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Opvang in 2015
 Assen, Noodopvang
 Bellingwolde, AZC
 Burgum, AZC Gezinslocatie
 Delfzijl, AZC
 Drachten, AZC
 Emmen, AZC Gezinslocatie
 Geeuwenbrug, AZC
 Groningen, Noodopvang
 Grou, Noodopvang
 Hoogeveen, AZC
 Hoogeveen, Steunpunt Gezinshereniging Drenthe
 Kolham, Noodopvang
 Kollumeroord, Noodopvang
 Leeuwarden, Noodopvang
 Musselkanaal, AZC
 Oldambt, Noodopvang
 Onnen, AZC
 Oranje, AZC
 Oude Pekela, AZC
 Sint Annaparochie, AZC
 Ter Apel, AC Aanmeldcentrum
 Ter Apel, POL Procesopvanglocatie
 Ter Apel, VBL Vrijheidsbeperkende Locatie
 Veenhuizen, COL en Pre-POL
 Vledder, AZC
 Zweeloo, AZC

Locaties in gemeenten in 2015
 Aa en Hunze, Spreekuur Gieten
 Achtkarspelen, Spreekuur Buitenpost
 Assen, Integratiekantoor
 Borger-Odoorn
 Coevorden
 Dantumadeel
 De Fryske Marren, Integratiekantoor Joure
 De Fryske Marren, Spreekuur Lemmer
 De Marne, Spreekuur Winsum
 De Wolden
 Dongeradeel, Integratiekantoor Dokkum
 Emmen, Integratiekantoor
 Ferwerderadeel
 Groningen, Steunpunt Gezinshereniging en Juridisch
 Heerenveen, Integratiekantoor
 Het Bildt (spreekuur Stiens)
 Hoogeveen, Spreekuur
 Kollumerland, Integratiekantoor Kollum
 Leeuwarden, Integratiekantoor
 Leeuwarden, Steunpunt Gezinshereniging en Juridisch
 Leeuwarderadeel, Spreekuur Stiens
 Littenseradeel (integratielocatie Sneek)
 Menameradeel (spreekuur Stiens)
 Meppel
 Midden-Drenthe, Integratiekantoor Beilen
 Noordenveld, Spreekuur Roden
 Ooststellingwerf
 Pekela, Spreekuur Oude Pekela
 Smallingerland, Integratiekantoor Drachten
 Stadskanaal, Integratiekantoor
 Súdwest-Fryslân, Integratiekantoor Sneek
 Tynaarlo
 Tytsjerksteradiel, Integratiekantoor Burgum
 Westerveld
 Winsum, Integratiekantoor
 Zuidhorn, Integratiekantoor

Inburgering in 2015
 Achtkarspelen, Inburgeringslocatie Buitenpost
 Assen, Inburgeringslocatie
 De Fryske Marren, Inburgeringslocatie Joure
 De Fryske Marren, Inburgeringslocatie Lemmer
 Dongeradeel, Inburgeringslocatie Dokkum
 Eemsmond, Inburgeringslocatie Uithuizen
 Emmen, Inburgeringslocatie
 Groningen, Inburgeringslocatie
 Groningen, Inburgeringsloket
 Heerenveen, Inburgeringslocatie
 Hoogeveen, Inburgeringslocatie
 Noordenveld, Inburgeringslocatie Roden
 Smallingerland, Inburgeringslocatie Drachten
 Stadskanaal, Inburgeringslocatie
 Súdwest-Fryslân, Inburgeringslocatie Sneek
 Tytsjerksteradiel, Inburgeringslocatie Burgum
 Winsum, Inburgeringslocatie
 Wolvega, Inburgeringslocatie
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VLUCHTELINGENWERK IN NOORD-NEDERLAND



> Voorwoord

NOOD MAAKT VINDINGRIJK 

De vluchtelingenstroom kreeg veel aandacht in de 
media. Voor- en tegenstanders, iedereen heeft 
een eigen mening. Maar respecteren we elkaars 
mening, en waar baseren we die op? Vragen we 
ook aan vluchtelingen waarom ze bepaalde keuzes 
maken? Het lijkt mij bijvoorbeeld een duivels 
dilemma het moment van de vlucht te moeten 
kiezen. Ga je alleen en laat je je gezin achter of ga 
je met het hele gezin? De foto van Aylan heeft veel 
discussie losgemaakt.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff riep op tot stoere 
bestuurders. Die zijn er in het Noorden voldoende. 
Overal gingen deuren open: voor crisisopvang, 
voor noodopvang en voor AZC’s. Als inwoner van 
de gemeente Slochteren was ik aanwezig bij de 
voorlichtingsbijeenkomst over de komst van 
een noodopvang in Kolham, een leegstaande 
bedrijfshal voor maximaal 380 vluchtelingen. Een 
kleine gemeenschap, een sobere opvang, maar met 
draagvlak van de omwonenden.

Veel statushouders woonden nog op een AZC. Langer 
dan nodig verblijven in een AZC is echt ‘verloren 
tijd’: de integratie, inburgering en mogelijke 
(arbeids)participatie stokt. Dat de instroom in 
gemeenten stagneerde, komt vooral doordat 
onvoldoende sociale huurwoningen beschikbaar 
zijn. Gelukkig groeit het aantal alternatieven: nood 
maakt vindingrijk.

Woning of geen woning, veel vluchtelingen startten 
wel met maatschappelijke begeleiding, inburgering 
en werk. Het arbeidsparticipatieproject Startbaan 
wist 90 vluchtelingen te plaatsen en in 2016 
werken we met VIP (Vluchtelingen Investeren in 
Participeren) opnieuw aan (arbeids)participatie.

Niet iedere asielzoeker mag in Nederland blijven. 
(Bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers coachen 
we in hun keuzeproces: wel of niet zelfstandige en 
duurzame terugkeer. In 2015 deden we dat binnen 
het project Blik op de Toekomst, in 2016 gebeurt 
dat via het project Met Opgeheven Hoofd. Het blijft 
immers onverminderd belangrijk deze mensen bij 

dit thema te ondersteunen. We zijn trots dat we 
ondanks de enorme drukte in 2015 een kwalitatief 
goede dienstverlening hebben kunnen aanbieden, 
op de AZC’s, in gemeenten en bij projecten. 
Trots zijn we ook op de positieve effecten 
die dit heeft gehad op (uitgeprocedeerde) 
asielzoekers, vluchtelingen, inburgeraars en 
werkzoekende vluchtelingen. We kunnen langer 
dan ooit onze cliënten volgen en hun route op de 
Participatieladder meten. 
Zonder de enorme inzet van onze medewerkers en 
de vele (extra) vrijwilligers was dit niet gelukt. 
Een bedankje, of een buiging zelfs, is zeker op zijn 
plaats. 

We hopen onze diversiteit aan werkzaamheden 
het komende jaar voort te zetten. Daarbij staat de 
kwaliteit van onze dienstverlening voorop en is de 
vraag van onze cliënten leidend. 

Christine Hillemans
directeur-bestuurder 
VluchtelingenWerk Noord-Nederland

2015 was een bijzonder jaar: nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht. We hadden er ook in Noord-Nederland onze handen vol aan, zoals op deze en volgende 
bladzijden te lezen is.
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IN VOGELVLUCHT

VAN AANKOMST
TOT ZELFREDZAAMHEID

Aankomst in Nederland
Lopend, in bussen, met de 
trein of per vliegtuig komen 
asielzoekers in Nederland aan. 

Wachten in de (crisis-) noodopvang 
In afwachting van de beslissing of een vluchteling in ons land mag 

blijven, woont hij in een asielzoekerscentrum. Op dit moment is er in de 
AZC’s te weinig plek. Daarom worden asielzoekers tijdelijk opgevangen in 

noodopvanglocaties, of zelfs in crisisnoodopvanglocaties.

De asielprocedure start
Veel vluchtelingen kijken naar dit 
moment uit: hun asielprocedure 
start! VluchtelingenWerk ondersteunt 
vluchtelingen tijdens hun procedure.

Vluchtelingen die in Nederland aankomen hebben vaak een lange, zware reis achter de rug. 
Ze vluchtten uit hun eigen land, op zoek naar een veilige plek om te leven. Daarbij laten ze 
niet alleen hun huis achter, maar vaak ook familie en vrienden.
In Nederland gaat hun reis verder – via AZC’s, de asielprocedure en taallessen komen 
mensen steeds dichter bij hun eindbestemming: een nieuw leven in een veilig land.
Bij die reis staat VluchtelingenWerk hen bij. Van A tot Z.

Wonen in een AZC
Wanneer er ruimte is, verhuist een 
vluchteling naar een reguliere 
opvanglocatie. Dat is vaak ook de 
start van de asielprocedure.
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Een verblijfsvergunning
De zware reis en het lange wachten 
waren niet voor niets. Wie aan de 
voorwaarden voldoet krijgt een 
verblijfsvergunning. 

Geen verblijfsvergunning
De teleurstelling dat alle 
inspanningen en opofferingen 
vergeefs waren is enorm. Mensen 
moeten terug. 

Werken aan terugkeer
Ook wanneer vluchtelingen werken 
aan terugkeer staan vrijwilligers 
van VluchtelingenWerk ze met 
raad en daad bij.

Gezinshereniging aanvragen
Wie zijn gezin achterliet, kan een 
procedure voor gezinshereniging 
starten. VluchtelingenWerk helpt 

gezinnen herenigen en biedt 
ondersteuning tijdens de procedure.

