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Beste lezer,
Terug in onze kracht wilden we toen we eind 2012 de plannen voor het nieuwe jaar opstelden. Tegen de 
stroom in van een politiek en financieel lastige tijd bezinnen, hergroeperen om er uiteindelijk een effec-
tievere en meer efficiënte dienstverlening aan de vluchteling en asielzoeker aan over te houden. We 
mogen tevreden zijn. Niet dat we ooit klaar zijn met verbeteren en optimaliseren, maar er is in 2013 heel 
wat gebeurd. 

Er zijn in het afgelopen jaar weer ontzettend veel cliënten geholpen om na alle doorgemaakte ellende en 
onveiligheid in Nederland een nieuwe start te kunnen maken. Recente oorlogen en revoluties maken, naast 
bestaande conflicten en gewelddadigheden omtrent religie, huidskleur, afkomst en seksuele geaardheid, 
het werk van VluchtelingenWerk (helaas) onverminderd belangrijk. Het is bijzonder om te ervaren dat er 
zoveel vrijwilligers en donateurs zijn die het mogelijk maken dat we mensen die uit dergelijke omstandig-
heden hun vaderland moeten ontvluchten, kunnen blijven helpen! 

Maar het werk houdt niet op als mensen eenmaal in Nederland zijn. Vorig jaar zijn er projecten geïnitieerd 
die een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de participatie van vluchtelingen in de Nederlandse 
maatschappij, zoals het project Startbaan, dat vluchtelingen helpt aan (vrijwilligers)werk en de vele 
voorbereidingen die zijn getroffen om in 2014 een eigen, kwalitatief hoogwaardig inburgeringsaanbod aan 
cliënten te kunnen doen. 

Aan de interne organisatie is ook hard gewerkt. Er is veel aandacht besteed aan vrijwilligersbeleid, er zijn 
stappen gezet om in 2014 te komen tot een medezeggenschapsorgaan voor vrijwilligers, het handboek 
Vrijwilligersregelingen is herzien en aangepast en er is gestart met een training voor betaalde krachten om 
functioneringsgesprekken met vrijwilligers te houden. In deze gesprekken kan exclusief aandacht worden 
besteed aan de vrijwilliger en kan de samenwerking met en de ondersteuning van de vrijwilliger waar 
nodig en mogelijk verder worden geoptimaliseerd. 

Dit alles smaakt naar meer en daarom zullen we ook in 2014 gestaag werken aan de dienstverlening aan 
vluchtelingen en asielzoekers en alle processen die deze ondersteunen. Daarnaast zal aandacht nodig zijn 
voor de externe omgeving die steeds uitdagender wordt en het uiterste van een organisatie als 
VluchtelingenWerk zal vergen. Leest u hoe we ons daar in 2013 al op hebben voorbereid en welke prachtige 
en nodige dingen er zijn gerealiseerd voor de mensen die zich in uw gemeente, wijk of straat hebben 
gevestigd en graag voor 100% aan de Nederlandse samenleving willen deelnemen! 

Judith Hopster
Directeur VluchtelingenWerk Midden-Nederland
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VluchtelingenWerk Midden-Nederland 
kort en bondig

Stichting VluchtelingenWerk Midden-Nederland (VWMN) is een van 
de twaalf regionale stichtingen van de Vereniging VluchtelingenWerk 
Nederland. Zij is actief in zesentwintig gemeenten en op zes asiel-
zoekerscentra en één gezinslocatie in de provincies Utrecht en 
Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek. Het regiokantoor van de 
stichting bevindt zich in de stad Utrecht.

VWMN is een onafhankelijke organisatie die vluchtelingen, asielzoe-
kers en andere nieuwkomers in haar werkgebied een veilige 
omgeving en een gelijkwaardige positie wil bieden. Ze richt zich op 
de rechtsbescherming van asielzoekers en de integratie van vluchte-

lingen. De stichting geeft haar missie vorm door het verlenen van 
persoonlijke steun door middel van directe ondersteunende activi-
teiten voor asielzoekers, vluchtelingen en overige vreemdelingen die 
verblijven in het werkgebied. Ook zet zij zich in voor het bevorderen 
van draagvlak voor asielzoekers en vluchtelingen in de samenleving. 
Dit alles gebeurt binnen het kader van het mede door de landelijke 
vereniging vastgestelde beleid. In het werk van VWMN staat een 
aantal kernwaarden centraal: dicht bij de cliënten en opdrachtgevers, 
een laagdrempelige organisatie, het streven naar optimale dienst-
verlening, lokaal ondernemerschap, ‘grenzeloze verbindingen’ en 
transparantie.
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Functioneringsgesprekken
Op 14 oktober is het vrijwilligersproject Functioneringsgesprekken 
van start gegaan. Onze organisatie stimuleert het ontplooien van 
activiteiten om de vrijwilligers beter in hun kracht te zetten en richt 
zich daarbij op resultaten op het terrein van continuïteit, diversiteit 
en kwaliteit. Het houden van functioneringsgesprekken is daar 
onderdeel van. In het verleden zijn de vrijwilligers te weinig gehoord 
en gezien. Het is daarom belangrijk voor VWMN om de vrijwilligers, 
hun tevredenheid en functioneren centraal te stellen in dit gesprek. 
Niet eenmalig, maar jaarlijks. 

