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Voorwoord
Terugkijkend op 2011 zie ik een jaar met twee gezichten.

De effecten van het harde gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV waren 
voelbaar. Het kabinet verhoogde de drempels voor vluchtelingen door de 
bewijslast voor asielzoekers te verzwaren, de asielprocedure nog meer te 
versnellen en leges verder op te schroeven. Ook de maatschappelijke bege-
leiding, de noodzakelijke ondersteuning aan vluchtelingen bij hun eerste 
stappen in een nieuwe maatschappij, stond sterk onder druk.

In die maatregelen toonde zich het gezicht van een politiek die vooral bezig 
is met becijfering en het terugdringen van ‘vluchtelingenstromen’. Er was 
weinig oog voor waar het echt om gaat: bescherming van mensen in nood.

Het jaar 2011 toonde ook een heel ander gezicht. Een gezicht dat kracht en 
optimisme uitstraalt. Steeds meer personen en maatschappelijke organisa-
ties startten acties om vluchtelingen en asielzoekers te ondersteunen. Met 
hun acties maakten zij duidelijk dat veel Nederlanders zich volstrekt niet 
herkennen in de visie van het kabinet en de gedoogpartner. Voorbeelden 
waren de acties voor Sahar en Mauro, en het initiatief tot de kinderasielwet, 
dat door gemeenten en maatschappelijke organisaties ondersteund werd. 

Met de val van het kabinet-Rutte begin 2012 nemen de kansen op een 
humaner asielbeleid toe. VluchtelingenWerk hoopt dat 
vanaf nu discussies over getallen niet langer de boventoon 
zullen voeren in het immigratiebeleid, maar dat er weer 
naar mensen gekeken wordt. Ook in 2012 blijven wij 
aandacht vragen voor de verhalen achter de cijfers.

Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland
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Wie wij zijn en wat wij doen
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt 
voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We zetten ons in voor 
een rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare 
positie verkeren. Zij ontvluchtten huis en haard 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 2011 doen wij ons werk met zo’n 7.000 vrijwilligers en 640 medewerkers 
verspreid over 14 regionale stichtingen. Wij zijn actief in 375 gemeenten.
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Wat ging goed?
IntegratieBarometer
De IntegratieBarometer, ons 
tweejaarlijkse onderzoek, krijgt 
in 2011 veel aandacht in de media. 
De eerste bevindingen die we 
publiceren, gaan over armoede en 
arbeidsparticipatie.

Gezinslocaties
Gezinslocaties zijn bedoeld voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers en 
hun gezinnen. Ze hebben een zeer 
sober regime, strenge meldplicht 
en beperkte medische zorg. Onze 
brandbrief over deze locaties aan 
minister Leers van Immigratie, 
Integratie en Asiel heeft effect. 
Na de brief belooft de minister de 
situatie te verbeteren.

Uitspraak Europees Hof
‘Landen die doorgereisde asielzoe-
kers terugsturen naar Griekenland, 
schenden de mensenrechten’. Dit 
is een baanbrekende uitspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens. VluchtelingenWerk 
Nederland ondersteunt de advocaat 
in deze zaak. Hierdoor stopt het 
terugsturen van asielzoekers 
naar Griekenland, waar ze terecht 
kwamen in overvolle en smerige 
gevangenissen.

Maatschappelijk 
congres
In november roepen we onze 
vrijwilligers bij elkaar op het eerste 
Maatschappelijk Congres. We 
wisselen ervaringen, informatie en 
ideeën met elkaar uit. Een geslaag-
de dag volgens de deelnemers.
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Taalcoaches
Dankzij het project Taalcoaches 
krijgen vluchtelingen meer 
zelfvertrouwen. Ze durven sneller 
Nederlands te spreken en treden 
meer naar buiten. Deze conclusies 
staan in het waarderingsonderzoek 
van het project, dat we in 2011 
afsluiten.

Stijging aantal 
donateurs
Uit de resultaten van onze 
fondsenwerving blijkt dat veel 
mensen zich verbonden voelen met 
ons werk. Het aantal donateurs 
stijgt met 6,6 procent. 