Gezin komt over
Er is toestemming, de reis is geboekt en gezinsleden 
hebben het vliegtuig bereikt. In de aankomsthal van 
Schiphol is het wachten bijna voorbij.

Een eigen plek verwerven
Veel vluchtelingen zijn uiterst gemotiveerd 
om werk te vinden en mee te doen aan de 
samenleving. Met een rijk assortiment aan 
projecten helpt VWNN hen integreren. 

Zelfredzaam in Nederland
Wie als vreemdeling ons land binnenkwam 

spreekt nu Nederlands, kent onze gebruiken 
en volgt een opleiding of heeft werk. 

Zelfredzaamheid maakt verdere begeleiding van 
VWNN overbodig. Een nieuw leven is begonnen.

Inburgeren
De belangrijkste stap om een nieuw 

bestaan op te bouwen is je de taal 
eigen maken. VluchtelingenWerk 

weet als geen ander hoe belangrijk 
persoonlijke begeleiding is en 
biedt intensieve taallessen en 

inburgeringscursussen.

Een eigen woning
Mensen met een verblijfsvergunning krijgen een woning 

toegewezen in een gemeente. Een fantastisch moment, maar ook 
ingewikkeld – want hoe betaal je in Nederland huur? En wat is een 
BSN? Vrijwilligers van VluchtelingenWerk begeleiden deze eerste 

kennismaking met onze samenleving. 
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> Van noodopvang naar noodopvang

DOMINO-EFFECT IN DE OPVANG
De instroom van vluchtelingen blijft naar verwachting hoog. Dat stelt Nederland, en dus ook ons Noord-Nederlandse werkgebied, voor de grote uitdaging om de 
opvangcapaciteit over de gehele keten uit te breiden. Binnen de grenzen van wat fysiek, maatschappelijk en bestuurlijk mogelijk is spannen burgers, instellingen, 
gemeenten en organisaties zoals VluchtelingenWerk zich momenteel maximaal in om een antwoord te vinden op een van de grootste vragen van onze tijd: een 
veilige plek voor ieder mens.

KWALITEIT VOOROP
VluchtelingenWerk begrijpt dat de 
overheid onder druk staat om geschikte 
opvang te regelen. Voor ons staat voorop 
dat asielzoekers kwalitatief goede 
opvang krijgen met voldoende basale 
voorzieningen. En dat de veiligheid en 
de privacy van de mensen die in Nederland 
bescherming vragen, gewaarborgd is. VWNN 
pleit er daarom bij het COA, gemeenten 
en provincies voor om geen nieuwe 
noodopvangen te realiseren, maar te gaan 
voor AZC´s met betere voorzieningen.
Ook binnen onze eigen organisatie 
blijven we investeren in kwalitatief 
goede dienstverlening. Ook nu we soms 
in korte tijd nieuwe locaties openen en 
het aantal vrijwilligers groeit zorgen we 
voor scholing en begeleiding van al onze 
vrijwilligers. 

De opvangketen telt verschillende vormen 
van huisvesting. Wat er tot nu toe aan opvang 
gerealiseerd of in ontwikkeling is, is minder dan 
hetgeen er nodig is. Bovendien zijn de schakels 
in de huisvesting onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: elke stagnatie veroorzaakt extra druk 
op andere plekken. 

Wachtende statushouders
Dat begint al met de zogenoemde ‘statushouders’. 
Deze mensen hebben een vergunning om in Nederland 
te blijven, maar kregen nog geen plek toegewezen om 
aan een nieuw leven in ons land te kunnen beginnen. 
Zodoende houden ze noodgedwongen een groot 
aantal bedden in de AZC’s bezet. 

Meer AZC’s
Zolang de doorstroming naar gemeenten stagneert, 
wordt geprobeerd de opvangcapaciteit van AZC’s te 
vergroten. Het COA exploiteert AZC’s van 300 tot 
1500+ personen, voor tijdelijke (maximaal 5 jaar) 
en langdurige opvang. 

Het valt niet altijd mee extra plekken te creëren: 
soms is de wil er wel, maar zijn er geen geschikte 
locaties beschikbaar, en soms is het juist andersom. 

Noodopvang
Opvang in een AZC is doelmatiger dan die in 
een noodopvang en biedt voordelen voor de 
bewoners. Het COA is er het afgelopen jaar echter 
niet aan ontkomen toch noodopvang te benutten: 
bestaande gebouwen en paviljoens waar voor 
de duur van minimaal drie maanden tussen de 
100 en 600 bewoners worden ondergebracht.  
In de noodopvang geeft VluchtelingenWerk 
voorlichting en bieden we een luisterend oor.

Hoogste nood
Wanneer nergens meer capaciteit is, grijpt het COA 
naar een laatste redmiddel: crisisnoodopvang. 
Hiervoor worden locaties benut zoals sporthallen, 
die normaal gesproken alleen worden ingezet bij 
incidenten en rampen. De opvang is in beginsel 
bedoeld voor 72 uur. Niemand is gelukkig met 
crisisnoodopvang. Gemeenten en omwonenden 
worden bijna per definitie overvallen door het 
verzoek van het COA, de voorzieningen voor de 
vluchtelingen zijn uitermate beperkt en bovendien 
moeten zij - in afwachting van meer permanente 
opvang - de ‘wachttijd’ vaak overbruggen door 
van locatie naar locatie te reizen, steeds voor 72 
uren. De onrust en onzekerheid die dit reizen met 
onbekende bestemming met zich meebrengt, is 
nauwelijks aanvaardbaar te noemen. Solidariteit 
tussen overheden onderling is nodig om de huidige 
problemen met de opvangcapaciteit te tackelen. 
VluchtelingenWerk monitort de gang van zaken in 
de crisisnoodopvang. •

Doordat locaties voor crisisnoodopvang 

maar 72 uur beschikbaar zijn, reizen 

vluchtelingen van hot naar her. Op iedere 

locatie krijgen ze een nieuw polsbandje. 

Er zijn mensen bij met wel 15 bandjes. 



> Wachten in de noodopvang

ENKELE REIS KOLHAM

Na een reis vol ontberingen kom je aan in Europa. 
Nederland! Hier kun je bescherming krijgen en 
vooral: doorgaan met je leven. Ter Apel is niet 
prettig, maar dat is maar een tussenstation. Je 
mag verder. Uiteindelijk kom je in Kolham terecht. 
Niet echt wat je vooraf had bedacht, maar je bent 
tenminste veilig. Een leegstaande fabriekshal 
is nu je thuis. Waar tot voor kort nog machines 
stonden, zijn nu met gipswandjes slaapruimtes 
getimmerd waar je kunt slapen. Een gordijn 
vormt de deur naar de hal, waar zich ook de 
eetzaal bevindt. Het is er koud en kil, privacy is er 
nauwelijks. Als je geluk hebt deel je samen met je 
familie één slaapruimte. Anders leef je samen met 
vreemde mensen. 
Elke dag krijg je eten van het COA: brood met wat 
beleg en drinken en ‘s avonds een maaltijd voor 
in de magnetron. Contact met het thuisfront is 
soms lastig. Je hebt geen geld meer om naar 
huis te bellen en de wifi-verbinding is niet altijd 
optimaal. Soberheid voert de boventoon. 
In het begin gaven ze aan dat je hier een paar 
dagen tot een paar weken zou verblijven.  

Dat is wel te doen. Maar de periode wordt steeds 
langer en langer en als je op een dag hoort dat 
het best nog maanden kan duren voordat je de 
procedure in kan gaan, schrik je. Moet je dan nog 
maanden in deze opvang blijven? Het voelt dubbel. 
Je weet dat je dankbaar moet zijn voor de opvang en 
het eten, en dat bén je ook, maar het wordt in deze 
situatie steeds lastiger. Nam je de juiste beslissing 
door naar een wildvreemd land te willen, zo ver van 
huis? Je kinderen zijn hier ook niet gelukkig. 

En de verveling slaat toe. Er is overdag en ’s avonds 
weinig te doen, al organiseren omwonenden af 
en toe activiteiten. Dat je kinderen na maanden 
wachten nog steeds niet naar school gaan is een 
grote frustratie. Doorstroming is er nauwelijks. 
Het enige wat je kunt doen is wachten en heel veel 
nadenken – je hoofd tolt weer. •

Vaak tolt je hoofd er van. Wel? Niet? Hoe? Je twijfelt maandenlang, jaren misschien wel. Je ligt wakker, 
wikt, weegt. Maar uiteindelijk hak je de knoop door: je gaat, je doet het, je laat alles en iedereen achter, 
je bed en je huis, je buren en familie, je fotoalbums, alles, alles. Je neemt de vlucht. 