Basiscursus
VWMN hecht veel waarde aan de deskundigheid van de medewerkers. 
Daartoe wordt voor alle nieuwe medewerkers, betaald en vrijwillig, 
regionaal een verplichte tweedaagse Basiscursus aangeboden. De 
uitvoering is in handen van afdeling Training en Opleiding van het 
Landelijk Bureau. In 2013 is de Basiscursus 8 keer aangeboden. Er 
hebben ruim 100 nieuwe medewerkers aan deelgenomen.

 

Vrijwilligers

Medezeggenschapsraad
Het vormgeven van de inspraak van de vrijwilligers had in 2013 
prioriteit. In voorgaande jaren zijn de vrijwilligers binnen VWMN niet 
goed gehoord en ontstond er in verschillende teams onvrede. 
Daarnaast overheerste binnen de organisatie de gedachte dat het 
vormen van een medezeggenschapsraad, zoals in de statuten 
genoemd staat, geen kans van slagen had. Toch is het noodzakelijk 
om in een vrijwilligersorganisatie een orgaan te creëren waar vrijwil-
ligers zich kunnen laten horen. Op 26 maart heeft de directeur een 
brief gestuurd naar alle vrijwillige medewerkers met het verzoek om 
mee te denken over een te vormen medezeggenschapsraad en voor 1 
mei 2014 met ideeën te komen. Een groep van drie vrijwilligers is 
hier in 2013 enthousiast mee aan het werk gegaan. Verwacht wordt 
dan ook dat zij in het voorjaar van 2014 een advies kunnen 
uitbrengen aan bestuur en directie.

Handboek Vrijwilligersregelingen
Voor de mensen die zich met hart en ziel inzetten moet VWMN een 
goed beleid neerzetten. In 2013 is het Handboek 
Vrijwilligersregelingen van VWMN tot stand gekomen met als richtlijn 
het eerder door de Vereniging vastgestelde beleid.
Dit beleid beoogt dat vrijwilligers in alle regio’s een vergelijkbare 
aansturing en begeleiding krijgen, dit betekent dezelfde toegang tot 
informatie en opleiding en dezelfde rechten en plichten.
In het handboek wordt aandacht geschonken aan de inzet van de 
vrijwilligers, de taken en bevoegdheden, de werving en selectie, het 
inwerken en de begeleiding en scholing van vrijwilligers. 

Vrijwilligersregistratie
VWMN wil graag inzicht krijgen in de specialistische kwaliteiten, de 
behoefte aan scholing en de groeimogelijkheden van de vrijwilligers. 
De registratie van de medewerkers was aan vernieuwing toe. 
Regelmatig moesten de werkbegeleiders opnieuw vrijwilligersgege-
vens aanvoeren om de regionale registratie up-to-date te houden. 
Gezocht werd naar een efficiënt registratiesysteem. In 2014 zal de 
door het Landelijk Bureau aangeboden HR-module worden geïmple-
menteerd.

VluchtelingenWerk Midden-Nederland kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is 
aanzienlijk groter dan het aantal betaalde medewerkers (45 in 2013). Maar liefst 380 vrijwilligers hebben 
zich in 2013 ingezet voor de doelgroep van VWMN. Iets om trots op te zijn! Vrijwilligers zijn ook in de 
toekomst van wezenlijk belang vanwege hun betrokkenheid en de kwaliteit en laagdrempeligheid van hun 
ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen. Zij zijn de brug tussen de maatschappij en de doelgroep. 
Zij geven invulling aan de tweezijdigheid van de integratie en creëren draagvlak voor de doelgroep in de 
maatschappij.
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ligging van de centra ten opzichte van de ziekenhuizen AMC en UMC, 
waardoor bewoners voor hun behandelingen niet zo ver hoeven te 
reizen. Onder deze groep bevinden zich veel schrijnende gevallen. 
Vaak is er namelijk geen recht op opvang meer en moet er veel 
geregeld worden om deze mensen in de opvang te houden. 

Kinderpardon
Het Kinderpardon is een regeling voor langdurig in Nederland 
verblijvende kinderen. Kinderen die op hun achttiende langer dan 
vijf jaar in Nederland waren en asiel hebben aangevraagd, kwamen in 
aanmerking voor het Kinderpardon mits ze voldeden aan enkele 
aanvullende voorwaarden. Op azc Utrecht verbleef een aantal 
gezinnen waarvan de kinderen in aanmerking kwamen voor dit 
pardon.

Asiel

Uitgeprocedeerde asielzoekers
Voor veel asielzoekers is het resultaat van de aanvraag niet positief, 
zij raken uitgeprocedeerd en moeten het land verlaten. Mochten zij 
na veel wikken en wegen hebben besloten om mee te werken aan 
terugkeer naar hun herkomstland, dan is er opvang in een vrijheids-
beperkende locatie (VBL). Voor gezinnen met minderjarige kinderen 
is er de gezinslocatie (GL), zoals in Amersfoort. Ook worden uitge-
procedeerden uit de centra ontruimd en op straat of in vreemdelin-
genbewaring gezet. Gelukkig worden in een aantal gemeentes de 
uitgeprocedeerden niet op straat gezet en behouden zij opvang. 

Medische problematiek
Er zijn met name op de azc’s Almere en Utrecht relatief veel bewoners 
met een zware medische problematiek. Dit heeft te maken met de 

VluchtelingenWerk Midden-Nederland was in 2013 in haar regio aanwezig op zes centra, waarvan 
vijf asielzoekerscentra (azc) en één gezinslocatie (GL). De kerntaak op de azc’s was ook in 2013 
de begeleiding en ondersteuning tijdens de asielprocedure. Het gaat dan o.a. om het geven van 
voorlichting over vervolgopvang, gezondheidszorg en inburgering. Gemiddeld waren er in totaal 83 
vrijwilligers en 10 stagiaires actief op de 5 asielzoekerscentra en de gezinslocatie.