Kwaliteit in Diversiteit
Meer jongeren, vluchtelingen 
en migranten als vrijwilliger bij 
VluchtelingenWerk betrekken. Dat 
was de opdracht van het tweejarige 
project Kwaliteit in Diversiteit, dat 
we ook dit jaar afsluiten. In totaal 
werven we meer dan 1.300 jongeren 
en 1.300 vluchtelingen/migranten. 
Daarmee is de doelstelling ruim 
gehaald.

 

Wat ging goed?
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Gevangen op Schiphol
Nederland zet nog altijd asielzoe-
kers gevangen die via Schiphol ons 
land binnenkomen en geen geldig 
paspoort of visum bezitten. In een 
gezamenlijk onderzoeksrapport 
zijn UNHCR en VluchtelingenWerk 
Nederland duidelijk: asiel zoeken 
is een recht, geen misdrijf. De 
minister neemt de alternatieven, 
zoals een dagelijkse meldplicht, 
niet over.

Illegaal verblijf 
strafbaar
Ondanks onze intensieve lobby 
wordt het wetsvoorstel aangenomen 
om illegaal verblijf in sommige 
gevallen strafbaar te stellen. Een 
strafrechtelijke sanctie, alleen 
omdat iemand Nederland niet op tijd 
heeft verlaten, is echter in strijd met 
Europese afspraken.

Nareistermijn
Er blijkt geen Kamermeerderheid te 
zijn voor een soepelere nareis-
termijn bij gezinshereniging. Als 
vluchtelingen een aanvraag voor 
gezinshereniging niet binnen drie 
maanden indienen, moeten ze aan 
een bijna onhaalbare inkomenseis 
voldoen. Maar die drie maanden 
kunnen makkelijk verlopen wan-
neer gezinsleden vermist zijn of de 
aanvrager in het ziekenhuis ligt.

Wat ging minder goed?
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Gezinslocaties
In gezinslocaties wachten uit-
geprocedeerde asielzoekers met 
kinderen op terugkeer naar hun 
land van herkomst.

10 11

Asiel

Wereldwijd vragen in 2011 bijna 1 miljoen mensen asiel aan. 
Ruim 14.000 van hen doen dat in Nederland. De meesten 
komen uit oorlogsgebieden in Afghanistan, Irak en Somalië. 
VluchtelingenWerk staat vluchtelingen bij met steun en 
advies. Ook maken wij ons bij politici en ambtenaren hard 
voor een zorgvuldig en humaan asielbeleid.

Goed voorgelichte asielzoekers

Goede opvang en begeleiding tijdens de asielprocedure zijn twee van onze 
speerpunten. Voordat een asielzoeker de asielprocedure ingaat, vertellen wij 
wat hem te wachten staat bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en 
het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), en wat hij kan verwachten van 
onze vrijwilligers en zijn advocaat. Het bereik is hoog: we lichten vrijwel alle 
asielzoekers in de verschillende opvanglocaties voor.

We zien winst- én knelpunten in de herziene asielprocedure die sinds 1 juli 
2010 van kracht is. Zo zijn asielzoekers beter voorbereid dan voorheen en 
blijken onze voorlichting en het voorbereidende gesprek met de advocaat 
effectief. Een knelpunt is het te summiere medisch advies. Dat advies moet 
aantonen of een asielzoeker psychisch in staat is om door de IND gehoord te 
worden. Ook de algemene asielprocedure van acht dagen levert problemen op. 



Deze procedure blijkt te kort om achtergrondinformatie en documenten op te 
vragen in het land van herkomst en om in beroep te kunnen gaan.

Lobby in Den Haag

Onze brandbrief aan minister Leers over de zogenaamde ‘gezinslocaties’ 
heeft effect. In deze locaties wachten uitgeprocedeerde asielzoekers met 
kinderen op terugkeer naar hun land van herkomst. Uit onderzoek van 
VluchtelingenWerk blijkt dat deze locaties een zeer sober regime hebben, 
met een strenge meldplicht en beperkte medische zorg. Na onze brandbrief 
doet de minister toezeggingen om de opvang te verbeteren.