7

Gelukkig is het nu (maart 2016) zover in 
Kolham dat de asielprocedure kan starten. Veel 
asielzoekers zijn erkend in hun asielverzoek.
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> De asielprocedure start 

KOM NAAR ONNEN
‘Kom naar Onnen kijken’, zegt Liuba Miasnikova als 
ik haar vraag of ik haar mag interviewen over het 
leven op een AZC. ‘Hier is het heerlijk dynamisch. Er 
is constant beweging. ‘
Liuba kan het weten, want sinds de opening van 
de locatie is ze hier aan het werk. Met collega Nico 
was ze als kwartiermaker verantwoordelijk om het 
kantoor van VluchtelingenWerk in te richten en 
vrijwilligers voor de locatie te werven. 
‘Hier in Onnen ging de oprichting van het AZC 
razendsnel. Ik herinner me dat het COA op maandag 
een gesprek had met de burgemeester en op 
dinsdag met de raad. Woensdag kregen de inwoners 
van Onnen een brief en al op donderdag was er 
voor hen een voorlichtingsbijeenkomst in de kerk. 
Inwoners van Onnen konden er hun vragen stellen 
en kregen antwoord. Zaterdag opende het AZC in 
het voormalig vakantiepark’. 
Op verzoek van dorpelingen is op plaatsen 
verlichting aangepast en geeft het COA nieuwe 
bewoners instructies van wat ze in het dorp (en 
Nederland) wel en niet moeten doen. ‘In het begin 
kwam het voor dat vluchtelingen in de tuinen van 
de bewoners stonden. Ze dachten dat een open tuin 
ook openbare grond was. Nu gebeurt dat niet meer.’

In de kleine hal van het kantoortje van 
VluchtelingenWerk is het druk. Enkele vrouwen 

uit Ethiopië zoeken kinderkleding in de dozen 
op de grond. Op stoelen in de hoek zitten andere 
vluchtelingen te wachten tot ze aan de beurt zijn 
voor hun afspraak. Een paar jongeren hangen er 
rond omdat hier de wifi-verbinding beter is dan in 
de rest van het AZC.
Liuba loopt in en uit om dingen regelen. Werving van 
nieuwe vrijwilligers vraagt voortdurend aandacht. 
‘Het is werven, inwerken en afscheid nemen. 
Gelukkig heb ik over gebrek aan belangstelling 
niet te klagen. Iedere maand heb ik minstens drie 
gesprekken met nieuwe mensen.’
Ook voorziet ze haar vrijwilligers voortdurend van 
actuele informatie.  Wat is handig om te weten van 

Wanneer er ruimte is, verhuist een vluchteling naar een reguliere opvanglocatie. Daar start vaak ook de 
asielprocedure. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk leggen uit wat hen te wachten staat en wat de rol is van 
verschillende spelers: de advocaat, VluchtelingenWerk en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die 
beslist over de asielaanvraag.
Naast antwoorden op vragen over de procedure, komen ook meer praktische zaken aan bod. Waar kun je 
internetten? Waar kun je rustig bidden? Of een dokter bezoeken? Onze vrijwilligers zijn in de POL (zie oranje 
kader) ook aanwezig bij gesprekken met de IND en helpen bij het onderbouwen van de asielaanvraag. 

Behalve AZC’s zijn er nog vier soorten opvanglocatie:
• Centrale Ontvangstlocatie (COL). 
  Wie in Nederland asiel aanvraagt, komt in een COL. Hij krijgt hier onderdak, toegang tot 

medische zorg en begeleiding bij de voorbereiding van zijn asielaanvraag. 
• Procesopvanglocatie (POL). 
   De eerste fase van hun asielprocedure wonen asielzoekers in een POL. In de POL is met 

name aandacht voor gesprekken tussen asielzoeker en advocaat, voorlichting door 
VluchtelingenWerk, voorlichting over het COA en medisch advies. 

• Asielzoekerscentrum (AZC).
  In een AZC wonen mensen met een verblijfsvergunning in afwachting van een woning in een 

gemeente. Ook asielzoekers die in de zogenaamde ‘velengde asielprocedure’ zitten verblijven 
in een AZC. 

• Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL). 
   Op een VBL verblijven uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op opvang op 

een AZC. Zij kunnen hier maximaal 12 weken terecht.
• Gezinslocatie. 
  Uitgeprocedeerde asielzoekers verliezen hun recht op verblijf in een AZC. Omdat kinderen niet 

op straat gezet mogen worden, kunnen gezinnen nog terecht in een gezinslocatie. 

SOORTEN OPVANG
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> Wonen in een AZC

LHBT VRAAGT 
EXTRA AANDACHT!

Sommige asielzoekers doen een beroep op het 
Vluchtelingenverdrag omdat ze een gegronde vrees 
hebben voor vervolging voor hun religie, politieke 
opvatting of seksuele geaardheid. Juist daarom 
vindt VluchtelingenWerk dat Nederland ook hen een 
veilige plek in een opvanglocatie moet bieden. •

Onder de vluchtelingen die ons land bereiken, 
zijn ook mensen die lesbisch, homoseksueel, 
biseksueel of transgender zijn. Zij zijn op AZC’s 
een extra kwetsbare groep. Mensen worden 
gepest of belachelijk gemaakt en voelen zich 
soms ernstig bedreigd.

de Albanezen of Afghanen. Waarom stijgen de 
aantallen. Wat is de cultuur in deze landen?
Veel van het praktisch werk wordt verricht 
door Liuba’s vrijwilligers, John Basoski (72) 
bijvoorbeeld. Hij is al 10 jaar als vrijwilliger voor 
VluchtelingenWerk actief. ‘Ik ben hier Manusje- 
van-alles. Ik ben betrokken bij juridische zaken, 
asiel, gezinshereniging, vluchtverhaalanalyse. 
Vier dagen per week houden we hier spreekuur. 
Mensen worden daarvoor uitgenodigd of komen 
zelf met vragen. Het kan gaan om kleine dingen, 
zoals het aanvragen van een DigiD, aanmaken van 
een mailadres of lening bij DUO voor scholing.  
Er zijn ook vaak schrijnende zaken zoals 

een man die mijn hulp vroeg voor versnelde 
gezinshereniging omdat zijn zoon ernstig ziek in 
het ziekenhuis van Alexandrië lag. Het geeft veel 
voldoening dat je voor hen iets kunt betekenen.
Mensen wonen een half jaar tot een jaar op dit 
AZC, daarna stromen ze door naar een gemeente 
die een woning voor hen moet zoeken. Op dit 
moment is de doorstroming vrij groot. Vooral in 
de drie Noordelijke provincies vinden mensen 
nu vaak een huis op het platteland in de kleinere 
dorpen.’ •

AZC Onnen biedt plaats aan 480 mensen. 
De meeste van hen zijn gezinnen die in de 
chalets van het voormalig vakantiepark 
wonen. Verder zijn er alleengaanden 
die op gezinshereniging wachten, 
Dublin-claimanten en Alleenstaande 
Minderjarige Vluchtelingen. 
Voor VluchtelingenWerk is een team van 
22 mensen als beroepskracht, stagiair of 
vrijwilligers actief op het centrum.

‘Voor de vluchtelingen is het een 

mijlpaal als ze aan hun procedure 

mogen beginnen. Mensen zijn 

blij, maar beseffen tegelijkertijd 

niet goed wat er met hen gebeurt. 

Ze hebben vaak zo’n gevaarlijke 

traumatische reis gemaakt.’

John Basoski – vrijwilliger VWNN in AZC Onnen
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> Een verblijfsvergunning

‘I WANT TO START MY NEW LIFE’

Bleekjes zit ze tegenover me, haar donkere huid 
is mat. Ze lijkt moe. Afgelopen zomer streek ze 
neer in het AZC in Sint Annaparochie. Sinds haar 
vlucht uit Eritrea een paar jaar geleden heeft ze 
het nodige meegemaakt. Haar dochter woont in 
een vluchtelingenkamp in Oeganda. Haar man nu 
ook. Dat te weten geeft enige rust, want na zijn 
arrestatie was hij lange tijd spoorloos.
In Eritrea kon ze niet blijven, want ‘there is no 
freedom in my country. Most people there are 
soldier, also if you do not want that.’ 
Mevrouw A. kreeg een verblijfsvergunning, zoals 
de meeste mensen die uit Eritrea vluchten. Haar 
procedure voor gezinshereniging is nog niet zo lang 
geleden gestart. Voor ze haar man en dochter in 
de armen kan sluiten moet ze wachten. Zeker nog 
negen maanden, want door de hoge werkbelasting 
bij de IND treedt er een forse vertraging op.
A. weet al wel in welke gemeente ze komt te wonen. 
Het is nu wachten op de brief waarin staat dat er een 
huis voor haar is. Of ze er zin in heeft? Nu kijkt ze 
me recht aan. ‘Yes, I want to learn Dutch perfectly. I 
want to go to school and make clothes like I used to 
do at home. I want to start my new life.‘ •

De zware reis en het lange wachten waren niet voor niets. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt een 
verblijfsvergunning. 

‘In veel AZC’s zien we dat mensen die 
een status kregen lang moeten wachten 
op een woning, vaak wel zes tot negen 
maanden. We stimuleren hen enorm al 
Nederlands te gaan leren. Drie jaar na hun 
status moeten ze hun inburgeringsexamen 
halen en dan is tijd kostbaar.’ 

Elizabeth Tjerkstra [teamleider AZC Sint Annaparochie]

‘My daughter needs to go to 
school and have better clothes 
and food. I am worried for this.’
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> Geen verblijfsvergunning

‘TERUGKEER GEEFT VAAK SCHAAMTE, 
MAAR KAN OOK EEN VERADEMING ZIJN’

Al 18 jaar is Mehram Pourmiri verbonden aan 
VluchtelingenWerk. Eerst als vrijwilliger, 
later als stagiair en nu als teamleider op de 
Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel. 
Ooit kwam hij zelf als vluchteling naar Nederland. 
Pourmiri ergert zich aan de discussie over 
vluchtelingen. Die wordt altijd en alleen gevoerd 
met twee stempels, politiek of economisch. ‘Je 
besluit om jouw land te verlaten heeft echter 
altijd het doel er beter van te worden. Ook voor de 
150.000 Nederlanders die zich jaarlijks uit het GBA 
uitschrijven en naar een ander land verhuizen’.
Pourmiri krijgt bijna dagelijks te maken met 
asielzoekers die alles achter zich lieten om het 
hier beter te krijgen, maar niet in ons land mogen 
blijven. ‘Sommigen namen in hun land afscheid 
voor altijd en zijn hier binnen twee of drie maanden 
klaar, uitgeprocedeerd. 
Sommigen hebben duizenden euro’s geleend om 
hier een beter bestaan op te kunnen bouwen. 
Hoe leggen ze dat thuis uit? Er is schaamte. Dan 
liever de hakken in het zand, je ongeneeslijk ziek 
voorwenden of wachten tot je een ons weegt.

