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Het is nog maar een krappe tweeënhalf jaar geleden dat

VluchtelingenWerk Midden-Nederland in zwaar weer terecht kwam,

maar we kunnen op het afgelopen jaar met tevredenheid terugkijken.

Nadat al in 2013 belangrijke stappen zijn gezet op weg naar herstel, is

ook in 2014 door de hele organisatie weer een enorme inspanning

geleverd om deze trend door te zetten. Geen sinecure in een tijd met

krapper wordende budgetten en verhoogde instroom.

 

De inspanning is echter beloond met een mooi resultaat waar we als

organisatie trots op mogen zijn; het is een sterk staaltje van teamwork

in een soms complexe en lastige situatie maar altijd met de belangen

van de cliënt als focuspunt.

 

Waakzaamheid blijft echter geboden. Waar nu weer een stijgende lijn is

ingezet, liggen er ook een aantal uitdagingen in het verschiet. Zo

krijgen de gemeenten in ons werkgebied te maken met een grote

transitieopgave: de opvang van de hoge instroom van asielzoekers van

afgelopen jaar, en als gevolg hiervan een hogere taakstelling voor

huisvesting. Het resultaat van deze transitie is nu nog ondui-

delijk, maar dat deze effect zal hebben op de vormgeving van

ondersteuning aan burgers en op het budget dat daarvoor beschikbaar

is, is overduidelijk.

 

Het is daarom goed dat we voortdurend stappen zetten om te zorgen

dat onze organisatie toekomstbestendig is en blijft.

 

 

 

 

 

Dat betekent dat we in alle opzichten een wendbare en slagkrachtige

organisatie moeten zijn, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening

aan de vluchteling en asielzoeker het ijkpunt is.

In 2014 hebben we in de organisatie weer een aantal belangrijke zaken

opgepakt die mogelijkheden voor verbetering boden. Op landelijk

niveau kwam daar de aandacht voor de toekomstbestendigheid van de

Vereniging bij. In 2015, maar ook in de jaren daarna zullen we aandacht

moeten blijven houden voor het thema toekomstbestendigheid om voor

de continuïteit van die kwalitatief hoogwaardige ondersteuning te

kunnen blijven zorgen. Daar hebben we iedereen voor nodig en ik heb

er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.

 

Ik wil alle medewerkers en vrijwilligers dan ook danken voor hun

geweldige inzet in het afgelopen

jaar. Het is hun inzet geweest die er voor heeft gezorgd dat er een

stevig VluchtelingenWerk Midden-

Nederland staat waarmee we ons doel kunnen realiseren: het bieden

van ondersteuning en begeleiding

aan vluchtelingen en asielzoekers en het behartigen van hun belangen.

Utrecht, 11 maart 2015

Judith Hopster,

Directeur VluchtelingenWerk Midden-Nederland

Beste lezer,

 



 

 

 

 

 

Stichting Vluchtelingenwerk Midden-Nederland (VWMN) is een van de

twaalf regionale stichtingen van de Vereniging Vluchtelingenwerk

Nederland. Zij is actief in vierentwintig gemeenten en op zeven

asielzoekerscentra, en één gezinslocatie in de provincies Utrecht en

Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek. Het regiokantoor

(stafdiensten) bevindt zich in Utrecht.

 

VWMN is een onafhankelijke organisatie die vluchtelingen,

asielzoekers 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 vluchtelingen.

De stichting geeft haar missie vorm door het verlenen van persoonlijke 

 

 

 

 

  

steun door middel van directe ondersteunende activiteiten

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: dichtbij

de cliënten en opdrachtgevers, een laagdrempelige organisatie, het

streven naar optimale dienstverlening, lokaal ondernemerschap,

'grenzeloze verbindingen' en transparantie.

 

VWMN in het kort



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toename asielaanvragen
2014 werd gekenmerkt door een grote toename van asielzoekers die

een asielaanvraag in Nederland indienden. De grootste groep

asielzoekers kwam uit Syrië en Eritrea. Opvallend was ook het grote

aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen dat asiel aanvroeg.

Om deze toename op te vangen werd de capaciteit van verschillende

AZC's  verhoogd en er werden twee nieuwe AZC's geopend in voormalige

detentiecentra, AZC Zeist en AZC Overberg. De capaciteit van deze AZC's

is respectievelijk 363 en 200.

