
GRONINGEN

Locatie - plaatsnaam Afdeling Openingdagen/uren / 
telefonische bereikbaarheid

Telefoon Bijzonderheden

Groningen Regiokantoor Ma t/m do 050-5757290 info-
noord@vluchtelingenwerk.n
l

Groningen
 

Inburgering 
algemeen, vragen van
de vrijwilligers , 
algemene informatie 
over de inburgering

maandag en vrijdag van 10-15 
uur, anders inspreken

0610133508 
(prive)
Natasha

Groningen Specifieke vragen 
DUO

ma- vr 0649210484 
( prive) Marjan

Groningen Juridisch Ma en do 10-13 uur; di en wo 
13-16 uur

050-5757290

Groningen Perspectief ex-Ama 
opvang

Zelfde tijden als juridisch 
Groningen

050-5757290

Juridisch steunpunt 
Groningen

Gezinshereniging Maandag en donderdag van 
10:00 tot 15:00 uur
Spreekuren op maandag van 
10:00 tot 12:00 uur en 
donderdag van 12:00 tot 15:00 
uur

050-5757290

Delfzijl AZC Ma en wo 10-12 uur 0596-567297 azcdelfzijl
@vluchtelingenwerk.nl 
+31 596 567297

Stadskanaal kantoor Juridisch Di/wo-morgen 0599-618154

Stadskanaal kantoor Maatsch. Begeleiding Di/wo-morgen 06-20110636 
(prive)

Stadskanaal kantoor Aanwezig Greet
Christian: wo ochtend

Di/wo/do
8.15 – 16.45

Medewerkers 
thuis

*info telefoonnummer 
m.b.t. melden  inloopspreek-



“ stand by” m.b.t.
ondersteuning

uur buitendeur. Gecontro- 
leerde ondersteuning.

AC Ter Apel (gesloten) asiel Bereikbaar per mail wbacta@vluchtel
ingenwerk.nl

VBL Ter Apel Juridisch Dinsdag en donderdag van 9:30 
tot 15:00 uur

0599-481063 vblterapel@vluchtelingenwe
rk.nl

Veendam/ Pekela Integratie Gesloten 0610753099

Veendam/ Pekela Integratie Gesloten 0614561978

Winsum Inburgering Telefonisch op woensdag van 
13:00 tot 16:00 en op 
donderdag van 10:00 tot 15:00 
uur
Per mail van maandag t/ 
donderdag. 
Het kantoor in Winsum is in 
ieder geval tot 6 april gesloten.

050-5757290 t  avandijk@vluchtelingenwer  
k.nl     

mailto:tavandijk@vluchtelingenwerk.nl
mailto:tavandijk@vluchtelingenwerk.nl




FRIESLAND

Locatie - plaatsnaam Afdeling Openingdagen/uren / 
telefonische bereikbaarheid

Telefoon Bijzonderheden

Balk AZC Maandag – en 
donderdagochtend telefonisch 
spreekuur van 9.30 – 11.30/ 
open voor urgente zaken.
Dagelijks bereikbaar via telefoon
en mail

0513- 435076 azcbalk@vluchtelingenwerk.
nl

Friesland Noord 
(Dokkum)

Integratie+ 
Inburgering

Woensdagmiddag 13 – 15.30 
uur 

06-23861790

Drachten AZC Maandag – en dinsdagochtend 
telefonisch spreekuur van 9.30 –
11.30/ open voor urgente zaken.
Dagelijks bereikbaar via telefoon
en mail. 

 0512-546363
   

azcdrachten@vwnn.nl

Drachten Noodopvang Wo: Alleen uitbetaling aan 
bestaande deelnemers!

Bestaande 
deelnemers 
hebben mobiele 
nummer. (Nr niet
openbaar)

Leeuwarden Juridisch / 
maatschappelijke 
begeleiding / 
gezinshereniging

Ma-do 09:00-14:30 058-2504184 / 
058-2131323

Sint Annaparochie AZC dinsdag en donderdag +31 518-404528 azcsintannaparochie@vlucht
elingenwerk.nl 

Sneek AZC Tel: Ma t/m do 9.00-16.00;
di- en do.morgen  09.30-13 uur; 
alleen op afspraak

0515-426726 azcsneek@vluchtelingenwer
k.nl

mailto:azcsneek@vluchtelingenwerk.nl
mailto:azcsneek@vluchtelingenwerk.nl
mailto:azcbalk@vluchtelingenwerk.nl
mailto:azcbalk@vluchtelingenwerk.nl


DRENTHE

Locatie - plaatsnaam Afdeling Openingdagen/uren / 
telefonische bereikbaarheid

Telefoon Bijzonderheden

Juridisch Steunpunt 
Drenthe – Assen

Juridisch / 
Gezinshereniging

Gebouw aan de Overcingellaan 
is gesloten, geen spreekuur. Wel
bereikbaar per mail, telefoon en 
WhatsApp 

(0592) 481091
en 06-23679840
(vaste nummer is
doorgeschakeld 
naar mobiel)

Assen AZC Maandag- en 
donderdagochtend aanwezig 
voor urgente zaken. Verder 
telefonisch en via mail 
bereikbaar tijdens 
kantoortijden. 

0592-481090
(vaste nummer is
doorgeschakeld 
naar mobiel)

Borger-Odoorn -Juridisch / 
gezinshereniging / 
maatschappelijke 
begeleiding
-alleen op afspraak

Ma tm do. 9-17
vr. 9-13

0591-649145

Coevorden -Jur/ gh/ mb
-alleen op afspraak
-spreekuur dinsdag 
tijdelijk gesloten

Ma tm do. 9-17
vr. 9-13

0591-649145

Emmen
-Jur/ gh/ mb
-alleen op afspraak
-spreekuur 
donderdag tijdelijk 
gesloten

Ma tm do. 9-17
vr. 9-13

0591-649145

Meppel Integratie Ma,di,do ochtend via tel.+ mail 
bereikbaar.  Geen spreekuren!

06-57082629

Tynaarlo / Assen / Aa en Juridisch, Alle locaties zijn gesloten. 0592-310295 tynaarlo@vwnn.nl

mailto:tynaarlo@vwnn.nl


Hunze maatschappelijk 
begeleiding en 
inburgering

Bereikbaar via tel / whapp / of 
email

assen@vluchtelingenwerk.nl
aaenhunze@vluchtelingenw
erk.nl

Zweeloo AZC maandag t/m donderdag van 9 –
16 

0591-372929

mailto:aaenhunze@vluchtelingenwerk.nl
mailto:aaenhunze@vluchtelingenwerk.nl