 Een aantal kinderen in onze regio kwam in aanmerking voor het Kinderpardon.
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Gezinshereniging
Mensen met een vergunning asiel hebben recht om hun gezin 
(partner en minderjarige kinderen) naar Nederland te halen. Indien 
zij dit doen binnen 3 maanden na vergunningverlening gelden voor 
hen soepeler eisen dan voor niet-vluchtelingen. Zo wordt aan hen 
geen inkomenseis gesteld. Om de gezinshereniging te bewerkstel-
ligen moet een ingewikkelde procedure worden gevolgd. Men moet 
aantonen dat men een gezin vormt. Wanneer er geen documenten 
kunnen worden overlegd zal de IND de gezinsband proberen vast te 
stellen middels een identificerend interview en DNA-onderzoek.
Door de grote instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, die vrij 
snel een status kregen, steeg het aantal aanvragen voor gezinsher-
eniging enorm. Geen enkele gezinshereniging verloopt op dezelfde 
manier. De ondersteuning hiervan vroeg dan ook veel deskundigheid 
en tijd van de vrijwilligers. 

Wijziging in de wet
In 2013 zijn er enkele wijzigingen binnen de wetgeving opgetreden. 
Zo kan de hoofdpersoon de aanvraag voor overkomst van zijn gezins-
leden vanuit Nederland indienen. Ook kan men, wanneer de aanvraag 
wordt afgewezen, vanuit Nederland in bezwaar en beroep. Dit scheelt 
de gezinsleden minimaal één keer reizen naar de Nederlandse 
ambassade, die vaak ver weg is.
De nieuwe procedure vergt veel tijd van VluchtelingenWerk. De 
vluchteling moet de juiste informatie krijgen, moet op de hoogte zijn 
van alle rechten en plichten en moet zorgen dat de juiste 
documenten naar Nederland komen. Ook moet het aanvraagformulier 
worden ingevuld en moeten brieven van de IND worden uitgelegd en 
beantwoord. Pas wanneer er een negatieve beslissing komt van de 
IND en er bezwaar moet worden gemaakt, komt er een advocaat in 
beeld. VluchtelingenWerk blijft dan wel betrokken bij de procedure.
Wanneer de gezinsleden toestemming hebben om naar Nederland te 
komen, geven we uitleg over de reis naar Nederland. Indien mogelijk 
wordt een vergoeding voor een deel van de financiering van de reis 
naar Nederland gegeven.
Eenmaal in Nederland moeten de gezinsleden zich melden bij de IND 
in Ter Apel. Daar kunnen ze kiezen of ze een zelfstandige asielaan-
vraag indienen of niet. Indien ze dat niet doen krijgen ze een afhan-
kelijke vergunning van de hoofdpersoon. Ook hierin bieden we de 
nodige ondersteuning.

‘Een hereniging die slaagt, geeft kippenvel’
Diny Braakman wilde graag werken met mensen uit andere 
culturen. Zo kwam zij terecht in het toerisme. Maar zij wilde op 
een andere manier iets voor anderen betekenen. Daarom pakte zij 
de kans om als vrijwilliger te werken voor VluchtelingenWerk 
Midden-Nederland met beide handen aan. 
Inmiddels is Diny alweer 6,5 jaar vrijwilliger op het asielzoekers-
centrum (azc) in Dronten, waar zij zich twee dagen in de week 
bezighoudt met gezinshereniging. Diny geeft uitleg over de proce-
dure, helpt bij het invullen van de formulieren, informeert de cliënt 
over welke documenten nodig zijn en is contactpersoon bij de 
correspondentie met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 
Wanneer een gezinshereniging slaagt, is Diny ontzettend blij: 
“Dat is kippenvel, dat is geweldig. Ik gun ze een goed leven in 
Nederland met de mensen die hen lief zijn.” 

 Gezinshereniging
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Integratie

locaties wordt de begeleiding dan verlengd. 
Voor 2013 hebben we het aantal cliënten dat verlengde begeleiding 
krijgt nog niet scherp in beeld. Voor 2014 hebben we het registratie-
systeem zodanig ingericht dat we die aantallen wel in beeld krijgen.

Juridische ondersteuning decentraal
Binnen de juridische ondersteuning beantwoorden we vragen die te maken 
hebben met het verblijfsrecht en de daarmee samenhangende materiële 
rechtspositie. Daarbij kan gedacht worden aan vragen over verlenging of 
omzetting van de verblijfsvergunning, over een vergunning van een in 
Nederland geboren kind of vragen rondom de naturalisatieprocedure.
In sommige gevallen wordt een verblijfsvergunning ingetrokken of 
besluit de IND niet over te gaan tot verlenging. Intrekking gebeurt 
voornamelijk wanneer men een vergunning heeft gekregen op basis van 
de algehele situatie in het land van herkomst en het land van herkomst 
weer veilig wordt geacht. Om de vergunning te behouden moet men aan 
kunnen tonen dat er individuele gronden zijn waardoor men gevaar loopt 
bij terugkeer. Dan start er opnieuw een verblijfsprocedure. Samen met de 
advocaat staan wij cliënten bij in deze procedure.