Gezinshereniging
Mensen met een asielvergunning hebben recht om hun gezin (partner

en minderjarige kinderen) naar Nederland te halen. Binnen drie

maanden na ontvangst van een verblijfsvergunning bestaat voor de

vluchteling de mogelijkheid om gezinshereniging met achtergebleven

of in de vlucht verloren gezinsleden aan te vragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de gezinshereniging te bewerkstelligen moet een ingewikkelde

procedure worden gevolgd. We helpen met het invullen van het

aanvraagformulier, leggen uit welke documenten er nodig zijn en we

geven uitleg over het verloop van de procedure. We bieden

bijvoorbeeld hulp na ontvangst van bericht van de IND. We leggen zo

duidelijk mogelijk uit wat er in de brief staat, en helpen bij het

beantwoorden van de brief of bij andere stappen die nodig zijn om

gezinshereniging te bewerkstelligen. Wanneer de gezinsleden

toestemming hebben om naar Nederland te komen geven we uitleg over

de reis naar Nederland.

Door de hoge instroom van Syriërs en Eritreeërs met asielvergunning in

de AZC's werd er in 2014 een groot beroep gedaan op

VluchtelingenWerk voor het in dienen van de

gezinsherenigingsaanvragen.

Asiel

VluchtelingenWerk Midden-Nederland was in 2014 in haar regio aanwezig op zeven centra, waarvan zes

asielzoekerscentra (azc) en één gezinslocatie (GL). De kerntaak op de azc's is de begeleiding en

ondersteuning van vluchtelingen tijdens de asielprocedure. Het gaat dan o.a. om het geven van

voorlichting over vervolgopvang, gezondheidszorg en inburgering, maar ook begeleiding bij

gezinshereniging of terugkeer. Het AZC Amersfoort is een gezinslocatie. Daar worden uitgeprocedeerde

gezinnen met minderjarige kinderen gehuisvest. Tijdens hun verblijf ligt de nadruk op werken aan

terugkeer naar hun eigen land.

Gezinshereniging

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de lessen en examens te bekostigen kunnen nieuwkomers een

lening afsluiten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), welke wordt

kwijtgescholden bij succesvol afronden van het examen binnen de

gestelde tijd.

Inburgeringstrajecten VluchtelingenWerk
In 2014 is ook VluchtelingenWerk Midden-Nederland in navolging van

andere regio's gestart met het zelf aanbieden van

inburgeringstrajecten. We bieden alfabetiserings-, inburgerings- en

staatsexamentrajecten. In 2014 zijn de lessen aangeboden in Utrecht en

Almere. Doel is om het aanbod in 2015 verder uit te breiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat iemand start wordt een intake gepland waarin de leersnelheid

en het startniveau worden bepaald. Aan de hand daarvan krijgt de

aspirant cursist een advies om een traject van 32, 48 of 64 weken te

volgen. De cursussen staan open voor zowel vluchtelingen als

migranten. Eind 2014 hadden we 122 cursisten, verdeeld over 10

groepen.

VluchtelingenWerk biedt de lessen aan in samenwerking met de

taalschool NLtraining. NLtraining werft, selecteert en begeleidt de

docenten. 

Inburgering

Sinds 2013 zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het inburgeringsexamen.

Inburgeringsplichtigen moeten binnen 3 jaar het inburgeringsexamen hebben behaald. Indien men ook

alfabetiseringslessen nodig heeft dan kan de termijn met 2 jaar verlengd worden.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke begeleiding
Het doel van maatschappelijke begeleiding is ervoor te zorgen dat

cliënten zo snel en zo goed mogelijk zelfstandig aan de Nederlandse

samenleving kunnen deelnemen. Maatschappelijk begeleiders

ondersteunen bijvoorbeeld bij het inrichten van de woning, het invullen

van formulieren, het volgen van een inburgeringscursus, het afsluiten

van een verzekering of bij budgetbeheer, maar ook begeleiden ze

afspraken bij dokter, GGD, tandarts, Sociale Dienst etc.

Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een aantal vluchtelingen met

verblijfsvergunning te huisvesten. Deze taakstelling huisvesting wordt

berekend op basis van het inwonertal van een gemeente. In 2014 werd

de taakstelling verschillende keren opgehoogd. Dit zorgde voor

verhoging van de werkdruk van VluchtelingenWerk. Soms moesten

vluchtelingen langer wachten op huisvesting in een gemeente.

Vanzelfsprekend werd zoveel mogelijk gedaan om geen lange

wachttijden te laten ontstaan.