Het is aan ons hen te laten zien dat het leven dan 
niet ophoudt en dat er perspectief is. We moeten 
hen aan een andere focus helpen.’
Dat lukt Pourmiri en zijn team vaak verrassend 
goed. Van de 496 mensen die in 2015 op de VBL 
instroomden zijn 215 teruggekeerd. Pourmiri: 
‘Terugkeer kan ook een verademing zijn. Mensen 
hebben zich genesteld in een wirwar van regels. 
Soms kun je ze met een klein zetje een andere 
richting in helpen. We moeten hen perspectief 
bieden; een opleiding, een klein startkapitaal, wat 
gereedschap. Zorgen dat ze daar een zachte landing 
krijgen.’ •

De teleurstelling dat alle inspanningen en opofferingen vergeefs waren is enorm. Mensen moeten terug. 

VluchtelingenWerk staat in de eerste plaats 
asielzoekers bij in hun vraag om bescherming. 
Als na een zorgvuldige asielprocedure blijkt 
dat bescherming niet aan de orde is, 
ondersteunen we bij het vinden van een nieuw 
toekomstperspectief. Nadenken over terugkeer 
is vaak moeilijk. Hoe veilig is de situatie in het 
land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal 
de familie reageren op de terugkeer? 

Getrainde vrijwilligers van ons project Blik op de 
Toekomst leggen mensen uit wat hun opties zijn 
en begeleiden hen bij het maken van keuzes over 
hun toekomst. 
Blik op de Toekomst liep in 2015 af. Het project 
krijgt in 2016 een vervolg met ons nieuwe project 
‘Met opgeheven hoofd’. •

EEN NIEUWE BLIK OP DE TOEKOMST

MET HUN HOOFD NOG 
NIET BIJ TERUGKEER
Op AZC Burgum wonen zo’n 520 mensen. 
Ongeveer 340 van hen zijn uitgeprocedeerde 
gezinnen die vanwege hun minderjarige kinderen 
niet op straat gezet mogen worden. Deze mensen 
weten al dat ze terug moeten. Bereiden ze zich 
daar ook al op voor?
Volgens Anneke Zijlstra, teamleider van 
VluchtelingenWerk in Burgum, nog niet. 
‘Al spreken deze mensen voortdurend met 
medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek 
en worden ze geacht zich voor te bereiden op hun 
terugkeer, ze zijn er niet mee bezig. Nog altijd 
hopen ze op die ene kans die maakt dat juist zij 
hier nog mogen blijven.’ •

‘VluchtelingenWerk is een fantastische 
organisatie die uniek is in de wereld. Zoveel 
vrijwilligers en op zoveel plaatsen in het 
land actief. We zouden echter meer aandacht 
moeten durven geven aan de T van terugkeer. 
Zorgen dat mensen die terug moeten keren 
daar een zachte landing krijgen.’ 

Mehram Pourmiri
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> Gezinshereniging aanvragen

MAANDEN WACHTEN VOOR HET GEZIN MAG KOMEN

De zevenentwintigjarige Jennifer Molenaar is voor 
VluchtelingenWerk teamleider gezinshereniging in 
de provincie Groningen. ‘Die hele procedure voor 
gezinshereniging spreekt me enorm aan. Als aan 
het eind van de rit een gezin weer samen kan zijn 
is het tijd voor een feestje. Dat is waarvoor je het 
werk doet. 
Veel van de mensen voor wie ik aan de slag ga 
denken niet aan zichzelf. Het gaat hen er om dat 
ze hun gezin in veiligheid kunnen brengen. Dat ik 
daaraan mee mag werken is super.’

Vluchtelingen kunnen de procedure tot hereniging 
pas starten als ze in het bezit zijn van een 
verblijfsvergunning. Zodra die is toegekend moet 
de aanvraag voor een nareisprocedure binnen 
drie maanden worden ingediend. Gebeurt dit niet 
dan komen aanvragers in de strengere reguliere 
procedure.
Ongeveer drie maanden na de aanvraag ontvangt de 
aanvrager van de IND de herstel- en verzuimbrief, 
waarin de dienst aangeeft welke aanvullende 
informatie nog ontbreekt. Op die brief moet binnen 
twee weken een reactie worden gegeven.
Bij een positief besluit van de IND zijn nog niet 
alle problemen aan de kant. Dan moet de familie 
zich melden bij een Nederlandse ambassade. 
Voor Syriërs en Eritreeërs, de grootste groepen 
vluchtelingen in 2015, betekent dit dat ze naar een 
buurland moeten reizen, omdat in hun land geen 
vestiging van Nederland is. Zeker voor inwoners 
van Eritrea vormt dit een groot probleem. De reis is 
duur, illegaal en veelal vol gevaren. Wanneer zij de 
goed bewaakte grenzen gepasseerd zijn moeten ze 
bovendien voor langere tijd in het buurland in hun 
onderhoud kunnen voorzien. •

Wie zijn gezin achterliet, kan een procedure voor gezinshereniging starten. VluchtelingenWerk helpt 
gezinnen herenigen en biedt ondersteuning tijdens de procedure.

‘Ik hoor zo veel verdrietige verhalen van 

emotionele, gefrustreerde, machteloze mensen die 

niet meer weten wat te doen. Als ze uiteindelijk 

zelf een verblijfsvergunning hebben, kan het 

nog vele maanden duren voordat hun gezin mag 

overkomen. Al die tijd leven ze in spanning met de 

vraag hoe het hun partner en kinderen vergaat in 

de erbarmelijke omstandigheden van het land dat 

zijzelf ontvlucht zijn.’

Jennifer Molenaar
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RUIMTE OM KIND TE ZIJN

Eigen-Wijs
Op AZC’s geven we kinderen extra aandacht 
met het project Eigen-Wijs. Door muziekles 
en voorlichting staan kinderen steviger in hun 
schoenen. Ondertussen delen we onze expertise 
en organiseren we themabijeenkomsten waarin we 
met experts en ketenpartners 
in gesprek gaan over ‘het 
belang van het kind’. 

Muziek
Door met elkaar muziek te 
maken kunnen kinderen hun 
problemen en het leven op een AZC even vergeten. 
Een instrument leren spelen geeft plezier en rust 
maar ook zelfvertrouwen: iedere les zijn de kinderen 
een stapje verder en klinkt de muziek mooier. Het 
slotconcert voor alle ouders is een hoogtepunt waar 
kinderen trots op zijn.

Voorlichting
Kinderen in AZC’s realiseren zich vaak wel in welke 
positie ze zich bevinden, maar krijgen maar weinig 
te horen over wat er met ze gebeurt. Voorlichting 
is gericht op volwassenen en ouders vertellen hun 
kinderen uit bescherming maar weinig.

Toch is het goed kinderen 
te informeren over hun 
situatie. Dat vergroot hun 
weerbaarheid en maakt hun 
gevoel van onzekerheid en 
machteloosheid wat kleiner. 

VluchtelingenWerk geeft daarom speciaal voor 
kinderen voorlichting over de asielprocedure, 
kinderrechten en het leven op een  AZC. Kinderen 
die vragen hebben over hun eigen procedure 
kunnen daarnaast terecht bij gespecialiseerde 
vrijwilligers tijdens het kinderspreekuur. •

Een kwart van alle vluchtelingen in Nederlandse AZC’s is nog geen 18 jaar. Voor deze kinderen is het 
leven als vluchteling extra zwaar. Ze komen vaak uit een heftige situatie en groeien op in onzekerheid. 
Ook hun ouders zitten voortdurend in spanning over de toekomst. Of kinderen zijn juist zonder ouders 
naar Nederland gekomen en moeten de asielprocedure alleen doorlopen. VluchtelingenWerk vindt dat 
kinderen de ruimte moeten hebben om kind te zijn en geeft hen extra aandacht. 

Deze zomer organiseerde VluchtelingenWerk voor de 25e keer vakantieweken voor vluchteling-
kinderen. Zo’n 70 jongens en meisjes uit Noord-Nederland vertrokken naar vakantiebestemmingen 
door het hele land. In Noord-Nederland zorgt Simone den Ouden dat kinderen zich opgeven en op de 
juiste tijd in de juiste bus stappen: ‘Alle kinderen die begeleiding krijgen van VluchtelingenWerk zijn 
welkom om mee te gaan. Onze vakantieweken zijn vaak de enige manier waarop ze even uit het AZC 
kunnen en zorgeloos kind kunnen zijn. Geld om zelf op vakantie te gaan is er niet.’
De organisatie van de kampen is in handen van vakantieorganisaties zoals Stichting Vakantiekind en 
de YMCA. VluchtelingenWerk coördineert de aanmeldingen: ‘Toen ik net begon als coördinator was 
ik bang dat veel ouders hun kinderen niet alleen wilden laten. Tot mijn verbazing is dat vrijwel nooit 
een probleem. “VVN vertrouwen we”, hoor ik vaak. Doordat wij de mensen al kennen, is de drempel 
voor ouders veel minder hoog. Zo kan iedereen mee – van alleenstaande jongens uit Syrië tot moslim-
meisjes uit Eritrea.’ •

Voorlichting over hun 
situatie maakt kinderen 
weerbaarder.