Ook komen er wel eens uitgeprocedeerden die vragen hebben over 
(on)mogelijkheden van verblijf in Nederland. Er wordt dan gekeken 
of men nieuwe bewijzen heeft die aantonen dat men gevaar loopt bij 
terugkeer en of deze bewijzen voldoende zijn om een herhaald asiel-
verzoek in te dienen. Ook wordt er gekeken naar eventuele medische 
gronden. Indien er geen perspectief is, krijgt men hulp aangeboden 
wanneer men besluit vrijwillig terug te keren.
In 2013 hebben we vooral te maken gehad met vergunningen van 
Libiërs die werden ingetrokken of niet verlengd. De meeste van deze 
intrekkingsprocedures lopen nog.

Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, verhuist hij of zij vanuit een asielzoekerscentrum 
naar een woning in een gemeente. De maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk bieden op 
verschillende locaties ondersteuning bij de integratie.

Maatschappelijke begeleiding
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is ervoor te zorgen dat 
cliënten zo snel en zo goed mogelijk zelfstandig aan de Nederlandse 
samenleving deel kunnen nemen. De maatschappelijke begeleiding 
wordt uitgevoerd door gekwalificeerde vrijwilligers die worden onder-
steund door een Ambulant Begeleider Vrijwilligers of Werkbegeleider. 
Deze kan extra inspringen als de begeleiding te zwaar of ingewikkeld 
wordt voor de vrijwilliger. Deze begeleider is meestal ook aanwezig als 
achterwacht bij de spreekuren.
De digitale registratie van de hulpverlening is in de loop van het jaar sterk 
verbeterd. Op enkele locaties is de registratie nog niet helemaal op orde. 
Voor 2014 willen we de digitale registratie overal ingevoerd hebben.

Coaching bij vestiging
Gelet op het feit dat de meeste vluchtelingen in het begin de 
Nederlandse taal onvoldoende beheersen, is de begeleiding de 
eerste maanden proactief van aard. Dit is het zogenaamde product 
Coaching Vestiging. De duur van deze begeleiding is maximaal 6 
maanden. De begeleiding begint twee tot drie weken voordat de 
vluchteling zich feitelijk in de gemeente vestigt. Dit is de regeldag. 
Inschrijving bij de gemeente, ondertekening huurcontract en de 
aanvragen voor de belastingtoeslagen worden zoveel mogelijk op die 
dag in gang gezet. Veel praktische zaken zoals het inschrijven van 
kinderen op een school, verzekeringen en nutsvoorzieningen moeten 
voor hen geregeld worden. Met name het aanvragen van de huur- en 
zorgtoeslag vraagt veel aandacht en inzet van onze vrijwilligers. De 
feitelijke uitbetaling van de toeslagen laat onzes inziens te lang op 
zich wachten. Cliënten komen daardoor in de eerste maanden na 
vestiging vaak in financiële problemen. 

Zelfredzaamheid
Wanneer deze zaken geregeld zijn gaat de aandacht van de begelei-
ding vooral uit naar de zelfredzaamheid van de cliënt. Deze periode 
duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. Daarna wordt de begelei-
ding afgerond en worden cliënten doorverwezen naar andere instan-
ties. Op sommige locaties kunnen cliënten nog tot drie jaar na vesti-
ging terecht op het spreekuur. Voor sommige cliënten is de periode 
van twee of drie jaar namelijk te kort. Met name cliënten die nog niet 
gealfabetiseerd zijn in hun eigen taal hebben langer nodig om 
zelfstandig hun administratie bij te houden. Cliënten die te kampen 
hebben met (geestelijke) gezondheidsproblemen, hebben vaak 
moeite om de inburgeringscursus goed te volgen, daardoor loopt hun 
ontwikkeling naar zelfredzaamheid achterstand op. Op sommige 

 Mee naar de gemeente om praktische zaken te regelen.



 9 |  VluchtelingenWerk Midden-Nederland Jaarverslag 2013

Inburgering

In 2013 zijn er drastische veranderingen doorgevoerd binnen de Wet Inburgering. Iedereen die nieuw in 
Nederland komt wonen van buiten de EU (er zijn een aantal uitzonderingen) is inburgeringsplichtig. Vóór 
2013 kreeg men een aanbod voor het volgen van een inburgeringscursus van de gemeente. Sinds 2013 is 
men zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het inburgeringsexamen.

Inburgeren bij VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk Nederland heeft besloten ook inburgeringstra-
jecten aan te bieden aan inburgeringsplichtigen. We bieden korte 
(32 weken), middellange (48 weken) en lange cursussen (64 weken) 
voor langzame en snelle leerders, van laag- tot hoogopgeleiden. 
Naast het inburgeringstraject bieden we ook cursussen voor alfabeti-
sering en het NT2Staatsexamen I en II. Met een intaketoets bepalen 
we de leerbaarheid en het leertempo van de cursist, zodat deze kan 
kiezen voor de cursus die het beste bij hem of haar past.
Voor het project Inburgering is opgetrokken met vier andere 
Regionale Stichtingen van VluchtelingenWerk en NLtraining. Samen 
hebben deze stichtingen een bovenregionaal medewerker aangesteld 
om het project te begeleiden. VluchtelingenWerk Midden-Nederland 
zal starten in 2014. De voorbereidingen zijn in 2013 gestart.