Coaching bij vestiging
Omdat veel vluchtelingen in het begin de Nederlandse taal

onvoldoende beheersen, is de begeleiding van VluchtelingenWerk 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. De eerste dag is een

zogenaamde regeldag. Inschrijving bij de gemeente,  ondertekening

huurcontract en bijvoorbeeld het in gang zetten van de aanvragen voor

de belastingtoeslagen worden zoveel mogelijk op die dag in gang

gezet. Veel praktische zaken zoals op het gebied van

belastingtoeslagen, huur, inschrijving school voor de kinderen,

verzekeringen en nutsvoorziening moeten voor hun 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 liet in het verleden onzes inziens te lang op zich wachten.

Door een nauwere samenwerking met de Belastingdienst in het

Belastingservicepunt is dit in 2014 sterk verbeterd. Hoewel de

behandeling van aanvragen sterk is verbeterd zijn nog niet alle

problemen opgelost. Zo staan veel van onze cliënten onterecht als

‘onrechtmatig in Nederland’ geregistreerd in het systeem van de

Belastingdienst, waardoor toeslagen worden stopgezet. Het laten

wijzigen van deze vergissingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neemt veel tijd in beslag. Het zo snel mogelijk oplossen hiervan

voorkomt dat cliënten in de financiële problemen komen. Meestal lukt

het om dit te voorkomen.

 

Zelfredzaamheid
Wanneer deze zaken geregeld zijn gaat de aandacht van de begeleiding

vooral uit naar de zelfredzaamheid van de cliënt. Er wordt veel uitleg en

informatie gegeven, cliënten worden gestimuleerd zaken zelf op te

pakken, men wordt geholpen bij het bijhouden van de (financiële)

administratie en met het lezen van brieven en het invullen van

formulieren. Voor gezinnen is er aandacht voor de relatie met de school

en leerkracht. De hulpverlening door de vrijwilligers geschiedt meestal

via een spreekuur. Op enkele locaties in kleinere gemeenten wordt de

hulpverlening ook bij de cliënt thuis uitgevoerd.

Vanzelfsprekend loopt de mate van zelfredzaamheid grotendeels

parallel aan de mate van beheersing van de Nederlandse taal. De

kwaliteit van de inburgeringscursussen is daarom zeer belangrijk.

Structurele ondersteuning van een vrijwillige taalcoach tijdens de

inburgeringscursus komt de taalontwikkeling zeer ten goede. Zodra de

taalbeheersing van de cliënt het toelaat worden de cliënten ook

gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen.

Gemiddeld genomen kan de begeleiding na twee jaar afgerond worden

en worden cliënten doorverwezen naar andere instanties. Er zijn ook

een aantal gemeenten die de begeleiding willen beperken tot een jaar.

Dit is onzes inziens een slechte ontwikkeling. Veel vluchtelingen

kunnen na een jaar onze hulp nog goed gebruiken.

Integratie

Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, verhuist hij of zij vanuit een asielzoekerscentrum naar

een woning in een gemeente. Vanuit de decentrale locatie bieden de maatschappelijk begeleiders van

VluchtelingenWerk ondersteuning bij de integratie.

Mee naar de gemeente



In sommige locaties kunnen cliënten nog tot drie jaar na vestiging

terecht op het spreekuur. Voor enkele cliënten is de periode van twee

of drie jaar te kort, met name als zij nog niet gealfabetiseerd zijn in hun

eigen taal. In die situatie hebben zij langer nodig om zelfstandig hun

persoonlijke administratie bij te houden. Cliënten die te kampen

hebben met (geestelijke) gezondheidsproblemen hebben soms moeite

om de inburgeringcursus goed te volgen, daardoor loopt hun

ontwikkeling naar zelfredzaamheid achterstand op. In sommige

gevallen wordt dan de begeleiding verlengd.

Juridische ondersteuning decentraal
Binnen de juridische ondersteuning beantwoorden we vragen die te

maken hebben met het verblijfsrecht en daarmee samenhangende

materiële rechtspositie. Daarbij kan gedacht worden aan vragen over

verlenging of omzetting van de vergunning, verlies van het

verblijfsdocument, wijzigen van gegevens die verkeerd op het

verblijfsdocument staan, aanvraag voor een vergunning van een in

Nederland geboren kind, vragen omtrent de procedure naturalisatie en

hulp wanneer de vergunning wordt ingetrokken.

