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Het jaar van het pardon
Voorwoord

VluchtelingenWerk Nederland  komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij  
het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Deze heldere en krachtige missie is al jaren leidend voor de persoonlijke inzet van vele 
duizenden vrijwilligers en medewerkers en daarmee het uitgangspunt van onze vereniging.  
In dit verslag tonen wij hoe deze missie in alle geledingen van de vereniging in 2007 vorm  
heeft gekregen, een bijzonder jaar voor vluchtelingen.

Het pardon tekent het jaar 2007. Deze regeling maakt, na jaren strijd voor een menswaardige 
oplossing, een einde aan de immense onzekerheid van ruim 27.000 mensen. Mensen die hier 
vaak al tien jaar of langer waren, die niet mochten blijven, maar ook niet konden terugkeren, 
mogen nu eindelijk een nieuw hoofdstuk aan hun leven toevoegen en een nieuw bestaan in 
Nederland opbouwen. VluchtelingenWerk is ontzettend blij met deze mijlpaal. Duizenden 
vrijwilligers zijn al druk doende met de ondersteuning van deze vluchtelingen die een plek in 
onze samenleving willen vinden.

De Pardonregeling lost een deel van de humanitaire ellende van de afgelopen jaren op,  
maar geeft geen garantie voor de toekomst. Vluchtelingenwerk Nederland heeft zich de 
afgelopen jaren kritisch uitgelaten over het afbrokkelende mensenrechtenbeleid en de 
afnemende bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland in het bijzonder.  
Juist de komende jaren is verandering en een kritische blik noodzakelijk om te komen tot  
een zorgvuldig vreemdelingenbeleid. Een beleid waarin de bescherming en fatsoenlijke  
behandeling van asielzoekers en vluchtelingen centraal staan. Een beleid dat niet door de 
politieke barometer wordt bepaald, maar door degelijke principes en waarden en normen 
rondom bescherming, tolerantie en gastvrijheid. Een beleid waar Nederland weer trots op  
mag zijn. De noodzakelijke aanpassingen aan wetgeving en asielprocedure moeten een  
volgend pardon voorkomen, doordat zij snelheid en zorgvuldigheid wel optimaal weten te 
combineren.

In dit jaarverslag blikken we terug op 2007 en laten door middel van vele projecten en activi-
teiten zien wat wij lokaal, regionaal en landelijk hebben gedaan met en voor asielzoekers  
en vluchtelingen. Vrijwilligers en medewerkers van VluchtelingenWerk zijn niet alleen  
praktische oplossers van ingewikkelde problemen, ze zijn ook de brug naar de samenleving  
voor de tienduizenden vluchtelingen die nog een plek in onze maatschappij moeten vinden. 

Ondanks alle negatieve geluiden over asielzoekers, migranten, allochtonen en moslims,  
maken de mensen van VluchtelingenWerk, de vele sympathisanten en donateurs van de 
Vereniging echt werk van het nieuwe Nederland waar bewoners van zeer verschillende  
afkomst zich thuis kunnen voelen. Wij willen iedereen bedanken die zich het afgelopen  
jaar op welke manier dan ook heeft ingezet voor asielzoekers en vluchtelingen.  
Wij hopen op uw voortdurende inzet en betrokkenheid.  

Harry J. van den Bergh     Edwin Huizing
Voorzitter VluchtelingenWerk Nederland   Algemeen directeur 

Edwin Huizing

foto Klaas Fopm
a
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a
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Wie zijn we?
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samen–
gestelde, professionele organisatie. We bestaan uit een Vereniging  
die het beleid maakt en een Landelijk Bureau dat het beleid  
uitvoert en het werk van onze afdelingen ondersteunt. In 2007 zijn  
er 23 regionale afdelingen aan ons verbonden met ongeveer 7.000 
vrijwilligers en 440 betaalde krachten die asielzoekers en vluchte-
lingen daadwerkelijk bijstaan. De landelijke organisatie heeft 146 
betaalde krachten in dienst. Dit jaarverslag heeft vooral betrekking op 
de activiteiten van het Landelijk Bureau, maar geeft ook een beeld van 
wat er in de afdelingen van VluchtelingenWerk gebeurt. Ons werk is  
in grote lijnen verdeeld over de aandachtsgebieden Asiel, Integratie  
en Draagvlak.

Wat willen we bereiken?
Onze missie: VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten 
van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw 
bestaan. Nederland heeft de plicht vluchtelingen bescherming en  
een menswaardig bestaan te bieden. Daar maakt VluchtelingenWerk 
Nederland werk van. De Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens en internationale mensenrechtenverdragen zijn leidraad voor  
ons werk. 

Wat doen we?
Vele vrijwilligers en betaalde medewerkers staan asielzoekers bij 
tijdens de asielprocedure. Ze maken vluchtelingen die in Nederland 
mogen blijven wegwijs in de samenleving en begeleiden hen bij de 
integratie in onze maatschappij. Daarnaast is collectieve belangen–
behartiging deel van ons werk. Vluchtelingen hebben recht op een 
gelijkwaardige rechtspositie, toegang tot adequate huisvesting, 
onderwijs, scholing, gezondheidszorg en werk. VluchtelingenWerk 
kaart knelpunten aan in wet- en regelgeving en doet voorstellen voor 
beter beleid. Met publiekscampagnes, persvoorlichting, lesbrieven, 
festivals en ontmoetingsprojecten versterken we het maatschappelijk 
draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers. 

Hoe betalen we dat?
VluchtelingenWerk ontvangt in 2007 een bedrag van 11,9 miljoen euro 
van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast krijgen we subsidies van 
de ministeries van Wonen, Wijken en Integratie, Justitie, en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. En uiteraard steunen ruim 46.000 
donateurs ons werk financieel. 

 Zeven resultaten in 2007 waar we trots op zijn 
• Door de Pardonregeling mogen ruim 27.000 asielzoekers die al heel 

lang in Nederland zijn, hier blijven. Het resultaat van jaren hard 
werken, actievoeren en lobbyen. 

• We publiceren een onderzoek naar asielzoekers die vastgezet zijn, 
met onaangename conclusies en voorstellen voor noodzakelijke 
verbeteringen.

• In asielzoekerscentra begeleiden we 84 procent van de asiel–
zoekers die daar verblijven. Dat percentage ligt ruim boven de 
voorgenomen 75 procent.

• Door forse investeringen in mensen, kennis en kunde doet 
VluchtelingenWerk binnen één jaar mee met aanbestedingen in  
het kader van de Wet inburgering. Ter ondersteuning van de  
regionale afdelingen richten we het Bureau Aanbestedingen op. 
Van de 59 aanbestedingen waarbij het bureau adviseert, wordt 
ongeveer 70 procent gewonnen. 

• De resultaten van het Banenoffensief Vluchtelingen: 16 regionale 
projecten, 2.265 intakes van werkzoekende vluchtelingen,  
1.408 coachingstrajecten, 1.016 bemiddelbare vluchtelingen en 
eind 2007 ruim 1.500 vluchtelingen die een betaalde baan of  
stage hebben. 

• In 2007 zijn we op alle dertien Bevrijdingsfestivals te vinden,  
meer dan de voorgenomen tien.

• De overheid erkent ons internationale programma. Hierdoor 
kunnen we vluchtelingenorganisaties in de nieuwe lidstaten en 
buurlanden van de EU onze kennis over en ervaring met de 
bescherming van vluchtelingen bieden. 

 
Vier zaken die in 2007 minder goed gingen
• We slagen er nog onvoldoende in om Europese regelgeving te 

beïnvloeden. Dit is belangrijk omdat steeds meer asielwetgeving  
in Brussel gemaakt wordt. 

• VluchtelingenWerk maakt zich sterk om meer uitgenodigde  
vluchtelingen naar Nederland te krijgen, 2.500 in plaats van  
500 per jaar. Dit is in 2007 niet gelukt. 

• Hoewel het Banenoffensief Vluchtelingen succesvol is, slagen we 
er nog niet in om hiervoor een kostendekkende financiering van de 
overheid te krijgen. Daardoor moeten we nu nog geld van de 
Nationale Postcode Loterij en van eigen fondsenwerving inzetten. 

• We willen de kwaliteit van onze dienstverlening aan asielzoekers 
verbeteren. Dit gaat echter langzaam en vereist nog meer  
aandacht en geld. 

VluchtelingenWerk Nederland 
kort en bondig
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foto Goedele M
onnens

Achter het Pardonloket
Voor Dora de Groot, consulent Pardonloket, was de verkiezingsuitslag van 2006 een grote opluchting. ‘Toen 
was het duidelijk; het pardon kwam er aan.’ Op 2 juli 2007 gaan de deuren van het Amsterdamse Pardonloket 
open en de toeloop is enorm. Medewerkers als Dora geven informatie aan mensen die voor de Pardonregeling 
in aanmerking willen komen. ‘Iemand moet vóór 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd, en je moet kunnen 
bewijzen dat je in 2006 onafgebroken in Nederland hebt gewoond.’
Zulke bewijzen verzamelen is vaak een hele uitzoekerij: bankafschriften, verklaringen van advocaten of 
artsen, contracten, kinderen die op school zitten, alles bij elkaar kan als bewijs dienen. Met een landelijk 
ontwikkeld computerprogramma, de Pardonbank, kan Dora de Groot de officiële en niet-officiële bewijzen 
beoordelen door middel van een kleurenbalkje. Een persoonlijke getuigenverklaring met legitimatie telt mee, 
maar is niet voldoende. Hoe meer officiële bewijzen, des te groener het balkje. 
Na een beoordeling door een onafhankelijk toetsingscommissie, zet de burgemeester al dan niet een 
handtekening op de aanvraag. Die aanvraag gaat vervolgens naar de IND, die definitief besluit of iemand  
wel of geen verblijfsvergunning krijgt. ‘Ik geniet enorm van de blije gezichten van mensen die eindelijk een 
verblijfsvergunning krijgen. Maar het lukt natuurlijk niet altijd. Ben je het land uit geweest, ben je langer  
dan dertig dagen gedetineerd geweest of heb je verschillende namen gebruikt - dat beschouwt de IND als 
meervoudig liegen -, dan krijg je meestal geen vergunning en hoe vervelend het is, afwijzen hoort ook  
bij dit werk.’

Dora de Groot



 7 |  VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2007

Project Pardon 2007
Al sinds 1998 pleit VluchtelingenWerk voor een Pardonregeling voor 
mensen die jarenlang op een beslissing wachten of niet kunnen terug-
keren. Door jarenlang actievoeren op landelijk, regionaal en lokaal 
niveau en lobby door vele organisaties, gemeenten en particulieren 
weten we resultaat te boeken. In de periode dat de Pardonregeling in 
de lucht hangt, voeren we een succesvolle lobby bij de formatie van 
het nieuw te vormen kabinet, in samenspraak met onder meer de 
gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De regeling 
gaat uiteindelijk in op 15 juni 2007. Naar schatting zullen circa 27.000 
mensen onder het pardon vallen. 
In het voorjaar van 2007 starten we, om de regeling voor te bereiden, 
het project Pardon 2007 en maken extra menskracht en geld vrij.  
In deze fase richten we ons vooral op de (mogelijk) gepardonneerden 
en de medewerkers van de regionale afdelingen. Doelen van het 
project zijn: goede informatie verstrekken, inzicht krijgen in de  
achtergronden van de gepardonneerden en hun integratie, goede 
praktijken uitwisselen en een plan van aanpak voor het vervolg 
opstellen. 
We laten TNS NIPO onderzoeken hoe Nederland denkt over de 
Pardonregeling. Maar liefst 75 procent van de Nederlanders blijkt vóór 
de regeling te zijn en desgevraagd geeft 44 procent aan te willen 
helpen bij de integratie van de mensen die onder het pardon vallen. 
In 2007 geven we 125.000 euro uit voor extra personele inzet, een 
brochure en een onderzoek onder degenen die onder het pardon 
vallen. Daarnaast vallen de kosten van ons werk in de asielzoekers-
centra fors hoger uit, omdat we als gevolg van het pardon veel meer 
mensen begeleiden dan verwacht (zie hoofdstuk 2 Asiel).

Informatie en communicatie
Het project gaat met grote vaart van start. Vooral de interne communi-
catie is belangrijk zodat iedereen goed op de hoogte is van de regeling 
en wat VluchtelingenWerk kan betekenen. Ruim 250 vrijwilligers en 
werkbegeleiders voorzien we tijdens bijeenkomsten over het pardon 
ruim van informatie. Zij zijn het doorgeefluik naar hun afdelingen en 
collega’s. We geven acht speciale interne nieuwsbrieven uit met de 
informatie rondom het pardon. In Compact verschijnen regelmatig 
artikelen, de Helpdesk beantwoordt vele vragen over het pardon.  
Om goede praktijken tussen regionale afdelingen uit te wisselen, 
openen we op VluchtWeb een aparte map Pardon in uitvoering. 

De gepardonneerden informeren we met onze brochure Gefeliciteerd 
met uw pardonvergunning!, die we via regionale en lokale afdelingen 
en de loketten van de Immigratie- en Naturalistiedienst (IND) 
verspreiden. Een tiental gepardonneerden leest mee met de concepten 
van de brochure en doet suggesties voor verbeteringen. De brochure 
bevat praktische informatie over werk, woonruimte, studie, financiën, 
inburgeren en reizen. 
Daarnaast houden we met hulp van de regionale en lokale afdelingen 
in de zomer een steekproef onder ruim vierhonderd (mogelijk)  
gepardonneerden. Dit geeft ons een beeld van wat deze vluchtelingen 
de komende jaren aan ondersteuning nodig hebben. Dat blijkt vooral 
ondersteuning te zijn om geschikte huisvesting te vinden, begeleiding 
naar werk of opleiding, ondersteuning bij medische en psychische 
problemen en hulp om het eigen netwerk uit te breiden. De uitkomsten 
van de steekproef geven we ook door aan de belangrijkste externe 
contacten en partners, zoals het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA), het ministerie van Justitie, de IND, de branchevereniging van 
woningcorporaties Aedes en Pharos. In voorjaar 2008 onderzoeken we 
deze behoeften specifieker door rondetafelgesprekken met ongeveer 
zestig gepardonneerden. Een ander voornemen voor 2008 is een soort 
focusgroep samen te stellen, die onze beleidsvoornemens rond de 
Pardonregeling onder de loep neemt. 

Een warm welkom
Welkom thuis! Met deze leuze voeren we in juni 2007 een grootscha-
lige publieks- en mediacampagne. De campagne omvat advertenties in 
dagbladen – Volkskrant, NRC, NRCnext, Trouw, Algemeen Dagblad, 
Metro, Spits, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, het 
Financiële Dagblad, VNG Magazine –, zestigduizend affiches verspreid 
over het land, een mailing aan onze donateurs en publicatie van 
artikelen in onze eigen communicatiemiddelen (Compact, Contouren, 
NAV). Dieuwertje Blok spreekt belangeloos het radiospotje in dat voor 
de campagne wordt gemaakt. Met deze mix van communicatiemiddelen 
en alle andere media-aandacht voor de rol van VluchtelingenWerk, 
behalen we onze doelstelling van de publieksactie: we bereiken  
15 procent van de Nederlandse bevolking. Bovendien is minimaal de 
helft van de regionale afdelingen betrokken bij de campagne.
Onderdeel van de campagne is ook een Pardonfestival, dat in 
september zou plaatsvinden. De timing blijkt echter ongelukkig. Rond 
die tijd verkeert een te grote groep mensen nog in onzekerheid over 

1 Pardon: een groot succes 
Het hangt bij de kabinetsformatie in de lucht en op 26 mei is het een feit: het nieuwe kabinet 
Balkenende/Bos kondigt een Pardonregeling af. Een groot succes voor VluchtelingenWerk Nederland 
na jaren hard werken en lobbyen. En een doorbraak voor een grote groep asielzoekers die weer aan de 
toekomst kan denken en werken. De Pardonregeling houdt in dat asielzoekers die onder de zogenaamde 
oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) in Nederland asiel hebben aangevraagd en hier onafgebroken 
zijn, in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Met extra menskracht, tijd en geld geven we 
dit succes vanaf het voorjaar vorm.
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overheid dat ‘geoormerkt’ is en bestemd is voor specifieke taken, 
besteden we volgens afspraak. Dat wil zeggen aan de begeleiding van 
asielzoekers tijdens de asielprocedure en voor ondersteuning van 
vluchtelingen die hier een bestaan opbouwen. Mediacampagnes en 
dergelijke financieren we uit bijdragen van sponsors en donateurs. 

De toekomst: participatie en integratie
Mensen die al jaren in Nederland in een uitzichtloze situatie 
verkeerden, zonder paspoort, status, werk of verblijfsvergunning, 
moeten ineens deelnemen aan de Nederlandse samenleving. 
Voor hen ontwikkelen we een zogenaamde participatieroute om  
duidelijk te maken welke weg zij nog moeten gaan in hun verdere 
inburgering en integratie. Het concept van de route is klaar en wordt 
begin 2008 bij afdelingen getoetst op bruikbaarheid. Daarnaast  
stellen we een meerjarenprogramma op en voeren we gesprekken  
met gemeenten en dienstverleners.