Keurmerk Inburgeren 
VluchtelingenWerk Midden-Nederland is in het bezit van het Blik op 
Werk aspirant-keurmerk. Hierdoor is het voor vluchtelingen mogelijk 
een lening bij DUO aan te vragen. Een aanvraag voor een lening 
wordt namelijk alleen gehonoreerd als de onderwijsinstelling gecer-
tificeerd is. Omdat de meeste vluchtelingen die nieuw in de 
gemeente komen wonen moeten rondkomen van een uitkering, 
zullen zij veelal gebruikmaken van een sociaal leenstelsel om de 
cursus te financieren. Voor de vrijwilligers maatschappelijke begelei-
ding vergt dit wel extra tijd. De meeste cliënten spreken nog geen 
Nederlands en hebben hulp nodig om dit alles te regelen. In 
verreweg de meeste gemeenten staat er geen extra financiering 
tegenover en kunnen er helaas geen extra betaalde begeleidingsuren 
worden ingezet om de vrijwilligers hierin te ondersteunen.
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Projecten

Nederland, UAF en Beyond Borders gezamenlijk aan de begeleiding 
van (ex-)asielzoekers bij terugkeer en re-integratie, zowel in 
Nederland als in de landen van herkomst. VWMN gaf voorlichting, 
deed doorverwijzingen en was intermediair. 

Kind in Harmonie
Met deze pilot wil VluchtelingenWerk Nederland kinderen op de azc’s 
Echt en Dronten plezier, rust en harmonie bieden door middel van 
muziek (zingen, bodypercussie, bewegen, ritmische spreekkoren). 
De leerlingen krijgen lessen op hun basisschool en werken toe naar 
de uitvoering van de ‘Symfonie voor Angsthazen en Durfals’, samen 
met het Nederlands Symfonieorkest in het Concertgebouw in 
Amsterdam. De pilot was een groot succes. Op azc Dronten deden 112 
kinderen mee.

Stichting VluchtelingenWerk Midden-Nederland voert een aantal projecten uit op het gebied van taal, 
integratie, ontmoeting, arbeidsparticipatie en uitgeprocedeerden. 

Project Tell Me
Tell Me is een landelijk project dat wordt gefinancierd door het 
Europees Vluchtelingen Fonds (EVF). Kinderen op asielzoekers-
centra weten vaak niet waarom ze in de asielprocedure zitten en wat 
dat voor hen betekent. Ook hebben ze geen idee welke rechten zij 
hebben. Uit een onderzoek van Unicef in 2009 bleek dat de kinderen 
wel behoefte hebben aan deze informatie. Voor hen is er daarom 
een voorlichtingsprogramma ontwikkeld met o.a. informatie, 
filmpjes en een kinderrechtenspel. Op de centra van VWMN hebben 
zo’n zeventig kinderen deelgenomen aan deze informatiebijeen-
komsten.

Duurzame Terugkeer op Maat
In dit project werken Maatwerk bij Terugkeer, VluchtelingenWerk 

 Slotconcert van Kind in Harmonie in het Concertgebouw.
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Arbeidsparticipatie
In het begin van 2013 was de bevordering van arbeidsparticipatie nog 
geen kerntaak van VluchtelingenWerk. Halverwege het jaar heeft de 
landelijke vereniging gelden beschikbaar gesteld aan de regionale 
stichtingen om arbeidsparticipatie duurzaam in te bedden in ons 
werk. Daarnaast nemen we sinds begin december deel aan het lande-
lijk arbeidsparticipatieproject ‘Startbaan’. Veel vluchtelingen hebben 
een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk 
Nederland en UAF bundelen hun krachten om deze kloof te dichten. 
Met het project Startbaan wil VluchtelingenWerk Midden-Nederland 
in de periode tot 31 december 2015 dertig vluchtelingen naar werk te 
begeleiden. 
Voor 2014 geldt arbeidsparticipatie als kerntaak en zullen deze 
activiteiten geïmplementeerd in ons gehele werkgebied.

Taal in beweging
In dit project worden vrijwilligers aan een vluchteling gekoppeld, 
met als doel de vluchteling te ondersteunen in zijn taalverwerving. 
Als nevendoel van dit project geldt ook de verbreding van het 
netwerk. Dat is zeer belangrijk voor het integratieproces van de 
vluchteling. Deelnemers van dit project zijn enerzijds vluchtelingen 
die al een tijdje in de gemeente wonen en anderzijds vluchtelingen 
die aan het begin van hun inburgeringstraject staan. De indruk is dat 
taalondersteuning door vrijwilligers tijdens het inburgeringstraject 
de resultaten van deze cursussen sterk verbeteren. 
Het project wordt voor de helft gefinancierd door het Europees 
Vluchteling Fonds en het Europees Integratiefonds. De andere helft 
wordt gefinancierd door de gemeenten. De deelnemende gemeenten 
in 2013 waren De Ronde Venen, IJsselstein, Soest, Montfoort en 
Dronten. 
De oorspronkelijke doelstelling van 250 koppels is gehalveerd 
vanwege tegenvallende co-financiering vanuit gemeenten en de 
zware administratieve eisen van de Europese fondsen. Er is het 
afgelopen jaar een nieuwe projectmedewerker aangesteld. We 
hebben extra investeringen gedaan om de taalkoppels te voorzien 
van lesmateriaal. Er is een training op het gebied van methodiek 
georganiseerd en er zijn een aantal nieuwe trainingen ontwikkeld en 
gepland voor het volgend jaar.