Samen met de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) 
brengen we het rapport Verlengde grensdetentie: noodzakelijk en effectief? 
uit. We beschrijven hoe Nederland asielzoekers gevangenzet die zonder 
geldig paspoort of visum via Schiphol Nederland binnenkomen. Van 2008 
tot 2010 zaten asielzoekers in deze procedure gemiddeld 63 tot 88 dagen 
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opgesloten, met uitschieters tot 438 dagen. Een inhumane en ineffectieve 
aanpak, vinden wij. Bovendien zijn er alternatieven, zoals een dagelijkse 
meldplicht. De minister reageert niet. Wel worden er Kamervragen gesteld.

Europese zaken  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) doet een baanbreken-
de uitspraak in een zaak waarbij VluchtelingenWerk Nederland de advocaat 
ondersteunt. Het hof bepaalt dat landen die doorgereisde asielzoekers 
terugsturen naar Griekenland de mensenrechten schenden. Volgens de 
Dublin-verordening moeten asielzoekers hun asielprocedure doorlopen in het 
land waar ze als eerste Europa binnenkomen. Dit systeem gaat ervan uit dat 
de bescherming en het niveau van asielprocedures in alle EU-lidstaten gelijk 
zijn. In werkelijkheid is dit niet het geval. In Griekenland zijn mishandeling en 
te veel mensen in te krappe tentenkampen gangbaar. Honderden asielzoekers 
(vaak met kinderen) zitten in overvolle, smerige gevangenissen. 

De gevolgen van de uitspraak zijn groot. Allereerst voor de tweeduizend asiel-
zoekers die vanuit Griekenland naar Nederland zijn doorgereisd. Zij kunnen nu 
hun asielprocedure hier doorlopen. Bovendien is het een klap voor de Europese 
afspraken over wie verantwoordelijk is voor asielzoekers. EU-landen kunnen er 
niet zomaar op vertrouwen dat elke andere lidstaat voor een eerlijke asiel-
procedure zorgt.
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Nieuwe 
vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor 
vluchtelingen en Vluchtelingen-
Werk essentieel. Zij maken 
vluchtelingen wegwijs in 
Nederland en ondersteunen hen 
bij praktische zaken.
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Integratie

Bescherming bieden aan vluchtelingen houdt ook in hen de 
kans geven een nieuw bestaan op te bouwen. Investeren in 
een goede start levert vitale, nieuwe Nederlanders op, die 
hun leven graag tot een succes maken. VluchtelingenWerk 
helpt hen daarbij op weg.

Vluchtelingen onderzocht

Hoe staat het ervoor met de integratie van vluchtelingen? Wat doen ge-
meenten om de integratie te bevorderen? Wat zijn successen en knelpunten? 
Deze vragen staan centraal in de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer. De 
belangrijkste bevindingen uit dit tweejaarlijkse onderzoek hebben betrek-
king op werk:

•	 de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen is kwetsbaar; 
•	 vluchtelingen zijn vaker van een uitkering afhankelijk dan autochtonen;
•	 slechts eenderde van hen heeft een betaalde baan;
•	 maar liefst dertig procent van de vluchtelingenhuishoudens leeft onder 

de armoedegrens.

Ook verschijnt het onderzoek Vluchtelingengroepen in Nederland van 
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarbij VluchtelingenWerk vanaf 



de start betrokken is. Dit grootschalige onderzoek besteedt uitgebreid 
aandacht aan de positie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. 
De conclusie: specifiek vluchtelingenbeleid is nodig. Dit staat haaks op wat 
het kabinet wil.

Maatschappelijke begeleiding

We voeren een stevige lobby om de financiering voor maatschappelijke 
begeleiding - de ‘oertaak’ van VluchtelingenWerk - te behouden. Het kabi-
net wil dat nieuwkomers zelf verantwoordelijk worden voor hun integratie. 
Mocht het plan doorgaan, dan krijgen gemeenten geen rijksbijdrage meer 
om vluchtelingen te begeleiden. Zij kiezen voortaan zelf of ze investeren in 
maatschappelijke bege-
leiding en zo ja, hoeveel. 
VluchtelingenWerk is fel 
tegen dit bezuinigings-
plan. Begeleiding van 
vluchtelingen betaalt 
zichzelf juist terug: het 
voorkomt schulden, 
uitkeringsafhankelijkheid 
en isolement.