We helpen met het invullen van de juiste formulieren, geven uitleg over

hetgeen er van de cliënt wordt verwacht, we houden, samen met de

cliënt, de termijnen in de gaten en geven uitleg over de rechten en

plichten die iemand heeft.

In sommige gevallen wordt een verblijfsvergunning ingetrokken of

besluit de IND niet over te gaan tot verlenging. Dan start er opnieuw

een procedure. Samen met de advocaat staan wij cliënten bij in deze

procedure. 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.

Ook hebben we op sommige locaties te maken met illegalen die komen

vragen of ze ergens opvang kunnen krijgen, of er een mogelijkheid is

een nieuwe verblijfsprocedure te starten of enkel met de vraag of zij

ergens medicatie kunnen krijgen.



 

 

 

 

 

 

 

 

Kind in Harmonie en Samenspel
De pilot van project Kind in Harmonie was in 2013 een groot succes. In

2014 is het project onder de naam Samenspel doorgegaan. De scholen

op de AZC’s Dronten, Leersum en Luttelgeest namen deel aan het

project.

 

De docenten worden toegerust om muzieklessen aan de leerlingen te

geven. De kinderen leren liedjes, bewegen op muziek, krijgen les in

bodypercussie en vertellen zelf het verhaal in ritmische spreekoren.

Aan het einde van het project voeren de kinderen met een orkest de

Symfonie voor Angsthazen en Durfals op. In mei was koningin Maxima

aanwezig op het slotconcert in De Spiegel in Zwolle. Enkele kinderen

mochten haar over het project vertellen. Bekijk het bezoek van Maxima

in Zwolle op het Youtubekanaal van RTV Oost..

Ongekend Bijzonder
De Stichting ter Bevordering van Maatschappelijke Participatie is in

2014 gestart met het project Ongekend Bijzonder. Dit is een oral history

project met als doel levensverhalen van vluchtelingen van diverse

achtergronden te verzamelen, vast te leggen en toegankelijk te maken

voor een breed publiek. Zo kunnen zij een bijdrage leveren aan de stad

waarin zij wonen.

Er zijn in totaal 20 tweetalige veldwerkers opgeleid in de vier grote

steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) om 200

individuele verhalen van vluchtelingen woonachtig in deze steden te

verzamelen. In 2015 krijgt dit project een vervolg waarbij zij per stad

vier tot zes proeftrajecten opzetten. Hierin wordt geëxperimenteerd

met het maken van korte presentaties van individuele en

gemeenschappelijke verhalen door middel van film, theater, beeldende

kunst, opera, fotografie e.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds november 2014 is er een projectleider van VluchtelingenWerk die

de veldwerkers begeleidt bij het verzamelen van de verhalen en het

opzetten van de proeftrajecten. In Utrecht worden vluchtelingen

geïnterviewd die afkomstig zijn uit Ethiopië, Iran, Afghanistan en

Vietnam.

Eurowijzer en Werkwoorden
In 2014 heeft VWMN financiering gekregen voor twee landelijke

projecten; Eurowijzer en Werkwoorden. De eerste voorbereidende

werkzaamheden zijn eind 2014 begonnen. Begin 2015 zullen beide

projecten actief van start gaan.

Het project Eurowijzer is een project gericht op schuldpreventie.

Vluchtelingen starten hun verblijf in Nederland veelal met een

sociaaleconomische achterstand. VluchtelingenWerk helpt

vluchtelingen om niet verder in de schulden te komen door voorlichting

en training te bieden,  en budgetcoaches en een financieel spreekuur in

te zetten.

Werkwoorden is een taalmaatjesproject. Voor een vlotte integratie is

het van belang dat vluchtelingen de taal voldoende beheersen. Met

vrijwillige taalcoaches kunnen vluchtelingen daarom Nederlands

oefenen in de praktijk.

Startbaan
Startbaan is een landelijk arbeidsparticipatieproject voor

vluchtelingen, in samenwerking met het UAF (Stichting voor

Vluchtelingen-Studenten). Doelen van het project zijn het opbouwen

van een duurzaam netwerk van werkgevers die bereid zijn vluchtelingen

een loopbaanperspectief te bieden en vluchtelingen werven en ze

voldoende toerusten en uit laten stromen naar een plaatsing.