Kindervakantieweken
VluchtelingenWerk Nederland organiseert voor de kinderen en 
eenoudergezinnen op de centra kindervakantieweken. De kinderva-
kantieweken zijn bedoeld voor vluchtelingenkinderen, -jongeren en 
-eenoudergezinnen (met of zonder verblijfsstatus) die vanwege hun 
financiële situatie en alle stress en zorgen die gepaard gaan met hun 
onzekere situatie echt een vakantie verdiend hebben. De program-
ma’s voor deze vakanties zijn erg leuk en de kinderen komen altijd 
enthousiast terug. Jammer is dat veel ouders op de centra hun 
kinderen niet mee durven te laten gaan. Toch hebben er nog 78 
kinderen uit onze regio aan deelgenomen.  Plezier tijdens de Kindervakantieweken.
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Ex-ama team

Pilot ‘Afronding perspectief project’ ten einde
Op 1 november 2013 liep officieel het experiment ‘Afronding 
perspectief project’ ten einde. In overleg met IND, en DT & V en 
gemeente Utrecht werd dossiersgewijs gezocht naar oplossingen in 
81 dossiers. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 22 reguliere vergun-
ningen, 10 asielvergunningen, 6 verblijf bij EU burger, 4 terugge-
keerd, 1 doorgemigreerd, 6 zonder toezicht vertrokken, 5 Chinese 
zaken waar niemand een oplossing voor heeft, 21 procedures nog af 
te handelen, 6 mensen bezig met terugkeer.
De zaken die op 1 november 2013 nog niet tot een oplossing zijn 
gebracht, worden overgeheveld naar een nieuw initiatief genaamd 
‘Project lokale samenwerking’. Binnen deze nu nog pilot wordt 
wederom per dossier gezocht naar oplossingen. 
 
Resultaten
In 2013 leidde de juridische ondersteuning ertoe dat 8 cliënten een 
asielvergunning kregen, 23 cliënten een reguliere vergunning, 1 
cliënt is teruggekeerd en 2 kinderen een verblijfsvergunning hebben 
gekregen.

Het Ex-ama Steunpunt in Utrecht ‘vierde’ in 2013 haar tienjarig jubileum. In 2003 werd het 
steunpunt opgericht door een aantal betrokken maatschappelijk werkers van VluchtelingenWerk 
die een groeiende problematiek signaleerden rondom ex-ama’s (alleenreizende minderjarige 
asielzoekers). 

Wat wij doen
De problemen van ex-ama’s betreffen voornamelijk vraagstukken 
met betrekking tot de juridische status, het beëindigen van voorzie-
ningen zoals onderdak, verzekering en leefgeld en het moeten 
overleven in de illegaliteit, maar ook moeilijkheden bij integratie en 
het vinden van een plek in de Nederlandse maatschappij. Deze zaken 
zijn nog steeds actueel.
Het Ex-ama Steunpunt in Utrecht bestaat in 2013 uit zeven juridisch 
onderlegde maatschappelijk werkers en een jurist gespecialiseerd in 
vreemdelingen- en asielwetgeving. Doordat uitsluitend met vaste 
beroepskrachten gewerkt wordt, is er de mogelijkheid om continuï-
teit op te bouwen en is longitudinale hulpverlening mogelijk. Hierbij 
blijven cliënten gedurende hun gehele verblijfsprocedure en in de 
periode na een beslissing op deze procedure, onder begeleiding van 
een en dezelfde persoon.

Kinderpardon
In 2013 was het Kinderpardon een feit en een elftal gezinnen en een 
drietal ex-ama’s die voor hun 13e in Nederland zijn gekomen, hebben 
op grond van deze regeling na jarenlange onzekerheid een verblijfs-
vergunning aangevraagd. Van deze groep hebben op 31 december 
2013 6 gezinnen op basis van hun kinderen en 1 ex-ama een vergun-
ning gekregen. 
Voor 4 ex-ama’s en 3 gezinnen loopt er op 31 december 2013 nog een 
beroepsprocedure bij de rechtbank. 

Naturaliseren pardonners
In 2013 zijn veel van onze cliënten met pardonvergunning verwikkeld 
in (het voorbereiden van) aanvragen en procedures voor naturali-
satie. Gedurende het hele jaar was er een enorme toename van 
cliënten, oud-cliënten en passanten die allen met gelijke problema-
tiek te maken hadden. Voor naturalisatie is vereist dat ze hun identi-
teit en nationaliteit aantonen door middel van brondocumenten 
(geboorteakte en paspoort van land van herkomst) of aantonen dat 
ze hieromtrent in bewijsnood verkeren. Succes in deze procedures is 
of kan afhankelijk zijn van het land van herkomst, connecties in het 
land van herkomst en soms van verklaringen uit hun oorspronkelijke 
asielprocedure. 
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Bestuur en directievoering
In 2013 is het bestuur van VWMN conform toezegging in 2012 in twee 
fasen afgetreden. Na jarenlange inzet is afscheid genomen van Geert 
van Dijk, Wout Zinkstok, Marleen van de Vliet, Mahtab Gharayagh 
Shamsili en Hanneke Hautvast. 
Het nieuwe bestuur van VWMN bestaat sinds 1 oktober 2013 uit:

•  Harrie de Heer, voorzitter

•  Maurice Stroop, penningmeester

•  Ed Hoekstra, secretaris

•  Berendineke Steenbergen, lid en plaatsvervangend voorzitter

•  Marian van Leeuwen, lid
Bestuursleden van VWMN zijn vrijwilligers en ontvangen geen bonus 
of premie, zij krijgen alleen de gemaakte onkosten vergoed. Het 
bestuur heeft in 2013 8 keer vergaderd. De directievoering lag in 
2013 in handen van Judith Hopster. De directeur is ingeschaald 
conform de CAO Welzijn in schaal 13 en ontvangt geen bonus of 
premie. In 2013 is een directiestatuut opgesteld waarin de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur en de 
relatie tot het bestuur zijn vastgelegd.