In juli 2007 overhandigt VluchtelingenWerk samen met tien andere 
maatschappelijke organisaties aan minister Ella Vogelaar het plan 
Samen werken aan een nieuwe start voor nieuwe Nederlanders.  
Het plan bevat aanbevelingen hoe gepardonneerden een sterke start-
positie in wonen, werken, leren en zorg kunnen krijgen. De nadruk ligt 
op huisvesting. In zes gemeenten – Deventer, Groningen, Alkmaar, 
Utrecht, Emmen en Amersfoort – hebben zich ketens gevormd die 
gezamenlijk en proactief werken aan de volgende fase van het pardon. 
Het is de bedoeling dat meer gemeenten hun voorbeeld volgen. In de 
bijlage staat een overzicht van de organisaties die bij dit initiatief 
betrokken zijn.
Naast huisvesting is werk een belangrijke factor voor een geslaagde 
integratie. VluchtelingenWerk sluit eind 2007 een overeenkomst met 
het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), COA en het Banenoffensief 
Vluchtelingen om binnen twee jaar drieduizend vluchtelingen – die 
onder de Pardonregeling vallen en in asielzoekerscentra verblijven –  
te begeleiden naar werk.

Eindelijk! Nederland geeft weer thuis. Het pardon is – na jaren van strijd – een feit. 
Duizenden vluchtelingen mogen blijven en hier een bestaan opbouwen.
Eindelijk kunnen zij doen wat zij al jaren willen, maar niet mochten: werken. 
VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt hen daar graag bij. Zodat 
zij hier echt een toekomst hebben. Wij heten alle nieuwe 

Nederlanders van harte welkom thuis!

Welkom
thuis!

Kijk op www.vluchtelingenwerk.nl. Giro 123488, Amsterdam.    

hun pardonvergunning, daarom vinden we het niet gepast feest te 
vieren. 
In de politiek blijft de mediacampagne ook niet onopgemerkt. Kamerlid 
Zijlstra van de VVD vraagt de staatssecretaris van Justitie onder meer of 
onze mediacampagne een zinvolle besteding is van subsidiegeld en of 
de campagne in het buitenland een aanzuigende werking kan hebben. 
De reactie van VluchtelingenWerk is helder: het subsidiegeld van de 
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Olga Matondo
Gevlucht uit: Angola
Leeftijd: 16
Hoe lang al in Nederland: 13 jaar
Status: valt definitief onder het pardon

‘Het was vaak moeilijk, maar ik ben altijd 
positief gebleven. Als oudste kind moest ik 
sterk zijn. Nu wil ik nieuwslezeres worden. 
Laatst sprak ik een lerares, zij vond dat ik 
daar wel de uitstraling voor heb. Het lijkt me 
hartstikke leuk om te doen. En anders 
maatschappelijk werkster, dat zie ik ook wel 
zitten.’

Welkom thuis!

foto Carolien Sikkenk 

Familie Galojev
Gevlucht uit: Azerbeidzjan
Hoe lang al in Nederland: 11 jaar
Status: valt definitief onder het pardon

‘De kinderen huilden van blijdschap toen ik 
het goede nieuws vertelde.’  Vader Israël 
Galojev (33) kan het nog bijna niet geloven: 
‘Bijna elf jaar hebben we moeten wachten, 
maar het is toch goed gekomen. Nu is 
eindelijk alle spanning weg. Ik wil graag een 
opleiding volgen om te kunnen werken als 
satellietschotelmonteur, net als in 
Azerbeidzjan.’

Welkom thuis!

foto Carolien Sikkenk 
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foto Goedele M
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Midden in de praktijk van het Grenshospitium
Met een busje van Justitie gaat Frederike van Straelen, student Internationaal Recht, naar haar vrijwilligers-
werk. In het Grenshospitium, een gevangenis op Schiphol, doet ze waar advocaten veelal niet aan toe komen. 
‘Vaak hebben advocaten geen tijd om rechterlijke uitspraken en beschikkingen van de IND uit te leggen aan 
cliënten. Dat doen wij. Dat is dankbaar werk, maar ook noodzakelijk.’ 
Frederike is een van de vijftien vrijwilligers die in het Grenshospitium werken. Daar zitten mensen vast die 
via Schiphol naar ons land reizen en de uitslag van hun beroep afwachten tegen de negatieve beschikking 
die ze eerder in het Aanmeldcentrum Schiphol kregen. Ook mensen die de IND in eerste instantie niet 
geloofwaardig vindt, maar van wie de dienst het verhaal wel nader wil onderzoeken, zitten er opgesloten. 
‘Bij de voorbereidingen op het IND-gehoor moet je mensen er echt van doordringen dat ze alles zeggen wat 
belangrijk is voor hun verhaal. En dat ze ook zeggen als ze iets niet begrijpen. Ze beheersen toch vaak heel 
slecht Engels, maar durven dat niet toe te geven.’ 
In het Grenshospitium geldt een gevangenisregime. ‘Sommigen voelen zich hier veilig. Maar de meesten 
zijn het vertrouwen in de overheid kwijt. Er is ook geen maximum aan hun detentie, asielzoekers moeten 
vastzitten zolang de rechter het goed vindt of de IND besluit de mensen toch door te sturen naar een AZC.’ 
Over haar keuze om hier vrijwilliger te zijn, zegt ze: ‘Je hebt flink wat juridische kennis nodig voor dit werk. 
Mijn rechtenstudie is abstract, hier zit ik midden in de praktijk.’ 

Frederike van Straelen
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Asielaanvragen
Asielzoekers en vluchtelingen die Nederland binnenkomen, gaan in 
afwachting van de asielprocedure meestal eerst naar een Tijdelijke 
Noodvoorziening (TNV). Hier geven vrijwilligers van VluchtelingenWerk 
voorlichting over de asielprocedure. 
Dan start de asielprocedure in het Aanmeldcentrum (AC), waar de  
IND de asielzoeker voor het eerst hoort. In dat eerste gehoor toetst  
de IND of het asielverzoek kan worden afgehandeld in de snelle 
AC-procedure (48 werkuren) of in de normale of Onderzoekscentrum 
(OC)-procedure die zes maanden in beslag neemt. In individuele zaken 
kan deze termijn met zes maanden verlengd worden. Medewerkers en 
vrijwilligers van VluchtelingenWerk helpen asielzoekers de gesprekken 
met de IND voor te bereiden. Dat betekent attent maken op het grote 
belang van de gesprekken, belangrijke onderwerpen en identiteits-
documenten, het vluchtverhaal doornemen op onderdelen die tijdens het 
gehoor specifieke aandacht krijgen of beter onderbouwd moeten worden. 
Asielzoekers die via Schiphol naar Nederland komen, kunnen worden 
vastgezet in het Grenshospitium (GH). Ook hier zijn medewerkers en 
vrijwilligers van VluchtelingenWerk actief. 
In deze zogenaamde ‘eerste fase asiel’ bereiken we in 2007 bijna  
100 procent van de asielzoekers met onze voorlichting. 
In 2007 vragen in totaal 9.750 mensen asiel aan in Nederland. Daarvan 
vragen er 6.300 voor de eerste keer asiel aan, het aantal tweede of 
volgende asielaanvragers is 2.100. Daarbij vallen er nog 1.350 in de 
categorie overig, dat zijn kinderen die in Nederland geboren zijn of 
mensen die vanuit detentie asiel aanvragen (bron cijfers: IND).  
Sinds 1988 is het aantal asielaanvragen in Nederland niet meer zo  
laag geweest. Volgens VluchtelingenWerk wordt de daling onder meer 
veroorzaakt door het strenge asielbeleid in ons land. En doordat er  
aan de buitengrenzen van Europa meer en strengere grenscontroles 
zijn die vluchtelingen letterlijk uit Europa weren. 
Uit de cijfers van de IND blijkt dat in de AC-procedure 13 procent  
van de verzoeken wordt ingewilligd: ruim 1.000 mensen hebben een 
verblijfsvergunning gekregen. De afwijzingen in het AC dalen van 29 
naar 15 procent. De oorzaak hiervan ligt in het zogenaamde categoriaal 
beleid dat in het grootste deel van het jaar geldt voor Irakese en 
Somalische asielzoekers. Dit beleid houdt in dat asielzoekers uit 
Midden- of Zuid-Irak en Somalië vrijwel altijd een verblijfsvergunning 
krijgen. Vooral door de situatie in Irak stijgt de laatste vier maanden 
van 2007 het aantal asielaanvragen in Nederland weer.

Betere dienstverlening
In 2006 zijn we begonnen de dienstverlening in de eerste fase van  
de asielprocedure te verbeteren. Dat zetten we in 2007 voort door 
vrijwilligers intensiever te begeleiden. Hierdoor voelen vrijwilligers 
zich beter ondersteund en toegerust voor hun werk en gaat de kwaliteit 
van het werk omhoog. Voor de planmatige begeleiding hebben we de 
VluchtVerhaalAnalyse (VVA) ontwikkeld en maken medewerkers 
gebruik van het VluchtelingenVolgSysteem (VVS). 
Door VVA krijgen medewerkers op systematische wijze een vollediger 
vluchtverhaal boven tafel. Dat verschaft ze inzicht of een asielzoeker 
bescherming nodig heeft, en zo ja welke ondersteuning nodig is. 
Bovendien wordt duidelijk welke juridische mogelijkheden een  
asielzoeker heeft, ook als een verblijfsvergunning er niet in zit. 

Uniforme aanpak helpt 
In zeven van de vijftig asielzoekerscentra voeren we een proefproject 
uit: bij bijna alle nieuwe binnenkomers nemen medewerkers een VVA 
af. De pilot moet handleidingen en scholingsmateriaal opleveren voor 
alle locaties. De belangrijkste conclusies: de uniforme aanpak helpt 
medewerkers, de advocaten en vooral de asielzoekers. Begeleiders zijn 
proactiever, gesprekken tussen begeleiders en asielzoekers zijn sterker 
gestructureerd. Ons aanbod wordt er duidelijker door en asielzoekers 
voelen zich serieus genomen. Ook de advocatuur waardeert VVA als 
ondersteuning in hun werk. Er hangt wel een fors prijskaartje aan deze 
verbetering. In 2008 moet blijken of de overheid deze extra kosten 
voor haar rekening wil nemen. 
Ook het VluchtelingenVolgSysteem (VVS) is een goed instrument om 
onze dienstverlening te waarborgen. In VVS wordt van elke asielzoeker 
die door VluchtelingenWerk wordt begeleid, een digitaal dossier bijge-
houden. In deze dossiers zijn alle beslissingen en andere gegevens 
voor alle begeleiders telkens terug te vinden. Dat is handig omdat 
asielzoekers tijdens hun asielprocedure vaak verhuizen. Het systeem 
draagt ook bij aan efficiency en betrouwbaarheid: de asielzoeker hoeft 
zijn of haar verhaal maar een keer te vertellen en elke begeleider kan 
het dossier raadplegen en aanvullen. Uiteraard houden we ons aan de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2 Asiel: zorgvuldigheid vereist
Somalië, Iran, Irak, Soedan, Tsjaad, Afghanistan, Colombia, dat zijn nog maar enkele van de landen waar 
mensen voor hun veiligheid moeten vrezen. Een klein deel van alle vluchtelingen1 wereldwijd vraagt in 
Nederland asiel aan. Al voor het eerste gehoor door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn 
vrijwilligers van VluchtelingenWerk actief. Ook tijdens de asielprocedure staan ze vluchtelingen terzijde. 
Dat is één van de kerntaken van VluchtelingenWerk Nederland. Daarnaast pleiten en lobbyen we voor een 
eerlijke, zorgvuldige en efficiënte asielprocedure en een humaan asielbeleid in Nederland en Europa. In 
2007 besteden we 10,9 miljoen euro aan ons asielwerk.

1 In dit jaarverslag wordt het begrip vluchteling gebruikt voor zowel asielzoekers als 
vluchtelingen. Juridisch is er een verschil: een asielzoeker verzoekt om asiel en is in 
afwachting van de uitkomst van zijn aanvraag, een vluchteling heeft een tijdelijke of 
permanente verblijfsvergunning gekregen van de Nederlandse overheid.
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Interventies 
In sommige gevallen benadert VluchtelingenWerk de IND proactief. 
Voor die zogeheten interventies zijn de gegevens die we in VVS en  
VVA verzamelen van wezenlijk belang. 
Een concreet voorbeeld. Een gezin uit Azerbeidzjan – vader, moeder en 
volwassen zoon – komt in 2002 naar Nederland. De vader was voor de 
komst naar Nederland politiek actief in Azerbeidzjan. In Nederland wordt 
de vader vanwege waanstoornissen meerdere malen in een psychia-
trische instelling opgenomen, ook de moeder is opgenomen geweest.  
Al die jaren verzorgt de zoon zijn ouders op een kamer in het AZC.  
In 2005 raken zij uitgeprocedeerd. In 2007 wordt de situatie van vader 
slechter en inmiddels is de zoon de uitputting nabij. VluchtelingenWerk 
vraagt de IND om te berusten in het verblijf van het gezin. Bij terug–
keer kunnen ze gevaar lopen door de politieke activiteiten van vader. 
Bovendien is de medische situatie van alle gezinsleden zo precair,  
dat terugkeer geen optie meer is. Na interventie krijgt vader een 
verblijfsvergunning wegens medische omstandigheden; als gezins-
leden krijgen zoon en moeder gelijktijdig een verblijfsvergunning.

Meer asielzoekers begeleid
In 2007 streeft  VluchtelingenWerk er naar om 75 procent van de asiel–
zoekers te bereiken met ons begeleidingsaanbod. Dit streefcijfer halen 
we ruimschoots met 84 procent, we bereiken 28.510 asielzoekers. Een 
verklaring  voor dit hogere cijfer is de Pardonregeling, die biedt een groot 
aantal vluchtelingen hoop en perspectief en zij weten Vluchtelingen-
Werk  weer  te vinden. Ook bieden we actiever onze begeleiding aan.  
Zie onderstaand schema voor de resultaten van de afgelopen twee jaar.
Door het grotere aantal asielzoekers geven we ook meer geld uit.  
De begeleiding van asielzoekers in de eerste fase van de asielprocedure 
vergt 5,7 miljoen euro in 2007. De kosten voor de begeleiding van asiel-
zoekers in de tweede fase bedragen 500.000 euro. 

Onaangename conclusies over het Grenshospitium 
In september 2007 publiceert VluchtelingenWerk een onderzoek  
naar het Grenshospitium, een detentiecentrum voor een bepaalde 
categorie asielzoekers. Met onaangename conclusies. Asielzoekers  
die bij aankomst op Schiphol niet worden toegelaten tot ons land, 
zitten er gemiddeld bijna honderd dagen opgesloten, met uitschieters 
tot 381 dagen. Hieronder zitten mensen met traumatische ervaringen 
en gezinnen met jonge kinderen. Een schrijnende illustratie is een 
Zimbabwaanse asielzoekster die 85 dagen vastzit, maar die nadat ze in 
een opvangcentrum terechtkomt na enkele weken als vluchteling  
wordt erkend. De vrouw had dus nooit opgesloten mogen worden. 
Daarnaast blijkt dat asielzoekers lang worden vastgehouden wanneer 

mogelijk een ander land dan Nederland verantwoordelijk is voor de 
asielaanvraag (de Dublinverordening). Soms wachten ze maanden in 
detentie de overdracht naar een ander land af – al die tijd wordt er  
niet naar hun asielverzoek gekeken. VluchtelingenWerk doet drie 
aanbevelingen: een maximale duur aan de detentie van asielzoekers; 
asielzoekers die onder de Dublinverordening vallen, moeten niet in 
detentie; en asielzoekers die niet binnen 48 uur kunnen rekenen op een 
beslissing, moeten toegang krijgen tot de reguliere opvang en reguliere 
asielprocedure. We doen ons uiterste best om deze aanbevelingen in 
2008 ingevoerd te krijgen. 
In 2006 start VluchtelingenWerk samen met Kerk in Actie, kinder–
rechtenorganisaties en Amnesty International de actie Geen kind in de 
cel. Met resultaat: in april kondigt staatssecretaris van Justitie Albayrak 
maatregelen aan waardoor kinderen niet meer of in het uiterste geval 
slechts voor beperkte tijd worden gedetineerd. 

