijdens de verkiezingen op de agenda te houden.

Er	was	ook	een	keerzijde.	Teruglopende	inkomsten	dwongen	ons	tot	een	reorganisatie	van	het	Landelijk	
Bureau, waarbij gedwongen ontslagen helaas onvermijdelijk waren. Dat we in deze situatie desondanks 
veel bereikt hebben, en binnen de begroting zijn gebleven, beschouw ik als een bijzondere prestatie.

Bijzonder was ook de inzet van medewerkers en vrijwilligers uit de hele vereniging. In de eerste plaats 
natuurlijk bij het geven van advies en ondersteuning tijdens de asielprocedure en begeleiding bij de 
integratie in Nederland. Maar ook bij de belangenbehartiging speelden zij vorig jaar een belangrijke rol. 
Dankzij hun persoonlijke politieke contacten zagen we onze teksten soms letterlijk terug in de 
verkiezings programma’s van de politieke partijen. Ons pleidooi voor het behoud van maatschappelijke 
begeleiding konden we versterken met de ervaringen van onze medewerkers in de dagelijkse praktijk.  
Zij brachten de gemeentelijke invalshoek naar voren en lieten feilloos zien wat het voor vluchtelingen 
betekent als zij geen ondersteuning meer krijgen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. 
Veel vrijwilligers waren ook aanwezig bij de Umbrella March op Wereldvluchtelingendag. Duizend 
mensen mee liepen mee om publiekelijk aandacht te vragen voor vluchtelingen. Deze gezamenlijke actie 
zorgde voor een gemeenschappelijk gevoel van trots en voor meer binding in onze vereniging.  

Hoe trots onze vrijwilligers zijn, blijkt ook uit het tevredenheidsonderzoek dat we vorig jaar uitvoerden. 
Vrijwilligers zijn vooral trots op wat zij dagelijks voor vluchtelingen kunnen betekenen tijdens de asiel
procedure, bij de gezinshereniging of het vinden van een baan, of soms gewoon door het bieden van een 
luisterend oor. Dit contact van mens tot mens is de kracht van VluchtelingenWerk. Het maakt onze 
vrijwilligers tot onze belangrijkste ambassadeurs, want hun verhalen en ervaringen maken duidelijk 
waarom ondersteuning aan vluchtelingen zo belangrijk is.

Dorine Manson, directeur
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Inleiding

VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van  
vluchtelingen en asielzoekers. We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen 
die in een kwetsbare positie zitten. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun 
seksuele geaardheid, ras of religie. VluchtelingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een 
succes te maken. Met een fijnmazig net van afdelingen, medewerkers en vrijwilligers is 
VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf 
bijstaat.

In 2012 doen wij ons werk met zo’n 6.000 vrijwilligers en ca. 500 medewerkers, verspreid over 13  
regionale stichtingen. We zijn actief in 347 gemeenten en hebben hierdoor een landelijke dekking van 
85 procent. We geven voorlichting aan bijna 23.000 asielzoekers tijdens hun asielprocedure. Ruim 800 
vluchtelingen helpen wij aan een baan of stageplek. Ruim 500 vluchtelingkinderen genieten van een 
kindervakantieweek. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de ondersteuning die we jaarlijks bieden 
aan duizenden vluchtelingen.

Mede	dankzij	subsidies	van	de	overheid,	een	jaarlijkse	bijdrage	van	de	Nationale	Postcode	Loterij	en	
giften van bijna 47.000 donateurs kunnen wij ons voor vluchtelingen in Nederland inzetten.
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1. Resultaten – kort en bondig
Wat ging goed?

Kinderpardon
In 2012 besluit het kabinet Rutte II tot een kinderpardon, dat ervoor 
zorgt dat kinderen die langer dan vijf jaar in de asiel procedure 
zitten, in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning. 
Hiermee komt er eindelijk zekerheid voor deze groep. De kinder
asielwet was een van de speerpunten waar we ons het hele jaar, en 
speciaal tijdens de verkiezingen, hard voor hebben gemaakt.

Maatschappelijke begeleiding blijft
De maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen blijft bestaan, 
mede door onze stevige lobby. Gemeenten krijgen hiervoor toch 
structureel geld van het Rijk. Door invoering van de nieuwe Wet 
Inburgering dreigde deze belangrijke ondersteuning voor 
vluchtelingen helemaal te verdwijnen. Maatschappelijke 
begeleiding, die vaak door onze vrijwilligers wordt uitgevoerd, 
helpt vluchtelingen om een goede start te maken in de gemeente, 
en hun weg te vinden naar werk, onderwijs en andere activiteiten in 
de maatschappij.

Inburgering: gratis aanbod blijft bestaan
Door een wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers 
hun eigen inburgering gaan betalen. Hiervoor kunnen zij een lening 
van maximaal € 10.000, aanvragen. We pleiten er voor om voor 
vluchtelingen een uitzondering te maken. En met succes. Het 
nieuwe kabinet maakt bekend dat vluchtelingen na het behalen van 
het inburgeringexamen, of na voldoende inspanning hiervoor, hun 
geld terug kunnen krijgen. 

Weer DNA-onderzoek bij gezinshereniging 
In de zomer besluit de overheid weer DNAonderzoek uit te voeren 
om de gezinsband vast te stellen bij gezinshereniging. Hiermee 
komt een einde aan de interviews met (biologische) kinderen, 
waardoor veel aanvragen ten onrechte worden afgewezen. 
Bovendien zorgen de interviews voor jarenlange procedures en 
gescheiden gezinnen, met al het leed dat daarbij hoort. Helaas 
blijven de interviews voor pleegkinderen en een oudergezinnen nog 
gehandhaafd.

Opbrengsten uit fondsenwerving groeien
De opbrengsten uit particuliere fondsenwerving groeien ook in 
2012, de inkomsten stijgen met 2,3%. Het aantal donateurs neemt 
ook iets toe. Hieruit blijkt dat donateurs zich betrokken voelen bij 
ons werk en is het een indicatie dat het draagvlak voor 
vluchtelingen in de samenleving op peil blijft. 

Vluchtelingen in verkiezingsprogramma’s
De benadering van de politieke partijen in verkiezingstijd is dankzij 
de inzet van mensen uit de hele vereniging succesvol. Door de 
persoonlijke inzet van onze vrijwilligers en medewerkers worden 
belangrijke onderwerpen voor vluchtelingen in de verkiezings
programma’s van politieke partijen opgenomen.  
We zien bij een aantal partijen onze letterlijke teksten terug in de 
verkiezingsprogramma’s. 

Wat ging minder goed?

Geen oplossing voor Oeigoeren
Ondanks ons pleidooi om geen leden van de Oeigoerse minderheid 
terug	te	sturen	naar	China,	gaat	de	overheid	hiermee	door.	
Teruggestuurde Oeigoeren lopen het risico om in werkkampen 
terecht te komen waar marteling regelmatig voorkomt, of zij kunnen 
langdurige gevangenisstraffen opgelegd krijgen.
Ook voor Somaliërs wordt het asielbeleid niet aangepast,  
terwijl	de	situatie	in	Zuid-	en	Centraal	Somalië	onverminderd	
onveilig blijft.

Weinig media-aandacht Umbrella March
We krijgen weinig mediaaandacht voor onze Umbrella March, die 
we op Wereldvluchtelingendag organiseren. Het aantal deel nemers 
is meer dan twee keer zo groot als het jaar daarvoor, maar de 
interesse vanuit de media is minimaal.

Problemen met naturalisatie 
Onze signalen over de problemen met naturalisatie van 
vluchtelingen	die	onder	de	Pardonregeling	vielen,	leiden	niet	tot	
aanpassing van het beleid. Veel van deze vluchtelingen kunnen niet 
de vereiste originele documenten overleggen die zij nodig hebben 
om tot Nederlander te worden genaturaliseerd. De media besteden 
wel aandacht aan ons verhaal hierover.

Regionale stichting gaat failliet
Begin 2012 gaat de regionale stichting VluchtelingenWerk Zuid en 
OostGelderland failliet. Reden daarvoor is onder andere het 
teruglopen van het aantal te begeleiden vluchtelingen. Dit had 
verminderende inkomsten tot gevolg, wat uiteindelijk leidt tot het 
faillissement.	Later	in	het	jaar	neemt	onze	regionale	Stichting	
VluchtelingenWerk MiddenGelderland de activiteiten van de 
failliete stichting over. Inmiddels zijn binnen VluchtelingenWerk 
enkele maatregelen genomen om een dergelijk incident in de 
toekomst te voorkomen. 
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2. Belangenbehartiging 
Als belangenbehartiger van vluchtelingen zetten we ons in voor een rechtmatig en humaan vluchtelingen-
beleid, gebaseerd op internationale verdragen en afspraken. Het recht op bescherming en het beginsel 
van non-refoulement is hierbij uitgangspunt. 
Bescherming betekent voor ons meer dan alleen toelating tot Nederland: vluchtelingen hebben ook het 
recht een nieuw leven op te bouwen en in alle opzichten deel te nemen aan de samenleving. We wijzen de 
overheid op de bijzondere positie van vluchtelingen in vergelijking met andere migranten en kaarten waar 
nodig hiaten in het integratiebeleid aan. 
2012 is opnieuw een verkiezingsjaar, met extra kansen om onze belangrijkste punten onder de aandacht te 
brengen van de politiek, maar daarom ook een jaar dat extra inspanning vraagt van onze medewerkers.

Asiel
Het afgelopen jaar kent een aantal belangrijke wijzigingen in 
het asielbeleid, met als hoogtepunt de opname van een kinder-
regeling in het regeerakkoord. Deze regeling geeft honderden 
kinderen en hun families na jaren van onzekerheid eindelijk 
duidelijkheid. Tegelijkertijd zien we ook een verslechtering in 
de situatie voor asielzoekers en uitgeprocedeerden, bijvoor-
beeld door het voorgenomen besluit tot strafbaarstelling van 
illegaliteit.
De tentenkampen van uitgeprocedeerde asielzoekers laten zien 
dat het terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers nog 
steeds niet sluitend is, maar creëert ook nieuwe betrokkenheid 
en steun van mensen en organisaties voor de problemen van 
uitgeprocedeerden. 

Kinderpardon
Een structurele oplossing zoeken voor kinderen die al langer dan 
vijf jaar in Nederland zijn zonder duidelijkheid over hun asielaan
vraag, dat is één van onze speerpunten in 2012. Begin vorig jaar 
dienen	de	PvdA	en	de	ChristenUnie	hierover	een	initiatiefwetsvoor
stel in. In het voorstel staat onder andere dat kinderen een 
verblijfsvergunning moeten krijgen als er na vijf tot acht jaar nog 
steeds geen duidelijkheid is over hun asielaanvraag. Tijdens de 
presentatie ervan pleiten wij voor een structurele oplossing voor de 
problematiek van gewortelde kinderen. De val van het kabinet Rutte 
I zorgt ervoor dat het initiatiefwetsvoorstel wordt doorgeschoven 
tot na de verkiezingen.
Om te voorkomen dat er ondertussen kinderen worden uitgezet, 
voeren we online actie onder het motto Til 700 kids over de verkie-
zingen heen. Samen met vluchtelingen en kinderrechtenorganisa
ties vragen we in een open brief de Tweede Kamer om een tijdelijke 
uitzettingsstop totdat het wetsvoorstel is behandeld.  
De open brief wordt ook geplaatst in het Nederlands Dagblad.  
De motie die hierover wordt ingediend, haalt het echter niet.  

Onze reactie op de kritiek die de Raad van State heeft op de wet, 
leidt tot vermeldingen in zes kranten en op diverse websites.
In de verkiezingsperiode voeren we een aantal acties om dit onder
werp op de politieke agenda te zetten, waaronder een oproep aan de 
achterban van VluchtelingenWerk om brieven te sturen naar leden 
van de Tweede Kamer met een verzoek om de kinderasielwet te 
ondersteunen. Tot onze vreugde besluit het kabinet Rutte II tot een 
eenmalige regeling (kinderpardon) en een structurele regeling.  
In het regeerakkoord staat dat kinderen die ten minste vijf jaar in 
Nederland wonen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een 
verblijfsvergunning. Aan het eind van 2012 wordt de uitwerking van 
de regeling bekend gemaakt.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
Meer mogelijkheden om de rust en voorbereidingstermijn voor 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) te verlengen, 
dat is onze inzet bij de herijking van het beleid.  
Dit is gelukt. Hoewel de rust en voorbereidingstermijn drie weken 
blijft, kan voogdijinstelling Nidos in individuele gevallen vragen 
om verlenging. Voor het debat in de Tweede Kamer over het 
amvbeleid, pleiten we ook voor verruiming van het aangepaste 
buitenschuldbeleid, het belang van het kind en veilige terugkeer. 
Deze (zorg)punten worden door de regering niet overgenomen. 
Bovendien blijft het voornemen van de regering om kinderen terug 
te sturen naar een terugkeerhuis in Afghanistan ons zorgen baren.

Strategisch procederen
Soms is nieuwe wet en regelgeving die de Nederlandse overheid 
invoert, in strijd met Europese regelgeving. Daarom is het belang
rijk deze voorstellen en wetten te laten toetsen door het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de EU. 
VluchtelingenWerk ondersteunt zulke zaken op incidentele basis.  
In 2012 ondersteunen we onder meer een zaak die draait om de 
vraag wanneer asielzoekers op grond van hun seksuele gerichtheid 
zijn aan te merken als vluchteling. Deze vraag ligt nu bij het Hof van 
Justitie van de EU. 
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In	2012	vragen	we	de	Nationale	Postcode	Loterij	om	extra	financiële	
steun	om	dergelijke	zaken	structureel	te	ondersteunen.	De	Loterij	
reageert hierop positief. In 2013 starten we met een programma 
Strategisch	Procederen,	met	als	doel	verbetering	van	de	
Nederlandse regelgeving, zodat vluchtelingen en asielzoekers in de 
praktijk ook de bescherming krijgen waar ze op grond van inter
nationale regelgeving recht op hebben.