Bedrijfsvoering
In 2013 hebben de regiocoördinatoren van de organisatie inzagemo-
gelijkheid gekregen in de financiële gegevens om zo, samen met hun 
medewerkers, adequater te kunnen sturen op de kosten. Er is in 2013 
voor het eerst gewerkt met een werkplan dat bottom-up is opgesteld, 
binnen de kaders van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland en 
de wensen van de opdrachtgevers en cliënten.

Op het gebied van ICT, P&O en Communicatie is en wordt met het 
Landelijk Bureau en andere regionale stichtingen gekeken naar het 
maken van een efficiencyslag. Zo is de website van 
VluchtelingenWerk Midden-Nederland nu onderdeel van de website 
van VluchtelingenWerk Nederland. Ook op de financiële administratie 
zijn een aantal efficiencyslagen gemaakt door te werken met o.a. een 
nieuw softwarepakket.

Nieuwe website VluchtelingenWerk Midden-Nederland

Bestuur en beleid

Het is voor vluchtelingen en asielzoekers niet eenvoudig om in 
Nederland een toevlucht te vinden. Ons politiek, maatschappelijk 
en economisch klimaat is weinig uitnodigend. De quota voor het 
toelaten van vluchtelingen zijn beperkt. Hiermee blijft Nederland 
een vrijwel onneembare vesting voor hen die huis en haard hebben 
moeten ontvluchten. De regels op het gebied van gezinshereniging 
worden verder aangescherpt en voor erkende vluchtelingen wordt 
het door bezuinigingen moeilijker een nieuw leven op te bouwen. 
Op het terrein van inburgering worden verantwoordelijkheden en 
kosten steeds meer neergelegd bij betrokkenen zelf.

In de hierboven samengevatte context heeft VluchtelingenWerk 
Midden-Nederland ook in 2013 geprobeerd een positieve bijdrage 
te leveren aan het opvangen en begeleiden van vluchtelingen en 
asielzoekers. Na een moeilijk jaar 2012 zijn we in 2013 weer 
teruggekomen in onze eigen kracht. Met een strakke sturing op 
kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering zijn we erin 
geslaagd onze eigen organisatie weer (financieel en inhoudelijk) 
gezond te maken. Hoewel de subsidies als gevolg van overheids-
beleid afnemen, lukt het om met andere inkomsten de dienstver-
lening aan asielzoekers en vluchtelingen op peil te houden. Hierin 
ligt het bestaansrecht van de organisatie.

Van cruciaal belang bij het ondersteunen van vluchtelingen en 
asielzoekers is de inzet van onze betaalde en onbetaalde 
medewerkers. We zijn blij met onze professionals maar zeker ook 
met onze vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid is in het afgelopen 
jaar tegen het licht gehouden. Verbeteringen zijn ingezet en 
krijgen een vervolg in 2014. Met hun belangeloze inzet vormen 
vrijwilligers de handen en voeten van de organisatie. Hun betrok-
kenheid en die van de professionals geven mij het volste 
vertrouwen dat VluchtelingenWerk ook in de toekomst haar werk 
kan blijven voortzetten.

Ik dank allen die in het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan 
het mooie en belangrijke werk van VluchtelingenWerk Midden-
Nederland en reken op uw blijvende betrokkenheid in 2014!

Harrie A. de Heer,
Voorzitter bestuur VluchtelingenWerk Midden-Nederland
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Communicatie
Voorlichting geven, deelnemen aan festivals of evenementen, zoals 
Bevrijdingsdag of NLDoet behoort ook tot de taken van VWMN. 
Opvallend is altijd dat mensen vaak een mening hebben over vluch-
telingen en de gang van zaken, maar er erg weinig vanaf weten. 
Voorlichting kan helpen de beeldvorming te veranderen en het 
draagvlak te vergroten.

Samenwerkingspartners en sponsoren
VluchtelingenWerk Midden-Nederland heeft begin 2013 de Alliantie 
Taal voor het Leven: de verklaring tegen laaggeletterdheid in de 
regio Utrecht van de Stichting Lezen en Schrijven ondertekend 
tijdens een feestelijke lunch in aanwezigheid van prinses Laurentien.
In de regio van VluchtelingenWerk Midden-Nederland is regelmatig 
contact en wordt samengewerkt met een aantal kleine stichtingen en 
enkele welzijnsorganisaties die eveneens ondersteuning aan vluch-
telingen geven op hun eigen lokale niveau.

Het ROS Robuust in Eindhoven heeft in het najaar 2013 besloten om 
een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van vluchtelingen en 
asielzoekers op een misschien wel tot nu toe ongebruikelijke wijze. 
Zij heeft voor een periode van zes maanden een ervaren secreta-
resse, Paula Scholte, ter beschikking gesteld aan VWMN. Daarmee 
was een bedrag gemoeid van maar liefst 17.000 euro. Een welkome 
bijdrage om de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden.