OP VAKANTIE MET VWNN

> Aandacht voor kinderen
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> Een eigen woning

Wie doet wat bij de huisvesting 
van vergunninghouders?

Iedere gemeente heeft op basis van haar inwonertal 
de verplichting jaarlijks een aantal vluchtelingen te 
huisvesten. Deze ‘taakstelling’ wordt halfjaarlijks 
vastgesteld door de Rijksoverheid. 

Asielzoeker: 
krijgt een vergunning (status)

COA: 
koppelt de statushouder aan een 

gemeente en levert informatie 

Gemeente:
licht woningbouwcorporatie(s) en 
VluchtelingenWerk in

Gemeente/VluchtelingenWerk
regelt een ‘sleuteldag’ voor 

bezichtiging en tekenen huurcontract

VluchtelingenWerk: 
start de begeleiding bij huisvesting

Statushouder:
tekent huurcontract en verhuist binnen
2 weken naar woning

Corporatie: 
zoekt een woning en stelt een huurcontract op

Mensen met een verblijfsvergunning krijgen een woning toegewezen in een gemeente. Een fantastisch moment, maar ook ingewikkeld – want hoe betaal 
je in Nederland huur? Of een zorgverzekering? En wat is een BSN? Vrijwilligers van VluchtelingenWerk begeleiden deze eerste kennismaking met onze 
samenleving. Ze creëren om te beginnen een situatie waarin een vluchteling zijn aandacht op de toekomst kan richten en ondersteunen hen intensief met 
alles wat geregeld moet worden. Dat geeft de rust die nodig is om te werken aan een nieuw bestaan. Vervolgens dragen ze de regie stapsgewijs weer over.

VAN BEGELEIDING NAAR COACHING

Hayat Saleh (50) en Ahmed Hasan (24) wonen 
in Onnen op het AZC. Nog, want binnen een paar 
weken verhuizen ze naar Eelde. ‘In de gemeente 
Tynaarlo’, licht Hayat stralend toe. Veel van 
het gesprek gaat in het Nederlands. In korte 
zinnetjes, dat wel.
Terwijl ze formuleren verbeteren ze zichzelf of 
elkaar regelmatig. Hen en hun of de klank van de 
u. Ahmed: ‘We hadden hier op het AZC Burendag.’ 
Hij denkt na of hij het goed zegt en vervolgt. 
‘Toen mensen kwamen zei ik, “Goede middag 
boeren, goede middag”.’ Hij schaterlacht om zijn 
verspreking.
Hayat en Ahmed beschikken over een ruime dosis 
humor en lachen veel. Veel te lachen viel er echter 
niet toen ze in mei 2015 uit Syrië wegvluchtten - 
moeder Hayat, haar dochter en zoon Ahmed.

Haar man, een tweede zoon en tweede dochter 
moest ze achterlaten.
In augustus kwamen ze na een reis van ruim drie 
maanden in Nederland aan. En nu, na tussenstops 
in Ter Apel, Budel, Wageningen, Arnhem en 
Onnen krijgen ze binnenkort de sleutel van hun 
eigen woning. Ahmed is er al gaan kijken, maar 
het huis was nog niet leeg.
Vanaf de eerste dag dat ze in Nederland kwamen 
zijn ze begonnen om de Nederlandse taal te leren. 
Daarvoor luisteren ze veel naar Nederlandse 
liedjes. Ahmed: ‘We luisteren veel naar Marco 
Borsato.’ ‘En naar Claudia’, zegt Hayat: ‘Als er 
oorlog komt’. 
Terwijl ze wachten op de sleutel van hun huis, 
wachten ze ook op de overkomst van de rest van 
het gezin. Ze hebben geen idee wanneer dat zal 
gebeuren. Pas in mei mogen ze de IND hierover 
weer bellen.
In Nederland ontmoeten ze voortdurend aardige 
mensen. ‘Hier in het dorp, maar ook in de stad 
groeten Nederlandse mensen ons. Ze zeggen hoi 
en hallo, ook als je vreemden ontmoet. En toch, 

geloof me. Ik had in Syrië een prettig leven. De 
oorlog maakte dat ik moest vluchten. Hier hoop 
ik veiligheid te vinden voor mijn kinderen, mijn 
man en mijzelf. Het is moeilijk hier te wonen 
terwijl je denkt aan je eigen land.’ •

LUISTEREN 
NAAR MARCO 
EN CLAUDIA

‘In 5 jaar ben ik lerares 
Nederlands.’

Hayat
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VluchtelingenWerk: 
start de begeleiding bij huisvesting

WACHTEN OP HUIZEN 
Op dit moment wachten landelijk niet minder dan 16.000 vergunninghouders in een AZC op huisvesting in een gemeente. VluchtelingenWerk is blij met de inzet 
van gemeenten om de achterstanden weg te werken. Dat mes snijdt aan twee kanten: het geeft de AZC’s lucht en vergunninghouders krijgen eindelijk
de rust en ruimte om aan hun toekomst te werken. Voor gemeenten is het vinden van voldoende capaciteit een zware dobber. De instroom van vluchtelingen 
blijft de komende jaren waarschijnlijk groot. Waar mogelijk helpt VluchtelingenWerk gemeenten graag statushouders onder te brengen. 

Hoe stimuleer je maatschappelijk draagvlak voor 
vluchtelingen in de samenleving? Wat zijn de 
gevolgen van de transities in het sociale domein? 
En hoe ziet de uitvoering van de bed-bad-brood-
regeling er in de praktijk uit?

Over deze vragen organiseerde VWNN deze zomer 
een congres voor gemeenten en ketenpartners. We 
twijfelden nog even of er wel voldoende animo zou 
zijn, maar de zaal zat vol. Meer dan 90 ambtenaren, 
wethouders en beleidsmedewerkers lieten zich 

informeren en wisselden ideeën en ervaringen uit.
Directeur Christine Hillemans: ‘Ik vond het 
fantastisch dat we met zovelen bij elkaar 
kwamen. Met de flinke toename in het aantal 
vluchtelingen is het nog belangrijker geworden 
dat woningbouwcorporaties, gemeenten en 
VluchtelingenWerk elkaar weten te vinden. Tijdens 
het congres hoorde ik van ambtenaren de wens 
om ons vaker te laten zien en horen. Om hen nog 
meer terzijde te staan met onze expertise. Dat heb 
ik goed in mijn oren geknoopt. Tegelijkertijd nodig 
ik hen ook van harte uit zelf contact met ons op te 
nemen als ze vragen hebben.’ •

VLUCHTELINGENVRAAGSTUKKEN IN GEMEENTEN 
‘Het mooie van VWNN vind ik dat ze 
vrijwilligers koppelen aan gezinnen, en dat 
deze vrijwilligers begeleid worden door 
professionals. Per professional kunnen er 
veel vrijwilligers aan het werk.’

Bert Nederveen, wethouder Zuidhorn
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> Gezin komt over

VOORUITREIZEN
Regelmatig laten mannen hun gezin achter en vluchten alleen naar 
Europa. Waarom? Jennifer Molenaar legt uit: ‘Bekijk de beelden 
van de zee en hoeveel mensen daarbij omkomen. Ze hebben liever 
dat hun gezin met het vliegtuig kan nareizen en in een situatie 
terecht komen die veilig is. Als ze horen hoe lang dat gaat duren zie 
je dat ze zich opeens afvragen: Hoe kan dit? Dit was niet het plan.
Het is verschrikkelijk moeilijk een keuze – laat staan de juiste – 
te maken. Ook in Syrië kunnen relatief veilige gebieden plots 
onveilig blijken.’ •

DANSEND DOOR DE KAMER
‘Er zijn dagen dat ik alleen maar negatieve beschikkingen mag vertellen. Mensen krijgen 
dan te horen dat ze geen toestemming krijgen om hun gezin naar Nederland te laten 
komen. Dan voel ik me wel eens down. Hardlopen helpt me dan om mijn hoofd weer leeg te 
maken’, vertelt Lolkje van der Kooij, coördinator gezinshereniging Fryslân.

‘Gelukkig kunnen we ook veel mensen 
wel blij maken en krijgen zij een positieve 
beschikking. Kort geleden kreeg een 
oudere hardhorende Syrische man die ik 
had begeleid een goed bericht. Tijdens ons 
gesprek hier op kantoor communiceerden 
we met elkaar door Engelstalige briefjes 
voor elkaar te schrijven. Nu hij een eigen 
huis had bracht zijn maatschappelijk werker 
het goede nieuws voor me over. Zij vertelde 
me dat mijn cliënt overgelukkig door de 
huiskamer liep te dansen. Dat is zo mooi. 
Met een positieve beschikking ben je er 

echter nog niet. Soms kan het dan snel gaan, 
vooral bij Syriërs, maar soms kan het dan ook 
nog maanden duren voordat gezinsleden 
weer bij elkaar zijn.
En vaak is het voor de familie niet eenvoudig 
uit te reizen. Zo moeten Syriërs naar de 
Nederlandse ambassade in Libanon en 
Eritreeërs naar Soedan. Dat kost tijd en geld 
en is bovendien vaak gevaarlijk.
Als de gezinnen weer herenigd zijn, maak ik 
altijd nog een keer een afspraak. Dat wil ik 
zelf nog even zien en horen hoe het met hen 
gaat.’ •

‘Met gezinshereniging kun je altijd bezig zijn. 
Gemiddeld zit ik ook 4 á 5 avonden achter de 
computer om alles in orde te krijgen. Er komt 
zoveel bij kijken.’ 