Politieke omstandigheden
Al in 2006 evalueert het toenmalige kabinet de Vreemdelingenwet 
2000. VluchtelingenWerk pleit voor een fors aantal verbeteringen.  
In 2007 wachten we de wijzigingen in deze wet af die de overheid heeft 
toegezegd. Maar de veranderingen blijven uit en dus ook onze reactie. 
Wel nemen we deel aan drie bijeenkomsten die het ministerie van 
Justitie organiseert ter voorbereiding van de regeringsvoorstellen. Het 
ministerie toetst hoe organisaties die betrokken zijn bij de asielproce-
dures denken over noodzakelijke wijzigingen in de Vreemdelingenwet 
2000. Voor VluchtelingenWerk een uitgelezen kans om eigen ideeën 
naar voren te brengen, waaronder het model voor een zorgvuldige 
asielprocedure dat wij hebben ontwikkeld. 
Andere plannen als de publicatie van een asielbarometer en het onder-
zoek naar een eigen rechtsbijstandkantoor of samenwerking met een 
aantal rechtsbijstandkantoren, moeten we uitstellen naar 2008. Door  
de pardondrukte lukt het simpelweg niet om hiervoor tijd vrij te maken. 

Nederland op de vingers getikt
In een aantal opzichten is de Nederlandse asielpraktijk uniek in zijn 
strengheid. Dat komt vooral door de veel te snelle 48 uursprocedure, 
voor de asielzoeker onredelijke bewijslastverschuivingen en een 
minimale toets door de rechter. Daaraan gekoppeld zijn een vaak 
beperkte uitleg van het Vluchtelingenverdrag en het Europese Verdrag 
voor de Rechten van de Mens en een rigide beleid ten aanzien van  
getraumatiseerden. Evenals de mogelijkheid om gedurende vijf jaar  
de bescherming van oorlogsvluchtelingen in te trekken zonder dat de 
situatie in hun land substantieel wijzigt. De UNHCR, de Assemblee van 
de Raad van Europa, het VN Antifoltercomité van de VN en het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens hebben Nederland de afgelopen jaren 
herhaaldelijk bekritiseerd. 
Een voorbeeld daarvan speelt in januari 2007. Het Europees Hof voor  
de Rechten van de Mens tikt Nederland gevoelig op de vingers. De zaak 
betreft een Somaliër die in zijn land van herkomst ernstig wordt gedis-
crimineerd omdat hij tot een minderheidsgroep behoort. Het Hof komt 
tot de conclusie dat de man niet mag worden teruggestuurd naar 
Somalië (zoals Nederland had besloten), omdat hij bij gedwongen 
terugkeer het risico loopt op schending van art. 3 EVRM. Dit artikel 
verbiedt een persoon aan folteringen te onderwerpen of aan onmense-

Begeleiding asielzoekers 2006 2007

Aantal asielzoekers in opvang, bereikt 26.202  28.510  
percentage begeleide asielzoekers  72% 84%
Gemiddeld aantal spreekuurcontacten per dossier*  4,0 4,3
Begeleiding: gemiddeld aantal contacten per dossier  1,1 3,0*
Begeleiding: gemiddelde duur contacten 37 min 34 min

* Deze toename is te verklaren door een betere en uitgebreidere dienstverlening in de centra.



 13 |  VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2007

lijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Vluchtelingen–
Werk ondersteunt de advocaat van de Somaliër met juridische en 
landeninformatie tijdens de voorbereiding van het proces. De uitspraak 
heeft ook consequenties voor andere Somaliërs in vergelijkbare 
omstandigheden. 

Kritiek van de Nationale Ombudsman
In februari 2007 concludeert de Nationale Ombudsman dat asiel- 
procedures niet altijd eerlijk verlopen. Mede naar aanleiding van 
klachten van VluchtelingenWerk doet hij onderzoek naar de individuele 
ambtsberichten. Deze worden opgesteld door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de IND gebruikt ze om het vluchtverhaal van  
een asielzoeker te beoordelen. In de praktijk hebben de berichten  
een haast onaantastbare status. De Ombudsman concludeert dat de 
ambtsberichten in asielzaken niet altijd zorgvuldig worden opgesteld. 
Ook wijst de manier waarop de IND deze berichten gebruikt volgens  
de Ombudsman op vooringenomenheid en partijdigheid. Uit het onder-
zoek blijkt dat de individuele ambtsberichten in ruim tachtig procent 
van de gevallen leidt tot afwijzing van het asielverzoek. Voor  
asielzoekers is het lastig die afwijzing bij de rechter aan te vechten.  
Zij krijgen vaak te laat inzage in de stukken en een groot deel van  
de informatie is door Buitenlandse Zaken weggelakt. 
In 2007 uit ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens,  
in een procedure die VluchtelingenWerk ondersteunt, kritiek op de 
waarde die de Nederlandse staat hecht aan de ambtsberichten. 
VluchtelingenWerk dringt er al jaren op aan de totstandkoming van de 
berichten transparanter te maken. 

Terugkeer en vertrek
Sommige asielzoekers zullen terug moeten naar hun eigen land. Maar 
dan wel veilig, waardig en duurzaam vindt VluchtelingenWerk. In 2007 
zijn we op eigen kosten actief in de twee vertrekcentra. Ook hier is  
het werk van VluchtelingenWerk betekenisvol. De praktijk leert dat de 
overheid er niet in alle gevallen in slaagt asielzoekers het gevoel te 
geven dat zij eerlijk naar alle feiten en omstandigheden in het asiel-
relaas heeft gekeken. Daarom is het nodig om ook in de laatste fase 
van de procedure te bekijken of sommigen toch in aanmerking zouden 
kunnen komen voor een verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld omdat 
terugkeer voor de asielzoeker schrijnend zou zijn of omdat de asiel-
zoeker buiten de eigen schuld niet kan terug keren naar het land  
van herkomst. Ook in deze fase van de asielprocedure blijkt VluchtVerhaal- 
Analyse (VVA) nuttig. Voor veel asielzoekers draagt VVA bij om te accep-
teren dat hun perspectief niet in Nederland ligt. 
De Pardonregeling zet terugkeer en vertrek op een laag pitje, en in de 
loop van het jaar worden vertrekcentra omgezet naar Onderdaklocaties. 
Hier worden gezinnen opgevangen die na 1 april 2001 (dus onder de nieuwe 
Vreemdelingenwet) asiel aanvroegen, uitgeprocedeerd zijn en meewerken 
aan hun terugkeer maar daarvoor nog wat extra tijd nodig hebben.
Om een gedegen terugkeeraanbod te ontwikkelen zoekt Vluchte-
lingenWerk in 2007 de samenwerking met een aantal organisaties. 
Onder meer Cordaid, Nidos, Pharos, IOM, Healthnet, COA, SMS denken 
mee. In 2008 moet dit consortium leiden tot een zelfstandige stichting 
die zich richt op duurzame terugkeer.

Mohammed 
Lazizi
Gevlucht uit: Algerije
Hoe lang al in Nederland: 14 jaar
Status: valt definitief onder het pardon

‘Natuurlijk was het een opluchting toen ik 
hoorde dat ik mag blijven. Maar ik heb me 
nooit zoveel zorgen gemaakt over de 
toekomst. Ik heb een opleiding gevolgd tot 
sportleraar. Ik kan zo aan de slag. Wel moet 
ik effectief te werk gaan. De meeste mensen 
beginnen hun carrière als ze begin twintig 
zijn, ik heb veel jaren verloren.’

Welkom thuis!

foto Carolien Sikkenk 
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foto Goedele M
onnens

‘Deze vrouwen hebben zoveel in huis’
‘Als je hier komt, begin je als een kind de taal te leren. Je weet heel weinig van de samenleving, van de 
arbeidsmarkt, bestuur of politiek. Je wordt onzeker. Terwijl je in eigen land arts was, ingenieur of tandarts. 
Ambitieus en vol plannen. Eenmaal hier zijn die ambities niet verdwenen.’ Zari Mousavi merkte dat er  
veel laagdrempelige activiteiten voor vluchtelingvrouwen zijn. ‘Die moeten blijven bestaan. Maar 
hoogopgeleide, ambitieuze vrouwen hebben iets anders nodig.’ Mousavi is de bedenkster van Dochters  
van Sheherazade, een project van de Drentse afdeling van VluchtelingenWerk. Tenminste twintig vrouwen 
volgen een jaar lang trainingen in onder meer communicatie en empowerment, en elke vrouw krijgt een 
coach. Vluchtelingvrouwen doen mee, Nederlandse ambitieuze vrouwen met een allochtone man, en 
allochtone vrouwen die hier opgegroeid zijn, minimaal een mbo-opleiding hebben en verder willen komen.  
Het project loopt tot 2010. Het doel is dat alle vrouwen dan politiek of bestuurlijk actief zijn, een baan 
hebben of een opleiding volgen. ‘Deze vrouwen hebben zoveel in huis. We willen hun ervaring en kracht 
aanspreken zodat ze zelfbewuster en doelgerichter worden. Maar ook heel concreet antwoord geven  
op vragen als: wat is de studie- en werkcultuur hier, hoe zorg je voor een netwerk?’ 
Als ambitieuze vluchtelingvrouw uit Iran vond Zari Mousavi twintig jaar geleden via studie en veel 
doorzettingsvermogen zelf haar weg. ‘Dit project is mijn kindje. De talenten van deze vrouwen kun je  
niet laten liggen. De ene vrouw ontdekt dat ze psychologie wil studeren. Een arts zoekt manieren om in 
een ziekenhuis of verzorgingshuis te werken. Weer een ander wil politiek actief zijn. Dát zijn Dochters  
van Sheherazade.’

Zari Mousavi
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3 Internationale programma’s: 
expertise exporteren
De Europese en internationale wetgeving verandert. Asielzoekers lopen steeds meer tegen Fort Europa op. 
Buitenlandse organisaties vragen ons om advies. Kortom, de inzet van VluchtelingenWerk strekt verder 
dan Nederland. Na zorgvuldig onderzoek en overleg met eigen medewerkers, zusterorganisaties en andere 
(internationale) organisaties blijkt er een duidelijke vraag te zijn naar onze expertise. In 2007 bedragen 
de kosten voor het internationale programma van VluchtelingenWerk Nederland 731.000 euro.

Europese wetgeving
Het Nederlandse asielbeleid staat niet op zichzelf, ‘Europa’ bepaalt 
steeds meer de nationale wetgeving of zal die op den duur zelfs 
vervangen. Zo wil de Europese Unie (EU) in 2010 één Europese asiel-
procedure. We versterken onze Europese lobby dan ook door bij de 
European Council on Refugees and Exiles (ECRE, de Europese koepel 
van vluchtelingenorganisaties) een eigen lobbyist aan te stellen.  
Mede namens ons reageert ECRE op een Groenboek over het gezamen-
lijke Europese asielbeleid dat de Europese Commissie (EC) in 2007 
uitgeeft. In een Groenboek inventariseert de EC een probleem en  
doet beleidsaanbevelingen. Op uitnodiging van de EC geven betrokken 
organisaties en nationale overheden hun reacties die de commissie 
weer kan gebruiken bij het opstellen van een concreet wetsvoorstel. 
Via ECRE maken we kenbaar dat een zorgvuldige Europese asiel–
procedure van wezenlijk belang is. Ook moeten vluchtelingen  
toegang houden tot de EU en moeten kwetsbare groepen, als  
vrouwen, slachtoffers van marteling en kinderen, goed beschermd 
worden. 
VluchtelingenWerk coördineert het kwalificatierichtlijnproject, 
goedgekeurd door het Europese Vluchtelingenfonds, dat in augustus 
2007 van start gaat. Deze richtlijn is erg belangrijk voor een gemeen-
schappelijk Europees asielbeleid: het definieert wie een vluchteling  
is en wie in aanmerking komt voor bescherming. We werken in dit 
project samen met andere Europese niet-gouvernementele organisa-
ties (ngo’s) en delen kennis en ervaring over deze Europese richtlijn. 
Uiteindelijk moet dat uitmonden in een website met jurisprudentie  
die laat zien hoe de verschillende EU-landen de richtlijn invoeren.

Mensen op missie
Binnen onze organisatie hebben we een zorgvuldige selectie gemaakt 
van 55 medewerkers – betaalde krachten, vrijwilligers en vluchtelingen 
– met zeer verschillende achtergronden, die bijdragen aan het  
internationale programma. Zij worden ingezet als er behoefte is aan 
hun expertise. De coördinatie van het programma vindt plaats op  
het Landelijk Bureau. Met een investeringsbudget van 250.000 euro  
haalt VluchtelingenWerk in 2007 ruim 1 miljoen euro binnen voor  
internationale projecten in 2008 en 2009. 
Op uitnodiging van internationale partners gaat VluchtelingenWerk 
geregeld op missie om nieuwe projectaanvragen te onderzoeken.  
In 2007 zijn dat zogenaamde oriëntatie- en identificatiemissies naar 

Moldavië (organisatieversterking), Macedonië (opvang asielzoekers), 
Roemenië (hervestiging van vluchtelingen) en  Servië (koepel van 
vluchtelingenorganisaties). Partners uit Bulgarije, Servië en Kroatië 
brengen een tegenbezoek aan VluchtelingenWerk.
Ten slotte voeren onze internationale medewerkers gesprekken  
met verschillende ngo’s over samenwerking in het internationale 
programma. Gesprekspartners waren Forum Réfugiés voor samen–
werking in Marokko, de Danish Refugee Council voor Servië,  
Oekraïne en Kenia, de UNHCR voor Moldavië en Roemenië en Plan 
Nederland voor Kenia.

Projecten in Europa en wereldwijd
De EU heeft er de afgelopen jaren een behoorlijk aantal nieuwe 
lidstaten bij gekregen. Onze ervaring in juridische onder–steuning, 
integratie, belangenbehartiging, lobby en organisatie-ontwikkeling  
is waardevol voor organisaties in de nieuwe lidstaten en de landen  
aan de randen van de EU. De vluchtelingenorganisaties in deze landen, 
de huidige buitengrenzen van ‘Fort Europa’, hebben grote behoefte  
aan kennis en ervaringen. 
In Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland geven we, in samenwerking met 
ECRE, trainingen over psychosociale hulp aan vluchtelingen, conflict-
hantering en mediatraining. Ook zijn we betrokken bij een gezamenlijk 
project van ECRE in de Westelijke Balkan: organisaties uit Bosnië-
Herzegovina, Servië, Kroatië en Macedonië krijgen training in  
belangenbehartiging, media, communicatie en beleidsanalyse. 
Twee van de drie subsidieaanvragen die we indienen bij het Matra-
subsidieprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden 
in 2007 goedgekeurd. Het programma ondersteunt maatschappelijke 
veranderingsprocessen en capaciteitsopbouw van maatschappelijke 
organisaties in de nieuwe lidstaten en buurlanden van de EU. 
VluchtelingenWerk gaat vanaf het voorjaar van 2008 de volgende  
projecten uitvoeren. 
In Bulgarije zullen we de Bulgarian Council for Refugees op gebieden 
als fondsenwerving en belangenbehartiging versterken. Hierdoor 
worden ze een betere gesprekspartner voor de overheid en lokale en 
internationale organisaties.  
In Kroatië ondersteunen we de Croatian Law Centre, de Croatian 
Helsinki Committee en het Croatian Red Cross met onze kennis over 
toegang tot de asielprocedure aan de grens, psychosociale zorg en 
media.  
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In Egypte ondersteunen we Tadamon, de Egyptian/Multicultural 
Refugee Council, met geld, kennis en ervaring. Dit is een netwerk van 
vluchtelingondersteunende organisaties die de multiculturele dialoog 
tussen Egyptenaren en vluchtelingen op gang brengt en de positie van 
vluchtelingen wil verbeteren.

Duurzame oplossingen
Ruim een jaar geleden ontwikkelde VluchtelingenWerk samen met 
ontwikkelingsorganisatie SNV een concept voor duurzame oplossingen 
rond vluchtelingen in Oost-Afrika. Deze Durable Approach towards 
Refugees in Enabling Situations (DARES) zou een brug moeten slaan 
tussen humanitaire hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking. 
Centraal staat de ambitie om vluchtelingen in vluchtelingenkampen als 
mensen met mogelijkheden te zien in plaats van mensen met 
problemen. 
De pilot komt minder goed van de grond dan we voor ogen hadden.  
Dat is onder meer te verklaren door ontwikkelingen in de Oost- 
Afrikaanse regio. Kenia neemt een nieuwe asielwet aan die meer 
kansen biedt voor vluchtelingen. Ook blijken grote groepen  
vluchtelingen terug te keren naar Soedan. Daardoor kunnen we niet 
voldoende partners vinden die onze ambitie delen. Tijdens een missie 
in november 2007 aan Kenia blijkt er vooral behoefte te zijn aan  
juridische hulp in vluchtelingenkampen en aan activiteiten die  

inkomsten opleveren. VluchtelingenWerk zoekt hiervoor samen-
werking met lokale partners en zet het Dares voorlopig in de ijskast. 
Eind 2007 worden we lid van PSO, de vereniging van Nederlandse 
ontwikkelingsorganisaties die zich richt op de capaciteitsopbouw van 
maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden. Door dit 
lidmaatschap kunnen we de kwaliteit van onze capaciteitsopbouw 
verbeteren en mensen voor langere termijn inzetten in projecten in 
ontwikkelingslanden. Ook dienen we in 2007 een aanvraag in voor een 
raadgevende status bij de Economische en Sociale Raad van de 
Verenigde Naties (ECOSOC). De uitslag hiervan volgt in 2008.