Projecten

 

Stichting VluchtelingenWerk Midden-Nederland voert een aantal projecten uit op het gebied van taal,

integratie, ontmoeting, arbeidsparticipatie en uitgeprocedeerden.

Project samenspel: oefenen voor de opvoering Samen de krant lezen om Nederlands te oefenen

https://www.youtube.com/watch?v=-Oa6a3i3WAc&feature=youtu.be&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=-Oa6a3i3WAc&feature=youtu.be&hd=1


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

hetgeen zeer belangrijk is voor het verdere integratieproces van de

vluchteling. In 2014 is een nieuwe projectmedewerker aangesteld voor

dit project, en is extra geïnvesteerd in lesmateriaal voor de

taalkoppels. Ook zijn een aantal nieuwe trainingen ontwikkeld en

gepland voor het volgend jaar.

Tell Me More
Het project Tell me more wil kinderen die opgroeien in een

asielzoekerscentrum of gezinslocatie informatie geven over de

asielprocedure en kinderrechten maar ook over school, gezondheid en

activiteiten. Dit gebeurd door middel van voorlichtingen door een

medewerker van VuchtelingenWerk aan verschillende groepen

kinderen. Omdat deze voorlichting veel losmaakt bij de kinderen is

gestart met het opzetten van kinderspreekuren waar kinderen terecht

kunnen voor een persoonlijk gesprek met een vrijwilliger van

VluchtelingenWerk.

In 2014 werden er op 5 AZC's in het werkgebied van VWMN

voorlichtingen gegeven aan kinderen over kinderrechten en werd er op

5 AZC 'S gestart met een kinderspreekuur.

Kindervakantieweken
 
VluchtelingenWerk Nederland organiseert voor
de kinderen en eenoudergezinnen op de centra
kindervakantieweken. De kindervakantieweken
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 programma's voor
deze vakanties zijn erg leuk en de kinderen
komen altijd enthousiast terug. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VluchtelingenWerk Midden-Nederland heeft deelgenomen aan het

Landelijk Operationeel Team Acquisitie. In dit team zitten

vertegenwoordigers van het Landelijk Bureau en vanuit verschillende

regio's. Gezamenlijk wordt nagedacht over bedrijfsbenadering en

projectontwikkeling. De vertegenwoordigers uit de regio's denken mee

over landelijke projectaanvragen en kijken naar de toepasbaarheid van

ideeën op de werkvloer. Wanneer er projectgelden worden toegekend

dan wordt er gekeken naar een goede manier om het project verder uit

te rollen.

Ook heeft VluchtelingenWerk deelgenomen aan de Brede werkgroep

gezinshereniging. Besloten is in 2014 landelijke aandacht te vragen

voor gezinshereniging en hieraan gekoppeld fondsen te werven voor

het Vluchtelingenfonds. De werkgroep bestaat uit een aantal

medewerkers van het Landelijk Bureau en een aantal mensen vanuit de

regio's. Samen is er nagedacht hoe we deze campagne het beste vorm

kunnen geven en aansluiting kunnen laten vinden in de regio's, zodat

de campagne lokaal en regionaal verder kan worden uitgerold.

Jumbo heeft eind van het jaar een groot aantal kerstpakketten

geschonken voor de cliënten die in 2014 in de gemeentes zijn komen

wonen. Op 10 locaties in Midden-Nederland zijn 64 pakketten geleverd.

Deze zijn op de locaties uitgedeeld. Sommige locaties hebben er een

feestelijke middag in kerstsfeer van gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draagvlakverbreding
VluchtelingenWerk Midden-Nederland ziet het als belangrijke taak om

de zichtbaarheid van de vluchteling en van onze organisatie te

vergroten. Juist nu het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen

verzwakt. Veel Nederlanders kennen nauwelijks of geen vluchtelingen

en gedachten worden vaak gevoed door vooroordelen. Voorlichting kan

helpen de beeldvorming te veranderen en het draagvlak te vergroten.

VluchtelingenWerk doet dit onder andere door naar buiten te treden en

te praten met burgers en de pers, informatie te verspreiden over

vluchtelingen en VluchtelingenWerk, activiteiten te organiseren,

voorlichting te geven op scholen, met de politiek te praten en zich te

laten zien op evenementen als Bevrijdingsdag en NL doet. Geregeld

gebeurt dit in samenwerking met andere maatschappelijke

organisaties.

Steeds meer lokale initiatieven worden ontplooid. Deze dragen bij aan

het vergroten van naamsbekendheid en draagvlakverbreding.