Lolkje van der Kooij

GEVAARLIJKE OVERSTEEK DOOR LANGE WACHTTIJDEN
In Nederland loopt de wachttijd voor gezinshereniging 
steeds verder op. Inmiddels tot meer dan 1,5 jaar. 
Voor vrouwen en kinderen die onder erbarmelijke 
omstandigheden in het noorden van Afrika bivakkeren 
duurt dat steeds vaker te lang. Zij zien zich gedwongen 
alsnog op eigen houtje de gevaarlijke oversteek over de 
Middellandse Zee te maken. •
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Toke Bijsterbosch: ‘Ik begin als vrijwilliger 
bij VluchtelingenWerk omdat de nood bij 
vluchtelingen zo hoog is. Naast mijn werk en 
gezin wil ik een actieve bijdrage leveren aan de 
samenleving. 
Hier kan ik snel aan de slag. Ik wil deze mensen 

ondersteunen bij de beslissingen die zij moeten nemen. Ik kan hen 
uitleg geven over wat hen te wachten staat, over procedures of  
over brieven.’ •

‘Voor deze mensen kan ik dagelijks wat betekenen’

Sandra Huizinga (22) is student 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan 
de Hanzehogeschool. Sandra loopt stage bij het 
AZC in Burgum. ‘Ik kom uit een omgeving waarin 
niet positief over vluchtelingen wordt gedacht. 
Mensen gaan er daar vanuit dat vluchtelingen 

hier zomaar een baan en geld krijgen. Ook wat je in de media hoort en 
ziet is vooral negatief. Zelf ben ik er door mijn stage anders over gaan 
denken. Ik zou ook gevlucht zijn als ik in hun omstandigheden zou 
zitten. Op school leer je heel weinig over deze problematiek of andere 
culturen. Toen ik het aanbod voor deze stageplaats zag dacht ik, ik geef 
het een poging. De nieuwsgierigheid naar andere culturen en mijn wil 
mensen te helpen, heeft me hier gebracht.
Vanaf de eerste week voelde ik me op mijn plaats en zag ik dat ik iets 
voor deze mensen kon betekenen. Elke dag motiveert mij het onderste 
uit de kan te halen en meer voor hen te doen. Ik ga hier vaak weg 
met een fijn gevoel. Dat ik die dag voor mensen hier het verschil kon 
maken. De stage is zo leuk dat ik in juni – als mijn stage stopt – niet 
weg wil. Ik wil hier ook als vrijwilliger blijven.’ •

Theuni Rispens (24) en Angela Hassing (25) 
doen voor VluchtelingenWerk Noord-Nederland 
onderzoek naar de manier waarop medewerkers 
notuleren in het Vluchtelingen Volg Systeem. 
Theuni werkt ook als vrijwilliger voor VWNN.
‘Ik ben verknocht aan de doelgroep. Het is mooi 

dat ik iets voor hen kan betekenen. Deze mensen zijn vaak al blij als ze 
bij iemand hun verhaal kwijt kunnen. Dat is menselijk. Als ik hun zo kan 
helpen dan doe ik dat graag.’ •

ONBETAALBAAR
1700 vrijwilligers zetten zich namens VWNN in voor asielzoekers en vluchtelingen in Noord-Nederland. Een paar uren per week of bijna iedere 
dag: die inzet is onbetaalbaar. Dankzij hun kennis, ervaring en gedrevenheid kunnen we intensieve en persoonlijke begeleiding bieden. 
Vrijwilligers helpen ook het draagvlak in de samenleving te versterken. Ze kennen de buurt waar de vluchteling woont en kunnen hem helpen 
om te integreren. 
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400 NIEUWE COLLEGA-VRIJWILLIGERS

GROEI VAN 24%!

BelangenbehartigingJuridisch

150 Stagiairs140 betaalde krachten
780 gevolgde trainingen

Alle vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk krijgen een 
training en kunnen rekenen op 

begeleiding van beroepskrachten.

> Begeleiding door vrijwilligers

JobcoachScholierenvoorlichter

Maatschappelijk Ondersteuning
Taal / inburgering Gezinshereniging

VRIJWILLIGERS
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> Inburgeren

‘AL WEET IK WAAR HET STATION IS, 
TOCH VRAAG IK HET NOG EEN KEER’

Deze vrijdagochtend werkt ze met een kleine 
groep, op één na allemaal vrouwen. ‘Deze 
samenstelling is toeval’, vertelt Annet. ‘In andere 
groepen zijn soms meer mannen. Dat heeft te 
maken met wie zich bij VluchtelingenWerk voor 
de cursus meldt.’ 
‘Kamal, hoe kwam jij bij mij op les?’ vraagt ze. 
Mond-tot-mondreclame, zo blijkt. ‘Mijn vriend 
Youssef vertelde over Annet. Hij zei dat Annet 
goed les geeft en dat er hier kleine groepen zijn. 
Daarom kom ik ook hier. Mijn vriend heeft gelijk. 
Annet is een goede leraar.’
Wie Annet aan het werk ziet gelooft de vriend van 
Kamal, want Annet is gedreven en enthousiast. Ze 
volgt het lesboek, maar geeft daar ook een eigen 
invulling aan. Iedere week krijgen haar cursisten 
een dictee in de groepsapp. Eerst uitgeschreven 
en daarna ook nog door Annet uitgesproken.
Vragen wij voor het jaarverslag nieuwsgierig 
naar de achtergrond van de cursisten, Annet 
doet dat niet. ‘Ik stel geen vragen over hun 
vluchtgeschiedenis. Ik geef hen les en vind het 

respectvol om dat wat van hen is van hen te laten. 
Voor mij zijn het mensen die ik mag helpen.’

Kamal Agha (41) is een van die cursisten. Twee 
jaar geleden kwam hij naar ons land als staatloos 
vluchteling uit Syrië. Ook Kamals opa moest ooit 
zijn geboorteland ontvluchten. Vanuit Palestina 
vertrok hij in 1948 naar Syrië.
Kamal is ondernemend, aan stilzitten en wachten 
heeft hij een broertje dood. ‘COA vertelt je dat je 
moet inburgeren. Je mag er pas aan beginnen als 
je een verblijfsvergunning hebt. Ik wilde zolang 
niet wachten. Ik wilde wat doen en niet hele 
dagen op het AZC blijven.’ 

Aan de Willemskade van Hoogeveen staat de moderne bibliotheek van Hoogeveen. Een mooie ruimte 
is daar het klaslokaal van Annet Hofstra. Annet geeft voor VluchtelingenWerk inburgeringslessen. 

‘Ik stel geen vragen over hun 
vluchtgeschiedenis. Ik geef hen 
les en vind het respectvol om dat 
wat van hen is van hen te laten.’ 

Annet Hofstra



KIEZEN VOOR VLUCHTELINGENWERK
Wie in Nederland moet inburgeren, mag 
zelf kiezen bij welke aanbieder hij of 
zij een inburgeringstraject volgt. Wat 
VluchtelingenWerk onderscheidt van 
andere aanbieders, is de persoonlijke 
begeleiding die we onze deelnemers 
bieden. Naast de taallessen staan 
vrijwillige taalcoaches klaar, die de 
Nederlandse taal met hen oefenen in de 
praktijk. Op deze manier leren ze de taal 
toe te passen en breiden ze bovendien hun 
sociale netwerk uit.

ORIËNTATIE OP DE ARBEIDSMARKT
Op 3 locaties biedt VWNN een aparte module 
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt 
(ONA) aan. Naast de lessen door 
professionele trainers krijgen cursisten hulp 
van een jobcoach om zich voor te bereiden op 
het nieuwe ONA-examen. 