Uitgenodigd
Nederland kent al sinds de jaren zeventig het beleid om jaarlijks een 
aantal vluchtelingen, dat al gevlucht is naar een ander land maar daar 
niet kan blijven, op voordracht van de UNHCR te hervestigen in 
Nederland. De Nederlandse overheid geeft VluchtelingenWerk een 
belangrijke rol bij de opvang en integratie van deze ‘uitgenodigde’ 
vluchtelingen. Nederland haalt in 2007 het vastgestelde quotum van 
500 uit te nodigen vluchtelingen. Onze ambitie om meer uitgenodigde 
vluchtelingen naar Nederland te krijgen, gezien de miljoenen vluchte-
lingen buiten Europa, kunnen we niet realiseren in 2007. Het kabinet 
besluit om niet meer dan de genoemde 500 uit te nodigen. 
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Familie Kahidi 
Gevlucht uit: Iran 
Hoe lang al in Nederland: 7 jaar
Status: valt definitief onder het pardon

‘We waren door het dolle heen toen we 
hoorden dat we mochten blijven. Er is een 
zware last van onze schouders gevallen’, 
zegt vader Pejman Kahidi (35).’ Hij verwacht 
snel een baan te vinden: ‘Ik ben een ervaren 
lasser en aan lassers is een groot tekort. 
Mijn vrouw hoopt werk te vinden als kapster. 
In het asielzoekerscentrum heeft ze daar 
een opleiding voor kunnen volgen.’

Welkom thuis!

Silwart Ewaz
Gevlucht uit: Syrië
Leeftijd: 14
Hoe lang al in Nederland: 7 jaar
Status: valt definitief onder het pardon

 ‘Mijn vader schreeuwde en kuste mijn 
moeder toen we hoorden dat we onder het 
pardon vielen. Ik kan het nog bijna niet 
geloven, maar het is toch goed gekomen.  
Ik ben heel erg blij. En ik hoop dat we 
eindelijk een normaal leven gaan krijgen, 
met een huis, een gewone school,  
vrienden. Gewoon normaal.’

Welkom thuis!

foto Carolien Sikkenk 
foto Carolien Sikkenk 



 18 |  VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2007

foto Goedele M
onnens

Doel: integratie. Middel: een restaurant
‘Uniek en ambitieus, dat is dit restaurant zeker. Van meet af aan wilden we ‘t honderd procent commercieel 
doen.’ Het restaurant is Werelds Eten – nog een werktitel – in Tilburg. Aan het woord is Liesbeth van der 
Schoof van Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Tilburg (SNV), de enthousiaste organisator achter 
de schermen. ‘Uniek, omdat nog niet eerder een volledige crew van vluchtelingen een restaurant runde. 
Ambitieus omdat het zichzelf volledig moet bedruipen en moet kunnen meten met andere restaurants in 
Tilburg. Met authentieke schotels en driegangendiners van goed niveau.’ 
Werelds Eten start in 2007 als grand café en leer-werkplaats in het Huis van de Wereld. In dit Huis zitten 
allerlei organisaties die actief zijn voor minderheden, waaronder de SNV. Nu de voorbereidingen – 
onderzoek, bedrijfsplan, begroting, werving – achter de rug zijn, kan het restaurant in 2008 open.  
Training is een belangrijk onderdeel. ‘De vluchtelingen moeten zich zeker voelen in dit vak. Het is hún 
restaurant, zij doen het werk, zij zijn het gezicht. Inmiddels hebben ze al een tiental try-outdiners achter de 
rug, inclusief presentaties en interviews met lokale media.’ 
Liesbeth van der Schoof trekt ook andere partners aan. Want: ‘Commercieel met maatschappelijk 
combineren vind ik één van de leukste dingen.’ Zo is het interieur ontworpen door studenten van de 
kunstacademie St. Joost in Breda. Ook bood Hutten Exclusieve Catering, prijswinnaar als de beste 
partycateraar 2007/2008, zijn expertise aan. ‘Deze cateraar neemt het menu onder zijn hoede.  
Dat noem ik een flink succes.’

Liesbeth van der Schoof
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4 Integratie: volwaardig burger 
in de samenleving
Volwaardig burger zijn in de Nederlandse samenleving. Actief deelnemen aan het economische, sociale, 
culturele en politieke leven. Zelfstandig en in vrijheid een bestaan opbouwen. Dan is er sprake van 
succesvolle inburgering en integratie. In het VluchtelingenVerdrag van 1951 staat dat bescherming 
bieden ook inhoudt dat een vluchteling de kans moet krijgen om te integreren in de nieuwe samenleving. 
Maar op deze weg ontmoet de vluchteling de Nederlandse bureaucratie met de Wet inburgering, de 
Wet maatschappelijke ondersteuning, inburgeringsexamens, integratietrajecten, taalcursussen en 
arbeidsparticipatie. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland maken de vluchteling wegwijs in 
ons land en bieden hen begeleiding. In 2007 besteden we hieraan 7,1 miljoen euro. 

Onze visie op integratie
Vluchtelingen moeten, net als andere nieuwkomers, zelf aan de slag 
om in te burgeren en te integreren. In 2007 doet VluchtelingenWerk in 
een korte notitie haar visie op integratie uit de doeken. Wij zien 
integratie als een tweezijdig proces: succesvolle integratie vraagt iets 
van de vluchtelingen en iets van de ontvangende samenleving. 
Participatie, communicatie en emancipatie zijn kernwoorden in dit 
proces. Participatie gaat over toegang tot onderwijs, werk, gezond-
heidszorg, huisvesting, sport, recreatie en maatschappelijke organisa-
ties. Voorwaarde is een goede en zekere rechtspositie. Communicatie 
heeft betrekking op contact maken met de nieuwe samenleving. De taal 
beheersen is daarvoor essentieel. Emancipatie betekent dat vluchte-
lingen zich kunnen ontwikkelen naar een gelijkwaardige positie. 
Deze visie is de basis van ons werk overal in het land, met als streven 
dat vluchtelingen volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samen-
leving. We willen daarbij partner en bondgenoot zijn, voor vluchtelingen 
en voor de overheid. Tijdens werkbezoeken aan de directie Inburgering 
& Integratie van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie en aan 
nieuwe leden van de Tweede Kamer presenteren we onze visie.

VluchtelingenWerk IntegratieBarometer
Omdat we willen weten hoe vluchtelingen integreren in Nederland, 
doen we onderzoek. Voelen vluchtelingen zich thuis in Nederland?  
Lukt het hen een plek te vinden in de samenleving? Wat helpt en wat 
juist niet? Hoe kijken Nederlanders tegen vluchtelingen aan? Deze en 
andere vragen maken deel uit van het grootschalige tweejaarlijkse 
onderzoek onder de noemer IntegratieBarometer. In maart overhandigt 
directeur Edwin Huizing de IntegratieBarometer 2006 aan minister 
Vogelaar in het bijzijn van tal van functionarissen van gemeenten, 
ministeries, bedrijfsleven en VluchtelingenWerk zelf. Uit het onder–
zoek blijkt dat vluchtelingen vaak de aansluiting met de samenleving 
missen. Vooral op het gebied van werk en inkomen is hun situatie 
zorgwekkend. Vluchtelingen leven vaker van de bijstand. Een flink  
deel van de geïnterviewden heeft financiële problemen, ontstaan door 
de hoge legeskosten, de inrichting van hun huis of door kosten van 
gezinshereniging. Ook de zorg voor achtergebleven familieleden is 
vaak een forse kostenpost. Ze bezuinigen op eten en kleding, hebben 

niet genoeg geld voor de bus en kunnen uitjes of bezoek aan familie 
elders in Nederland zelden betalen. 
Werk blijkt een sleutelpositie in te nemen in het integratieproces. 
Vluchtelingen willen graag aan het werk, maar worstelen meer dan 
andere migranten om een plek op de Nederlandse arbeidsmarkt  
te vinden. Hun gemiddeld hoge opleidingsniveau blijkt nauwelijks  
te helpen om een baan te vinden. In een reactie noemt minister  
Ella Vogelaar het pure verspilling dat zoveel vluchtelingen onder  
hun niveau werken, als ze al werk hebben. 
Op sociaal vlak gaat het wat beter. Door vrijwilligerswerk, contacten  
in de buurt en op de school van hun kinderen voelen vluchtelingen  
zich betrokken bij de samenleving. Dat de helft zich desondanks vaak 
eenzaam voelt, komt vooral door wat ze hebben achtergelaten: familie 
en de eigen manier van leven. Sterke relaties met landgenoten blijken 
niet te wijzen op een gebrek aan integratie, maar helpen vluchtelingen 
juist zich hier thuis te voelen. 
Voor een succesvolle integratie stelt de IntegratieBarometer 2006 de 
volgende maatregelen voor: vluchtelingen moeten sneller duidelijk-
heid hebben over de toekomst. Voorkomen moet worden dat ze hun 
integratie beginnen met schulden. Investeren in werk en toeleiding 
naar werk moet hoge prioriteit krijgen, juist nu er veel vraag is naar 
arbeidskrachten. Duurzame ontmoetingen tussen vluchtelingen en 
Nederlanders moeten gestimuleerd worden.

Maart 2007: directeur Edwin Huizing en minister Ella Vogelaar tijdens de presentatie 
van de IntegratieBarometer 2006.

foto M
artijn Beekm

an/Hollandse Hoogte
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Wegwijs in de samenleving
In 2007 worden er 7.788 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, 
statushouders genoemd, uitgeplaatst in alle gemeenten van 
Nederland. Bij 2.748 van hen gaat het om een pardonvergunning.  
De gemeente zorgt voor een woning en doet de statushouder een 
inburgeringsaanbod. In 400 van de 443 gemeenten in Nederland is een 
regionale afdeling van VluchtelingenWerk actief die de begeleiding 
van vluchtelingen voor zijn rekening neemt. In steeds meer gemeenten 
worden ook andere migranten ondersteund. Vrijwilligers zijn cruciaal: 
onder de noemer maatschappelijke begeleiding geven ze vluchtelingen 
een steuntje in de rug, maken hen wegwijs in de samenleving, helpen 
bij opleiding en werk, geven conversatielessen en voorlichting over 
inburgering en allerlei wetten en regels.
Kennis en ervaring over de integratie van vluchtelingen en nieuw-
komers zijn vooral te vinden bij onze regionale afdelingen. 

Inburgering is een markt
Op 1 januari 2007 treedt de Wet inburgering (Wi) in werking. De Wi 
regelt de inburgering van alle nieuwkomers, waaronder vluchtelingen, 
in Nederland. De nieuwe wet verbindt het recht op een permanente 
verblijfsvergunning en het slagen voor een inburgeringsexamen aan 
elkaar. Bovendien zijn verblijfsvergunningen tegenwoordig nog jaren-
lang intrekbaar. Deze ontwikkelingen belemmeren een succesvolle 
integratie van vluchtelingen. Helaas konden we de politiek tijdens de 
behandeling van deze wetsvoorstellen in 2006 niet overtuigen dat het 
anders moest. 
Onder de Wi worden allerlei activiteiten voortaan openbaar aanbe-
steed. Een grote verandering ten opzichte van de oude situatie waarbij 
onze afdelingen nog subsidies van de gemeenten ontvingen. Op de 
markt van inburgering en integratie concurreren onze regionale 
afdelingen nu met andere aanbieders als ROC’s, welzijnsinstellingen en 
reïntegratiebedrijven. Om het hoofd te bieden aan deze nieuwe 
situatie richten we in 2007 het Bureau Aanbestedingen op, dat de 
afdelingen ondersteunt om goede offertes op te stellen. De afdelingen 
nemen in 2007 deel aan ongeveer 80 aanbestedingen. Bij meer dan  
59 daarvan levert het Bureau Aanbestedingen ondersteuning en 
hiervan is 70 procent succesvol. Maar aanbestedingen winnen betekent 
ook dat de regionale afdelingen als professionele organisaties moeten 
werken en zakelijke risico’s beheersen. Op dat gebied doet niet elke 
regionale afdeling het even goed. De komende jaren gaan we de kwali-
teit hiervan verbeteren, waarbij vrijwilligers optimaal hun werk kunnen 
doen en we tegelijkertijd voldoen aan de eisen van de markt.

Juist door deze nieuwe ontwikkelingen vinden we het belangrijk te 
blijven investeren in mensen, kennis en kunde. Daarom ontwikkelt 
VluchtelingenWerk nieuwe producten als Begeleiding bij Cruciale 
Praktijksituaties en de cursus Kennis Nederlandse samenleving,  
beide verplichte onderdelen in het inburgeringsexamen. Vierhonderd 
vrijwilligers krijgen een training om met deze producten te werken. 
Daarnaast stellen we een strategisch Wi-overleg in. Doel is de uitvoe-
ring en de effecten van de Wi en de Wmo kritisch te volgen. Ook willen 
we erachter komen welke deskundigheid er binnen de organisatie nog 
ontbreekt. Zo zien we dat onze afdelingen ervaren en deskundig zijn in 
het lokaal integratiebeleid, maar dat commerciële concurrerentie voor 

veel van onze afdelingen niet eenvoudig is. Ook merken we dat 
gemeenten moeite hebben voldoende vluchtelingen en nieuwkomers 
voor de inburgeringstrajecten te werven. 
Naast de Wi hebben vluchtelingen voor hun integratie te maken met  
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die ook op 1 januari 
2007 wordt ingevoerd, en de Wet werk en bijstand (Wwb). 
De manier waarop de gemeenten nieuwe wetgeving uitvoeren, heeft 
gevolgen voor de aanpak van VluchtelingenWerk. Lag onze focus 
voorheen op begeleiding in de eerste periode na statusverlening, 
tegenwoordig is VluchtelingenWerk in verschillende fases van het 
gehele integratietraject aanwezig.
De kosten van de ondersteuning bedragen totaal 163.000 euro, deels 
voor extern advies en deels voor productontwikkeling.

Integratie: een lokale zaak
Met een inburgeringsexamen en een verblijfsvergunning op zak is een 
vluchteling er nog niet. Om een toekomstperspectief in Nederland te 
ontwikkelen, actief te worden, betaald of onbetaald werk te vinden of 
een opleiding te volgen is er meer nodig. 
Een project dat helemaal past in de aanpak die VluchtelingenWerk 
nastreeft, is Duizend en één Kracht, op initiatief van het ministerie  
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We werken hierin samen met 
het Empowerment Center EVC en Movisie. Het doel is dat binnen drie 
jaar minstens 240 vluchtelingvrouwen vrijwilligerswerk doen in een 
maatschappelijke organisatie. Bovendien stimuleert dit project de 
samenwerking tussen lokale organisaties, zoals gemeenten, vrij-
willigersorganisaties, ROC’s, enzovoorts. Lokale afdelingen van 
VluchtelingenWerk voeren Duizend en één Kracht uit in zes pilot-
gemeenten: Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen  
en Breda. Inmiddels zijn in 2007, ondanks de late start, 74 vrouwen 
geworven, daarvan volgen er 50 een talententraining en worden zo 
klaargestoomd om als vrijwilliger te werken.
Ook met eigen middelen financieren we projecten van regionale 
afdelingen die participatie, emancipatie en communicatie stimuleren, 
onze drie integratiepijlers. Zo is Podia voor Verhalen een succesvol 
project. Met verschillende expressietechnieken vertellen vluchtelingen 
hun verhaal, aan elkaar én aan de buitenwereld. Geslaagd is ook een 
Haags project over zorg en opvoeding, met wijkdebatten, dialoogdagen 
en een tentoonstelling. Een twintigtal vluchtelingen was betrokken  
bij de organisatie van dit project. In 2007 kent het Landelijk Bureau 
388.000 euro toe aan 23 projecten in 11 regionale afdelingen met een 
bereik van 1.200 deelnemers. In verscheidene gevallen is er sprake van 
cofinanciering door het Oranje Fonds.

Integratie: een innovatieve zaak
Integratie heeft ook baat bij vernieuwende, frisse ideeën. Dochters van 
Sheherezade en Werelds Eten zijn geslaagde voorbeelden (zie inter-
views). Een ander bijzonder voorbeeld is De bestorming van Fort Europa 
door VluchtelingenWerk Fryslân. Verenigingen, jeugdclubs, scouting en 
dergelijke kunnen dit spel spelen en zich daardoor bewust worden van 
de vluchtelingenproblematiek. Inmiddels wordt het spel binnen en 
buiten Friesland met succes gespeeld. 
Aan de vernieuwende projecten die in aanmerking komen voor fondsen 
vanuit het Landelijk Bureau kennen we 117.000 euro toe in 2007, bijna 
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200.000 euro minder dan in 2006. Er komen minder voorstellen 
binnen, maar het gemiddelde bedrag per project ligt hoger. Eind 2006 
constateerden we dat regionale afdelingen met moeite vernieuwende 
projecten ontwikkelen en in 2007 vraagt het pardon veel tijd en 
menskracht. Om innovatie goed van de grond te laten komen, besluiten 
we in 2007 éénmalig gedurende een jaar geld beschikbaar te stellen 
waarmee de regionale afdelingen zogenaamde projectontwikkelaars 
kunnen aanstellen. Inmiddels zijn er 14 projectontwikkelaars actief,  
die op basis van lokale behoeften en kansen, nieuwe projecten voor 
inburgering, sociale cohesie en ontmoeting ontwikkelen. Ook valt  
de fondsenwerving voor het project onder hun verantwoordelijkheid. 
We verwachten dat dit in 2008 meer voorstellen oplevert en dat het 
afdelingen die weinig voorstellen indienen, stimuleert om dat wel  
te doen.