Terugkeerbeleid: protest in tentenkampen
De problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug 
kunnen keren, wordt in 2012 opnieuw zichtbaar. Door heel Nederland 
zetten uitgeprocedeerde asielzoekers tentenkampen op om te 
protesteren tegen het asiel en uitzetbeleid van de Nederlandse 
overheid. Vooral asielzoekers uit Somalië en Irak doen mee.  
De tentenkampen laten wederom zien dat het asielbeleid jaarlijks 
duizenden mensen oplevert die geen andere mogelijkheid zien dan 
een leven in de illegaliteit.

VluchtelingenWerk zet zich achter de schermen intensief in voor dit 
probleem. Een eenvoudige oplossing is er niet. Wij pleiten, ook in 
de media, voor een zorgvuldige asielprocedure, beter landenbeleid, 
opvang tijdens de hele asielprocedure en een ruimere toepassing 
van het ‘buitenschuld criterium’. Ons standpunt leidt tot vermel
dingen in diverse dagbladen en optredens in televisieprogramma’s, 
waaronder een reactie in het NOS Journaal.
In oktober nemen we deel aan een rondetafelgesprek met Tweede 
Kamerleden over deze problematiek. Tijdens contacten met 

Kamerleden die erop volgen, stellen we in het bijzonder het beleid 
voor Somalië en Irak aan de kaak. We vragen ook geen asielzoekers 
terug	te	sturen	naar	Zuid-	en	Centraal	Somalië	en	naar	onveilige	
gebieden in Irak.
In het najaar worden de tentenkampen door de verschillende 
gemeentebesturen ontruimd. In Amsterdam en Den Haag wordt een 
deel van de mensen opgevangen in een ‘Vluchtkerk’ en ‘Vluchthuis’. 
We onderhouden contact met de organisaties en individuen achter 
deze initiatieven. Ook in 2013 blijven we ons inzetten om de stem 
van deze groep te laten doorklinken.

Grensdetentie 
Al jarenlang pleiten we bij de overheid tegen het detineren van 
asielzoekers aan de grens. Asielzoekers die via Schiphol naar 
Nederland komen en asiel aanvragen, worden automatisch 
vastgezet. Mensen die over land binnenkomen, mogen wel in open 
asielzoekerscentra hun asielprocedure doorlopen. Hoewel de 
Nederlandse overheid beweert dat deze detentie verplicht is 
volgens de Schengengrenscode, blijkt uit eigen onderzoek dat dit 
niet het geval is. Ook asielzoekers die zich op Schiphol melden, 
zouden hun procedure in een open opvangcentrum kunnen 
doorlopen. Begin 2013 wordt een nieuw justitieel complex op 
Schiphol geopend waar ook asielzoekers worden vastgezet. Voor ons 
is dit aanleiding om op de valreep van 2012 campagne te voeren 
tegen grensdetentie. Via een open brief vragen we staatssecretaris 
Teeven om als goed voornemen voor 2013 de grensdetentie af te 
schaffen. 

Tentenkamp in Ter Apel. Dit protest maakt zichtbaar dat het asielbeleid jaarlijks duizenden mensen oplevert die geen andere mogelijkheid zien dan een leven in de illegaliteit.
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Onder het motto Bedreigd, gevlucht, geland… en gevangen gezet 
plaatsen we advertenties in een aantal kranten, waaronder de 
Telegraaf. De aftrap leidt tot mediaaandacht over dit onderwerp en 
Kamervragen	van	de	PvdA.	In	2013	wordt	deze	campagne	voort
gezet.

Gezinslocaties
De situatie in de gezinslocaties, waar uitgeprocedeerde asiel
zoekersgezinnen worden opgevangen, blijft zorgwekkend. Ondanks 
de	verbeteringen	die	voormalig	minister	Leers	na	onze	brandbrief	in	
2011 heeft doorgevoerd, vinden we dat het niet goed gaat. We zien 
onder andere dat de gezinnen onder grote stress leven, te weinig 
leefgeld krijgen en onvoldoende reiskostenvergoeding ontvangen 
om een advocaat te kunnen bezoeken. Bovendien blijkt eind 2012 uit 
cijfers dat verblijf in de gezinslocaties de terugkeer niet bevordert.
Samen	met	de	werkgroep	Kind	in	AZC	sturen	we	een	aantal	brieven	
naar de minister en de staatssecretaris over onze zorgen.

Strafbaarstelling illegaliteit
Ook het kabinet Rutte II neemt het voorstel om illegaal verblijf 
strafbaar te stellen, op in het regeerakkoord. Samen met een brede 
coalitie van maatschappelijke organisaties, kerken en wetenschap
pers bieden we een petitie aan de Tweede Kamer aan met onze 
kritiek op dit voorstel. Strafbaarstelling van illegaal verblijf draagt 
niet bij aan een veilige samenleving, is buiten proportie en werkt 
uitbuiting in de hand. Ook staat het wetsvoorstel op gespannen voet 
met Europese jurisprudentie en marginaliseert het (afgewezen) 
asielzoekers nog meer dan nu al het geval is.
Veel media willen in contact komen met iemand die illegaal in 
Nederland is. Hoewel het heel moeilijk is illegale mensen te vinden 
die in de media willen komen, geven Nieuwsuur en het weekjournaal 
van Schooltv dankzij VluchtelingenWerk een inkijkje in het leven 
van een illegale, uitgeprocedeerde asielzoeker.
Het wetsvoorstel over dit onderwerp is begin 2013 naar de Kamer 
gestuurd. Wij zullen ons blijven uitspreken tegen deze wetgeving.

Kortere asielprocedure
De Nederlandse asielprocedure is de afgelopen jaren ingrijpend 
gewijzigd. VluchtelingenWerk geeft in de gewijzigde procedure 
officieel voorlichting aan asielzoekers. Uit het onderzoek blijkt dat 
asielzoekers hierdoor beter voorbereid de procedure in gaan.  
We maken ons echter ook zorgen om een aantal punten. Zo kan de 
kwaliteit van het medisch advies beter en moet de versnelde 
achtdagenprocedure alleen gebruikt worden voor asielverzoeken 
die overduidelijk gegrond óf ongegrond zijn. Deze kritiekpunten 
brengen we in 2012 nogmaals onder de aandacht van de Tweede 
Kamer, die hierover discussieert. Ook brengen we onze zorgpunten 
in bij een Kamerdebat over een plan om de asielprocedure verder te 
versnellen en te stroomlijnen. We zijn van mening dat een deel van 
de plannen ten koste van de zorgvuldigheid gaat (zoals de eendags
toets bij herhaalde asielaanvragen en het afschaffen van nationale 
beschermingsgronden als het traumabeleid en het categoriaal 

beschermingsbeleid). Als ketenpartners zijn we direct betrokken bij 
de praktische uitwerking van dit programma. Het beleid treedt 
medio 2013 in werking.  

Europese ontwikkelingen
In	het	najaar	sturen	we	samen	met	European	Council	on	Refugees	
and	Exciles	(ECRE)	een	brief	naar	minister	Leers	waarin	we	onze	
ernstige zorgen uiten over de slechte behandeling van asielzoekers 
die, in het kader van de Dublinverordening, naar Hongarije worden 
overgebracht. Uit rapporten van mensenrechtenorganisaties blijkt 
dat Hongarije (teruggestuurde) asielzoekers detineert, de toegang 
tot de asielprocedure belemmert en weigert om asielverzoeken te 
beoordelen van asielzoekers die zijn binnengekomen via ‘veilige’ 
derde landen, zoals Servië.
Daarom pleiten we om af te zien van Dublinoverdrachten naar 
Hongarije en asielverzoeken zelf te behandelen, totdat het 
Hongaarse asielsysteem volledig voldoet aan de EUwetgeving. 
Onze	brief	is	voor	de	PvdA	aanleiding	om	Kamervragen	te	stellen	
over de kwestie. Staatssecretaris Teeven zegt de Kamer toe dat hij 
zijn Hongaarse collega hierover zal spreken. We blijven het volgen.

Landenbeleid
Samen met mensenrechtenorganisaties verzetten we ons in 2012 
een aantal keer tegen het terugsturen van bepaalde groepen asiel
zoekers. Waar nodig interveniëren we op individueel niveau als we 
van mening zijn dat terugsturen voor iemand een reëel risico op 
detentie of foltering inhoudt. 
In 2012 pleiten we er onder andere voor om geen asielzoekers terug 
te	sturen	naar	Centraal-	en	Zuid-Somalië,	China	(Oeigoeren)	en	Sri	
Lanka	(Tamils).

Somalië: De	situatie	in	Zuid-	en	Centraal	Somalië	blijft	onvermin
derd onveilig. Daarom houden we de beslissingen over asiel
aanvragen van Somaliërs het hele jaar scherp in de gaten en 
lobbyen we om Somaliërs niet terug te sturen voordat de situatie in 
het land verbeterd is. Eind 2012 maken we bezwaar tegen de beslis
sing om mensen terug te sturen naar Mogadishu, dat volgens de 
overheid weer veilig genoeg is, maar volgens ons niet.

China: Wij maken ons ook ernstige zorgen over Oeigoerse asiel
zoekers die met uitzetting worden bedreigd. Op basis van  
rapportages van mensenrechtenorganisaties concluderen we dat 
Oeigoerse asielzoekers niet gedwongen teruggestuurd moeten 
worden	naar	China.	Teruggestuurde	leden	van	deze	minderheids
groep lopen het risico om in werkkampen terecht te komen waar 
marteling regelmatig voorkomt of zij kunnen langdurige 
gevangenis straffen opgelegd krijgen.  
In de zomer weten we op het nippertje te voorkomen dat een 
Oeigoerse asielzoeker wordt teruggestuurd. Vlak voordat hij op het 
vliegtuig wordt gezet, krijgt hij alsnog een asielvergunning.   
Tot nu toe heeft de Nederlandse overheid het beleid hierover nog 
niet herzien. Daarom zetten we ons samen met Human Rights 
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Watch, Amnesty International en een aantal politieke partijen hier 
ook in 2013 voor in.

Sri Lanka: In de zomer krijgen we bericht dat twee Tamils (na afwij
zing	van	hun	asielverzoek)	bij	terugkomst	in	Sri	Lanka	gedetineerd	
en gemarteld zijn. We informeren over dit alarmerende bericht 
verschillende politici, waarna er Kamervragen worden gesteld over 
de veiligheidsrisico’s voor teruggestuurde Tamils. De minister zegt 
dat	in	het	nieuwe	ambtsbericht	over	Sri	Lanka	nadrukkelijk	aandacht	
komt voor de behandeling van teruggekeerde Tamils. Wij houden in 
2013 uiteraard de vinger aan de pols.

Syrië: Vanwege de extreme geweldssituatie in Syrië pleit 
VluchtelingenWerk in juli voor asielbescherming voor Syrische 
vluchtelingen als groep. Begin augustus komt de minister met nieuw 
beleid, dat inhoudt dat alle Syriërs die geen actief aanhanger zijn 
van het huidige Syrische regime, in aanmerking komen voor een 
verblijfsvergunning. We zijn tevreden met dit beleid. Naar onze 
inschatting betekent dit immers dat het overgrote deel van de 
huidige Syrische asielzoekers een vergunning krijgt. We blijven 
volgen of dit inderdaad het geval is.

Integratie
2012 is voor het integratiebeleid een turbulent jaar. Twee 
essentiële onderdelen van de inburgering, het betalen voor 
inburgeringscursussen en het budget voor maatschappelijke 
begeleiding, liggen door invoering van de gewijzigde Wet 
Inburgering onder vuur. We werken heel hard om de gevolgen 
van de gewijzigde wet voor vluchtelingen zichtbaar te maken 
en zoveel mogelijk rechten voor hen te behouden. Daarin zijn 
we redelijk goed geslaagd.

Inburgering: behoud gratis aanbod
De gewijzigde Wet Inburgering, die in het eerste kwartaal van 2012 
in de Tweede Kamer wordt behandeld, heeft grote gevolgen voor 
vluchtelingen. In dit voorstel moeten vluchtelingen, net als alle 
andere nieuwkomers in Nederland, zelf hun inburgering regelen én 
betalen. Hiervoor kunnen zij een lening van maximaal € 10.000, 
aanvragen. Voor vluchtelingen betekent dit dat zij een nieuw leven 
in Nederland moeten beginnen met hoge schulden. Naast een lening 
voor de inburgering, moeten zij ook nog een lening afsluiten voor 
het inrichten van hun eerste woning. Inkomsten uit arbeid hebben 
ze meestal nog niet. Dit is een zware last voor iemand die naar 
Nederland komt voor bescherming.
Voor, tijdens en na de behandeling van dit voorstel in de Tweede 
Kamer, hebben we intensief contact met politici. Hierdoor weten we 
te bereiken dat er enkele aanpassingen ten gunste van vluchte
lingen worden doorgevoerd. Vlak na de behandeling in de Tweede 
Kamer en nog voor de stemming over het wetsvoorstel, valt het 
kabinet	Rutte	I.	Lang	is	onduidelijk	en	spannend	wat	dit	voor	(de	
stemming over) het wetsvoorstel betekent. Uiteindelijk wordt het 
voorstel in mei aangenomen door de Tweede Kamer en in september 
door de Eerste Kamer.
En dan komt er een nieuw kabinet met goed nieuws. Het regeer
akkoord van het kabinet Rutte II haalt de angel voor vluchtelingen 
uit de Wet Inburgering. Op de valreep van 2012 maakt minister 
Asscher bekend dat vluchtelingen vanaf 1 januari 2013 wel een 
lening moeten aanvragen, maar dat de schuld wordt kwijt
gescholden na het behalen van het inburgeringexamen, of na 
voldoende inspanning hiervoor.