WAAROM VLUCHTELINGENWERK?
•  Cursussen op 17 locaties - altijd dichtbij
•  Ruime ervaring met inburgering
•  Trajecten op maat
•  Persoonlijke begeleiding in de klas en thuis
• Nederlands oefenen in praktijksituaties
•  Groeps- en individuele activiteiten
• Kleine klassen
• Professionele docenten
• Keurmerk Inburgering
• Geen winstoogmerk
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Kamal, die in zijn geboorteland jarenlang een eigen 
kapperszaak had, ging daarom in Drachten in een 
kapsalon helpen. 
Annet: ‘Kamal kende daarom al wat Nederlands. We 
konden al met elkaar praten. En Kamal is niet bang 
fouten te maken. Dat maakt leren makkelijker.’
Kamal: ‘Al weet ik waar het station is, dan vraag ik 
het nog een keer. Ik wil het mensen horen zeggen 
om zo de taal te leren.’
Tijdens haar lessen kan Annet terugvallen op Alin 
Serob. ‘Ze is mijn onderwijsassistent en werkte in 
haar eigen land al als leerkracht’, legt Annet uit. 
Ook Alin (36) vluchtte uit Syrië en woont nu vier 
jaar in Nederland. Ze beheerst de Nederlandse 
taal al goed. ‘Hoogeveen biedt me de kans nog bij 
te leren. Ik volg nu de cursus taalverhoging op het 
Alfa-college.’ 
Ondertussen is Alin Annets rechterhand. Doordat ze 
de Syrisch-Arabische cultuur door en door kent kan 
ze vooral in de beginnersgroep soms uitleg geven 
aan Annet of aan de cursisten. 
‘Ik praat met Alin over hoe het Arabisch in elkaar zit. 
Dat helpt me te begrijpen waaruit problemen in het 
verwerven van de Nederlandse taal voortkomen’, 
legt Annet uit, om daarna te vervolgen: ‘Ik snap 
eigenlijk niet waarom bedrijven Alin nog geen baan 
aanbieden. Ze wil zo graag en is zo goed.’
Alin: ‘Tot nu kom ik alleen als vrijwilliger of in 
werkervaringsplaatsen aan de slag. Aan het eind 
van zo’n traject houdt het weer op. Maar voor mij is 
werk wel heel belangrijk. Het brengt me in contact 
met mensen en maakt mijn Nederlands beter.’ •

Zowel Alin als Kamal maken 
plannen om een eigen zaak te 
beginnen, zodat ze niet meer 
afhankelijk zijn van anderen.



A R B E I D S P A R T I C I P A T I E  V L U C H T E L I N G E N W E R K  N E D E R L A N D

• Verblijfsvergunning
• Gemotiveerd

• Talentvol
• Nederlandse Taalbeheersing

Kennis van de  
Nederlandse  

arbeidsmarkt

Vrijwillige 
Jobcoaches 

Vluchtelingen- 
Werk  

Nederland

Netwerk van 
Gemeenten, 
Bedrijven en 
Organisaties, 
Opleidings-
instituten

 Persoonlijke  
ontwikkeling

Sollicitatie 
vaardigheden

Duurzame  
Participatie 

in de Samenleving

Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nlnl 
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> Een eigen plek verwerven

Veel vluchtelingen zijn uiterst gemotiveerd om werk te vinden en mee te doen aan de samenleving. Dat is helaas nog niet zo gemakkelijk. De verschillen tussen de landen waar vluchtelingen vandaan komen en Nederland 
zijn vaak enorm. Stel je voor dat je nog nooit een bankrekening hebt gehad. Of dat je aan de slag wilt in een land waar je de taal nog niet spreekt. Of dat je geen netwerk en geldige diploma’s hebt. Met een rijk 
assortiment aan projecten helpt VWNN nieuwe Nederlanders integreren.

EUROWIJZER
Het gevaar dat vluchtelingen in de schulden komen 
is groot. Ze beginnen hun leven in Nederland zonder 
werk en financiële buffer en zonder kennis van 
financiën in Nederland. Tegelijkertijd maken ze wel 
veel kosten. Om hun huis in te richten ontvangen 
ze een inrichtingskrediet, waardoor ze al starten 
met een schuld. Matrassen, beddengoed, koelkast, 
tafel en stoelen: alles moet worden aangeschaft. 
Daar komen nog kosten voor gezinshereniging en 
het inburgeringstraject bovenop. Een gemiddeld 
vluchtelinggezin heeft zo al snel 12.000 euro schuld 
opgebouwd voor ze goed en wel aan hun leven in 
Nederland kunnen beginnen. Om te voorkomen dat vluchtelingen zich in de 

schulden steken biedt VluchtelingenWerk het 
project Eurowijzer. Met groepsgewijze training en 
vrijwillige budgetcoaches leren we mensen hoe ze 
hun financiën op orde kunnen houden. 
Financiën werken in Nederland vaak heel anders 
dan in het geboorteland van vluchtelingen. Neem 
alleen al post. In Afrika is dat relatief onbekend. 
Hoe onderscheid je dan reclame van serieuze 
brieven die binnenkomen? •

‘Ik wil graag leren hoe ik mijn 

administratie moet doen. Alles is 

nieuw voor mij. In Nederland kun 

je je nota’s niet negeren. Je moet 

op tijd betalen, anders krijg je 

problemen zoals boetes en schulden.’
Hassan, deelnemer
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Afgelopen drie jaar bewezen we dat investeren 
in arbeidsparticipatie loont. Door de inzet van 
vrijwillige jobcoaches en samenwerking met 
bedrijven traden landelijk 789 vluchtelingen 
toe tot de Nederlandse arbeidsmarkt. In 
Noord-Nederland zetten 25 vrijwilligers zich 
in voor arbeidsparticipatie van vluchtelingen. 
We voerden gesprekken met vluchtelingen, 
potentiële werkgevers, maar ook met gemeenten 
en netwerkorganisaties. Al deze inzet heeft zijn 
vruchten afgeworpen: ruim 90 vluchtelingen 
hebben een baan, opleiding of vrijwilligerswerk. 
Startbaan werd mogelijk gemaakt door de Nationale 
Postcode Loterij en is na drie jaar afgesloten. •

STARTBAAN

INVESTEREN IN PARTICIPATIE
De komende jaren geven we Startbaan een vervolg met ons nieuwe project ‘Vluchtelingen 
Investeren in Participeren’. Daarbij werken we samen met vluchtelingen, overheid en werkgevers 
zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om drempels weg te nemen. Met onder meer een 
collectief trainingsprogramma, individuele jobcoaches en een regionaal netwerk van bedrijven 
willen we landelijk 1500 vluchtelingen toeleiden naar de arbeidsmarkt. •

26

25 jobcoaches
90 deelnemers
10 werkervaringsplekken

of opleiding
54 vrijwilligerswerk

betaalde
banen

‘In Assen werken we met een enthousiaste 
groep Arabische mannen die willen leren over 
onze financiële cultuur.’
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Als je je inleeft in een 
ander krijg je een nieuwe 

blik op de wereld

> Voorlichting aan publiek
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(ON)BEKEND,
(ON)BEMIND?

Vluchteling voor de klas
Wie de media volgt over de oorlog in Syrië en 
Irak ziet de ellende die vluchtelingen meemaken 
vaak indringend in beeld. Nog indringender kan 
het zijn wanneer een vluchteling jou zijn verhaal 
persoonlijk vertelt. Dat is ook de ervaring van 
Jannechien van der Kooi van het Dockinga College 
in Dokkum. Jannechien is docent economie en 
stelde met Bregtje de Weert van VluchtelingenWerk 
een speciale lesdag op voor vier van haar klassen 
vmbo3. Leerlingen luisteren ademloos als Ahmed 
Mohamed vertelt over zijn leven als veertienjarige 
jongen in Somalië. Het verhaal van Ahmed is één 
van de laatste onderdelen van de lesdag. ‘We 
beginnen de dag daar niet mee, dat is veel te heftig 
voor de leerlingen.’

Fort Europa razend actueel
Je verplaatsen in de persoon van een jongentje 
of meisje, man of vrouw die zijn land moet 
ontvluchten om in Europa een veilige haven te 
vinden, dat is het spel De bestorming van Fort 
Europa. VluchtelingenWerk biedt het spel al jaren 
aan en tal van scholen maken er gebruik van om 
leerlingen na te laten denken over de complexe 
vluchtelingenproblematiek. Jongeren die aan het 
begin lacherig reageren op ‘een bordspelletje’ 
merken al snel dat het meer is dan een simpel spel. 
Ze ervaren zelf waarom mensen het besluit (moeten) 
nemen om te vluchten, hoe gevaarlijk de reis naar 
Europa kan zijn en hoe lastig het is om als vluchteling 
in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen. Die 
ervaring geeft hen een nieuwe blik op de wereld. •

Behalve voorlichting aan wie nieuw is in ons 
land, geeft VluchtelingenWerk ook voorlichting 
aan wie hier geboren en getogen is. Door de 
verhalen van vluchtelingen te vertellen kweken 
we begrip – want onbekend maakt onbemind. 
Naast landelijke campagnes en een stand op de 
Bevrijdingsfestivals gaan onze vrijwilligers de 
regio in. Naar verenigingen, bedrijven en scholen. 

VLUCHTELINGENWERK OP SCHOOL
Scholen in Groningen, Fryslân en 
Drenthe die interesse hebben om in de 
lessen aandacht te besteden aan het 
thema vluchtelingen, kunnen daarvoor 
terecht bij VluchtelingenWerk Noord-
Nederland: meet2know@vwnn.nl. Het 
voorlichtingsprogramma Meet2Know 
wordt mede mogelijk gemaakt door het 
VSB Fonds en de Provincie Groningen; 
scholen betalen een bijdrage, de hoogte 
daarvan is afhankelijk van de gekozen 
lesonderdelen.

Met de komst van een groot aantal 
vluchtelingen is het COA voortdurend op zoek 
naar nieuwe locaties voor opvang. Wanneer 
een dorp of stad in beeld komt voor de 
vestiging van een AZC wordt voor de bewoners 
van die plaats een voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd. VluchtelingenWerk neemt 
hieraan actief deel. 

Tijdens de bijeenkomst worden plannen 
toegelicht en alle vragen van voor- en 
tegenstanders beantwoord. Vaak neemt 
daardoor weerstand tegen de komst van 
een AZC af en wordt het draagvlak groter. 
VluchtelingenWerk merkt dit onder meer aan 
het grote aantal mensen dat zich aanmeldt als 
vrijwilliger. Het aanbod is zelfs zo groot dat 
we de toestroom slechts met moeite kunnen 
verwerken. VWNN organiseert daarom ook 
speciale bijeenkomsten voor groepen 
potentiële vrijwilligers. Daarin leggen we uit 
wat je als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk 
zou kunnen doen. •

VOORLICHTEN OVER 
NIEUWE AZC’S

‘Een eerlijk verhaal leidde niet tot 
enthousiasme bij inwoners, maar 
wel tot meer begrip.’