Banenoffensief Vluchtelingen
In 2007 gaat het Banenoffensief Vluchtelingen het tweede jaar in;  
2008 is het jaar waarin we de eindstreep van ‘2.600 vluchtelingen aan 
een baan’ moeten halen. De duizendste vluchteling die werk heeft 
gevonden door het Banenoffensief, wordt tijdens de conferentie 
‘Werken aan de toekomst: ruim baan voor vluchtelingen!’ in mei in  
het zonnetje gezet. Staatssecretaris Aboutaleb spreekt er uitgebreid 
over de arbeidsparticipatie van vluchtelingen in Nederland. 
Werk is, zoals de IntegratieBarometer meldt, een doeltreffend middel 
voor integratie. Werken is meedoen, gewaardeerd voelen, uit huis 
durven komen, nieuwe vrienden maken, trots zijn. Uit de Integratie- 
Barometer blijkt ook dat, ondanks een goed draaiende economie, de 
werkloosheid onder vluchtelingen zeer hoog is. Langdurige onzeker-
heid over toelating, de relatief hoge leeftijd en de loopbaanonder-
breking als gevolg van de vlucht maken het vluchtelingen moeilijk  
om werk te vinden. 
Het Banenoffensief Vluchtelingen is een effectief antwoord hierop. 
Deze samenwerking tussen Stichting Emplooi, VluchtelingenWerk, 
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de Centra voor Werk  
en Inkomen startte eind 2005. Binnen het Banenoffensief worden 
vluchtelingen actief begeleid naar werk. VluchtelingenWerk neemt  
het eerste deel voor haar rekening: vluchtelingen benaderen, intakes 
houden, begeleiden bij taalcursussen, stages en vrijwilligerswerk 
regelen en ten slotte overdracht aan het bemiddelingsbureau Stichting 
Emplooi voor bemiddeling naar baan, stage of opleiding. Doordat 
Emplooi met ingang van 2008 ook formeel onderdeel wordt van 
VluchtelingenWerk, wordt arbeidsmarkttoeleiding steeds meer  
onderdeel van ons werk. In dit hele traject spelen vrijwilligers een 
belangrijke rol. 
In 2006 kwam het Banenoffensief echt uit de startblokken, in 2007  
is het nog succesvoller: 16 regionale projecten, 2.665 intakes werk–
zoekende vluchtelingen, 1.408 coachingstrajecten, 1.016 bemiddelbare 
vluchtelingen en eind 2007 ruim 1.500 vluchtelingen die een betaalde 
baan of stage hebben. Het bedrag dat we in 2007 besteden aan het 
Banenoffensief is 1,7 miljoen euro. 
Het Landelijk Bureau voorziet in zeven intervisiebijeenkomsten,  
traint 1.300 medewerkers en vrijwilligers in onder meer coachings–
vaardigheden en leidt 30 medewerkers op voor het werken met het 
automatiseringssysteem van het Centrum voor Werk en Inkomen. 

Daarnaast organiseren we drie matching-events, waar vluchtelingen 
direct gekoppeld worden aan werkgevers. Plus drie landelijke 
platforms voor projectleiders en -managers om de ervaringen met het 
Banenoffensief met elkaar te delen en zo de eigen deskundigheid te 
vergroten. 
Gemeenten overtuigen van de kracht van het Banenoffensief vraagt 
extra inspanning. Voor vluchtelingen zijn vaak al reïntegratieafspraken 
met andere partijen gemaakt en het blijkt niet voor iedereen vanzelf-
sprekend dat VluchtelingenWerk dit werk uitvoert. Toch is de naams–
bekendheid bij instellingen, reïntegratiebedrijven, scholingsinstituten 
en ook gemeenten sterk, we merken dat ze met onze projectleiders om 
de tafel willen. Datzelfde geldt voor werkgevers die vluchtelingen in 
dienst hebben genomen. 

Kindervakantieweken en gezinshereniging
Sport & spel, speurtochten, muziek, dans, circus, theater: voor het 
zeventiende jaar organiseert VluchtelingenWerk vakantieweken voor 
vluchtelingkinderen van 6 tot 18 jaar en voor eenoudergezinnen.  
We werken hiervoor samen met de YMCA, Paasheuvelgroep, Leger des 
Heils, NIVON, Stichting Vakantiekind, OKEE Jeugdvakanties, Capriool 
Circusprojecten en Club Adventure. 
Enthousiaste vrijwillige begeleiders zorgen ervoor dat de kinderen en 
in sommige gevallen ook hun ouders, een weekje vakantie kunnen 
vieren. In 2007 worden 20 weken georganiseerd voor vluchteling-
kinderen, 30 weken voor vluchtelingkinderen én Nederlandse  
kinderen samen, en 5 weken voor eenoudergezinnen. Aan de  
kindervakantieweken is 295.000 euro uitgegeven. 
De gezinshereniging van vluchtelingen met hun familie uit het land  
van herkomst is een langdurig en moeizaam proces. In 2007 worden 
426 aanvragen voor ondersteuning bij VluchtelingenWerk ingediend, 
70 meer dan in 2006. In totaal besteedt VluchtelingenWerk in 2007 
497.000 euro aan gezinshereniging van vluchtelingen.

Zangeres Hind, ambassadeur van VluchtelingenWerk, bezoekt één van de 
kindervakantieweken. 

foto Goedele M
onnens
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Leo van Moorhem en Mohammed Sampil

Film confronteert
Het is 2040: Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. Een grote stroom Nederlandse en 
Vlaamse vluchtelingen zoekt asiel in Rusland en Soedan, met de bijbehorende procedures. Aldus het 
scenario van de film Verbinding, één van de Bi-ontprojecten (binding en ontmoeting), waarin autochtone 
Nederlanders en Vlamingen en Nederlandse en Vlaamse vluchtelingen samenwerken. De Vlaming Leo van 
Moorhem en de Guinese Mohammed Sampil zijn twee van hen. 
Voor Mohammed Sampil roept de film een gevoel van trots en erkenning op. ‘Veel mensen weten weinig  
van mijn land, van Afrika en waarom wij hier zijn. De film laat zien tegen welke problemen je oploopt,  
de vooroordelen en zelfs angst.’ Leo van Moorhem: ‘Voor ons, autochtonen, was het resultaat erg 
confronterend. De scènes zijn gebaseerd op wat de vluchtelingen zelf in Nederland en Vlaanderen  
hebben meegemaakt. Dat is geen fraai beeld.’ 
Met professionele begeleiding voor beeld en geluid en een Russische regisseur die het idee opperde,  
is de film in vijf woensdagavonden en zes zaterdagen – van kennismaking tot en met de eindmontage –  
in elkaar gezet. Vrijwel alle deelnemers werken voor het eerst aan een film: scenario schrijven, acteren, 
cameratechniek, montage. ‘De samenwerking? Grote pret. Taalverwarring soms, ook tussen Vlamingen en 
Nederlanders’, aldus Leo van Moorhem. Mohammed Sampil vertelt dat hij de verschillen in culturen nieuw, 
spannend en leuk vindt. ‘Voor Guinezen is het heel gewoon dat mannen en vrouwen bij elkaar zijn, bij 
Afghanen of Irakezen werkt dat anders. Ik moest ook mijn eigen vooroordelen aan de kant zetten. Want 
iedereen kan goed, of slecht zijn.’

Dvd’s van Verbinding zijn aan te vragen bij: VluchtelingenWerk Zeeland locatie Terneuzen, faklom@zeelandnet.nl of 
Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas, jozef.hertsens@vlos.be
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5 Draagvlak: verbinding met het publiek
Uiteraard moeten vluchtelingen zelf actief een plek verwerven in onze samenleving. Maar om onze 
missie te laten slagen is draagvlak onder de Nederlandse bevolking minstens zo belangrijk. Dat 
draagvlak vergroten en versterken is een van de essentiële taken van VluchtelingenWerk Nederland. 
Publiekscampagnes, lesbrieven, persvoorlichting, ingezonden stukken, ontmoetingsprojecten, open 
dagen, festivals, vrijwilligerswerk, donaties, … het zijn allemaal krachtige manieren om het Nederlandse 
publiek te bereiken. In 2007 besteden we er in totaal 2,1 miljoen euro aan. 

Inkomsten en fondsen
VluchtelingenWerk ontvangt haar inkomsten uit verschillende bronnen. 
De ministeries van Wonen, Wijken en Integratie, Justitie, en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid subsidiëren ons werk. Daarnaast ontvangen 
we bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en hebben we inkom-
sten uit eigen activiteiten zoals de bijdragen van rechtshulpverleners 
voor deelname aan de Werkgroep Rechtshulp Vluchtelingen, donaties, 
giften en schenkingen. De inkomsten uit eigen fondsenwerving 
bedragen in 2007 2,6 miljoen euro. Dit is bijna 5 procent meer dan 2006 
(zie verder: Donateurs en het brede publiek). Het percentage kosten 
voor fondsenwerving is 22 procent (2006: 20 procent) van de baten uit 
eigen fondsenwerving. Dit percentage ligt onder de norm van 25 procent 
die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt. Door zorgvuldig te 
plannen en de uitgaven te bewaken slaagt VluchtelingenWerk er al jaren 
in om zo rond de 20 procent te scoren. 

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij steunt VluchtelingenWerk in 2007  
met een bedrag van 11,9 miljoen euro. VluchtelingenWerk behoort  
tot de organisaties die al sinds de oprichting bij de Postcode Loterij 
betrokken zijn. Behalve met geld ondersteunt de Postcode Loterij  
ons ook met haar televisieprogramma’s: in 2007 zijn er korte filmpjes 
over de kindervakantieweken en de ontmoetingsprojecten te zien. 
VluchtelingenWerk op haar beurt besteedt op verschillende manieren 
aandacht aan de relatie met de Postcode Loterij. Zo plaatsen we in 2007 
in elk nummer van ons blad Contouren een paginagrote advertentie en 
besteden we aandacht aan de loterij op onze website. 
VluchtelingenWerk is bijzonder blij met de bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij aan ons werk. 

Donateurs en het brede publiek
Een duidelijke aanwijzing voor ons draagvlak zijn de donateurs die  
ons werk financieel steunen. In 2007 stijgt het aantal donateurs ten 
opzichte van 2006: 46.523 per 31 december 2007, 3.240 meer dan 
2006. Deze stijging is het gevolg van een actief en succesvol wervings-
beleid met telemarketing, bijsluiters in publiekstijdschriften en 
mailings. Aan bestaande donateurs vragen we of ze ons structureel 
steunen met een doorlopende machtiging. Ruim 60 procent maakt van 
deze mogelijkheid gebruik, voor ons een blijk van groot vertrouwen en 
bovendien kostenbesparend bij de administratieve verwerking. 
VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat donateurs zich trots  
kunnen voelen op de organisatie die ze steunen. Ze hebben er recht  
op te weten welke successen we bereiken, welke obstakels er nog zijn, 
wie er achter het werk zitten (vluchtelingen, vrijwilligers, donateurs, 
directeur, bestuur, medewerkers). Daarom ontvangen donateurs elk 
kwartaal het tijdschrift Contouren. Een betrokken en informatief 
tijdschrift dat met reportages, interviews en achtergrondartikelen het 
werk van VluchtelingenWerk in de praktijk laat zien. Ook onze betaalde 
en onbetaalde medewerkers ontvangen dit magazine.
Publiekscampagnes zijn een krachtig, essentieel onderdeel van de 
manier waarop we aandacht en waardering vragen voor vluchtelingen 
en ons werk. De campagnes zijn primair gericht op het brede publiek. 
Ons doel voor 2007 is dat we 15 procent van de Nederlanders bereiken 
met onze boodschap. En dat lukt door een grote publiekscampagne 
over de Pardonregeling (zie hoofdstuk 1 Pardon). 

Donateurs  2006 2007

Aantal donateurs 43.283 46.523
Machtigingen 24.225 27.963
Gemiddelde bijdrage per jaar in euro’s 53,88  56,84
Opbrengsten fondsenwerving 
(exclusief legaten) in euro’s 2.332.000  2.583.000 
Legaten  in euro’s 186.000  61.000
Totaal  2.518.000 2.644.000

Ellen Damsma, managing director van de Nationale Postcode Loterij, overhandigt 
symbolisch het bedrag dat VluchtelingenWerk Nederland in 2007 ontving, aan 
algemeen directeur Edwin Huizing
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Ontmoetingen
Ontmoetingen zijn van wezenlijk belang voor een geslaagde integratie 
van vluchtelingen en om draagvlak te bevorderen. VluchtelingenWerk 
heeft hiervoor een aantal producten ontwikkeld. In 2007 komt daar  
een nieuw product bij: Bi-ont, dat staat voor binding en ontmoeting. 
Het project is gebaseerd op uitkomsten van de IntegratieBarometer: 
vluchtelingen gaven aan graag meer contact te hebben met 
Nederlanders. En Nederlanders lieten weten hier voor open te staan. 
Een externe organisatie, Bureau Maatschappelijke Projecten (BMP), 
voert het Bi-ontproject in 2007 uit. Vijf afdelingen van Vluchtelingen–
Werk voeren een pilot uit rond de thema’s ‘Het gevoel van thuis’ of 
‘Verbinding’. 
In Castricum werken zo’n twintig vrouwen, vluchtelingen en 
Nederlanders, in het voorjaar aan een gezamenlijk patchwork.  
Zo’n acht weken lang ontmoeten de vrouwen elkaar, geregeld  
met familie en vrienden erbij. De lokale pers is belangstellend:  
in totaal is er zeven keer aandacht besteed aan het project. In juli 
onthult de burgemeester het patchwork tijdens een feestelijke  
bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis, in het bijzijn van zo’n 
tachtig gasten. Deelnemers en de organiserende afdeling zijn  
enthousiast en de onderlinge contacten blijven bestaan.
Eind november toont een cultureel centrum in Terneuzen een film,  
het resultaat van een samenwerking tussen twintig vluchtelingen, 
Nederlanders en Vlamingen. Het publiek van ruim 75 mensen telt ook 
enkele burgemeesters uit Zeeuws-Vlaanderen. De film, gemaakt in 
samenwerking met een Vlaamse vluchtelingenorganisatie, speelt in 
2040. Een grote stroom Nederlandse en Vlaamse vluchtelingen wordt  
in landen als Rusland en Soedan opgevangen, de kijkers zijn getuige 
van de asielprocedures aldaar. De filmmakers zijn enorm positief over 
de productie en de duurzame contacten die ze eraan overhouden.
In Utrecht is gekozen om samen een krant te maken. Onder begeleiding 
van een ervaren journalist verzamelen vluchtelingen en Nederlanders 
onderwerpen en ideeën en schrijven artikelen. Met een kleurrijke 
krant, positieve reacties van de deelnemers en verschillende artikelen 
in het Utrechtse Stadsblad als resultaat. Kookprojecten in Raalte  
en Hardenberg leveren vergelijkbare reacties en ervaringen op. 
De ervaringen met de vijf pilotprojecten vormen de basis voor een 
methodiek die andere afdelingen ook kunnen gebruiken. 

Educatie
VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat kinderen weten wat een 
vluchteling is en waarom mensen vluchten. Ons streven om 30.000 
jongeren tussen de tien en vijftien jaar bewuster te maken van vluch-
telingen en VluchtelingenWerk is de belangrijkste educatiedoelstelling 
in 2007. We promoten dat de regionale afdelingen gastlessen geven op 
scholen. Daarvoor is een lesbrief voor het basisonderwijs beschikbaar. 
In 2007 ontwikkelen we ook een lesbrief voor het voortgezet onderwijs, 
met lessuggesties en een dvd. Het gewenste resultaat dat 800 basis-
schoolgroepen en 400 middelbare schoolklassen met de lesbrieven 
hebben gewerkt, kunnen we nog niet precies nagaan. In 2007 zijn er 
322 lespakketten besteld; uitgaande van een bereik van ongeveer  
100 leerlingen per pakket, schatten we het streefgetal van 30.000 
leerlingen te hebben gehaald. 