Behoud maatschappelijke begeleiding
Een van onze belangrijkste doelstellingen voor 2012 is het overeind 
houden van de maatschappelijke begeleiding die vluchtelingen de 
eerste twee jaar in een gemeente ontvangen. Door een wijziging van 
de Wet Inburgering dreigt deze begeleiding te verdwijnen. Onder de 
oude wet hebben vluchtelingen wettelijk recht op deze begeleiding, 
die veelal door onze regionale stichtingen wordt uitgevoerd. Zonder 
maatschappelijke begeleiding krijgen vluchtelingen geen goede 
start in Nederland en lopen zij kans verstrikt te raken in de bureau
cratie. De noodzaak voor deze vorm van begeleiding neemt alleen 
maar toe door de kortere asielprocedure en de snelle huisvesting. 

Manessa Splinter (29) wilde graag vrijwilligerswerk doen. Ze werd taalcoach van 

Ahmed Alfatlawi (29). ‘Ik hielp hem over een drempel heen.’

foto: Klaas Fopm
a
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Bovendien is het een belangrijke financiële pijler onder onze regio
nale stichtingen.
We starten daarom een intensief lobbytraject om dit belangrijke 
aspect van de integratie van vluchtelingen te behouden. We komen 
uitgebreid aan het woord in een artikel in dagblad Metro 
(‘Vluchtelingen zo in de schulden’). Het persbericht dat we 
uitbrengen vlak voor de behandeling in de Tweede Kamer, wordt 
opgepikt door diverse nieuwswebsites en zorgt voor een artikel over 
dit onderwerp in VNG magazine en het blad Binnenlands Bestuur.  
Onze	inzet	werpt	zijn	vruchten	af.	Demissionair	minister	Leers	zegt	
alsnog een structureel budget van vijf miljoen euro per jaar voor de 
maatschappelijke begeleiding toe. In een brief aan de gemeenten 
hierover, brengt de minister nadrukkelijk onze expertise van de 
maatschappelijke begeleiding onder de aandacht.

Leges
We zetten ons al jarenlang in voor een verlaging van de leges voor 
de verblijfsvergunningen. De bedragen voor de verschillende 
vergunningen zijn zo hoog, dat het voor vluchtelingen nauwelijks te 
betalen is en hen soms zelfs belemmert in hun rechten. Zo kost een 
vergunning voor gezinshereniging € 1.250, per persoon en een 
vergunning	op	medische	gronden	€	950,-.
Samen met de Werkgroep tegen de legesverhogingen, waar 
meerdere migrantenorganisaties en wetenschappers in vertegen
woordigd zijn, vragen we de minister om een algehele leges
verlaging.
Door Europese uitspraken verlaagt de overheid de bedragen voor 
gezinshereniging naar € 225, per persoon. Wij zijn heel blij met 
deze aanpassingen, ook al vinden we deze bedragen, met name voor 

gezinnen, toch nog aan de hoge kant. Jammer genoeg zijn de  
leges voor een verblijfsvergunning op medische gronden nog niet 
aan gepast.

Gezinshereniging
Eindeloze procedures, onnodige interviews met jonge kinderen en 
wanhopige vluchtelingen; dat is het gevolg van de verscherping van 
het gezinsherenigingbeleid. Tachtig procent van alle aanvragen voor 
gezinshereniging wordt afgewezen. Vooral de interviews met 
partners en kinderen, die worden gehouden om vast te stellen of er 
wel sprake is van een gezinsband, zijn ons een doorn in het oog.  
Op grond van deze interviews worden veel aanvragen ten onrechte 
afgewezen. De aanpak van deze misstanden is één van de zaken die 
in 2012 prioriteit krijgen.
Begin 2012 doen we ons verhaal in de Tweede Kamer op een 
hoor zitting over dit onderwerp. Ook worden we uitgenodigd voor 
een	hoorzitting	van	de	Europese	Commissie	in	Brussel	om	de	
problemen die spelen rondom gezinshereniging aan de orde te 
stellen.
In april reizen medewerkers van VluchtelingenWerk en Defence for 
Children	samen	met	vreemdelingenadvocate	Corien	Ullersma	naar	
de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, om zelf interviews bij te 
wonen op de Nederlandse ambassade. Ook bezoeken ze Somalische 
kinderen die daar al heel lang wachten op de hereniging met hun 
ouders.
De missie maakt de problemen opnieuw duidelijk: de kinderen zijn 
niet goed op de gesprekken voorbereid, worden urenlang geïnter
viewd met weinig pauzes en niet alle ambtenaren zijn voldoende 
geschoold in het horen van kinderen, zeker van kinderen met 

Gezinnen horen bij elkaar, ook die van vluchtelingen. Daarom is de aanpak van misstanden rond gezinshereniging één van onze prioriteiten in 2012.

foto: Sjoerd M
ouissie
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trauma’s. De procedure duurt soms wel meer dan een jaar en in de 
tussentijd wonen de kinderen in onveilige en ellendige omstandig
heden, in een vreemd land, zonder de bescherming van hun ouders.
We voeren intensieve gesprekken met het ministerie, wat er in juli 
toe leidt dat er bij biologische kinderen weer DNAonderzoek wordt 
gedaan om de familieband vast te stellen. Dit is goed nieuws, maar 
niet voor eenoudergezinnen en gezinnen met pleegkinderen. Voor 
hen blijven de interviews bestaan. Ook andere problemen, zoals de 
lange duur van de procedure en de overschrijdingen van de 
driemaandennareistermijn, zijn nog niet opgelost. Samen met 
Defence	for	Children	luiden	we	in	het	najaar	de	noodklok	met	een	
stevig rapport waarin aangrijpende ervaringen van vluchtelingen 
staan en waarin we ook verslag doen van onze missie naar Ethiopië.
We bieden het rapport aan de nieuwe Tweede Kamer aan en ook aan 
staatssecretaris Teeven. Het EOprogramma De Vijfde Dag maakt er 
een reportage over, waarvoor de tvploeg ook naar Addis Abeba 
reist. Ook zijn er naar aanleiding van deze uitzending Kamervragen 
gesteld.

Naturalisatie
In een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer laten we onze kritiek 
horen op de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Op 
basis van deze nieuwe wet geldt er voor iedereen, ook voor vluchte
lingen, een inkomenseis voor naturalisatie. Ons pleidooi leidt tot 
kritische vragen van verschillende politieke fracties. Het nieuwe 
kabinet trekt het wetsvoorstel gelukkig in.
Ook de naturalisatie van degenen die vijf jaar geleden een pardon
vergunning hebben gekregen, heeft onze aandacht in 2012. 
Naturalisatie voor deze groep vluchtelingen blijkt heel lastig omdat 
zij vaak geen paspoort of originele geboorteakten kunnen 
overleggen. Onze signalen hierover leiden tot berichtgeving in 
onder meer het NOS Journaal en in verschillende kranten. Ook de 
Tweede Kamer praat erover, maar dit leidt vooralsnog niet tot een 
ander beleid.

Project verkiezingen
In het najaar van 2012 gaat Nederland opnieuw naar de 
stembus. Voor VluchtelingenWerk betekent dit wederom een 
intensief traject om onze belangrijkste punten onder de 
aandacht van de politieke partijen te krijgen.
In deze tijd van economische crisis, werkloosheid en Europese 
spanningen is het vluchtelingenbeleid zeker geen belangrijk 
onderwerp in de verkiezingsstrijd. We kiezen daarom niet voor 
een groot media-offensief, omdat dit naar ons idee averechts 
werkt. In plaats daarvan zetten we in op het verstrekken van 
informatie, bijvoorbeeld over de inhoud van de partijprogram-
ma’s. De bezoekerscijfers van de website laten zien dat daar 
behoefte aan is, de pagina’s worden goed bezocht.

Amendementen
Voor het benaderen van de politieke partijen zetten we ons lande
lijke netwerk van medewerkers en vrijwilligers in. Met een groep 
medewerkers en vrijwilligers die politiek actief is, benaderen we 
alle grote partijen met amendementen voor de verkiezings
programma’s.
Bij verschillende partijen zien we onze letterlijke teksten terug in 
de	programma’s.	We	zijn	aanwezig	op	de	congressen	van	de	PvdA,	
GroenLinks,	CDA,	SP	en	ChristenUnie	om	voorlichtingsmateriaal	uit	
te	delen.	Bij	het	CDA-	en	het	VVD-congres	voeren	we	een	ludieke	
actie. Vrijwilligers verkleed als monteurs onderwerpen de congres
gangers aan een onderhoudsbeurt om het draagvlak voor 
vluchtelingen bescherming te herstellen.

Resultaten in het beleid 
Twee van onze speerpunten vinden we terug in het regeerakkoord 
van het kabinet Rutte II: het kinderpardon en het behoud van de 
mogelijkheid voor vluchtelingen om gratis in te burgeren.  
Beide onderwerpen zijn eerder in dit verslag aan de orde geweest. 
Ook zijn we blij met de erkenning in de immigratieparagraaf dat 
vluchtelingen een bijzondere groep vormen die bescherming nodig 
heeft en in staat moet worden gesteld te participeren en bij te 
dragen aan de samenleving. Vooralsnog beschouwen we de hogere 
bijdrage aan bescherming van vluchtelingen in de regio ook als 
positief resultaat. Het regeerakkoord bevat echter ook veel 
negatieve voorstellen, zoals drempels voor integratie, beperking 
van de naturalisatiemogelijkheden en strafbaarstelling van 
illegaliteit. 
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3. Projecten
Naast het reguliere werk op het terrein van begeleiding, ontwikkelen we projecten die direct 
bijdragen aan de bescherming en integratie van vluchtelingen. Op deze manier zien we kans om onze 
dienstverlening, ook bij teruglopende inkomsten, overeind te houden. VluchtelingenWerk kiest voor 
projecten die aansluiten bij onze missie en die bijdragen aan de vernieuwing van onze aanpak. Het 
Landelijk Bureau fungeert vaak als penvoerder bij het aanvragen van subsidies, de uitvoering van de 
projecten vindt in de meeste gevallen plaats in nauwe samenwerking met de regionale stichtingen.

Asiel
VluchtelingenWerk zet zich in voor betere omstandigheden in 
de asielzoekerscentra. Omdat in 2012 bezuinigingen op de 
opvang zijn aangekondigd, is het bewaken van de kwaliteit 
van de opvang voor ons dit jaar een belangrijk aandachtspunt. 
Vooral de situatie van kinderen in de centra heeft onze 
aandacht. Ook zetten we ons in voor goede informatie en 
coaching voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Kinderen
Kinderen in de asielzoekerscentra hebben te maken met 
spanningen, sociaal isolement en ruimtegebrek. Daarom hebben we 
ons voorgenomen om met speciale activiteiten hun situatie te 
verbeteren. In 2012 starten we twee projecten, waarbij we voor het 
eerst ook aan individuele belangenbehartiging voor kinderen doen. 
Hierbij werken we samen met partnerorganisaties om zoveel 
mogelijk te profiteren van elkaars deskundigheid en ervaringen. 
Onze projecten voor kinderen zijn steeds gericht op het weerbaar 
maken van de kinderen en het versterken van hun gevoel van eigen
waarde. 

Tell me!
Kinderen hebben formeel geen plaats in de asielprocedure, alles 
draait om het verhaal van hun ouders. Toch ondervinden zij wel de 
negatieve gevolgen van de onzekerheid die de asielprocedure met 
zich mee brengt. Met het project Tell me! willen we de weerbaarheid 
van kinderen vergroten en hun gevoel van machteloosheid 
verkleinen. Dat doen we door kinderen in de asielzoekerscentra 
voorlichting te geven over hun rechten en de asielprocedure aan hen 
uit te leggen. Binnen het project Tell me! werken we nauw samen 
met	UNICEF	Nederland	en	Defence	for	Children.	De	eerste	
voor lichtingsbijeenkomsten starten we in 2012. Medewerkers van 
Defence	For	Children	trainen	onze	werkbegeleiders	en	vrijwilligers	
in	kinderrechten.	Ook	medewerkers	van	het	COA	kunnen	deelnemen.	
In 2013 komt er een speciale website voor asielzoekerskinderen. 
Voor	Tell	me!	ontvangen	we	naast	geld	van	de	Nationale	Postcode	
Loterij	ook	geld	van	het	Europees	VluchtelingenFonds	en	van	de	
Stichting Kinderpostzegels.

Kindervakantieweken
De Kindervakantieweken kenmerken zich door onbezorgdheid,  
veel blije gezichten en mooie verhalen. We ontwikkelen de website 
www.kindervakantieweken.nl zodat de informatie voor vluchte
lingen makkelijker vindbaar is. Ook is het aanbod dit jaar voor het 
eerst in een mooi, handzaam gidsje gezet, dat naar veertig centra 
en een groot aantal regionale stichtingen is verstuurd.
We besluiten om het accent te leggen op vakantieweken buiten de 
AZC’s.	De	activiteiten	in	de	AZC’s	worden	uitgevoerd	door	Stichting	
de Vrolijkheid. Het totaal aantal deelnemende kinderen aan kinder
vakantieweken daalt door het nieuwe beleid van 1.061 in 2011 naar 
514 in 2012. Het aantal kinderen dat deelneemt aan de vakantie
weken	buiten	de	AZC’s	stijgt	echter	met	146	naar	514.	In	totaal	zijn	
er 34 vakantieweken verzorgd, 13 voor uitsluitend vluchteling en 
asielzoekerskinderen, 15 gemengde weken (met Nederlandse 
kinderen) en 6 voor eenoudergezinnen.