Fondsenwerving en acquisitie

In 2014 heeft VluchtelingenWerk Midden-Nederland een aantal fondsenwervende activiteiten

ondernomen. Omdat dit onderwerp meer aandacht verdiend is een promotieteam gevormd om na te denken

over het werven van fondsen in de regio. In 2015 zal dit worden voortgezet.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functioneringsgesprekken
In 2014 is er een begin gemaakt met het vrijwilligersproject

Functioneringsgesprekken. Onze organisatie stimuleert het ontplooien

van activiteiten om de vrijwilligers beter in hun kracht te zetten en richt

zich daarbij op continuïteit, diversiteit en kwaliteit. Het houden van

functioneringsgesprekken met vrijwilligers maakt daar deel van uit.

VWMN vindt het belangrijk om vrijwilligers, hun tevredenheid en

functioneren centraal te stellen in deze gesprekken. Een neveneffect

van deze gesprekken is dat vrijwilligers ook hun andere kwaliteiten ter

sprake kunnen brengen, waarbij VWMN deze onbekende kant van

medewerkers ook leert kennen en kan benutten.

Werving en selectie
Binnen VluchtelingenWerk Midden-Nederland zijn vrijwel altijd

vacatures voor vrijwilligers. In 2014 is daarom een begin gemaakt met

een campagne rondom de werving en selectie van vrijwilligers. Er is een

folder ontworpen, en er wordt steeds beter gebruik gemaakt van de

social media. Ook de website van VWMN wordt aangepast om werving

van vrijwilligers meer aandacht te geven.

Medezeggenschapsraad
Een kwartiermakersgroep heeft zich dit jaar hard gemaakt om de

vrijwilligersteams te informeren over het belang van medezeggenschap

voor vrijwilligers. Bijna alle vrijwilligersgroepen hebben een

kwartiermaker op bezoek gehad.

In juli hebben de kwartiermakers een adviesrapport Vrijwilligersraad

aangeboden aan het bestuur. Het bestuur was onder de indruk van dit

gedegen advies en de presentatie ervan. Op 01-01-2015 gaat de

Vrijwilligersraad van start.

Vrijwilligers

VluchtelingenWerk Midden-Nederland kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is

aanzienlijk groter dan het aantal betaalde medewerkers. In 2014 waren gemiddeld 286 vrijwilligers

werkzaam voor 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.



 

 

 

 

  

Misschien wel meer dan ooit was 2014 een jaar waarin de wereld in

brand stond. Vanuit de verschillende brandhaarden zochten massa’s

vluchtelingen hun weg naar Europa. Zo ook naar Nederland. Ondanks

het terughoudende beleid van de Nederlandse overheid hebben we een

sterke toename gezien van de instroom van asielzoekers. Als gevolg

hiervan is de capaciteit van diverse asielzoekerscentra vergroot en zijn

nieuwe geopend. Voor VluchtelingenWerk Midden-Nederland

betekende dit extra werk, zowel op bestaande locaties als ook op

nieuwe. De snelheid waarmee is gehandeld en de hiermee gepaard

gaande inzet door management en (betaalde en onbetaalde)

medewerkers dwingen respect af.

De effecten van deze veranderingen worden nu ook voor gemeenten in

ons werkgebied zichtbaar. Er is sprake van krapper wordende budgetten

en tegelijk van verhoogde instroom van vluchtelingen. Iets wat volop

aandacht behoeft van zowel gemeenten als VWMN. Een ander knelpunt

is de achterstand bij gemeenten in het realiseren van de

huisvestingstaakstelling voor vluchtelingen. Dit baart zorgen, zeker

gezien de taakstelling voor 2015. Deze is, als gevolg van de hoge

instroom, twee keer zo hoog als in 2014.

 

Goed nieuws kwam in 2014 van het Europese Comité Sociale Rechten.

Het Comité gaf aan dat Nederland het Handvest schendt door

uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerde migranten

basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak te onthouden.

Als Nederlander vind ik het beschamend dat het Comité dit oordeel velt

over ons land. Maar vanuit ons werk bezien biedt dit perspectief. Het

kan niet waar zijn dat mensen wiens wieg toevallig op de verkeerde

plaats heeft gestaan, het recht op basisvoorzieningen wordt

onthouden. Het is overigens nog afwachten of het (niet bindende)

advies van het Comité door de Nederlandse overheid wordt opgevolgd.