Zeephellingen en hindernisbanen
Aanwezig zijn op festivals is een van de middelen om dicht bij het 
Nederlandse publiek te komen. Al enige jaren staat VluchtelingenWerk 
op de Bevrijdingsfestivals, die op 5 mei in 13 steden gehouden worden. 
We zijn er trots op om, samen met Amnesty International, War Child en 
Cordaid tot de vaste partners van het organiserende Nationaal Comité 4 
en 5 mei te behoren. Het thema van dit jaar ‘Vrijheid, grondrechten en 
veiligheid’ is verbonden aan wat vluchtelingen hier wel en in eigen 
land veelal niet ervaren.
De werkwijze is in de afgelopen jaren beproefd: het Landelijk Bureau 
neemt de coördinatie voor zijn rekening en zorgt voor promotie-
materiaal. De deelnemende regionale afdelingen voeren de  
activiteiten op de festivals uit. In 2007 is VluchtelingenWerk op alle 
dertien Bevrijdingsfestivals te vinden, meer dan de voorgenomen tien.  
De zeephellingen en hindernisbanen, als symbool voor de lange en 
onzekere weg die asielzoekers ook in ons land nog afleggen, worden 
goed bezocht. Bovenaan de helling worden de klimmers Welkom Thuis! 
geheten, onze leuze van de publiekscampagne over de Pardonregeling. 
Deelnemers gaan grif op de foto met spandoek of tekstballon en we 
halen het resultaat van tweeduizend deelnemers aan onze activiteiten 
ruimschoots. 

In Utrecht krijgt onze stand bezoek van minister-president Balkenende. 
In een gesprek toont hij zijn begrip voor onze blijdschap over de 
Pardonregeling en benadrukt hij het belang van een zorgvuldige asiel-
procedure. Op de festivals in Vlissingen, Rotterdam, Den Bosch en 
Roermond treedt de populaire Nederlandse band Krezip op. De band is 
als ‘ambassadeur van de vrijheid’ gekoppeld aan VluchtelingenWerk. 
Een helikopter van het leger zorgt dat alle festivals op tijd aangedaan 
worden. De zangeres Jacqueline Govaert, roept alle bezoekers op 
bellen voor de vrijheid te blazen. Twee grote bellenblaasmachines 
toveren boven het plein een prachtige deken van enorme bellen. Het 
publiek doet volop mee. Jacqueline: ‘De bellen staan voor hoop op een 
mooie toekomst voor alle nieuwe Nederlanders!’

In de media
Ook aandacht voor vluchtelingen in de media kan bijdragen aan 
versterking van draagvlak in de samenleving. Daarom streven we naar 
zoveel mogelijk ‘vrije publiciteit’, waarin we onze ideeën en stand-

foto Joost van den Broek

Minister-president Balkenende bezoekt de stand van VluchtelingenWerk tijdens het 
Bevrijdingsfestival in Utrecht.
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punten naar voren brengen. Soms zijn we zichtbaar als organisatie, 
soms werken we achter de schermen mee aan programma’s of artikelen 
die positieve aandacht geven aan vluchtelingen.
In 2007 sturen we twintig persberichten de deur uit, weten we twee 
ingezonden stukken in kranten te plaatsen en telefoneren we veel met 
journalisten. De pers weet ons ook te vinden met vragen over ons werk, 
over de organisatie zelf of over de positie van asielzoekers en vluchte-
lingen in Nederland. Het resultaat van deze inspanningen is dat we 8 
keer zichtbaar zijn op televisie, 36 keer te horen zijn op de radio en dat 
we 116 keer genoemd worden in artikelen in landelijke kranten. 
Omdat VluchtelingenWerk een structuur heeft van regionale 
afdelingen, krijgen vluchtelingen ook vaak een gezicht in de regionale 
kranten, lokale radio of stadsblad. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de 
fietstocht van Paul Mbikayi, een Congolese vluchteling. Met financiële 
steun van VluchtelingenWerk maakt hij in het voorjaar van 2007 een 
fietstocht langs verschillende plekken in Nederland waar hij tijdens zijn 
asielprocedure had verbleven. Met de tocht bedankt hij de mensen die 
hem in die tijd hebben bijgestaan.

Ook de al genoemde Bevrijdingsfestivals krijgen veel aandacht. 
VluchtelingenWerk wordt minstens tien keer genoemd in regionale 
media. Het bezoek van Balkenende aan onze stand levert ook de 
nodige media-aandacht op. Onze persvoorlichtster die samen met 
Krezip per helikopter door Nederland vliegt, staat een flink aantal 
journalisten te woord. In dit geval blijft de aandacht niet beperkt tot 
regionale media. Ook RTL Nieuws en Spits! besteden aandacht aan ons. 

Vrijwilligers als brug
Vrijwilligers vervullen onze missie. Zij zijn het vriendelijke gezicht na 
een lange reis en staan vluchtelingen met raad en daad terzijde in alle 
fasen van de asielprocedure. Zij zijn er als vluchtelingen een verblijfs-
vergunning krijgen en gaan deelnemen aan onze maatschappij. Én ze 
slaan de brug naar de Nederlandse samenleving – door hun omgeving 
te vertellen over hun werk, verstevigen zij het draagvlak in de samen-
leving. In 2007 zijn ruim 7.000 mensen actief als vrijwilliger (zie ook  
hoofdstuk 6 Vereniging en Landelijk Bureau).

Mohammad 
Rahil Sheer 
Gevlucht uit: Afghanistan
Leeftijd: 32
Hoe lang al in Nederland: 8 jaar
Status: valt definitief onder het pardon

‘Eindelijk heb ik weer een toekomst. Ik kan 
verder met mijn leven. Ik heb een opleiding 
gedaan voor magazijnbediende. Maar tot  
nu toe kon ik nergens werken, omdat ik  
officieel geen arbeid mocht verrichten.  
Nu kan ik weer blij zijn. Eindelijk kan ik 
werken en een rijbewijs halen.’

Welkom thuis!

foto Carolien Sikkenk 
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foto Goedele M
onnens

Mooie koppels
‘Je ziet mooie koppels ontstaan. Bij vrouwen is er vaak een soort moeder-dochterrelatie of een oma-
verhouding. Die praten bijvoorbeeld veel over de opvoeding van de kinderen. Mannen doen meer,  
gaan erop uit.’ In het Maatjesproject van de Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord, locatie 
Leidschendam-Voorburg worden inburgeraars en Nederlandse vrijwilligers aan elkaar gekoppeld. 
Projectcoördinator Petra Mast: ‘Onze gedachte is dat integratie van twee kanten komt. De vrijwilligers  
leren iemand kennen uit een andere cultuur. De inburgeraar raakt beter wegwijs in onze samenleving.  
En, nog belangrijker, krijgt een groter netwerk.’ De koppels ontmoeten elkaar meestal wekelijks – ‘liever 
niet minder, anders verzandt het’ – om naar een museum te gaan, de wijk in, samen te sporten.
Anderhalf jaar geleden, toen de Wet inburgering werd aangekondigd, zijn VluchtelingenWerk en de 
Mondriaan Onderwijsgroep maatjes gaan werven. Eerst voor vrouwen die taalles volgen. Petra Mast schrok 
van hun moeizame integratie. ‘Hun contacten buitenshuis zijn zo minimaal. Ze hebben er veel behoefte aan, 
maar weten vaak niet hoe.’ Later zijn mannen aan maatjes gekoppeld. ‘Ook zij zijn behoorlijk geïsoleerd. 
Voor hun inburgeringsportfolio krijgen ze bijvoorbeeld de opdracht een bedrijf te bezoeken. Begin daar 
maar eens aan als je niemand kent.‘ 
Vrouwen bij vrouwen, mannen bij mannen is het enige onderscheid in het Maatjesproject. ‘Leeftijd maakt 
niet uit, als de energie goed is.’ Naast taal, netwerk en stappen op het inburgeringspad ziet ze nog een 
ander effect. ‘Een klein emancipatiestapje. Want wanneer getrouwde vrouwen een afspraak buiten de deur 
hebben, moet de man ook wat in huis doen.’ 

Petra Mast
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6 Vereniging en Landelijk Bureau: 
effectiever werken
We bieden vluchtelingen hoogwaardige begeleiding en willen hun belangen op de beste manier 
behartigen. Om ervoor te zorgen dat ons unieke netwerk van vrijwilligers, medewerkers, lokale en 
regionale afdelingen dat ook goed kan doen, is een efficiënte en effectieve organisatie essentieel.  
Het Landelijk Bureau en de lokale en regionale afdelingen vormen samen de Vereniging  
VluchtelingenWerk Nederland. Het beleid van de vereniging wordt bepaald in de Verenigingsraad. 
Het Verenigingsbestuur adviseert deze raad over koers en beleid. Het Landelijk Bureau in Amsterdam 
heeft de landelijke belangenbehartiging en lobby voor vluchtelingen onder zijn hoede en faciliteert 
vrijwilligers en betaalde medewerkers in de regionale afdelingen met kennis, fondsen en faciliteiten. 
In 2007 geven de vereniging en het Landelijk Bureau 4,9 miljoen euro uit voor dit werk. 

Vernieuwing en verbetering
Geld en menskracht wil VluchtelingenWerk zo effectief mogelijk blijven 
inzetten – onze doelgroep, de vrijwilligers, de steun van donateurs, 
leden, subsidiegevers en onze maatschappelijke positie vereisen dat. 
In 2007 stelt de vereniging dan ook de volgende doelen:
- schaalvergroting van de regionale afdelingen; 
- een start met de uitvoering van het nieuwe vrijwilligersbeleid; 
- een reorganisatie van het Landelijk Bureau; 
- meer aandacht voor strategische allianties en samenwerking met 

andere vluchtelingenorganisaties die zich ook inzetten voor  
vluchtelingen;

- imagoversterking die meer opbrengsten uit eigen fondsenwerving 
moet opleveren.

Klaar voor de toekomst
VluchtelingenWerk staat midden in maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen. Dat vraagt van ons innovatie en maatschappelijk 
ondernemerschap. De vereniging heeft dan ook als prioriteit nummer 
één: vernieuwen, verbeteren en versterken van de unieke combinatie 
van vrijwilligerswerk, belangenbehartiging en professionele dienst-
verlening die we in huis hebben. 
In 2007 is de vereniging volop in beweging. Het proces van schaal–
vergroting dat al enkele jaren aan de gang is, moet het aantal regio-
nale afdelingen in 2008 terugbrengen tot veertien of vijftien krachtige 
regionale stichtingen. Een hele verandering als we bedenken dat er  
zes jaar geleden nog zo’n 350 autonome lokale organisaties waren.  
De regionale afdelingen zijn ervoor verantwoordelijk om vluchtelingen 
in een bepaald gebied te begeleiden, en zijn vertegenwoordigd in de 
Verenigingsraad. Lokale overheden hebben hierdoor een duidelijke 
partner bij inburgering en integratie: een professionele vrijwilligers–
organisatie die sterk lokaal verankerd is en onderdeel is van een 
betrouwbare, landelijke organisatie. Dit proces voor een sterke en 
solide organisatie loopt door in 2008.

Vrijwilligersbeleid
VluchtelingenWerk kijkt kritisch naar zichzelf: wat bieden we vrij- 
willigers voor hun soms zware werk? Zetten we ze zo effectief mogelijk 
in? Bieden we voldoende en geschikte begeleiding, training en 
scholing? Waarderen we hun inzet voldoende? Vrijwilligers zijn immers 
het cement van onze organisatie, zij verwezenlijken onze missie en 
doen het werk. 
De vereniging stelt in 2007 een vernieuwd vrijwilligersbeleid vast. 
Belangrijke kernwoorden van dat nieuwe beleid zijn: verbreding, 
versterking en waardering. Verbreding betekent dat we de onschatbare 
ervaring, kennis en netwerken van vrijwilligers actief betrekken bij 
onze plannen. Versterking heeft betrekking op de kwaliteit: we willen 
dat vluchtelingen en asielzoekers begeleiding en dienstverlening van 
goede en gelijke kwaliteit krijgen. Waardering is belangrijk omdat 
vrijwilligers een grote rol als ambassadeurs van de organisatie spelen. 
Het plan geldt voor drie jaar; het Landelijk Bureau en de regionale 
afdelingen implementeren dit nieuwe beleid. In 2007 kan het nog niet 
van start gaan, omdat de werving van een coördinerende projectleider is 
vertraagd.
In 2007 zijn er naar schatting zo’n 7.000 vrijwilligers actief als coach, 
werkbegeleider, taalbegeleider, integratiebegeleider – een aantal waar 
we trots op zijn. Sinds 2006 daalt ons vrijwilligersbestand, omdat het 
aantal asielzoekers en vluchtelingen in Nederland afneemt. Ruim 5.500 
vrijwilligers volgen in 2007 een opleiding, training of cursus die het 
Landelijk Bureau aanbiedt.

Het Landelijk Bureau 
Actuele ontwikkelingen signaleren, informatie ontsluiten, juridisch 
advies geven en trainingen en opleidingen bieden. Op die manier 
ondersteunt en faciliteert het Landelijk Bureau de vrijwilligers,  
de regionale afdelingen en de rechtshulpverleners.
In 2007 bereidt het Landelijk Bureau een reorganisatie voor.  
Met een vereenvoudigde structuur, die onze kerntaken weerspiegelt, 
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brengen we een sterkere samenhang aan in onze werkzaamheden.  
Een bundeling van diensten maakt ons aanbod aan asielzoekers en 
vluchtelingen, regionale afdelingen, opdrachtgevers en instellingen, 
eenduidig, herkenbaar en sterker zichtbaar. In de eerste maanden van 
2008 krijgt de reorganisatie zijn beslag. In het laatste kwartaal van 
2008 evalueren we de organisatieveranderingen.
Uiteraard gaan de trainingen en opleidingen door. In 2007 leiden  
we 43 procent meer vrijwilligers en medewerkers op dan gepland en  
12 procent meer dan in 2006. Meer medewerkers hebben behoefte  
aan meer training en opleiding in verband met de Pardonregeling en 
kwaliteitsverbetering in de eerste fase (asielprocedure), en door  
een grotere behoefte aan training en opleiding op locatie. 
Het voornemen om met een speciale campagne ons imago extern  
én intern te verbeteren, voeren we in 2007 niet uit. Al vroeg in het  
jaar constateren we dat deze sterke wens, die ook meer eigen  
fondsenwerving moet opleveren, beter uitgevoerd kan worden nadat 
de reorganisatie van het Landelijk Bureau en de schaalvergroting is 
afgerond. In 2008 krijgt de imagoverbetering in combinatie met een 
verdere groei van inkomsten uit eigen fondsenwerving prioriteit.

Informatiebronnen 
Regionale afdelingen en asieladvocaten kunnen rekenen op de 
Helpdesk, het digitale kennisnet Vluchtweb, de nieuwsbrief Compact 
en de Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht (NAV). 
Vijf dagen per week kunnen medewerkers en asieladvocaten bellen met 
de Helpdesk, met vragen over toelating van vluchtelingen, materiële 

rechtspositie en over de landen van herkomst. In 2007 krijgt de 
Helpdesk 7.922 vragen, 33 procent minder dan in 2006. De daling 
wordt vooral veroorzaakt door intensiever gebruik van Vluchtweb. 
We constateren overigens dat de gestelde vragen steeds ingewikkelder 
worden, waardoor de tijd die nodig is om een vraag te beantwoorden, 
toeneemt.  
‘Zo up-to-date en zo volledig; het is een must om te gebruiken.’ 
‘Heerlijk om alle nieuwe jurisprudentie in een oogopslag te hebben, 
zodat ik – of ik nu in Almelo of in Middelburg sta – altijd kan aansluiten 

Gebruik van Vluchtweb 2006 2007

Totaal aantal abonnementen VluchtWeb 879 874
 waarvan lokale en regionale afdelingen 
 VluchtelingenWerk  369 374
 waarvan advocaten en rechtshulpverleners 
 (376 WRV, 34 SRA)  411 412
 waarvan Europese partners  19 19
 overigen o.m. 11 rechtbanken, 4 politieke 
 partijen en de Raad van State  80 69
Aantal inlogacties VluchtWeb  150.621 157.592
Aantal geraadpleegde documenten 
VluchtWeb  997.371 586.385*

* Deze daling wordt veroorzaakt doordat Vluchtweb in 2007 een andere structuur 
krijgt. Daardoor hoeven gebruikers minder documenten te openen voordat men bij  
het gewenste document is.
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Olga Kikeleva
Gevlucht uit: Kazachstan
Leeftijd: 34
Hoe lang al in Nederland: 10 jaar
Status: valt definitief onder het pardon

‘Ik ben altijd optimistisch gebleven, ook 
toen ik uitgeprocedeerd raakte. Nu is het 
pardon er! Ik hoop een baan in de thuiszorg 
of de groenvoorziening te vinden. Het maakt 
me eigenlijk niets uit wat ik doe, als ik maar 
geld kan verdienen. Maar het liefste wil ik 
een baby. Samen met mijn man Pavel als 
gezinnetje leven in Nederland. Dat is mijn 
grootste wens.’