Kind in Harmonie
Ook bij het muziekproject Kind in Harmonie zetten we in op het 
versterken van het gevoel van eigenwaarde van asielzoekers
kinderen. Met een bijzondere serie muzieklessen willen we hen 
plezier, rust en harmonie bieden. In oktober start het project, meer 
dan 80 kinderen in de asielzoekerscentra in Dronten en Echt doen 
mee. Behalve het ontwikkelen van muzikale basisvaardigheden 
bevordert Kind in Harmonie de sociale ontwikkeling van de kinderen 
en vergroot het hun zelfvertrouwen.
De kinderen krijgen een half jaar één uur per week les in onder 
andere zingen, bodypercussie en tekeningen maken op muziek. 
Daarnaast geven ze voorstellingen op het centrum en maken ze 
uitstapjes naar de Nederlandse muziekwereld. Samen met leerlingen 
van een aantal reguliere basisscholen doen de kinderen in 2013 mee 
aan het concert Angsthazen en Durfals, een participatieconcert van 
het	Nederlandse	Concertgebouw	uitgevoerd	door	Holland	Symfonia.	
Kind in Harmonie wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de 
Nationale	Postcode	Loterij	en	van	het	Europees	VluchtelingenFonds.
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De Werkelijkheid 
2012 is het laatste jaar van de Werkelijkheid, het project om de 
kracht van vluchtelingen zichtbaar te maken en nieuwe verbin
dingen tot stand brengen. De Werkelijkheid is een gezamenlijk 
project van de Vrolijkheid, UAF en VluchtelingenWerk, gefinancierd 
met	steun	van	de	Nationale	Postcode	Loterij.
Op de opleiding ‘Kunst en Ondernemen’ leren kunstenaars hoe ze 
kunst in kunnen zetten in het bedrijfsleven en de samenleving. Een 
deel van hen gaat hiermee verder in een werkmaatschappij onder 
dezelfde naam. Daarnaast worden overal in Nederland projecten 
uitgevoerd in of bij asielzoekerscentra, waarbij kunst, sport en taal 
hele goede manieren bijken om voorheen gescheiden werelden met 
elkaar te verbinden. Er is in 2012 veel belangstelling voor de publi
catie van het onderzoek Kleine stappen van grote betekenis over de 
ervaringen van asielzoekers in de centrale opvang. Dit onderzoek 
leidt er onder meer toe dat de gemeente Amsterdam het voornemen 
heeft een ander soort opvang te realiseren.
We leveren een extra bijdrage aan De Werkelijkheid met twee 
bijzondere projecten, een sportproject in NoordNederland en 
taalcoachprojecten in Zeeland en Gelderland. Deze taalcoach

projecten in Goes, Arnhem en Nijmegen blijken succesvol, de 
bewoners en hun coaches vinden het onderlinge contact heel 
belangrijk. De ervaringen met de taalcoachprojecten nemen we 
op in de vernieuwde folder Samen werken aan taalcoaching.  
Hopelijk krijgt dit een vervolg in 2013.
Op 13 december sluiten we De Werkelijkheid feestelijk af op het 
asielzoekerscentrum in Almere, waarbij we de cd WereldRap 
aanbieden	aan	de	Nationale	Postcode	Loterij.

Duurzame Terugkeer op Maat
VluchtelingenWerk is van mening dat uitgeprocedeerde asiel
zoekers zelfstandig, veilig en waardig moeten kunnen terug
keren naar hun land van herkomst en hierbij waar nodig onder
steund moeten worden. Wanneer blijkt dat legaal verblijf in 
Nederland op geen enkele wijze haalbaar is, helpen we asiel
zoekers bij een duurzame vrijwillige terugkeer naar hun land van 
herkomst.
In 2012 zijn we het project Duurzame terugkeer op maat gestart, 
samen met zes consortiumpartners: Maatwerk bij Terugkeer, 
Beyond	Borders,	UAF,	Pharos,	IntEnt	en	HealthNet	TPO.	

Elkaar ontmoeten tijdens de kindervakantieweken.

foto: Goedele M
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Naast veel aandacht voor het proces in Nederland, zorgen we via 
onze samenwerkingspartners ook voor een netwerk van 
maatschappelijke organisaties in de landen van herkomst, die 
begeleiding kunnen bieden tijdens de eerste periode na terug
keer. Vanaf de start van het project in april hebben we ongeveer 
1.800 uitgeprocedeerde asielzoekers voorgelicht over de conse
quenties van illegaliteit en hun mogelijkheden voor terugkeer 
naar het land van herkomst. Na deze voorlichting maken de 
mensen zelf een weloverwogen keuze. Als terugkeer wordt 
overwogen, verwijzen we door naar een van de consortiumpart
ners of andere terugkeerorganisaties, zoals het IOM. In 2012 
keren 64 exasielzoekers via dit project terug naar onder meer 
Irak, Mongolië en Rusland.

Internationale projecten 
We delen onze kennis en expertise ook met zusterorganisaties in 
het buitenland, zodat zij beter in staat zijn hun doelen in 
vluchtelingen bescherming te bereiken.
In 2012 zijn onze internationale activiteiten geëvalueerd door een 
externe partij (MDF) met financiering van de Vereniging van 
Nederlandse	Particuliere	Ontwikkelingsorganisaties	(PSO),	een	
organisatie die overigens eind 2012 ophoudt te bestaan. De evalu
atie bevestigt de meerwaarde van, en de noodzaak voor, onze inter
nationale activiteiten.
In 2012 werken we samen met een Turkse mensenrechtenorgani
satie. De organisatie heeft interesse in onze kennis en expertise 
van de ondersteuning van asieladvocaten en onze ervaring met het 
geven van rechtshulp aan asielzoekers. De Nederlandse ambassade 
in Ankara financiert dit project. Zusterorganisaties in OostEuropa, 
waaronder in Servië en Kroatië, hebben de Nederlandse ambassades 
benaderd om financiering te verkrijgen voor soortgelijke projecten 
met ons als partner.
In 2013 richten we het internationale programma opnieuw in, om het 
steviger en meer toekomstbestendig te maken.

Integratie
Een voorwaarde voor een succesvolle integratie van vluchte-
lingen is meedoen. Daarom zijn veel van onze activiteiten en 
projecten gericht op het bevorderen van participatie.  
Maar voordat je mee kunt doen moet je elkaar kunnen verstaan 
en begrijpen. Het beheersen van de Nederlandse taal is wezen-
lijk hiervoor. Onze taalcoaches zetten zich daar voor in. 

Taalcoaches
Taalcoaches zijn vrijwilligers die zich richten op het verbeteren van 
het Nederlands van een vluchteling. Aan de hand van allerlei 
praktijksituaties oefenen zij elke week samen met een vluchteling 
de taal. Daarnaast zijn er voor vluchtelingen groepsbijeenkomsten 
ter ondersteuning. We koppelen in 2012 meer dan driehonderd 
taalcoaches aan vluchtelingen.

Bij het project Taal in Beweging geven de taalcoaches, naast hulp 
bij taal, ook aandacht aan het opbouwen van een netwerk en worden 
zij bovendien getraind om psychosociale problemen beter te 
herkennen. In de praktijk blijkt dat psychosociale problematiek 
vaak een belemmering is voor vluchtelingen om zich te concentreren 
op het leren van de taal. De vrijwilliger kan, dankzij de training, een 
vluchteling beter doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverle
ning. De helft van dit project wordt gefinancierd door het Europees 
Integratie Fonds en het Europees Vluchtelingen Fonds, de andere 
helft bestaat uit cofinanciering door verschillende subsidiënten, 
waarvoor elke regionale stichting zelf zorgt. Doelstelling is het 
project uit te voeren in elf regio’s, met in totaal 2.600 koppels van 
taalcoaches en vluchtelingen.

Arbeidsparticipatie
Begin 2012 zijn de projecten Verankering Banenoffensief 
Vluchtelingen (VBOV) en Van Pardon naar Werk afgerond. Beide 
projecten richten zich op het begeleiden van vluchtelingen naar 
een baan. 
Dankzij het project VBOV, mogelijk gemaakt door het ministerie van 
Sociale Zaken, hebben in twee jaar tijd bijna 700 vluchtelingen een 
betaalde baan, een leerwerktraject of een onbetaalde baan 
gevonden. Het project is uitgevoerd in samenwerking met zes 
regionale stichtingen, met als partners het UWV Werkbedrijf en het 
UAF. De methodiekbeschrijving Op weg naar werk en de werkmap 
die binnen dit project tot stand zijn gekomen, biedt medewerkers 
van de regionale stichtingen ondersteuning bij de begeleiding van 
vluchtelingen naar werk. Er zijn door heel Nederland ongeveer 120 
vrijwilligers actief op dit terrein. Tot slot brengen we het magazine 
Collega! uit, dat een goed beeld geeft van succesvolle vluchte
lingen op de arbeidsmarkt en van de aanpak van de partners.

Het project Van Pardon naar Werk, dat is gefinancierd door 
Instituut Gak, heeft geresulteerd in de begeleiding van bijna 
duizend ‘pardonners’ naar een baan, leer of werktraject, stage of 
vrijwilligerswerk. Deze ‘pardonners’ zijn vluchtelingen die in 2007 
een verblijfsvergunning verkregen via de generaal pardonregeling. 
Door de lange onzekerheid en het feit dat deze mensen ook niet 
mochten werken, hebben zij vaak een grote afstand tot de arbeids
markt. De individuele aanpak van het project werpt haar vruchten 
af en wordt in de toekomst zoveel mogelijk ingevoerd door de 
betrokken partners.

Het GAK fonds honoreert ook onze projectaanvraag Vrouw en Werk 
waardoor wij 110 vluchtelingvrouwen perspectief op een baan of 
opleiding in de zorg kunnen bieden. Het project biedt individuele 
begeleiding en wordt uitgevoerd door vier regionale stichtingen.
In 2012 praten we ook met de Start Foundation over gezamenlijke 
arbeidsprojecten voor vluchtelingen op basis van de Emplooi 
methode. Hierbij bemiddelen en ondersteunen ervaren mensen uit 
bepaalde sectoren vluchtelingen bij het zoeken naar werk
ervaringsplaatsen of betaald werk. 

 14 |  VluchtelingenWerk Nederland  Jaarverslag 2012



Uitgenodigde vluchtelingen
Nederland nodigt elk jaar vluchtelingen uit die worden 
voor	gedragen	door	UNHCR,	omdat	ze	geen	bescherming	kunnen	
krijgen op de plek waar ze verblijven. Zij wonen meestal in vluchte
lingenkampen.
Sinds 2011 worden uitgenodigde vluchtelingen direct vanuit een 
vluchtelingenkamp in een gemeente geplaatst, in plaats van dat ze 
eerst naar een centrale opvangplek gaan. Deze grote overgang, 
naast de psychosociale problemen die er vaak zijn, vraagt om extra 
inzet en begeleiding van onze vrijwilligers.
Eind 2012 sluiten we het project Uitgenodigde vluchtelingen af,  
dat in april 2011 begonnen is. In samenwerking met de regionale 
stichtingen trainen we vrijwilligers en stellen we een draaiboek,  
een checklist en een werkboek voor psychosociale begeleiding 
samen. Ook maken we een voorlichtingsfilm om betrokken organi
saties, zoals woningcorporaties of scholen, te laten zien waarom 
begeleiding van deze groep zo belangrijk is.
Ook schrijven we een brief naar de Tweede Kamer waarin we pittige 
kritiek uiten op de uitbreiding van het zogeheten integratie
criterium voor uitgenodigde vluchtelingen. De minister wil in 
meerdere	gevallen	een	voordracht	van	UNHCR	af	kunnen	wijzen	als	
de integratie van de vluchteling niet kansrijk zou zijn. 
VluchtelingenWerk	vindt,	net	als	UNHCR,	dat	bij	hervestiging	van	
vluchtelingen bescherming voorop staat en dat een integratie
criterium niet toegepast mag worden.

Maatschappelijk Congres
VluchtelingenWerk vindt het belangrijk de samenleving, 
vrij willigers, medewerkers, advocaten, politici, subsidiënten, 
donateurs en andere stakeholders bij het werk te betrekken. Sinds 
2011 organiseren we daartoe jaarlijks een maatschappelijk congres. 
Doel daarvan is als belangenbehartiger een platform te bieden voor 
maatschappelijke discussie en open te staan voor externe 
invloeden. De organisatie gaat het debat aan met vluchtelingen, de 
eigen achterban en andere stakeholders. 
Op 22 november organiseren we onder de noemer Slim aan de slag 
met vluchtelingen	het	tweede	Maatschappelijk	Congres.	Ruim	150	
beleidsmakers en andere professionals uit het veld komen bij elkaar 
om nieuwe mogelijkheden te zoeken voor de integratie en 
maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. 
In drie parallelsessies wordt gepraat over de rol van vrijwilligers bij 
de integratie van vluchtelingen, hoe gemeenten en ketenpartners 
de maatschappelijke begeleiding zo goed mogelijk kunnen benutten 
en hoe we vluchtelingen aan het werk kunnen krijgen én houden.
Andrée van Es, wethouder Integratie van de gemeente Amsterdam, 
is de belangrijkste spreker. Al op de middag van het congres zelf, 
wordt op de website van het AD onder de kop ‘Kabinet maakt 
burgerschap kopje kleiner’, aandacht besteed aan het congres en de 
bijdrage van Andrée van Es.

Uitgenodigde vluchtelingen komen rechtstreeks uit een vluchtelingenkamp naar Nederland. Zij hebben vaak extra begeleiding nodig.

foto: Kees van de Veen
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4. Kennis en expertise 
Ondersteuning van de asieladvocatuur en het bijscholen en ondersteunen van onze vrijwilligers zijn 
belangrijke bijdragen aan de belangenbehartiging en bescherming van vluchtelingen. Onze specialisten 
verspreiden onder andere informatie over nieuwe regelgeving, jurisprudentie en landeninformatie via 
Vluchtweb, het vakblad A&MR en met speciale bijeenkomsten voor vrijwilligers en de advocatuur. Ook 
adviseren we via de telefonische Helpdesk en duiden we nieuwe jurisprudentie in het tijdschrift Update. 
Verder publiceren we rapporten en onderzoeken ter ondersteuning van onze belangenbehartiging en om 
andere professionals in het veld van informatie te voorzien. 