Waardering

Het succesvolle project Taalcoaches loopt ten einde. Het waarderings-
onderzoek onder coaches, inburgeraars, projectleiders, gemeenten en 
taalaanbieders laat zeer positieve uitkomsten zien:

•	 de taalcoaches zijn een belangrijke aanvulling op de inburgeringscursussen;
•	 de inburgeraar wordt zelfredzamer, durft sneller Nederlands te spreken 

en meer naar buiten te treden;
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Begeleiding naar werk in 2011

•	 door het één-op-één-contact tussen taalcoach en inburgeraar, wordt er 
meer maatwerk geleverd.

Gezinshereniging

Vluchtelingen krijgen te maken met strengere eisen voor gezinshereniging. 
Zo worden gezinsleden (ook kinderen) die naar Nederland willen komen op 
de ambassade ondervraagd over hun gezinsband. Bij te veel tegenstrijdig-
heden wijst de IND de aanvraag direct af, zonder aanvullend DNA-onder-
zoek. VluchtelingenWerk stuurt een brief met felle kritiek op het beleid 
aan de minister en de Tweede Kamer. Naar aanleiding van onze brief stellen 
verschillende fracties kritische vragen.
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Nieuwe vrijwilligers

Meer jongeren, vluchtelingen en migranten als vrijwilliger bij Vluchtelingen-
Werk betrekken. Dat was de opdracht van het tweejarige project Kwaliteit in 
Diversiteit, dat we dit jaar afsluiten. In totaal werven we 1.300 jongeren en 
meer dan 1.300 vluchtelingen/migranten. Daarmee is de doelstelling ruim 
gehaald. 

Kindervakantieweken

“Ik zit op mijn bed en blader in het fotoboekje van de kindervakantieweek. Ik 
ben blij met deze herinnering.” Sinds 1990 organiseert VluchtelingenWerk de 
kindervakantieweken voor vluchtelingkinderen. De meesten van hen wonen 
in een asielzoekerscentrum. Tijdens de kindervakantieweken kunnen zij een 
weekje onbezorgd genieten. In 2011 hebben we maar liefst 1.061 deelnemers 
(1.036 kinderen en 25 ouders). Hiervan gaan 360 kinderen een weekje weg en 
676 kinderen doen mee aan activiteiten in een asielzoekerscentrum.

2010

1289
2011

1061

Aantal deelenemers kindervakantieweken
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Umbrella March
Met de Umbrella March vragen we 
aandacht  voor de bescherming 
van vluchtelingen. De zee van 
witte paraplu’s zet deze bood-
schap kracht bij.

Door middel van communicatie verbinden we donateurs, 
vrijwilligers en het grote publiek aan ons werk. Daarmee 
versterken we het maatschappelijk draagvlak voor 
vluchtelingen in Nederland.

Wereldvluchtelingendag

Op Wereldvluchtelingendag 20 juni vragen we aandacht voor de bescherming 
van vluchtelingen met de Umbrella March. De tocht loopt van Utrecht Centraal 
Station naar een asielzoekerscentrum, waar onder andere minister Leers de 
deelnemers toespreekt. Eerder op de 
dag krijgt de minister in Den Haag een 
open brief aangeboden van de UNHCR, 
Stichting voor Vluchteling-Studenten 
UAF, IOM Nederland en Vluchtelin-
genWerk. Met daarin de duidelijke 
boodschap dat vluchtelingen overal ter 
wereld bescherming nodig hebben. De 
brief is onderdeel van de opening van 
foto-expositie De Vluchtelingenjackpot. 
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Leven in Veiligheid 

Bedreigd worden omdat je 
christelijk bent, gedwongen 
worden om kindsoldaat te zijn, 
milities die dreigen je vader te 
vermoorden; iedere vluchteling 
heeft een verhaal. Dat verhaal is 
niet van zijn gezicht af te lezen. 
Daarom zetten we de indringende 
verhalen van Babaak, Tahmina, 
Parwana, Abdi en Ram centraal op 
onze speciale campagnewebsite 
www.leveninveiligheid.nl. Zij 
zijn de eerste gezichten in onze 
langlopende campagne Leven in 
Veiligheid, die in 2011 van start 
gaat. De campagne laat zien dat 
niemand zomaar vlucht.