Welkom thuis!

foto Carolien Sikkenk 

bij de meest recente standpunten van de rechtbank!’ Zo luiden enkele 
enthousiaste reacties op VluchtWeb, de belangrijkste digitale informa-
tiebron waarop alle medewerkers van VluchtelingenWerk én asiel–
advocaten zijn aangesloten (zie staatje voor cijfers over het gebruik). 
Voor nieuwe vrijwilligers is VluchtWeb een handige bron voor basis-
kennis, ze maken hier met e-learning – een aanvulling op het 
reguliere opleidingsaanbod – flink gebruik van: 7.450 keer in 2007. 
Compact is de nieuwsbrief met recente (beleids)ontwikkelingen, 
nieuwe regelgeving, aankondigingen van trainingen, cursussen, 
enzovoorts. Alle lokale en regionale afdelingen ontvangen dit  
interne communicatiemiddel tweewekelijks, zij doen daarin zelf ook 
oproepen en brengen elkaar op de hoogte van succesvolle projecten. 
De juridische uitgave Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht  
(NAV) – die zes keer per jaar uitkomt – bevat artikelen en belangrijke 
rechterlijke uitspraken over vreemdelingenrecht. Naast onze eigen 
medewerkers en advocaten ontvangen ook universiteiten en recht-
banken de NAV. 

Kennis delen
Aangezien VluchtelingenWerk een kennisintensieve organisatie is, 
hebben we voor 2007 geld en menskracht gereserveerd om kennis 
makkelijker toegankelijk te maken. Onder de noemer Informatie-  
en Kennismanagement in Actie willen we de komende jaren kennis 
delen binnen het Landelijk Bureau, de vereniging en tussen medewer-
kers en vrijwilligers. Ook streven we naar een effectievere interne en 
externe communicatie. In 2007 gaat het project van start, met een 
projectplan en voorbereidingen voor een vernieuwde website. Begin 
2008 lanceren we de nieuwe website.

Personeelsbeleid en diversiteit
Op 31 december 2007 werken er 146 betaalde krachten bij het Landelijk 
Bureau van VluchtelingenWerk. Bij vacatures werven we eerst intern, 
medewerkers kunnen dan doorstromen en vrijwilligers kunnen soms 
overstappen naar een betaalde baan. 
Vanzelfsprekend bieden we vluchtelingen kansen en willen we voor 
andere organisaties een voorbeeld zijn in culturele diversiteit. Ons 
doel is dat in 2008 dertig procent van de betaalde medewerkers van 
allochtone afkomst is, waarvan een derde met een vluchteling-
achtergrond. De diversiteit schommelt in 2007 rond de 21 procent:  
6,5 procent vluchtelingen en 14,5 procent allochtonen. Het blijkt niet 
makkelijk om meer vluchtelingen in dienst te krijgen. Daarom is 
besloten om na de interne werving eerst te werven onder vluchte-
lingen. Naast de gebruikelijke methoden werven we bijvoorbeeld ook 
via studentenverenigingen en netwerken van vluchtelingen. Overigens 
is de organisatie er in 2007 wel in geslaagd om een directeur met een 
vluchtelingachtergrond aan te trekken. 

Ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden
Het ziekteverzuim stijgt van 5,8 procent in 2006 naar 7,6 procent in 
2007. Een forse verhoging waarvan we de redenen zoeken in de 
reorganisatie en de werkdruk. De werkdruk hebben we aangepakt door 
de oorzaken in kaart te brengen en door individueel en binnen teams 
oplossingen te vinden. In salarisbetaling en secundaire arbeidsvoor-
waarden volgt VluchtelingenWerk de CAO Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening. Conform de arbowetgeving geldt er een interne 
gedragscode met betrekking tot ongewenst gedrag. Ook hebben we 
een interne vertrouwenspersoon. 
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Net als 2006 heeft VluchtelingenWerk zich in 2007 verbonden aan 
Green Seats. Bij vliegreizen van onze medewerkers schenken wij een 
bedrag aan duurzame energieprojecten en programma’s voor de 
aanplant van bossen om de milieuschade te compenseren.

Bestuur en directie 
Het Verenigingsbestuur adviseert de Verenigingsraad over koers en 
beleid. De raad is hoogste besluitvormende orgaan, samengesteld uit 
afgevaardigden van regionale afdelingen. Het bestuur volgt uiteraard 
de Code voor goed bestuur van goede doelen, kortweg de Code-
Wijffels. Deze code is in 2007 vervlochten met het reglement van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het bestuur onderzocht het 
gewijzigde CBF-reglement en concludeert dat de vereniging in belang-
rijke mate voldoet aan de eisen om toezicht houden, besturen en 
uitvoeren helder te scheiden. Het verenigingskarakter met een 
Verenigingsraad (een algemene ledenvergadering) die feitelijk 

fungeert als toezichthouder op het bestuur, speelt daarin een belang-
rijke rol. De Verenigingsraad kan ook adviescommissies instellen.  
Eén daarvan is de financiële adviescommissie; in 2007 besluit het 
bestuur deze commissie kwantitatief en kwalitatief te versterken. 

In de bijlage (pag. 42) staan de bestuursleden en hun relevante 
functies vermeld. Het bestuur vergadert in 2007 tien keer. De  
belangrijkste besluiten: de oprichting van de Stichting Bureau 
Aanbestedingen; de bestuurlijke fusie van VluchtelingenWerk met de 
Stichting Emplooi; het vaststellen van een nieuw vrijwilligersbeleid en 
beslissingen over de verenigingstructuur en de schaalvergroting.
Voor de dagelijkse uitvoering stelt het bestuur een directie aan die 
leiding geeft aan het Landelijk Bureau. Sinds 2006 is Edwin Huizing 
algemeen directeur; vanaf augustus 2007 is Igor Ivakić  directeur 
uitvoering. 
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7  VluchtelingenWerk in cijfers

Vluchtelingen en asielzoekers 2006 2007       
Aantal mensen dat asiel vroeg (incl. herhaalde asielaanvragen en aanvragen buiten AC) 14.465 9.750
Door VluchtelingenWerk bereikt aantal asielzoekers in opvang (absoluut en als percentage van het 
potentiële bereik) 26.202 | 72% 28.510 | 84%
Lokale en regionale afdelingen VluchtelingenWerk Nederland  
Aantal regionale afdelingen 25 23
Aantal lokale afdelingen (incl. als lid aangesloten welzijnsinstellingen) 170 100
Bereik (aantal gemeenten waar VluchtelingenWerk aanwezig is) 90% dekking (totaal 443 gemeenten) 428 400 
Medewerkers lokale en regionale afdelingen VluchtelingenWerk Nederland   
Aantal vrijwilligers (schatting) 7.200 7.000
Betaalde medewerkers (op basis gecombineerde jaarrekening 2006) 439  [1]

Betaalde medewerkers Landelijk Bureau   
Landelijk Bureau 128 146
  waarvan op locatie Amsterdam 117 134
  waarvan bij Aanmeldcentra, Onderzoekcentra, Grenshospitium en Tijdelijke Noodvoorziening 11 12
Financiën Vereniging  
VluchtelingenWerk Nederland enkelvoudige jaarrekening Landelijk Bureau € 23.219.000   € 23.191.000
VluchtelingenWerk Nederland, totaal gecombineerd, bestedingen € 47.979.000   [2]

Eigen fondsenwerving  
Aantal donateurs 43.283 46.523
Gemiddelde bijdrage per jaar € 53,88  € 56,84 
Opbrengsten fondsenwerving (inclusief legaten) € 2.518.000  € 2.644.000 
Trainingen, Opleiding, Cursussen  
Totaal aantal deelnemers aan opleidingen, cursussen en trainingen  4.972 5.588
E-learning Logins  7.450
Kindervakantieweken  
Totaal aantal weken  58 55
Totaal aantal deelnemers kindervakantieweken 663 731
Informatieve Diensten 
 Totaal aantal abonnementen VluchtWeb 879 874
Totaal aantal inlogacties VluchtWeb 150.621 157.592
Aantal view + fetch VluchtWeb 997.371 586.385[3]

Aantal vragen aan Helpdesk 11.900 7.922 [4]

[1] De gecombineerde jaarrekening bevat gegevens van alle lokale en regionale afdelingen van VluchtelingenWerk en het Landelijk Bureau. Alleen het cijfer 
voor 2006 is opgenomen, het cijfer voor 2007 wordt in september 2008 verwacht. 

[2] Vermeld zijn de bestedingen van alle lokale en regionale afdelingen van VluchtelingenWerk en het Landelijk Bureau, zoals opgenomen in de gecombineerde 
jaarrekening van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, waaruit de subsidies van VluchtelingenWerk Nederland aan de regionale afdelingen zijn  
verwijderd. Alleen het cijfer voor 2006 is opgenomen, het cijfer voor 2007 wordt in september 2008 verwacht. 

[3] Deze daling wordt veroorzaakt doordat Vluchtweb in 2007 een andere structuur krijgt. Daardoor hoeven gebruikers minder documenten te openen voordat 
men bij het gewenste document is.

[4] Het aantal vragen is gedaald ten opzichte van 2006. Deze daling wordt veroorzaakt door een intensiever gebruik van Vluchtweb. We constateren dat de 
gestelde vragen steeds ingewikkelder worden, waardoor de tijd die nodig is om een vraag te beantwoorden, toeneemt. 
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8 Financieel jaarverslag 2007
Algemeen

Dit financieel verslag is een samenvatting van de jaarrekening 2007 van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Tenzij anders is 
vermeld, zijn de bedragen weergegeven in duizenden euro’s.

8.1 Financieel resultaat

Het resultaat over 2007 komt uit op een tekort van € 1.270.000 (2006: tekort € 578.000). Het resultaat werd begroot op nihil. Het 
aanmerkelijk hoger dan voorziene tekort vindt zijn oorzaak in de grote inspanningen die VluchtelingenWerk zich heeft getroost voor  
het pardon van vluchtelingen en het Banenoffensief Vluchtelingen. In de jaarrekening 2006 werden voor deze doelen belangrijke 
bedragen afgezonderd van de algemene reserve. Per saldo werd in 2007 € 521.000 aan de algemene reserve onttrokken. 

8.2 Begroting 2008
                    
 Begroting  2008  
Baten eigen fondsenwerving  2.600
Kosten eigen fondsenwerving  638
Netto baten eigen fondsenwerving  1.962
Verhouding kosten/baten in %  24,5%
                                                                                                                                                                                                                                     
Bijdrage Nationale Postcode Loterij  11.200
Subsidies overheden  9.370
Eigen activiteiten  500
Resultaat beleggingen  240
Totaal beschikbaar voor doelstelling  23.272
                                                                                                                                                                                                                                     
Besteed aan doelstelling  
Asiel  9.582
Integratie  8.285
Vereniging & Organisatie  6.305
Totaal besteed aan doelstelling  24.172
                                                                                                                                                                                                                                     
Saldo reguliere exploitatie  - 900
 

8.3 Meerjarenperspectief

De gevolgen van de ontwikkelingen in de aantallen vluchtelingen, het overheidsbeleid en de daarop gebaseerde strategische keuzes 
 van VluchtelingenWerk voor de toekomstige baten en lasten worden jaarlijks tegen het licht gehouden. In 2007 is dat perspectief  
niet materieel gewijzigd. VluchtelingenWerk blijft opereren in een krimpende ‘markt’, waardoor organisatorische aanpassingen  
noodzakelijk blijven. 
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8.4 Balans (na resultaatverdeling)

Activa  2007  2006
Materiële vaste activa    
Direct in gebruik voor bedrijfsvoering  405  140
                                                                                                      
Lening  100  -
       
Beleggingen  7.452  7.846
      
 Voorraden    
Direct beschikbaar voor de doelstelling  51  52
      
 Vorderingen  3.072  3.287
                                                                                                       
 Liquide middelen  3.216  5.028 
     
 Totaal activa  14.296  16.353 

Passiva  2007  2006
Eigen vermogen    
Besteedbaar vermogen    
  Algemene reserve 5.246  5.954 
  Bestemmingsreserves 660  1.307 
    5.906  7.261
Vastgelegd vermogen                                                                                                    
  Bestemmingsfondsen 266  633 
  Fonds activa bedrijfsvoering 405  140 
    671  773 
Totaal eigen vermogen  6.577  8.034
      
 Voorzieningen     
  Wachtgelden 2.543  2.570 
  Overige 1.568  1.540 
    4.111  4.110
Schulden                                                                                                    
  Op lange termijn  318  289 
  Op korte termijn 3.290  3.920 
    3.608  4.209
      
Totaal passiva  14.296  16.353
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8.5 Staat van baten en lasten
  2007 2007 2006
Fondsenwerving en opbrengsten realisatie begroting realisatie
Baten uit eigen fondsenwerving   
Donaties, giften en schenkingen 2.583 2.500 2.332
Nalatenschappen 61 100 186
Totaal 2.644 2.600 2.518
    
Kosten eigen fondsenwerving 569 601 495
    
Verhouding kosten:baten in % 22% 23% 20%
    
Beschikbaar uit fondsenwerving 2.075 1.999 2.023
    
Bijdrage uit de Nationale Postcode Loterij 11.907 11.400 11.225
    
Subsidies overheden 8.462 8.826 9.099
    
Inkomsten uit eigen activiteiten 647 470 668
    
Resultaat beleggingen 100 240 204
    
Totaal beschikbaar voor doelstelling 23.191 22.935 23.219

Bestedingen VluchtelingenWerk Nederland   
Rechtsbescherming (Asiel)    
 Eigen activiteiten 6.136 5.530 6.328
 Verstrekte subsidies 68 34 34
 Uitvoeringskosten 4.727 4.224 4.583
Subtotaal 10.931 9.788 10.945
      
Integratie   
 Eigen activiteiten 4.374 3.437 3.945
 Verstrekte subsidies 26 700 124
 Uitvoeringskosten 2.657 2.412 2.856
Subtotaal 7.057 6.549 6.925
      
Draagvlakbevordering    
 Eigen activiteiten 1.336 1.396 1.131
 Verstrekte subsidies 40 85 159
Uitvoeringskosten 764 765 508
Subtotaal 2.140 2.246 1.798      
      
Organisatie en Vereniging   
 Eigen activiteiten 3.390 3.174 2.704
 Verstrekte subsidies 265 - -
 Uitvoeringskosten 1.269 1.578 1.215
Subtotaal 4.924 4.752 3.919
    
Totaal besteed aan doelstelling  25.052 23.335 23.587
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  2007 2007 2006
Bestedingen VluchtelingenWerk Nederland vervolg realisatie begroting realisatie
Voorziening wachtgelden 109 - 410
Dekking uit schuldpositie - 700 - 400 - 200
    
Totale kosten 24.461 22.935 23.797
   
Totaal beschikbaar voor doelstelling 23.191 22.935 23.219
   
Overschot/tekort  - 1.270 nihil - 578
    
Het overschot/tekort is toegevoegd/onttrokken aan:   
Mutatie bestemmingsreserve 647 - - 808
Mutatie bestemmingsfondsen 367 - - 38
Mutatie Fonds Activa Bedrijfsvoering - 265 - 75
   
Mutatie Algemene Reserve - 521 nihil - 1.349

 

8.6 Toelichting op balans en staat van baten en lasten 

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

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op historische kostprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte  
economische levensduur. Op verbouwingskosten wordt 10% per jaar afgeschreven, op inventaris 20% en op hardware en software 33% per jaar.

Beleggingen
De beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Waardeveranderingen van de effecten zijn verwerkt in de staat van baten en lasten.

      2007 2006
Obligaties, beursgenoteerd     6.532 6.751
Aandelen, beursgenoteerd    920 1.095
Marktwaarde ultimo jaar    7.452 7.846

Algemene reserve
De algemene reserve van VluchtelingenWerk Nederland bedraagt per 31 december 2007 € 5.246.000. Deze omvang valt binnen de normstelling 
van het CBF en de VFI. De mutaties in de Algemene reserve kunnen als volgt worden gespecificeerd:

      2007 2006
Stand per 1 januari    5.954 8.654
Uit de staat van baten en lasten    - 521 - 1.349
Toevoeging aan de voorziening arbeidstijdverkorting    - 187 - 1.351
Stand per 31 december    5.246 5.954
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   Toelichting op balans en staat van baten en lasten vervolg
Met terugwerkende kracht vanaf 2006 is ten laste van de algemene reserve een voorziening gevormd voor arbeidsduurverkorting op basis van 
Richtlijn 271 zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaglegging. Deze voorziening dekt de toekomstige 
kosten van de arbeidsduurverkorting van medewerkers van 55 jaar of ouder conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.  
Onttrokken werd een bedrag van € 1.538.000 waarvan € 1.351.000 betrekking heeft op 2006 en eerdere jaren. 