Helpdesk en Vluchtweb
Asieladvocaten, vrijwilligers en andere mensen die werken voor 
vluchtelingen en asielzoekers kunnen vijf dagen in de week contact 
opnemen met de juristen en specialisten van de Helpdesk. Op 
Vluchtweb kunnen vrijwilligers, advocaten en anderen putten uit 
een grote database van relevante documenten op het gebied van 
asielrecht, landeninformatie en verblijfsrechtelijke onderwerpen.
Ook in 2012 zijn Vluchtweb en de Helpdesk veel geraadpleegd; de 
Helpdesk ontvangt ruim 6.200 vragen. Dit aantal is vergelijkbaar 
met het aantal vragen in 2010 en 2011. 
De meeste vragen gaan over de asielprocedure, Europees beleid, 
opvang en terugkeer. Bij onze experts van landeninformatie komen 
veel vragen binnen over landen als Afghanistan, gevolgd door Irak, 
Somalië,	Iran	en	China.	Veruit	het	grootste	deel	van	deze	vragen	
betreft vervolgde groepen, gevolgd door de algemene (veiligheid)
situatie in een land of gebied. Begin 2012 krijgen we veel vragen 
over Ivoorkust, in verband met de beleidsverandering en de  
herbeoordelingen van asielverzoeken. Naar aanleiding van beleids
ontwikkelingen en signalen aan de Helpdesk geven we speciale 
aandacht	aan	zaken	van	Tamils	uit	Sri	Lanka	en	Oeigoeren	uit	China.	
De meeste vragen op het gebied van integratie gaan over gezins
hereniging, zoals de nareistermijn, afgewezen aanvragen en de 
reguliere procedure voor gezinshereniging. Verder komen er veel 
vragen over reguliere verblijfsvergunningen, zoals de kans van 
slagen voor een vergunning op medische gronden, het verlengen 
van vergunningen of aanvragen voor voortgezet verblijf.
Tenslotte komen veel vragen binnen over naturalisatie. Dit heeft te 
maken met de grote groep ‘pardonners’ die vanaf juni hun aanvraag 
voor naturalisatie kunnen indienen. Een groot deel van deze groep 
kan niet voldoen aan de voorwaarden voor naturalisatie, zoals het 
overleggen van specifieke documenten.

Kennisbijeenkomsten voor asieladvocaten
In 2012 organiseren we twee kennisbijeenkomsten Werkgroep 
Rechtshulp Vluchtelingen (WRV) voor de asieladvocatuur. Op deze 
bijeenkomsten vertellen experts uit binnen en buitenland over 
actuele onderwerpen uit de asielpraktijk. Zo bieden we advocaten 
handvatten om hun cliënten zo goed mogelijk bij te kunnen staan. 

De WRVbijeenkomsten worden bezocht door gemiddeld twee
honderd mensen. Dit jaar besteden we onder meer aandacht aan:

Trauma’s: Het komt regelmatig voor dat asielzoekers vanwege 
traumatische ervaringen niet goed kunnen verklaren wat zij 
hebben meegemaakt. Het is van groot belang dat dit tijdig wordt 
erkend, want wat de asielzoeker vertelt, vormt de belangrijkste 
basis van het asielverzoek.

Oeigoerse asielzoekers: Oeigoeren vormen een islamitische 
minderheidsgroep	in	China.	Mevrouw	Smith-Finley,	een	expert	uit	
het Verenigd Koninkrijk, vertelt over de risico’s die Oeigoeren 
lopen indien zij gedwongen worden terug te keren naar hun land 
van	herkomst.	Oeigoeren	worden	door	China	al	heel	snel	
aan gemerkt als gevaar voor de staat. Nederland voert geen 
speciaal beleid voor deze kwetsbare groep en probeert Oeigoeren 
ook daadwerkelijk terug te sturen. We protesteren daar in 2012 
herhaaldelijk tegen (zie het hoofdstuk Belangenbehartiging).

Training & Opleiding
Met ons opleidingsprogramma willen we betaalde en onbetaalde 
medewerkers scholen, zodat zij vluchtelingen zorgvuldig kunnen 
begeleiden en hun belangen goed kunnen behartigen. Trainingen, 
cursussen en actualiteitsdagen bieden we zowel landelijk aan, als 
op locatie.
Naast dit reguliere opleidingswerk werken verschillende trainers 
ook mee aan andere projecten van VluchtelingenWerk zoals: Het 
begint met taal, Uitgenodigde vluchtelingen en Duurzame terug-
keer op maat.

In 2012 volgen 3.362 medewerkers het opleidingsprogramma.  
Dit is ruim boven de doelstelling van 2.000 medewerkers, maar wel 
minder dan in 2011 toen 4.141 medewerkers een cursus volgden. 
Deze achteruitgang is te verklaren doordat steeds meer scholingen 
via de computer in de vorm van elearning worden aangeboden. 
Het	aantal	inlogs	steeg	van	29.000	in	2011	naar	bijna	36.000	in	
2012. De scholingen worden beoordeeld met een klant
tevredenheidscijfer tussen ‘goed’ en ‘zeer goed’.
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Vakblad Asiel- en Migrantenrecht
Samen met Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, 
geven we het vakblad A&MR (Asiel en Migrantenrecht) uit. Dit 
blad, dat tien keer per jaar uitkomt, biedt diepgaande wetenschap
pelijke beschouwingen over relevante juridische onderwerpen en 
juridische handvatten voor advocaten die vluchtelingen en asiel
zoekers bijstaan. In 2012 publiceren we tal van artikelen in de A&MR 
onder andere over gezinshereniging, worteling van kinderen en 
vervolging op grond van seksuele gerichtheid.

Fietsen met Tegenwind
Om onze expertise en kennis over de integratie van vluchtelingen te 
bundelen en te promoten, brengen we in 2012 het boek Fietsen met 
tegenwind; over vluchtelingen en integratie uit. Het boek
moet onze lobby en inzet voor een goede integratie van vluchte
lingen ondersteunen. Hoofdstukken over beleid en regelgeving 
worden afgewisseld met persoonlijke verhalen van vluchtelingen en 
professionals. Het voorwoord is van professor Halleh Ghorashi.  
We verspreiden het boek breed binnen ons netwerk en delen het uit 
onder	de	bezoekers	van	het	Maatschappelijk	Congres.	Eind	2012	
beleeft deze uitgave zijn tweede druk.

VluchtelingenWerk IntegratieBarometer
De VluchtelingenWerk IntegratieBarometer laat zien hoe vluchte
lingen hun weg vinden in de Nederlandse samenleving. Aan de hand 
van	cijfers	van	het	CBS,	over	onder	meer	inkomen,	opleiding
en arbeidsparticipatie, wordt de integratie van vluchtelingen in 
Nederland zichtbaar gemaakt. De vierde editie, die in 2012 uitkomt, 
biedt naast inzicht in de mate van integratie en de specifieke 
kenmerken van vluchtelingen, ook onderzoek naar de variatie in het 
gemeentelijke integratiebeleid. De IntegratieBarometer laat zien 
dat vluchtelingen vaak een enorme achterstandspositie hebben. Uit 
het onderzoek onder gemeenten wordt duidelijk dat bijna alle 
gemeenten de noodzaak inzien van ondersteuning bij integratie van 
vluchtelingen omdat dit de kans op succesvolle participatie 
vergroot. We bieden in 2012 voor het eerst delen van de 
IntegratieBarometer direct online aan, waaronder een dynamische 
kaart met daarop de kenmerken van vluchtelingen in dertig grote 
gemeenten en de twaalf provincies.

VluchtelingenFonds
Vluchtelingen en asielzoekers kunnen voor financiële onder
steuning op het gebied van gezinshereniging, leges, bijzondere 
noden en daggeld een beroep doen op het VluchtelingenFonds.
Bij gezinshereniging kunnen vluchtelingen een bijdrage vragen in 
de ticketkosten voor hun kinderen of partner die naar Nederland 
komen. In 2012 keren we € 400.000 uit. Het geld is voor 448 
aanvragen,	aan	het	einde	van	het	jaar	zijn	nog	29	aanvragen	in	
behandeling. Vooral in het laatste kwartaal van 2012 stijgt het 
aantal aanvragen voor gezinshereniging bij het Fonds explosief als 
gevolg van onze inzet voor een snellere procedure.  

Het vermoeden is, dat door de versoepeling van het beleid, veel 
vastgelopen gezinsherenigingen opeens versneld zijn afgehandeld.
De kosten voor reguliere verblijfsvergunningen zijn bijzonder hoog 
en voor de meeste vluchtelingen nauwelijks te betalen. Daarom 
kunnen zij voor deze leges ook een beroep doen op het 
Vluchtelingenfonds. Vanuit het Fonds dragen we bij in de leges
kosten voor de aanvraag van een visum in het buitenland of een 
verblijfsvergunning in Nederland. 
Ook dragen we bij in de kosten voor de aanvraag van gezinshereni
ging waarbij de reguliere procedure moet worden gevolgd. In 2012 
zijn	95	aanvragen	gehonoreerd,	daarnaast	waren	er	eind	2012	nog	
86 aanvragen in behandeling. De gemiddelde bijdrage is € 476,.
Het Fonds honoreerde bijvoorbeeld 30 aanvragen voor bijzondere 
noden. Dit betreffen bijdragen in de kosten die in de asielprocedure 
gemaakt moeten worden, zoals bijvoorbeeld een contraexpertise 
voor het vaststellen van de echtheid van documenten of kosten 
voort gekomen uit humanitaire nood. Elf aanvragen zijn eind 2012 
nog in behandeling.

Vluchtelingen met financiële problemen kunnen een beroep doen op ons 

VluchtelingenFonds.

foto: Kees van de Veen
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5. Draagvlak bevorderen 
Een van onze kerndoelstellingen is het bevorderen van draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. 
Draagvlak is in allerlei opzichten essentieel; het is niet alleen nodig om te zorgen dat vluchtelingen 
in Nederland op bescherming kunnen blijven rekenen, maar zonder begrip, steun en sympathie van 
Nederlanders is het voor vluchtelingen heel lastig een nieuw bestaan op te bouwen. VluchtelingenWerk 
werkt aan meer draagvlak via communicatie, persvoorlichting en fondsenwerving. 

Communicatie
VluchtelingenWerk hecht veel belang aan het bieden van goede 
informatie over vluchtelingen. Veel mensen weten niet wat 
vluchtelingen zijn en wat ze hebben meegemaakt. Daarom 
willen we zoveel mogelijk mensen bereiken met onze commu-
nicatie-activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld met onze 
campagne, het VluchtelingenWerk Magazine, onze lespakketten 
en de website.

Leven in veiligheid
De indringende verhalen van vluchtelingen staan centraal in onze 
langlopende campagne Leven in veiligheid. De campagne is ontwik
keld in 2011 en afgelopen jaar opnieuw ingezet. Leven in veiligheid 
wil mensen laten zien wie vluchtelingen zijn en wat ze hebben 
meegemaakt. Zo werken we aan het versterken van het draagvlak 
voor (het opvangen van) vluchtelingen in Nederland. Daarnaast 
moet de campagne onze zichtbaarheid vergroten en zoveel mogelijk 
mensen aan de organisatie binden.
In het laatste kwartaal van 2012 is de campagne te horen op radio 1, 
2,	4	en	5	en	Classic	FM.	Daarnaast	stellen	we	campagnemateriaal	
beschikbaar aan de regionale stichtingen; posters, folders en 
spandoeken. Nieuw is de tentoonstelling met portretten en verhalen 
van vluchtelingen, die door verschillende regionale stichtingen 
gebruikt wordt.

VluchtelingenWerk Magazine
VluchtelingenWerk Magazine is een blad voor ‘beleving’ en human 
interestartikelen. Met het magazine zorgen we voor meer begrip 
voor vluchtelingen en betrekken we donateurs en vrijwilligers bij 
ons werk. De herkenbare, persoonlijke interviews en achtergrond
artikelen – van een dagboek van een vrijwilliger tot ‘vluchtelingen 
aan de slag’  tonen bovendien de noodzaak aan van ons werk. Het 
regionale tintje, in de vorm van een nieuwspagina achterin, zorgt 
voor binding van de lezers met VluchtelingenWerk in hun regio én 
benadrukt het feit dat onze organisatie in heel Nederland actief is.
In 2012 frissen we de vormgeving op en krijgt de cover een moderne 
uitstraling. 
Het magazine komt in 2012 vier keer uit, met een gemiddelde oplage 
van 23.000 stuks en acht verschillende regionale edities.

Lespakket ‘Hier ben ik veilig’
“Ik wist niet waar we heen gingen. Ik had nog nooit witte mensen 
of blond haar gezien. Toen ik aankwam in Nederland was ik vooral 
verdrietig. Waar was ik? Alles was anders.” (Amina, 11 jaar)  
Het verhaal van Amina is een van de verhalen uit het lesprogramma 
Hier ben ik veilig, dat we in 2012 maken voor de groepen zeven en 
acht van het basisonderwijs. In het programma leren kinderen wat 
het betekent om te vluchten en alles achter te laten. Ook wordt 
uitgelegd wanneer vluchtelingen in Nederland mogen blijven en wat 
er nodig is om een nieuw leven op te bouwen in een vreemd land. In 
korte animatiefilmpjes en twee afleveringen van het kinder
programma Het Klokhuis, die in samenwerking met 
VluchtelingenWerk zijn gemaakt, wordt het vluchtelingenbeleid 
uitgelegd. Het programma sluit waar mogelijk aan bij verschillende 
kerndoelen uit het basisonderwijs. ‘Hier ben ik veilig’ is voor 
scholen en voorlichters van VluchtelingenWerk gratis beschikbaar.