Het eerste Maatschappelijk Congres

In november roepen we onze vrijwilligers bij elkaar op het eerste Maat-
schappelijk Congres. Met dit congres willen wij onze waardering tonen voor 
de vrijwilligers, maar bovenal ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren 
en informeren over activiteiten. De dag zit vol ontmoetingen, discussies, 
inzichten, workshops en toespraken. Een geslaagd congres, dat de deelne-
mers als ‘goed’ of ‘zeer goed’ beoordelen. 
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Tahmina, één van de gezichten van 
de campagne.

Aandacht in de pers

We weten diverse media te interesseren voor vluchtelingenproblematiek. 
De aftrap van de campagne Leven in Veiligheid krijgt veel media-aandacht. 
Over de conclusies van de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer brengen 
we verschillende persberichten uit, die veel publiciteit genereren op radio, 
televisie, internet en in kranten. De berichtgeving over Mauro trekken we op 
een hoger niveau door te wijzen op andere vluchtelingkinderen die in Neder-
land zijn geworteld. Los van de actualiteit werken we onder andere mee aan 
de televisieprogramma’s Koffietijd, Achter de voordeur, TV-Lab Carte Blanche 
en Je zal het maar zijn, en de tijdschriften Vriendin, Volzin en Eigen Bedrijf.

23

Het nieuws

22x 263x

+2
44
%

+1
40
%

43x

+1
43
%

TV over vluchtelingen
of VluchtelingenWerk

Radio of interview

Landelijke en regionale
dagbladen en tijschriften



24

Donateurs
Donateurs zijn onmisbaar voor ons 
werk: zij vormen onze achterban. 
Mede dankzij hun steun kunnen 
wij ons blijven inzetten voor 
asielzoekers en vluchtelingen.

Financiën

VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van 
vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een 
nieuw bestaan in Nederland. Dat kunnen wij niet zonder 
de steun van subsidiegevers en onze duizenden, betrokken 
donateurs. 

Hoe financieren we ons werk?

VluchtelingenWerk ontvangt subsidies van de ministeries van Binnenlandse 
Zaken, Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit jaar ontvangen we 
ruim 11 miljoen euro aan subsidies van overheden. De Nationale Postcode 
Loterij steunt ons in 2011 met 10 miljoen euro. Bijna 47.000 donateurs 
schenken bijna 3 miljoen euro. 

Donateurs

Donateurs zijn onmisbaar voor ons werk: zij vormen onze achterban. Hoe 
groter die achterban, hoe meer indruk we maken op politiek en pers. Dat 
verstevigt het draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving. Dat veel 
mensen zich verbonden voelen met ons werk, blijkt uit de resultaten van 
onze fondsenwerving. Het aantal donateurs stijgt in 2011 met 6,6 procent 
naar 46.766. De totale opbrengst uit particuliere fondsenwerving in 2011 
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is ruim 2.895.000 euro – 5,5 procent meer dan in 2010 (ruim 2.744.000). 
De totale opbrengst uit eigen fondsenwerving is in 2011 lager dan in 2010, 
respectievelijk 2.986.000 en 3.037.000. Dit heeft te maken met een hogere 
bijdrage in 2010 van Stichting Instituut Gak voor het project Van Pardon 
naar Werk.

Voor de kosten van 
fondsenwerving baseert 
VluchtelingenWerk zich 
op de CBF-norm. Over drie 
achtereenvolgende jaren 
mogen die kosten niet meer 
dan 25 procent bedragen 
van wat de fondsenwerving 
heeft opgebracht. In 2011 is 
dat 20,45 procent.

 
Alles over onze financiën in 2011 lezen? Bekijk de Jaarrekening 2011 op 
www.vluchtelingenwerk.nl/jaarverslag2011.
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Wilt u het volledige Jaarverslag 2011 lezen?
Ga naar www.vluchtelingenwerk.nl/jaarverslag2011 

en download de pdf.

Donateursservice 

Heeft u vragen over doneren, automatische incasso, wilt u een adreswijziging 
doorgeven, of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de 
donateursservice.  
E-mail  donateurs@vluchtelingenwerk.nl  
Telefoon  020 - 346 72 07



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