Bestemmingsreserves
Onderdelen van het eigen vermogen met een beperkte bestedingsmogelijkheid worden op de balans afgezonderd. Het bestuur heeft besloten 
tot de volgende bestemmingsreserves, waarvan het verloop is gespecificeerd. Voor de bestemmingsreserves zijn geen externe verplichtingen 
aangegaan.

    stand per onttrekking toevoeging stand per 
     1 -1-2007 2007 2007  31-12-2007
Kwaliteitsverbetering eerste lijn  307 121 - 186
Pardon   500 276 - 224
Banenoffensief Vluchtelingen  500 250 - 250
Totaal   1.307 647 - 660

Bestemmingsfondsen
Onderdelen van het eigen vermogen met een beperkte bestedingsmogelijkheid worden op de balans afgezonderd. Indien de beperking door 
derden is bepaald , wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.

    stand per onttrekking toevoeging stand per 
     1 -1-2007 2007 2007 31-12-2007
Legesfonds  226 96 - 130
Diaconaal Fonds  160 497 373 36
Banenoffensief Vluchtelingen  164 166 2 -
Fonds Bijzondere Noden  83 182 199 100
Totaal   633 941 574 266

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk 
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaar-
deerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen  
kunnen als volgt worden gespecificeerd:

    stand per onttrekking toevoeging stand per 
     1 -1-2007 2007 2007 31-12-2007
Voorziening wachtgelden  2.570 136 109 2.543
Overige voorzieningen  1.540 159 187 1.568
Totaal   4.110 295 296 4.111
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Voorzieningen vervolg
Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening voor wachtgelden is rekening gehouden met een schatting van de verdiencapaciteit van de 
daarin opgenomen voormalige medewerkers. De berekende verplichtingen zijn contant gemaakt tegen een rentepercentage van 4%.  
De wachtgeldregeling wordt uitgevoerd conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Productmatige verantwoording
De jaarrekening is gebaseerd op een verantwoording op productniveau waarmee de prestaties van de organisatie helder en meetbaar kunnen 
worden verantwoord. De producten zijn gegroepeerd naar de doelstellingen: Rechtsbescherming, Integratie, Draagvlakbevordering en  
Organisatie & Vereniging.
De verantwoorde kosten zijn opgebouwd uit drie bestanddelen:
- kosten die zijn gemaakt in het kader van inkoop en uitbesteding of te wel ‘eigen activiteiten’;
- verstrekte subsidies aan andere organisaties;
- personele en andere lasten verbonden aan de uitvoeringsorganisatie of ‘uitvoeringskosten’.
Laatstgenoemde categorie wordt door middel van een integraal uurtarief over de afzonderlijke producten verdeeld op basis van bestede tijd. 

Baten en kosten eigen fondsenwerving
Donaties, giften en schenkingen worden als baten eigen fondsenwerving verantwoord op moment van ontvangst. Baten uit nalatenschappen 
worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de 
vorm van voorschotten zijn in het boekjaar waarin ze zijn ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen. 
De kosten van fondsenwerving zijn binnen de door het Centraal Bureau Fondsenwerving gestelde norm van 25% gebleven. Over de jaren 2005 
t/m 2007 bedragen de kosten van fondsenwerving 21% van de baten fondsenwerving. Het merendeel van de donaties kreeg van de gever een 
algemene bestemming. 

In 2007 zijn specifieke donaties ontvangen voor de kindervakantieweken (€ 189.000), het Diaconaal Fonds (€ 273.000) en het  
Banenoffensief Vluchtelingen (€ 2.000). De donaties ten behoeve van de kindervakantieweken zijn in 2007 aan dat doel besteed. De donaties 
voor het Banenoffensief Vluchtelingen en het Diaconaal Fonds zijn aan het betreffende bestemmingsfonds toegevoegd.

Bijdrage van de Nationale Postcode Loterij realisatie 2007  begroting 2007  realisatie 2006
Bijdrage Nationale Postcode Loterij 11.907  11.400  11.225

De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij (NPL) aan VluchtelingenWerk is in 2007 toegenomen. De uitkering van de NPL is deels gekoppeld 
aan het aantal cliënten. Het aantal cliënten in 2007 is hoger dan in voorgaand jaar en ook hoger dan begroot. Bovendien bedroeg de groei van de 
bruto-inleg van de NPL over 2007 ruim 4%.

Subsidies overheden realisatie 2007  begroting 2007  realisatie 2006
Raden voor Rechtsbijstand 775  700  629
Ministerie van Justitie, DVB  5.014  5.100  5.015
Ministerie van VROM, DI&I 1.580  1.500  1.580
Projectsubsidies 1.093  1.526  1.875
Totaal  8.462  8.826  9.099

Projectsubsidie Banenoffensief  Vluchtelingen
In 2005 nam VluchtelingenWerk Nederland met haar partners Stichting Emplooi, Stichting voor  Vluchteling-Studenten UAF en het CWI het  
initiatief tot het Banenoffensief Vluchtelingen. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd over de periode 2005 tot en  
met 2008 een subsidie toegekend van € 3.000.000. Donateurs hebben via de fondsenwerving een bijdrage geleverd. De baten en lasten  
van het Banenoffensief  Vluchtelingen laten zich als volgt samenvatten. 



 38 |  VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2007

     realisatie 2007  begroting 2007  realisatie 2006
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1.000  1.000  1.333
Europees Vluchtelingen Fonds - 117  -  267
Bestemmingsfonds Banenoffensief  Vluchtelingen 166  -  101
Totaal baten  1.049  1.000  1.701
   
Besteding Banenoffensief  Vluchtelingen 1.738  1.549  2.289

De bijdrage van VluchtelingenWerk bedraagt  689  549  588

Overige projectsubsidies
Van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd onder het Matraprogramma een subsidie toegezegd voor het project ‘Speaking out for  
Refugee Right’. Dit project heeft tot doel het ondersteunen en adviseren van organisaties op het terrein van vluchtelingenwerk in de Oekraïne, 
de Russische Federatie en Wit-Rusland. Voor de periode 1 oktober 2005 tot en met 31 maart 2008 werd € 517.837 toegezegd. Hiervan is  
in 2007 een bate verantwoord van € 210.517.

Bestedingen in 2007
De wijze waarop de beschikbare middelen in 2007 zijn besteed over de vier doelstellingen is als volgt:

                                                                                                                                                                                      realisatie 2007                                        begroting 2007                                realisatie 2006
   x € 1.000 % x € 1.000 % x € 1.000 %
Rechtsbescherming (Asiel) 10.931 43 9.788 42 10.945 46
Integratie 7.057 28 6.549 28 6.925 29
Draagvlakbevordering 2.140 9 2.246 10 1.798 8
Organisatie en Vereniging 4.924 20 4.752 20 3.919 17
        
Totaal besteed aan doelstelling  25.052 100 23.335 100 23.587 100

Per saldo werd in 2007 € 1.465.000 of 6% meer besteed aan de doelstelling dan in 2006. Met name het Banenoffensief Vluchtelingen en de 
afkondiging van het pardon is van grote invloed geweest voor de toename van de bestedingen.

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

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

Onder ‘Draagvlakbevordering’ worden de kosten verantwoord van alle inspanningen ten behoeve van het vergroten van het aantal Nederlanders 
dat positief staat tegenover de opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland. 

Onder ‘Organisatie en Vereniging’ worden alle activiteiten verstaan, gericht op een efficiënt en effectief landelijk netwerk van Vluchtelingen-
Werk organisaties dat opereert vanuit een gezamenlijke visie en met voor de doelgroep en andere belanghebbenden herkenbare activiteiten.
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8.7  Organisatie

Ultimo 2007 waren 146 personen in dienst bij VluchtelingenWerk Nederland (Landelijk Bureau en medewerkers in de eerste fase van de  
asielprocedure) die 124 fte’s vervulden bij een 36-urige werkweek. Eind 2006 was de bezetting 128 personen (110 fte’s).

De salariskosten van de directie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Directie Functie Periode in dienst  Salariskosten  Bruto salaris
E. Huizing Algemeen directeur 1-1-2007 t/m 31-12-2007   118.681    100.599
I. Ivakić Directeur uitvoering 1-8-2007 t/m 31-12-2007   34.462   28.475
   Totaal   153.143   129.074

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

8.8 Kosten bestuur en vereniging

Onder verenigingskosten wordt verstaan de kosten die betrekking hebben op het in stand houden van verenigingsorganen en het organiseren 
van specifieke verenigingsactiviteiten. Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Kosten bestuur en vereniging realisatie 2007  begroting 2007  realisatie 2006
Bestuursvergoeding landelijke vereniging 39  45  40
Verenigingsraad en overige kosten 23  53  40    

Totaal  62  98  80

De leden van het bestuur van de vereniging ontvangen een vergoeding van € 250 per dagdeel. Voor de voorzitter geldt voor vergaderingen  
van bestuur en Verenigingsraad een bedrag van € 325 per dagdeel, voor alle overige activiteiten het standaardtarief. De maximale vergoeding 
voor bestuursleden op jaarbasis bedraagt € 11.500, voor de voorzitter 130% daarvan. Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties  
verstrekt aan bestuursleden. 

Dit financieel verslag is een beknopte weergave van de jaarrekening 2007. De volledige tekst van de jaarrekening is op te vragen bij  
VluchtelingenWerk Nederland via tel. 020-346 72 00 of via info@vluchtelingenwerk.nl.
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Accountantsverklaring



VERENIGINGSRAAD
afgevaardigde regionale afdeling 
Ate Alkema Friesland
Gerrit Brinkman Zuid-Holland
Enno Brommet Noordwest-Holland
Margreeth Dam Zuid-Holland Noord
Piet Dofferhoff Zuidvleugel
Frans Dohmen Brabant Noordoost
Pierre Donders Gelderland Oost
Dick Doornbos Groningen
Theo Eikenbroek Maasdelta
Rob Hamelijnck Zeeland
Hanneke Hautvast Midden-Nederland 
Henk de Jong Limburg Zuid 
Martin Knol IJssel Vecht
Ko Kroesen Amstel tot Zaan
Eef van Loon Brabant Zuidoost
Herman Scholte Albers Twente
André Siebbeles Midden Gelderland
Hans van Veen Brabant de Meierij
Peter de Waard Brabant West
Jan van der Werff Gelderland Midden
Henk de Wijk Drenthe 
Yvonne Visser  Brabant Midden
vacature Gelderland Zuid
Henk de Jong  Limburg 

BESTUUR
Harry J. van den Bergh      voorzitter 
Jos van Gennip          vice-voorzitter 
Lucy Schmitz           secretaris 
Tom Stroobach           penningmeester 
Jan van Zijl           bestuurslid 
Lydië Donner-Voríšková      bestuurslid 
Pauline van der Meer Mohr    bestuurslid

DIRECTIE  
Edwin Huizing algemeen directeur 
 (vanaf 15 maart 2006)
Jacqueline Gerritsma directeur uitvoering a.i. 
 (tot 1 augustus 2007)
Igor Ivakić directeur uitvoering
 (vanaf 1 augustus 2007)

STICHTING BUREAU AANBESTEDING 
(opgericht 28 juni 2007)
Voorzitter             Edwin Huizing
Penningmeester         Wim Reinders

ADVIESCOMMISSIES

Commissie Asiel 
dhr. mr. K. Bleichrodt, voorzitter  
mw. mr. M. Reneman, secretaris 
dhr. mr. H. Battjes 
dhr. mr. P. Boeles 
dhr. mr. R. Bruin 

dhr. mr. A. van Driel 
mw. mr. H. den Haan
dhr. mr. R.J. Hamerslag 
dhr. mr. R. Hijma 
mw. mr. I.J.M. Oomen 
dhr. mr. T.P. Spijkerboer 
mw. mr. L. B. Vellenga-van Nieuwkerk 
dhr. mr. W.H.J.M. Verberk 
dhr. prof. mr. B.P. Vermeulen 
dhr. dr. H.B. Winter 
dhr. mr. M.F. Wijngaarden
mw. T. Wijn-Maatman

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

Financiële Adviescommissie 
dhr. P. Cassé
dhr. W. van der Blom
dhr. B. van Grasstek

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

SAMENWERKINGSVERBANDEN, 
LIDMAATSCHAPPEN EN OVERLEGPARTNERS

Pardon
Aedes brancheorganisatie van  
woningcorporaties
Algemene Onderwijsbond 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
Centrum voor Werk en Inkomen 
GGZ Nederland
Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven 
ten behoeve van Azielzoekers/LOGO-gemeenten 
MBO Raad
MO Groep 
Pharos 
Servicepunt Arbeidsmarkt MKB 

Internationaal en Asiel
Bulgarian Council for Refugees 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
Cordaid 
Croatian Law Centre
Croatian Helsinki Committee 
Croatian Red Cross 
Danish Refugee Council 
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Forum Réfugiés 
Healthnet 
IOM 
Nidos 
Pharos 
Plan Nederland
PSO
SNV
Stichting Mondiale Samenleving
Tadamon Egyptian/Multicultural Refugee Council
UNHCR

Integratie
Banenoffensief Vluchtelingen
Capriool Circusprojecten
Centra voor Werk en Inkomen
Club Adventure
Leger des Heils
NIVON
Paasheuvelgroep
OKEE Jeugdvakanties
Stichting Emplooi
Stichting Vakantiekind
Stichting Vluchteling-Studenten UAF 
YMCA

Draagvlak
Bureau Maatschappelijke Projecten (BMP)
Nationaal Comité 4 en 5 mei

Vereniging en Landelijk Bureau
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Justitie 
Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie 
Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn
Stichting Mondiale Samenleving
Centraal Bureau Fondsenwerving
Vereniging Fondsenwervende Instellingen

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



Bijlage
Overzicht leden bestuur en relevante gegevens

     
NAAM  BENOEMING/ HErBENOEMING MOGELIJK  

Harry J. van den Bergh, voorzitter  2000 / 2008  
HOOFDFUNCTIE Ondernemer en adviseur
rELEVANTE NEVENFUNCTIES Voorzitter Raad van Toezicht Joods Maatschappelijk Werk | Voorzitter Stichting Vrienden van het Holland Festival | 
Penningmeester Humanity in Action | Lid Bestuur Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon | Lid van de Board of Governors van de 
Hebreeuwse Universiteit in Jerusalem | Voorzitter Beleggingsfonds Joods Maatschappelijk Werk | Lid Raad van Nesteliers (Adviescollege 
Koninklijke Marechaussee) | Ambassadeur Landelijk Bureau Bestrijding Racisme | Lid van de Gemeenteraad van Amstelveen voor de PvdA | 
Lid van de Raad van de Stadsregio Amsterdam 
 
Jos van Gennip, vice-voorzitter  2000 / 2007 /2011 
HOOFDFUNCTIE Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
rELEVANTE NEVENFUNCTIES Voorzitter Socires | Voorzitter Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken in de Eerste Kamer | Voorzitter Society  
for International Development, Netherlands Chapter (SID) | Senior Vice-President Society for International Development World Wide |  
Lid NAVO-Assemblée | Algemeen rapporteur Economische Commissie van de NAVO-Assemblée  | Voorzitter NCDO | Bestuurslid International  
IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance | Bestuurslid van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy | Lid van de VNG 
Adviescommissie Gemeentelijke Samenwerking met Ontwikkelingslanden | Penningmeester Stichting Bijzondere Leerstoel Vereniging Katholieke 
Maatschappelijke Organisaties (VKMO)

Lucy Schmitz, secretaris  2004 / 2008 / 2012 
HOOFDFUNCTIE Lid College van Bestuur ROC Midden Nederland
rELEVANTE NEVENFUNCTIES Lid Bestuur MBO Raad | Lid Raad van Toezicht Stichting Nuts Ohra | Lid Bestuur Partij van de Arbeid gemeente 
Ouder-Amstel

Tom Stroobach, penningmeester  2000 / 2010  
HOOFDFUNCTIE Docent geschiedenis/maatschappijleer
rELEVANTE NEVENFUNCTIES Penningmeester D66 afdeling Lelystad | Penningmeester van de NVLM (Vakgroep van docenten maatschappijleer)

Jan van Zijl, bestuurslid  2005 / 2009 / 2013 
HOOFDFUNCTIE Voorzitter Raad voor Werk en Inkomen (vanaf 1 januari 2008 voorzitter MBO Raad)
rELEVANTE NEVENFUNCTIES Voorzitter Stichting Blik op Werk | Voorzitter Stuurgroep Wieringen Randmeer | Voorzitter Stichting Emplooi | 
Voorzitter Stichting Chakana | Lid Regiegroep Grijs Werkt | Lid Stichtingsbestuur Universiteit van Tilburg | Lid Raad van advies ROC Mondriaan |  
Lid Raad van advies Akkermans en partners | Lid Raad van advies Promen | Lid Raad van advies Stichting Instituut Gak-fonds

Lydië Donner-Voríšková, bestuurslid  2005 / 2009 / 2013 
HOOFDFUNCTIE Lid bestuur Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
rELEVANTE NEVENFUNCTIES Lid bestuur / Penningmeester STEK Den Haag (Stad en Kerk) | Lid bestuur / secretaris LBM Den Haag  | Voorzitter 
Diaconie Lukaskerk Den Haag | Lid bestuur / penningmeester EKWC – Europees Keramisch Werkcentrum Den Bosch

Pauline van der Meer Mohr, bestuurslid 2006 / 2010 / 2014 
HOOFDFUNCTIE Directeur-generaal ABN AMRO Bank
rELEVANTE NEVENFUNCTIES Lid Raad van Toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis | Lid Board European Professional Women’s Network 
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