Een beleidsambtenaar
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> Zelfredzaam in Nederland

‘Het is bijna symbolisch, dat ik als ex-

vluchteling nu iets kan betekenen voor 

mensen die op dit moment vluchteling en 

in nood zijn. Onze vrijwilligers vervullen 

de grootste rol, maar ook ik kan een 

kleine bijdrage leveren. Misschien een 

vreemde vergelijking, maar toch. Ik moet 

denken aan artsen. Die gooien het hart 

van iemand op tafel, repareren het en 

zetten het terug. Belangrijk werk. Zo 

doen wij op onze manier iets dat van 

belang is voor deze mensen en ik zie dat 

het werkt.’

Ik kan een 
kleine bijdrage 
leveren

Dragoslav Milkovic, Teamleider Integratie VluchtelingenWerk 
voor de gemeenten Westerveld en Noordenveld
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VRIJWILLIGERS VAN VLUCHTELINGENWERK ZITTEN IN DE FRONTLINIE
‘De meerwaarde van VluchtelingenWerk? Dat zijn beslist onze vrijwilligers.’ Dragoslav Milkovic (36) antwoordt resoluut. Voor hem is er geen twijfel. ‘Vrijwilligers zijn onze grootste kracht. De mensen die op een volstrekt 
belangeloze manier, zonder reserves, voorbehoud of egoïsme zich dag in dag uit inzetten om er voor te zorgen dat de eerste stappen van vluchtelingen in Nederland zo probleemloos mogelijk verlopen.’

En problemen zijn er voor de mensen die pas ons 
land binnenkomen te over. Dragoslav ondervond 
het zelf aan den lijve. In februari 2002 kwam hij 
op uitnodiging van de Nederlandse regering met 
bemiddeling van de UNHCR naar ons land. Hij ruilde 
zo het vluchtelingenkamp waar hij 6,5 jaar verbleef 
in voor een verblijf in veiligheid.
‘In het kamp woonde ik met ons gezin in een lokaal 
van een oude vervallen school. Er stonden 8 rijen 
met 4 stapelbedden. We deelden het lokaal met 
20 mensen die we daar voor het eerst zagen. Onze 
enige gemene deler was hetzelfde lot, dat we 
moesten vluchten voor de oorlog.’ 
In Nederland verbleef de familie Milkovic slechts 
enkele maanden in het AZC van Culemborg voordat 
het gezin naar Beilen spoorde. ‘Op het station 
wachtte onze begeleider van VluchtelingenWerk 
op ons, Gilberto de Andrade. Hij was de eerste 
in Drenthe die we de hand mochten schudden. 
In Westerbork – van het kamp – kregen we een 
eigen huis. Een sleutel voor een eigen voordeur met 
toegang tot stromend water en elektra. Ik herinner 
me dat ik de eerste maanden een paar keer wakker 
werd en me realiseerde dat ik in Westerbork was en 

veilig. Geen angst voor een bom die neerknalt. Het is 
raar dat ik moest wennen aan doodnormale dingen.
Het duurde nog jaren voordat ik accepteerde dat ik 
was, waar ik was. Dat ik mijn leven lang mijn naam 
zal moeten spellen. Dat ik Nederlands spreek met 
een tongval. 

Dat mensen mij aanspreken met: “Jij komt hier niet 
vandaan”. Dat ik niet weet met welk volkslied ik 
moet meezingen. Ik ben getekend door mijn vlucht.’
Dragoslav is nu collega van Gilberto de Andrade. 
‘Gilberto hielp ons bij al het papierwerk en gaf 
antwoord op de vragen die ik hem – jong en 
ongeduldig – stelde. First things first, zei Gilberto 
me. Eerst goed de taal leren en dan de volgende 
stap zetten. 
Dat vertellen we de mensen die gevlucht zijn nog 
steeds, leer de taal. We helpen hen bij heel basale 
dingen. Verder coachen we hen. We begeleiden, 
motiveren, beuren op, nemen hen soms bij de hand, 
luisteren en soms spreken we hen streng toe.
Als die stap gezet is ondersteunen we hen om in 
onze samenleving te participeren, bijvoorbeeld met 
vrijwilligerswerk, een stageplek of betaald werk.
VluchtelingenWerk is de peilstok die de temperatuur 
meet binnen de gezinnen van vluchtelingen. We 
komen bij hen over de vloer. Luisteren. De mensen 
weten dat ze ons kunnen vertrouwen. Dat is voor 
hen belangrijk, maar ook voor de samenleving. 
Ik ken geen andere organisaties die mensen die 
naar Nederland vluchten zo nadrukkelijk terzijde 

staan. We zijn allround. We zijn geen specialist 
in psychische, medische of opvoedkundige 
problemen. We zitten echter wel in de frontlinie om 
die signalen te horen en waar te nemen.’ •

FINANCIËLE HULP 
IN SCHRIJNENDE SITUATIES
Het Humanitair Fonds van 
VluchtelingenWerk Noord-Nederland 
leent vluchtelingen in schrijnende 
situaties geld als andere mogelijkheden 
voor hulp zijn uitgeput. Met de financiële 
bijdrage kunnen acute problemen snel 
worden opgelost. Daarbij zijn kleine 
bedragen vaak al van grote betekenis – 
zo leende een vluchteling € 205 voor een 
DNA-onderzoek dat nodig is om herenigd 
te worden met zijn gezin. Het fonds kan 
haar werk alleen doen dankzij bijdragen 
van donateurs, kerken, moskeeën en 
bedrijven.

‘Media lichten vechtpartijen 
uit, maar er zijn zoveel 
mooie verhalen. Mensen die 
vanaf dag één hard werken 
om Nederlands te leren en 
verder te komen. Mensen die 
belastingbetalers zijn en een 
steentje bijdragen aan onze 
maatschappij.’
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> VWNN in getallen

Activa Passiva

Materiële vaste activa 104.171 Reserves en fondsen 2.219.103

Financiële vaste activa 13.750 Kortlopende schulden 1.737.743

Vorderingen 720.187 Voorzieningen 52.845

Liquide middelen 3.171.583

Totaal 4.009.691 Totaal 4.009.691

Balans

Exploitatieoverzicht 2015

Baten Lasten

VluchtelingenWerk Nederland 3.296.107 Personeelskosten 3.979.671

Overige subsidies en baten 3.311.404 Huisvestingskosten 367.699

Rentebaten 32.962 Kantoorkosten 268.525

Overige baten 547.511 Automatiseringskosten 117.998

Vrijwilligerskosten 610.054

Afschrijvingskosten 1.348

Activiteitskosten 18.824

Overige kosten 583.290

Totaal beschikbaar voor doelstelling 7.187.984 Totaal besteed aan doelstelling 5.947.409

Resultaat boekjaar 1.240.574

Kosten beheer en organisatie -432.874

Resultaat boekjaar 807.700

Het grootste deel van het positieve resultaat over 2015 bestaat 
uit een legaat dat we in 2015 ontvingen. In de komende jaren 
besteden we dit - conform de wens van de legaatgever - aan 
projecten in het kader van arbeidsparticipatie.
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> Colofon

VluchtelingenWerk Noord-Nederland als organisatie 
Binnen VWNN werken ruim 2000 vrijwilligers, stagiairs en medewerkers ten behoeve van asielzoekers, vluchtelingen en migranten in  
Fryslân, Groningen en Drenthe. VWNN streeft voor elke vluchteling en migrant naar maatschappelijke, sociale en economische Integratie. 
Op 17 locaties in Noord-Nederland verzorgen wij inburgeringslessen.

Jaarverslag 2015
Jaarverslag voor samenwerkingspartners, relaties, overheden en publiek
Vormgeving en eindredactie: Terp 10 Communicatie

Postbus 70212
9704 AE Groningen
Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
050 – 57 57 290
info@vwnn.nl / www.vwnn.nl

Wilt u helpen? Steun ons door donateur te worden, of maak uw gift over 
op IBAN NL48RABO0329476084 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk
Noord-Nederland te Groningen.

Managementteam
Christine Hillemans - Directeur-bestuurder
Ger Meijer - Regiomanager Asiel
Jacquelien Sterenborg - Regiomanager Integratie
Francine Baard - Regiomanager Inburgering

Klachtencommissie 
Hans van Raamsdonk, Ate Alkema, Gerdien auf dem Brinke
De commissie kreeg in 2015 1 klacht binnen, deze werd niet 
ontvankelijk verklaard. 

Vertrouwenpersonen
Ankie Ellen en Judith Bos. 
Zij werden in 2015 2 keer benaderd. 

OR
Jaap Vellinga, Elizabeth Tjerkstra, Mamadou Congo, Dragoslav Milkovic 
en Hans Kingma

Klankbordgroep Vrijwilligers
Joke Klosters, Wieger Minkes, Jan Schutten, Bob Hiemstra, Henk 
Verspiek

Raad van Toezicht
Roelie Goetsch, Daan Beltman, Harry ter Veen, Bearn Bilker, Gerard 
Vonk, Luuk Feenstra, Marja Janssens, Liane Voerman, Wim Brenkman 
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