HIER BEN IK VEILIG
Een lesprogram

m
a over vluchtelingen in Nederland 

voor groep 7/8 van de basisschool

‘Ik had nog nooit witte mensen of blond haar gezien. 
Ik wist niet eens dat dat bestond. Toen ik aankwam in 
Nederland was ik vooral verdrietig. Waar was ik? Alles 
was anders.’  
Amina (11 jaar) uit Somalië.

VluchtelingenWerk Nederland

Postbus 2894 1000 CW AMSTERDAM  

www.vluchtelingenwerk.nl

Amina vluchtte met haar familie vanuit Somalië naar 

Nederland. Haar verhaal is een van de verhalen van 

vluchtelingkinderen die in dit lesprogramma aan bod komt. 

Hun verhalen gaan over de vlucht, de onzekerheid van een 

asielprocedure en het opbouwen van een nieuw leven in Nederland.  Op een eenvoudige 

en toegankelijke manier leren kinderen over de achtergrond van het vluchtelingenbeleid; 

wat zijn redenen om te vluchten, wie mag er in Nederland blijven en wat is nodig om hier 

een nieuw bestaan te starten. 

De lessen bestaan uit verschillende filmpjes, 

groepsopdrachten en een quiz. Het totale pakket beslaat 

drie lesmiddagen van twee uur, de eerste lesmiddag kan 

ook zelfstandig worden gevolgd. Het programma is in het 

kader van verschillende vakken aan te bieden.  

Hier ben ik veilig
Een lesprogramma over vluchtelingen in Nederland 
voor groep 7/8 van de basisschool

AMINA
11 JAAR

UIT SOMALIË
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Umbrella March
Meer dan 1.000 mensen lopen mee met de Umbrella March op Wereldvluchtelingendag in Den 
Haag. Dat is meer dan twee keer zo veel als het jaar ervoor, toen we de tocht voor de eerste 

keer organiseerden. Aan de mars gaat een programma vooraf, gepresenteerd door auteur 
en filosoof Désanne van Brederode. Het einde van de March is het startsein voor de 

Kinderrechtenmanifestatie, die we samen met andere mensenrechten en vluchte
lingenorganisaties	organiseren,	waaronder	Kerk	in	Actie,	UNHCR	en	Stichting	de	
Vrolijkheid. Met de Umbrella March willen we publiekelijk aandacht vragen 

voor vluchtelingen, en tegelijkertijd zorgen voor meer binding binnen de 
vereniging. Dit laatste doel bereiken we zeker, gezien het grote aantal 
vrijwilligers en medewerkers dat uit het hele land naar Den Haag komt. 
Het	Landelijk	Bureau	zorgt	voor	bussen.	Helaas	blijft	de	aandacht	in	
de media achter bij de verwachtingen. De Umbrella March is een 
Europees	initiatief	van	ECRE,	de	Europese	koepel	van	vluchte

lingenorganisaties. Ook in Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en 
Slowakije worden marsen gehouden.

Duizend paraplu’s tijdens de Umbrella March: symbool voor de bescherming van vluchtelingen.

foto: Klaas Fopm
a
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Draagvlakactiviteitenfonds
Uit het Draagvlakactiviteitenonds financieren we activiteiten en 
initiatieven van anderen (personen en organisaties) die bijdragen 
aan het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. In 2012 keren we 
€ 28.000 uit, dit is iets meer dan de helft van het totaal beschikbare 
budget. Deze onderbesteding wordt veroorzaakt door annulering 
aan het eind van het jaar van een aantal projecten waarvoor we 
subsidie hadden toegezegd. We financieren in 2012 uiteindelijk vier 
projecten. 
We dragen €10.000, bij aan een nieuwe uitgave van het boek  
50 ontmoetingen en ondersteunen bij het zoeken van de mensen die 
destijds zijn geïnterviewd. Het boek komt in 2013 uit. Ook zeggen 
we € 2.000 toe voor het opvoeren van de voorstelling As I Left My 
Father’s House van theatermaker Bright Richards op een congres 
van	Centrum	‘40-	‘45.	En	we	sponsoren	Ebrahim	Hemmatnia,	die	
onder de naam Will-powered een reis langs de evenaar wil maken in 
één en hetzelfde voertuig. Hiermee wil deze voormalig vluchteling 
de aandacht vragen voor respect voor elkaars mening en onderlinge 
verschillen.
Ex-oorlogskind	Bruce	Cerew	(32)	uit	Nigeria	geeft	voorlichting	aan	
middelbare scholieren. Zijn persoonlijke vluchtverhaal maakt vaak 
grote indruk. We betalen € 8.500 aan zijn Ray of Light Foundation 
voor de uitvoering van het project.

Partner van Humanity House
VluchtelingenWerk wordt in 2012 partner van het Humanity House in 
Den Haag. In het Humanity House zie, hoor en beleef je wat het 
betekent om te moeten overleven in een conflictgebied of tijdens 
een ramp. Het museum wil bezoekers zo zelf laten ervaren hoe het is 
om te moeten vluchten en alles achter je te laten.
Als partner organiseren we bijeenkomsten in het museum, dragen 
we bij aan filmavonden en het educatief programma (onder andere 
door voorlichting van vluchtelingen zelf).
In verkiezingstijd (zie ook pagina 11) organiseren we een bijeen
komst met jonge vluchtelingen en leden van de jongerenafdelingen 
van politieke partijen. De jongeren gaan met elkaar in gesprek over 
stemrecht, vrijheid en naturalisatie. Er zijn ruim vijftig mensen 
aanwezig.

Persvoorlichting
In 2012 weten we met onze persvoorlichting veel media-
aandacht te krijgen voor onze standpunten over actualiteiten 
en politieke kwesties. Bovendien kunnen we ook persoonlijke 
verhalen en interviews met vluchtelingen kwijt aan human 
interest media. Enkele belangrijke nieuwsonderwerpen in 2012 
zijn de tentenkampen van uitgeprocedeerde asielzoekers in 
onder meer Ter Apel, Amsterdam en Den Haag, maar ook het 
regeerakkoord met daarin de strafbaarstelling van illegaliteit 
en het kinderpardon.

Verhalen van vluchtelingen
Persoonlijke	verhalen	van	vluchtelingen	zijn	een	goede	manier	om	
een breed publiek te laten zien wie vluchtelingen zijn en waarom zij 
naar Nederland komen. In 2012 weten we opnieuw allerlei media te 
interesseren voor wat vluchtelingen te vertellen hebben. KRO’s 
Goudmijn besteedt in 2012 aandacht aan het verhaal van een vrouw 
die vluchtte uit Irak. Grote vrouwenbladen plaatsen ook artikelen 
over	vluchtelingen,	waaronder	de	Libelle,	de	Margriet	en	Kek	Mama.	
WereldVluchtelingendag krijgt aandacht in het Jeugdjournaal en 
Hart van Nederland. Helaas is de zichtbaarheid van 
VluchtelingenWerk in deze programma’s wat mager.
 De uitreiking van de eerste VluchtelingenWerk Awards, bestemd 
voor mensen die zich inzetten om vluchtelingen aan een baan te 
helpen, wordt uitgezonden in Hart van Nederland en bij de regionale 
televisie in het noorden van het land. De winnaars zijn de Firma 
Rollecate, die vluchtelingen een technische opleiding en een baan 
biedt, en een Syrisch echtpaar dat een lunchroom heeft in 
Hoogeveen.

Evaluatie van de media
Bij het stellen van prioriteiten in onze persvoorlichting, houden we 
steeds vaker rekening met het bereik van het medium. We streven 
naar samenwerking met media die een groot bereik hebben binnen 
een voor ons relevante doelgroep. In 2012 geven we extra aandacht 
aan televisieoptredens, omdat televisie bij uitstek een medium is 
waar het verhaal van een vluchteling goed tot zijn recht komt. 
We blijven terughoudend om individuele zaken in de media te 
brengen. De jonge vluchtelingen Mauro en Sahar, die beiden 
speelbal van de media werden, laten zien dat we hier alert op 
moeten blijven.
De ervaring leert ons dat het aanbieden van lange opiniestukken 
voor VluchtelingenWerk weinig kans van slagen heeft. Daarom 
steken we daar minder tijd in. Korte, stevige reacties worden wel 
vaak geplaatst. In 2012 lukt dat acht keer.

Overzicht media-aandacht
De inzet van persvoorlichting bij de belangrijkste nieuwsonder
werpen is beschreven in het hoofdstuk Belangenbehartiging. 
Hieronder volgt een overzicht van de mediaaandacht in 2012:

Op het onderwerp asiel:
•  18 radiooptredens (voornamelijk radio 1, maar ook radio 5 

en BNR);
•  10 tvoptredens (Koffietijd, Goudmijn, Nieuwsuur, Schooltv 

Weekjournaal, NOS Journaal, Hart van Nederland, Willem 
Wever,	RTL	Nieuws);

•  204 berichten in kranten, waarvan 83 in landelijke kranten 
en 121 in regionale kranten;

• 4 ingezonden brieven.
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Op het onderwerp integratie:
• 6 radiooptredens (diverse programma’s op radio 1);
•  14 tvoptredens (NOS journaal, De Vijfde Dag, Villa 

Achterwerk, Miljoenenjacht, Koffietijd, Het beloofde land, 
Hart van Nederland, Het familieportret);

•  76 berichten in gedrukte media, waarvan 53 in landelijke 
kranten, 23 in regionale kranten, en 10 in magazines;

•  4 ingezonden brieven.

Social media
Eind	2012	hebben	we	op	Twitter	3.914	volgers	en	op	Facebook	2.264	
mensen die ons leuk vinden/ons volgen. Het aantal volgers groeit 
gestaag. Onderwerpen die reacties oproepen zijn vooral actuele 
zaken en persoonlijke, schrijnende verhalen of kwesties.

Fondsenwerving
Voor ons werk zijn donateurs onmisbaar, niet alleen vanwege 
hun financiële bijdrage, maar ook voor de versterking van het 
draagvlak in de samenleving. Een groeiend aantal donateurs 
maakt zichtbaar dat velen zich sterk maken voor vluchtelingen. 
Het is dus belangrijk om onze donateurs te behouden en 
nieuwe donateurs te werven. We zetten ook extra in op het 
werven van subsidies van grote fondsen en op de werving bij 
bedrijven. In het huidige economische klimaat is dit een flinke 
uitdaging. Maar wij kijken terug op een succesvol jaar.

Particuliere fondsenwerving
De groei in opbrengsten uit particuliere fondsenwerving kunnen we 
in 2012 vasthouden en zelfs weer enigszins vergroten. De totale 
opbrengst	is	in	2012	met	2,3%	gegroeid	tot	€	2.961.809.	Dat	is	5,9%	
meer dan begroot.
Dat het draagvlak voor vluchtelingen en ons werk groot is, blijkt 
onder andere uit het aantal donateurs. Eind 2012 hebben we 46.883 
donateurs, een lichte groei van 0,3% ten opzichte van 2011.  
De	gemiddelde	bijdrage	per	donateur	stijgt	van	€	61,91	naar	€	63,17.

Werving van donateurs
We werven vooral nieuwe donateurs met deurtotdeurwerving en 
het voegen van bijsluiters bij verschillende kranten en magazines, 
zoals Vrij Nederland, Trouw, het donateursblad van Amnesty Wordt 
Vervolgd en het VARAmagazine. De langlopende campagne Leven in 
veiligheid vormt de ‘paraplu’ voor deze en andere wervingsactivi
teiten. In 2012 starten we met een pilot vanuit vier regionale stich
tingen, waarbij we kijken of het mogelijk is om regionaal met onze 
vrijwilligers donateurs te werven. Halverwege 2013 wordt deze pilot 
geëvalueerd. Bij positieve resultaten gaan we hiermee verder.

Behoud
Onze huidige donateurs informeren we over ons werk via de nieuws
brief Voetsporen (vier keer per jaar), een projectmailing,  
de emailnieuwsbrief en een verkorte versie van het jaarverslag. 
Donateurs die daar prijs op stellen, ontvangen ook het 
VluchtelingenWerk Magazine. Omdat iedere donateur uniek is, 
stemmen we onze communicatie af op de wensen van de donateur. 
Zo kan men aangeven meer of minder post te willen ontvangen en 
zijn verschillende manieren van schenken – zoals notarieel 
schenken of nalaten aan VluchtelingenWerk – mogelijk.

Nalatenschappen
In april doen we mee aan de collectieve campagne Nalaten van de 
branchevereniging goede doelen VFI. De opbrengsten uit nalaten
schappen variëren de afgelopen jaren tussen € 100.000, en 
	€	200.000,-.	In	2012	is	de	opbrengst	€	167.981,-.

Fondsen
Met onze aanvragen bij het Europees Integratie Fonds en het 
Europees Vluchtelingen Fonds (EIF en EVF) hebben we succes. Voor 
de zomer krijgen we bericht dat alle aangevraagde projecten zijn 
gehonoreerd. Dit betekent dat we direct kunnen starten met het 
project Taal in beweging door vrijwel het hele land. Het project Kind 
in Harmonie kan dankzij de subsidie van het EVF van start met een 
pilot in twee asielzoekerscentra (Baexem en Dronten).