Maar gelukkig handelen steeds meer gemeenten al in de geest van het

advies.

 

 

 

 

 

Zo zijn er veel zaken vanuit de externe omgeving die onze aandacht

hebben gevraagd. Zo ook intern. In 2014 is op voortvarende wijze

vervolg gegeven aan het stabiliseren en uitbouwen van de kwaliteit van

de bedrijfsvoering. Belangrijk hierbij is ook de beweging die op

landelijk niveau is ontstaan met betrekking tot de

toekomstbestendigheid van Vluchtelingenwerk. Maar eind 2014 is

VWMN een gezonde organisatie. Hierbij mag niet uit het oog verloren

worden dat, mede als gevolg van hierboven genoemde ontwikkelingen

in onze externe omgeving, er zeker risico’s bestaan. Alertheid blijft dus

geboden!

Een van de hoogtepunten in 2014 is het ontstaan van een

Vrijwilligersraad. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling

om vrijwilligers (het goud van onze organisatie) een stem te geven in

het overleg met de directie en in het beleid van de organisatie.

Tot slot. Het werk van VWMN wordt mogelijk gemaakt door onze

financiers, waaronder gemeenten, fondsen en donateurs. Naar hen gaat

onze dank en waardering uit. Ook naar de Nederlandse samenleving in

z’n algemeenheid gaat onze waardering en dank uit. Immers, in een

terughoudend politiek vluchtelingen klimaat, bestaat er nog ruim

voldoende maatschappelijk draagvlag voor vluchtelingen en

organisaties die zich om hen bekommeren. En natuurlijk gaat mijn dank

uit naar onze medewerkers. Betaalde en onbetaalde krachten,

uitvoerende medewerkers, management en directie. Zij zijn in 2014 een

extra mijl gegaan om bij te dragen aan het vergroten van perspectief in

het leven van hen die huis en haard hebben moeten verlaten.

Ook in 2015 staat VWMN weer klaar voor vluchtelingen in onze regio.

Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Mooi werk! Voor mooie

mensen, door mooie mensen!

Harrie A. de Heer

Voorzitter bestuur VluchtelingenWerk Midden-Nederland

Woord van het bestuur



 

 

 

 

 

Cliënten in de decentrale opvang in 2014

 

Vestiging Aantal cliënten
Almere 269

Baarn 36

De Ronde Venen 71

Dronten 97

Hilversum, Bussum, Wijdemeren 184

Huizen e.o. 118

IJsselstein, Lopik 34

Montfoort, Linschoten 30

Naarden 33

Noordoostpolder, Urk 52

Soest 70

Stichtse Vecht 80

Utrecht 236

Weesp, Muiden 47

Woudenberg 7

Zeist 71

Totaal 1435

 

 

Cliënten Ex-ama team in 2014

 

Aantal cliënten
437

 

Cliënten in de centrale opvang in 2014

 

AZC Amersfoort, Almere, Dronten, Leersum, Luttelgeest, Overberg,

Utrecht, Zeist

 

Aantal cliënten
5345

 

 

VWMN in cijfers



 Staat van baten en lasten over 2014

 

 

 Werkelijk 2014 Begroting 2014
Baten   

Subsidies en overige

opbrengsten               

3.269.089               2.884.707               

Baten en lasten

voorgaande jaren

13.253 0

Financiële baten 5.535 0

Som der baten 3.287.877 2.884.707

   

Lasten   

Kosten activiteiten 119.277 169.039

Lonen en salarissen 1.538.896 1.425.568

Sociale lasten 268.365 285.000

Pensioenlasten 144.418 150.000

Overige

personeelskosten

129.962 127.103

Afschrijvingen 25.383 12.000

Financiele lasten 0 1.000

Huisvestingskosten 219.260 254.716

Kantoorkosten 159.680 171.816

Algemene kosten 294.032 236.268

Som der lasten 2.899.273 2.832.510

   

Saldo 388.604 52.197

   

Verdeling saldo   

Toevoeging Algemene

reserve

21.269  

Toevoeging

Bestemmingsfonds

16.014  

Toevoeging

Bestemmingsreserve

351.321  

Saldo 388.604  

      



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-Nederleand is een regionale afdeling van 
VluchtelingenWerk Nederland. We zijn actief op 24 locaties, 
7 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) 2340676

e-mail: info@vwmn.nl

www.vluchtelingenwerk.nl/midden-nederland
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