Robuust is een van de vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren 
(ROS) in Nederland die zich inzet voor het realiseren van geïnte-
greerde populatiegerichte eerstelijns gezondheidszorg.

 Paula Scholte
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VluchtelingenWerk Midden-Nederland in cijfers
Decentrale opvang

Aantal vrijwilligers en stagiairs in 2013 (excl. taalvrijwilligers)

Vestiging Vrijwilligers /Stagiairs Leeftijdsopbouw                                 Geslacht

<35 >35 M V

Regiokantoor 22 0 4 18 6 16

Almere 6 1 1 6 2 5

Baarn 7 - 1 6 2 5

De Ronde Venen 41 4 6 39 15 30

Dronten 13 - 1 12 3 10

Hilversum, Bussum en Wijdemeren 46 5 13 38 8 43

Huizen e.o. 10 1 1 10 2 9

IJsselstein en Lopik 12 4 11 5 6 10

Montfoort en Linschoten 7 - - 7 1 6

Naarden 10 - - 10 3 7

Noordoostpolder en Urk 6 2 5 3 8

Soest 32 1 2 31 10 23

Stichtse Vecht 11 - - 11 7 4

Utrecht Stad 11 9 10 10 8 12

Weesp en Muiden 9 - 2 7 4 5

Zeist 4 1 2 3 1 4

Totaal 247 28 59 216 78 197

Decentrale opvang

Aantal vrijwilligers en stagiairs in 2013 (excl. taalvrijwilligers)

Vestiging Vrijwilligers Stagiairs Leeftijdsopbouw                                 Geslacht

<35 >35 M V

Regiokantoor 22 0 4 18 6 16

Almere 6 1 1 6 2 5

Baarn 7 - 1 6 2 5

De Ronde Venen 41 4 6 39 15 30

Dronten 13 - 1 12 3 10

Hilversum, Bussum en Wijdemeren 46 5 13 38 8 43

Huizen e.o. 10 1 1 10 2 9

IJsselstein en Lopik 12 4 11 5 6 10

Montfoort en Linschoten 7 - - 7 1 6

Naarden 10 - - 10 3 7

Noordoostpolder en Urk 6 2 5 3 - 8

Soest 32 1 2 31 10 23

Stichtse Vecht 11 - - 11 7 4

Utrecht Stad 11 9 10 10 8 12

Weesp en Muiden 9 - 2 7 4 5

Zeist 4 1 2 3 1 4

Totaal 247 28 59 216 78 197
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Cliënten in de decentrale opvang in 2013

Vestiging Aantal cliënten

Almere 300

Baarn 18

De Ronde Venen 55

Dronten 50

Hilversum, Bussum en Wijdemeren 150

Huizen e.o. 90

IJsselstein en Lopik 55

Montfoort en Linschoten 34

Naarden 28

Noordoostpolder en Urk 85

Soest 50

Stichtse Vecht 34

Utrecht Stad 269

Weesp en Muiden 50

Zeist 23

Totaal 1291

Cliënten Ex-ama team

Aantal cliënten

409

Aantal cliënten in de centrale opvang

Centrale opvang locaties Cliënten

Azc Utrecht, Amersfoort, Leersum, Almere, Luttelgeest, Dronten 3726
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Staat van baten en lasten over 2013

Exploitatie 2013 Begroting 2013

Baten

Subsidies en overige opbrengsten 2521934 2.551.746

Baten en lasten voorgaande jaren 10.156 0

Financiële baten 1.228 0

Som der baten 2.533.318 2.551.746

Lasten

Kosten activiteiten 33.507 20.000

Lonen en salarissen 1.381.909 1.261.066

Sociale lasten 216.383 209.242

Pensioenlasten 128.410 116.065

Overige personeelskosten 66.869 126.248

Afschrijvingen 20.129 20.000

Financiële lasten 16 6000

Huisvestingskosten 215.760 253.400

Kantoorkosten 187.207 137.719

Algemene kosten 128.217 194.985

Som der lasten 2.378.406 2.344.725

Saldo 154.912 207.021

Verdeling saldo

Exploitatie 2013

Toevoeging bestemmingsreserve 90.290

Toevoeging Algemene reserve 64.622

Saldo 154.912



VluchtelingenWerk Midden-Nederland (VWMN) helpt en ondersteunt 
asielzoekers, vluchtelingen, andere nieuwkomers en hun gezinnen 
binnen haar regio op het gebied van opvang, inburgering, integratie, 
juridische zaken en terugkeerproblemen. 
VluchtelingenWerk Midden-Nederland is een regionale afdeling van 
VluchtelingenWerk Nederland. We zijn actief op 18 locaties,  
6 asielzoekerscentra en 1 gezinslocatie in Utrecht, Flevoland en  
‘t Gooi - Vechtstreek. Het regiokantoor bevindt zich in de stad Utrecht.  
 We behartigen de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in ons 
werkgebied die woonachtig zijn in een gemeente of in een 
asielzoekerscentrum in onze regio.

Regiokantoor Utrecht
Telingstraat 2
Postbus 1057
3500 BB Utrecht
Telefoon: (030) 234 06 76
e-mail: info@vwmn.nl
www.vluchtelingenwerk.nl/midden-nederland

Foto’s: Goedele Monnens, Froukje Sietsma (foto Paula Scholte)
Vormgeving: Pleuni Hooghiemstra

Wilt u ons helpen? Word donateur of maak uw gift over op NL05ABNA0984040153 
t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk Midden-Nederland te Utrecht.