Fondsenwerving zakelijke markt
In april vorig jaar zijn we aan de slag gegaan met het zoeken van 
samenwerking met het bedrijfsleven. Het werven van externe 
financiering is hierbij uiteraard een belangrijk doel, maar niet het 
enige. We zien ook meerwaarde in het betrekken (van medewerkers) 

Als kind vluchtte Sewa (27) met haar ouders naar Nederland. Nu is ze donateur en 

maakt ze ons werk voor vluchtelingen in Nederland mede mogelijk.

foto: Kees van de Veen
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van bedrijven bij ons werk. Zo creëren we ook draagvlak. Er zijn 
contacten met verschillende bedrijven. Veel van deze contacten zijn 
oriënterend van aard. In een paar gevallen levert het afspraken en 
bijdragen op. Staal Bankiers bestemt de opbrengst van hun 
jaarlijkse Goede Doelen Rally in 2013 voor VluchtelingenWerk.   
De medewerkers van Achmea kiezen ons uit als goed doel en 
doneren € 5.000, voor gezinshereniging. Vlak voor het einde van 
het jaar maken we afspraken met Manpower, dat ons in 2013 op 
allerlei manieren gaat steunen.

Nationale Postcode Loterij
‘Bijdragen aan een schonere en rechtvaardige wereld’. Deze 
doelstelling markeerde de oprichting van de Nationale 
Postcode Loterij in 1989. Wij zijn er trots op dat we vanaf dat 
moment beneficiënt zijn. In 2012 ontvangen we tien miljoen 
euro van de Postcode Loterij. De loterij keert het afgelopen jaar 
een recordbedrag van 284 miljoen euro uit aan 85 goede 
doelen.

Verlenging samenwerking
2012 is een belangrijk jaar voor onze samenwerking met de 
Nationale	Postcode	Loterij:	de	afgelopen	contractperiode	wordt	
geëvalueerd. Tot onze grote vreugde besluit de loterij de samen
werking weer met vijf jaar te verlengen.  
Dat betekent dat we ook in de periode 2013 tot 2017 structureel 
steun ontvangen om ons in te zetten voor asielzoekers en vluchte
lingen	in	Nederland.	Mede	door	de	bijdrage	van	de	Postcode	Loterij	
is onze onafhankelijkheid gewaarborgd.
Ook	zijn	we	blij	dat	de	jaarlijkse	bijdrage	van	de	Postcode	Loterij	de	
komende vier jaar niet de voorgenomen acht, maar negen miljoen 
euro per jaar is. De loterij laat weten onder de indruk te zijn van ons 
netwerk van 6.000 vrijwilligers en van het feit dat onze inkomsten 
uit particuliere fondsenwerving, ondanks de recessie, nog steeds 
groeien. Het extra bedrag van één miljoen euro per jaar besteden we 
aan de versterking van ons netwerk van vrijwilligers, strategisch 
procederen, het aanjagen van arbeidsparticipatie en aan internatio
nale activiteiten.

Media
Naast financiële steun biedt de loterij haar beneficiënten ruimte in 
haar televisieprogramma’s. Voor ons een uitgelezen kans een breed 
publiek kennis te laten maken met vluchtelingen. In 2012 waren we 
te zien in de volgende programma’s:

Miljoenenjacht: Op 15 april was in het programma Miljoenenjacht 
een	kort	filmpje	te	zien	waarin	vluchtelingambassadeur	Louiza	
Saitova	gaat	fierljeppen	in	Friesland.	Ca.	1,7	miljoen	mensen	zien	de	
flits.

Kanjer van Goud:	In	de	aflevering	van	29	april	staat	Paul	Mbikaye,	
onze vluchtelingambassadeur, centraal. Het programma trekt ca. 
650.000 kijkers.

Koffietijd:	Op	28	april	is	Paul	Mbikaye	te	gast	in	het	programma	
Koffietijd. Het gesprek gaat over de uitzending van een Kanjer van 
Goud, de volgende dag, dat helemaal aan hem is gewijd.
Vanwege de verkiezingen zijn er speciale edities van Koffietijd, 
waarin de lijsttrekkers projecten van goede doelen bezoeken. 
Diederik	Samsom,	lijsttrekker	van	de	PvdA,	bezoekt	een	van	onze	
kindervakantieweken. Ook directeur Dorine Manson is in deze 
uitzending te zien.
Op 22 november was Susan Hassan uit Irak te gast in dit programma. 
Zij krijgt in 2012, na tien jaar te hebben gewacht, eindelijk een 
verblijfsvergunning. Vrijwilliger Mieke Slingerland ving haar op 
toen zij met haar gezin in Hardenberg kwam wonen. Ook zij is in de 
uitzending aanwezig.

Directeur Dorine Manson (rechts op de foto) en voorzitter Jan van Zijl ontvangen een 

‘cheque’ van tien miljoen euro van Judith Lingeman van de Nationale Postcode Loterij. 

foto: Roy Beusker
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6. Organisatie
In de zomer van 2011 is besloten de vereniging te vernieuwen op de gebieden governance, landelijke taken 
en bedrijfsvoering. Het jaar 2012 staat voor de vereniging in het teken van de implementatie van het 
verbeterprogramma VluchtelingenWerk 2.0. 

VluchtelingenWerk 2.0  
Begin 2012 starten we met de implementatie van het verbeter
programma VluchtelingenWerk 2.0. Doelstelling is om de kwaliteit 
van de belangenbehartiging en de begeleiding van asielzoekers en 
vluchtelingen te (blijven) waarborgen met een effectieve en  
efficiënte organisatie. Tegelijkertijd zien we de komende jaren een 
vermindering van subsidieinkomsten, waardoor herschikking of 
afstoten van taken nodig is. 
Dit	alles	maakt	een	reorganisatie	van	het	Landelijk	Bureau	nood-
zakelijk. Het aantal managementlagen wordt teruggebracht van drie 
naar	twee,	het	aantal	formatieplaatsen	van	91	fte	naar	75	fte.	
Hierbij zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk. Net als bij 
voorgaande reorganisaties komt dat hard aan, niet alleen bij de 
betreffende medewerkers, maar ook bij hun collega’s.
Uitkomst van de reorganisatie is een nieuwe organisatiestructuur 
die	per	1	oktober	2012	ingaat.	Het	Landelijk	Bureau	van	
VluchtelingenWerk is nu als volgt georganiseerd:
•  Afdeling Belangenbehartiging zet zich onafhankelijk in voor 

de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland, 
door middel van beleidsbeïnvloeding en communicatie;

•  Afdeling Begeleiding coördineert en faciliteert de regionale 
stichtingen in het uitvoeren van de begeleidingstaak, o.a. 
met projecten, en is landelijk penvoerder voor subsidies;

•  Afdeling Expertise ontwikkelt, beheert en bewaakt de 

kennisfunctie in de vereniging over vreemdelingenrecht, 
asiel en integratiebeleid, landeninformatie en juridische 
kennis;

•  Afdeling Diensten	ondersteunt	het	Landelijk	Bureau	en	de	
regionale	stichtingen	bij	bedrijfsvoering,	P&O,	ICT	en	 
financiën. Deze ondersteunende taak is nog in ontwik keling;

•  De Verenigingsstaf ondersteunt directie, directeurenoverleg 
en bestuur bij verenigingszaken als planning & control, 
strategie en positionering.

Ook verhuizen we intern, het aantal etages dat we gebruiken gaat 
terug van drie naar twee, wat een forse kostenbesparing oplevert.  

Sterk merk  
In 2012 stemmen de regionale stichtingen in met de voorstellen van 
het project Sterk merk.	Dat	betekent	kortweg	dat	het	Landelijk	
Bureau en de regionale stichtingen beter samenwerken bij de 
positionering van de organisatie. Zo krijgen we samen één website, 
hanteren we één huisstijl, gebruiken we één logo en één naam, te 
weten VluchtelingenWerk Nederland. De presentatie van de organi
satie wordt hierdoor versterkt. Ook wordt er afgesproken dat er 
jaarlijks een gezamenlijk evenement wordt georganiseerd, zoals de 
Umbrella March.  

Organisatieschema

Belangenbehartiging ExpertiseBegeleiding Diensten

Verenigingsstaf

Directie
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Vrijwilligers
In 2012 zijn ongeveer 6.000 vrijwilligers actief voor 
VluchtelingenWerk.	Maar	liefst	19%	van	ons	huidig	vrijwilligers-
bestand is van allochtone afkomst. In het algemeen geldt in 
Nederland een gemiddelde van slechts 3% allochtone vrijwilligers. 
Dit blijkt uit onderzoek dat we in 2012 doen onder onze vrijwilligers. 
Daaruit komt ook naar voren dat bijna tweederde van de vrijwilligers 
vrouw is en dat ze over het algemeen hoogopgeleid zijn. Met een 
gemiddelde leeftijd van 57 jaar zijn ze relatief oud. Gelukkig stijgt 
het aandeel jongeren de afgelopen vijf jaar hard. Dat geldt ook voor 
het percentage allochtonen. 
Onze vrijwilligers zijn erg tevreden over en trots op hun werk. De 
vrijwilligers geven voor tevredenheid een gemiddeld rapportcijfer 
van	7,2	en	maar	liefst	92%	voelt	zich	gemotiveerd	of	zeer	gemoti
veerd om dit werk te doen. Bovendien is meer dan driekwart (85%) 
van onze vrijwillig medewerkers trots op zijn/haar werk. 
Maar ze geven ook punten voor verbetering aan. Met name de 
persoonlijke begeleiding door coördinatoren wordt regelmatig 
genoemd. Een vrijwilliger zegt hierover: ‘De coördinator die ik heb, 
is overbelast door de vele taken die zij moet uitoefenen. Daardoor is 
de begeleiding niet optimaal.’ Ook de kennisdeling tussen de 
vrijwilligers is voor verbetering vatbaar. De behoefte aan infor
matie en kennisdeling is vaak heel praktisch (handleidingen, 
stappenplannen, telefoonlijsten en lesmaterialen). 
Tenslotte geven onze vrijwilligers aan dat een sterkere aanwezig
heid van VluchtelingenWerk in de media nodig is om aantrekkelijker 
te worden voor nieuwe vrijwilligers. 
Meer	dan	90%	van	de	vrijwilligers	zegt	de	missie	van	
VluchtelingenWerk uit te dragen in zijn of haar omgeving. Zo zijn 
onze vrijwilligers belangrijke ambassadeurs voor de organisatie en 
voor vluchtelingen. Dankzij dit vrijwilligersnetwerk bereiken we 
grote groepen mensen met onze boodschap.

Verklaring Omtrent het Gedrag
In 2012 besluiten we dat alle betaalde en vrijwillige medewerkers 
van VluchtelingenWerk die cliëntencontact hebben een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben. De invoering hiervan 
gebeurt fasegewijs, we starten met alle betaalde medewerkers en 
met de vrijwilligers die werken met asielzoekers die nog in proce
dure zijn. Ook vragen we een VOG aan alle andere medewerkers en 
vrijwilligers die direct (éénopéén) contact hebben met minder
jarigen of werkzaamheden verrichten met groepen minderjarigen.

ICT  
Begin	2012	start	de	Eenheid	ICT	met	de	directe	ICT	ondersteuning	
van de regionale stichtingen NoordNederland, Noord West Holland 
en	Amstel	tot	Zaan.	We	gaan	verder	met	de	uitrol	van	VoIP	telefonie	
binnen	de	vereniging.	Ook	leggen	we	in	2012	het	ICT	Basispakket	
met gezamenlijke hard en software voor de hele vereniging vast. 
Deze	centralisatie	van	bedrijfsmiddelen	en	ICT	processen	levert,	
behalve een verbetering van de dienstverlening, ook een forse 
kostenbesparing op, die gedeeltelijk is geherinvesteerd.

Personeelsbeleid
Het percentage ziekteverzuim, exclusief zwangerschaps en beval
lingsverlof, is na de stijging van 2011 weer terug op het oude 
niveau, namelijk 4,0 procen. In 2011 was dit 5,4 procent. Mede door 
de reorganisatie besteden we weinig aandacht aan het beloningsbe
leid. Voor 2013 staat dit hoog op de agenda. 

In de tabel hieronder staat het aantal betaalde en onbetaalde 
medewerkers van de vereniging in 2012.  

Aantallen vrijwilligers en medewerkers

Vrijwilligers *  6.000 (1.200 fte)

Betaalde medewerkers Vereniging *     550 (440 fte)

Betaalde	medewerkers	Landelijk	Bureau	** 				109	(91	fte)

*) Inschatting op basis van de cijfers van 2011 (omdat de cijfers voor 2012 nog niet beschikbaar zijn)
**) Reorganisatie is pas per 1-1 2013 geëffectueerd

Financiën
Informatie over onze financiën in 2012 vindt u in  
de Jaarrekening 2012 die staat op onze website:  
www.vluchtelingenwerk.nl/jaarverslag2012

Marloes de Graaf en Nuradin Mahamed Abdi, vrijwilligers in Nijmegen.

foto: Goedele M
onnens
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7. Bestuur en toezicht
Scheiding in toezicht en bestuur
De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland bestaat op 31 december 
2012	uit	dertien	regionale	stichtingen	en	een	Landelijk	Bureau.	De	
regionale	stichtingen	zijn	zelfstandig	–	het	Landelijk	Bureau	voert	
een aantal landelijke taken uit en faciliteert de regionale stichtingen. 
De vereniging en tien van de dertien stichtingen kennen een regulier 
bestuursmodel waarbij het bestuur voor de dagelijkse uitvoering een 
directeur heeft aangesteld. Drie van de regionale stichtingen kennen 
een model met een directeurbestuurder en een Raad van Toezicht. 
De Verenigingsraad is het hoogste besluitvormend orgaan van de 
Vereniging. In de Verenigingsraad bespreken afgevaardigden van de 
regionale stichtingen (oftewel de leden) de hoofdlijnen van het 
beleid van de Vereniging en keuren de voorgelegde besluiten goed. 
Daarnaast benoemt de Verenigingsraad de bestuursleden.  
Het bestuur legt verantwoording af aan de Verenigingsraad.

Besluiten van de Verenigingsraad
In 2012 vergadert de Verenigingsraad twee keer. In de vergadering 
van juni stelt de raad de jaarstukken over 2011 vast. De 
Verenigingsraad stemt in met de richting en de kaders van de 
strategie 20132015 en met de verdere uitwerking van de drie hoofd
thema’s: de rol van VluchtelingenWerk bij inburgering, regionale 
steunpunten en burgerkracht. In oktober keurt de Verenigingsraad de 
meerjarenbegroting voor 2013 goed. In beide vergaderingen komt de 
financiële positie van leden van de vereniging aan de orde. In de 
junivergadering legt het bestuur verantwoording af over het 
gevoerde beleid ten aanzien van het faillissement van 
VluchtelingenWerk Zuid en Oost Gelderland. De Verenigingsraad 
onderschrijft de door het bestuur gevolgde beleidslijn. De activi
teiten in het gebied van de failliete stichting zijn overgenomen door 
de stichting VluchtelingenWerk MiddenGelderland. Om vergelijkbare 
situaties in de toekomst te proberen te voorkomen is een strakkere 
planning & controlcyclus ingesteld. Ook is afgesproken dat de regio
nale stichtingen in een vroegtijdig stadium bij de landelijke vereni
ging voor ondersteuning zullen aankloppen. En de contacten tussen 
besturen zullen worden geïntensiveerd.  

Financiële adviescommissie
De Financiële Adviescommissie adviseert de Verenigingsraad over de 
inhoud van de jaarstukken. De commissie vergadert in 2012 twee 
keer. Zij adviseert de Verenigingsraad onder meer te zorgen voor 
tijdige uitwisseling van informatie tussen leden onderling en met het 
Landelijk	Bureau.	Daarnaast	beveelt	de	commissie	aan	dat	de	Raad	
beter controleert of de geplande doelstellingen uit de  
begroting worden bereikt. Ook beveelt ze aan om de hoogte van de  
continuïteitsreserve beter af te stemmen op toekomstige  
scenario’s. De Verenigingsraad neemt de aanbevelingen van de 
commissie integraal over.

Het landelijk bestuur
Het bestuur van de Vereniging bestaat eind 2012 uit zes leden.  
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier 
jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Tussen 
bestuursleden onderling en met de leden van de directie bestaan 
geen nauwe familierelaties of vergelijkbare banden. Met ingang van 
2012 ontvangen de bestuursleden in beginsel een vergoeding van  
€ 1.500 per jaar. Indien de inzet bovenproportioneel is geweest, kan 
een hogere vergoeding worden uitgekeerd. De voorzitter bepaalt of 
dat het geval is en wat de hoogte van de vergoeding kan zijn. De 
ontvangen vergoedingen staan in de jaarrekening 2012 per persoon 
verantwoord. In 2012 vergadert het bestuur zeven keer. Bij de 
vergaderingen zijn de directie en de controller aanwezig.
In 2012 besluit het bestuur over alle wettelijk vastgelegde onder
werpen. De financiële positie van de regionale stichtingen stond 
iedere vergadering op de agenda. 

Samenstelling bestuur  
met hoofd- en nevenfuncties:

Jan van Zijl, voorzitter 
•  Benoeming in 2005 / voorzitter vanaf 1 februari 2012 / 

termijn eindigt in voorjaar 2016.
• Hoofdfunctie: voorzitter MBO Raad.
•  Relevante nevenfuncties:  

voorzitter	Platform	Beroepsonderwijs	Bedrijfsleven	i.o.;	
voorzitter Stichting Emplooi;  
voorzitter	Stichting	Chakana;	 
voorzitter	Het	Platform	Beroepsonderwijs;	 
voorzitter Stichting van het Onderwijs;

	 lid	bestuur	Platform	Bèta	Techniek;		 
 lid Raad van Advies Stichting GAK Fonds.

Frank Rövekamp, vice-voorzitter 
•  Benoeming in 2011 / vicevoorzitter sinds oktober 2012 / 

herbenoeming mogelijk in 2015.
•  Relevante nevenfuncties:  

	voorzitter	Raad	van	Commissarissen	SimonsVoss	 
technologies;  
lid	Raad	van	Commissarissen	Unit	4;	 
lid	Raad	van	Commissarissen	PostNL;	 
lid	Raad	van	Commissarissen	Koninklijk	theater	Carré;	 
lid bestuur Kasteel de Haar.
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Lucy Schmitz, secretaris
• Benoeming in 2004 / treedt per 112013 af.
•  Hoofdfunctie: voorzitter Raad van Bestuur Bureau 

Jeugdzorg NoordHolland.
•  Relevante nevenfuncties:  

lid	Raad	van	Toezicht	ProPersona,	GGZGelderland;	 
lid	Raad	van	Commissarissen	Perspectief	B.V,	
LeerWerkBedrijven	Kennemerland.

Dirk-Jan de Bruijn, penningmeester
•  Benoeming in maart 2010 / herbenoeming mogelijk in 2014.
• Hoofdfunctie: kwartiermaker binnen de Rijksdienst.
•  Relevante nevenfuncties: 
 lid Raad van Toezicht Emplooi;  
	 lid	Curatorium	PGO	Management;	 
 consultant VU Amsterdam;  
 docent Verandermanagement AOG School of Management;  
 lid redactie Managementsite.nl.

Bart Stapert, bestuurslid
•  Benoeming in 2011 / herbenoeming mogelijk in 2015.
• Hoofdfunctie: partner bij Böhler Advocaten, Amsterdam.
•  Relevante nevenfuncties:  

adjunct	professor	Tulane	Law	School	Summer	Program;	 
voorzitter Stichting Rechtshulp Terdoodveroordeelden; 
adviseur Stichting Reprieve Nederland;  
lid bestuur Stichting Movies that Matter.  

Sjaak van der Tak, bestuurslid 
•   Benoeming in juni 2012/ herbenoeming mogelijk in 2016
•  Hoofdfunctie: burgemeester Westland.
• Relevante nevenfuncties: 
		 	lid	AB	Veiligheidsregio	Haaglanden	en	Regionaal	College	

Politie	Haaglanden;	 
voorzitter Greenport(s) Holland Overheden;  
voorzitter	Plaatselijke	Commissie	KNRM	Ter	Heijde;	
voorzitter Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe 
Westland (ONW);  
beschermheer Westlands Mannenkoor;  
lid AB + DB Stadsgewest Haaglanden;  
lid	Raad	van	Commissarissen	van	N.V.	Holding	Westland	
Infra; 
voorzitter	bestuur	Stichting	IKPOB/Raad	van	Advies;	
bestuursacademie Nederland – Schouten en Nelissen; 
vertegenwoordiger	VNG	in	landelijk	Platform	Duurzame	
Tuinbouw;  
lid bestuur VNG, tevens commissievoorzitter Bestuur en 
Veiligheid;  
vanuit de VNG: Raad van Toezicht Stichting Sonneburgh 
Rotterdam. 

Benoeming
Voor de herbenoeming van bestaande, en de benoeming van nieuwe, 
bestuursleden is een reglement van kracht. Eén van de onderdelen 
daarvan is een commissie die de beoordeling en/of selectie 
voor bereidt. Deze commissie is samengesteld uit twee bestuurs
leden (voorzitter en secretaris) en twee leden van de 
Verenigingsraad en is aangesteld voor de duur van vier jaar. In 2012 
heeft de commissie zich ingespannen om twee nieuwe bestuurs
leden met regionale affiniteit aan te trekken. 

Directie
Het bestuur delegeert de dagelijkse leiding van de Vereniging aan 
een algemeen directeur. Gedurende het gehele jaar 2012 is dat 
Dorine Manson. De voorzitter voert twee keer per jaar een functio
neringsgesprek en één beoordelingsgesprek met de directeur.  
De totale beloning – het salaris inclusief sociale lasten en 
pensioen kosten – van de directie staat vermeld in de jaarrekening.

Dorine Manson heeft de volgende nevenfuncties:
bestuurslid	JINC;	 
lid Raad van Toezicht Museum Het Rembrandthuis;  
bestuurslid N8;  
lid	Raad	van	Commissarissen	Stadsherstel;	 
directeur – bestuurder 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.

Interne beheersing
De	accountant	van	het	Landelijk	Bureau	controleert	jaarlijks	de	
werking van de maatregelen voor interne beheersing en rapporteert 
daarover. De afgelopen jaren heeft dat geleid tot een aanscherping 
van de betaalprocedure en aanpassingen op een aantal aspecten 
van	ICT.	Alle	regionale	stichtingen	hebben	een	eigen	controlerend	
accountant die ook de staat van de interne beheersing beoordeelt. 
De vereniging besluit eind 2012 operational audits uit te voeren 
door een onafhankelijke auditor (niet zijnde de controlerend 
accountant). Deze audit heeft betrekking op alle zelfstandige 
onderdelen	van	de	vereniging,	waaronder	het	Landelijk	Bureau.	 
De resultaten worden in 2013 bekend. 

Effectieve inzet van middelen op landelijk niveau
De inrichting van de administratie en de verantwoording is 
gebaseerd op de doelstellingen die uit onze missie zijn af te leiden: 
streven naar een eerlijke, zorgvuldige en efficiënte asielprocedure 
en een zorgvuldig asielbeleid in Nederland en Europa (Asiel) en de 
ondersteuning van vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw 
bestaan 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 standhouden van het netwerk van 
vrijwilligers.
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De huidige planning en controlcyclus begint met de opstelling van 
de jaarplannen, waarin de gestelde doelen zo concreet mogelijk 
beschreven worden. In het jaarplan worden de strategische 
doelstellingen uit het meerjarig beleidsplan vertaald naar concrete 
activiteiten. De uitvoering van de begroting wordt maandelijks 
gemonitord. Eens per vier maanden wordt ook de realisatie van de 
inhoudelijke doelen gecheckt, waar nodig wordt bijgestuurd. 
Een maatstaf voor de mate waarin de bestedingen doelgericht 
hebben plaatsgevonden is het bestedingspercentage. In 2012 was 
dit	90,0%.	
 We trachten de kosten van nietdoelstelling gerichte activiteiten 
zo	veel	mogelijk	te	beperken.	Conform	richtlijn	650	van	de	richt
lijnen voor de jaarverslaggeving gaat het om de kosten van 
fondsenwerving en de kosten van beheer en administratie. Voor de 
kosten van fondsenwerving baseert VluchtelingenWerk zich op de 
CBF-norm.	Over	drie	achtereenvolgende	jaren	mogen	die	kosten	niet	
meer dan 25 procent van de gerealiseerde opbrengsten fondsen
werving	bedragen.	Het	percentage	over	2012	bedraagt	19,13%.	 
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	–	zijn	gemaximeerd	
op 6 procent van de totale kosten. In 2012 bedraagt dit 4,2 procent.

Klachten
VluchtelingenWerk kent twee klachtenregelingen. Iedereen die een 
klacht heeft over een dienst van de organisatie kan deze indienen 
bij de Vereniging. Als het een klacht betreft over een regionale 
stichting, dan is de eerste stap een regionale klachtencommissie. 
Als de klager daar geen gehoor vindt, kan hij of zij zich wenden tot 
de landelijke klachtencommissie. Ook donateurs kunnen van deze 
regeling gebruik maken. In 2012 ontvangt de landelijke klachten
commissie zeven klachten die allemaal betrekking hebben op één 
van de regionale stichtingen. Zij worden daarom doorverwezen naar 
de betreffende stichting. 

VluchtelingenWerk zet zich in om de positie van kinderen in asielzoekerscentra te verbeteren.

foto: Goedele M
onnens
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2011 2012
Vluchtelingen en asielzoekers

Aantal	asielzoekers	dat	asiel	vroeg,	incl.	herhaalde	asielaanvragen	en	aanvragen	buiten	AC 14.631 9.810

Aantal begeleide asielzoekers (absoluut en als percentage van potentiële bereik) 22.989	=	86% 22.804	=	80	%

Regionale afdelingen VluchtelingenWerk Nederland 

Aantal regionale afdelingen 14 13

Bereik	(aantal	gemeenten,	inclusief	Brede	Welzijnsinstellingen	en	CO-locaties) 375	=	90% 347	=	85%

Medewerkers lokale en regionale afdelingen VluchtelingenWerk Nederland

Aantal vrijwilligers (schatting) 7.000 6.000

Betaalde medewerkers (schatting) 551 (405 fte) 500

Betaalde medewerkers Landelijk Bureau  

Landelijk	Bureau	(fte) 115	(97	fte) 109	(91	fte)

Financiën Vereniging

VluchtelingenWerk	Nederland	enkelvoudige	jaarrekening	Landelijk	Bureau € 25.378.000, € 23.285.000,

VluchtelingenWerk Nederland geconsolideerde jaarrekening, omzet € 50.381.000, *

Eigen fondsenwerving

Aantal donateurs 46.766 46.883

Gemiddelde bijdrage per jaar €	61,91 € 63.17 

Totaal fondsenwerving (inclusief legaten) 	€	2.895.238,- €	2.961.809,-

Trainingen, Opleiding, Cursussen

Totaal aantal deelnemers aan opleidingen, cursussen en trainingen 4.141 3.362

E	learning	Log	ins 29.079 35.531

Kindervakantieweken 

Totaal aantal weken 51 34

Totaal aantal deelnemers kindervakantieweken 1.061 514**

Helpdesk, Vluchtweb 

Totaal aantal abonnementen VluchtWeb 914 917

Totaal aantal inlogacties VluchtWeb 123.255 112.456

Geraadpleegde documenten 853.265 897.134

Aantal vragen aan Helpdesk 6.518 6.255

Magazine 

Oplage 22.500 23.000

Website 

Unieke bezoekers 175.684 179.542

* cijfers nog niet bekend
** Voor een toelichting op deze afname zie pagina 12. 

8.  VluchtelingenWerk Nederland in cijfers
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VluchtelingenWerk Nederland
Postbus	2894	
1000	CW	Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl


