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Als we de media moeten gelo-
ven, voelen veel Nederlanders 
zich niet meer thuis in hun stad. 
Hun straat is hun straat niet meer. 
Ze zijn het gevoel van geborgen-
heid kwijtgeraakt en dat komt met 
name, wordt gezegd, door ‘al die 
buitenlanders’. 

Asielzoekers, vluchtelingen en 
migranten in ons land zijn van 
hun kant net zo hard op zoek naar 
een gevoel van veiligheid als de 
oorspronkelijke bewoners – en 
misschien nog wel harder. Die 

´welkome samenleving´ moet dan 
haast wel ergens in het midden 
liggen.
Nederlanders zullen moeten be-
seffen dat integratie van twee 
kanten moet komen. ‘Nieuwe Ne-
derlanders’ moeten zich keihard 
inspannen om onze taal te leren 
en een plekje in onze maatschap-
pij te veroveren. Wij zullen open 
moeten staan voor mensen uit an-
dere streken, die hun toevlucht in 
ons land zoeken. Aan dat laatste 
schort het in ons land nog te veel.
Aan ons, als medewerkers van 

VWNN, de moeilijke maar prach-
tige taak hierbij een brugfunctie te 
vervullen. Ons werk om voor een 
van de meest kwetsbare groe-
pen in de samenleving het leven 
mogelijk en draaglijk te maken, 
draagt bij aan een maatschappij 
waarin het ook voor de ‘oude Ne-
derlanders’ goed toeven is. 

Daarom wens ik alle oude en nieu-
we inwoners van dit land eerst en 
vooral: geborgenheid!

Eduard van Zuijlen, voorzitter
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Begin 2010 is VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland actief in elf 
AZC’s en het asielcomplex Ter 
Apel. Net na de zomer sluit het 
AZC te Appelscha. Ter Apel valt 
dit jaar voor het eerst onder onze 
Regionale Afdeling, en niet meer 
onder het Landelijk Bureau van 
VluchtelingenWerk. Uit een evalu-
atie blijkt dat de medewerkers te-
vreden zijn over de nieuwe situatie. 

NieUWe VReemDeLiNgeNWeT
Als per 1 juli de Vreemdelingen-
Wet verandert, heeft dat grote 
consequenties voor de asielzoe-
ker én voor ons werk. Zo wordt de 
asielperiode versneld en krijgen 
asielzoekers die direct worden af-
gewezen nog vier weken opvang. 
Verder is er nu een rust- en voor-
bereidingstermijn voor de daad-
werkelijke aanvang van het eerste 
en het nader gehoor. Het blijkt dat 
er qua logistiek soms vervelende 
situaties ontstaan die niet bijdra-
gen aan een goede asielprocedu-

re. Waar nodig geven we hierover 
signalen af en proberen we beleid 
en uitwerking van het beleid te be-
invloeden. 
De wijzigingen in de Vreemdelin-
genWet hebben ook invloed op 
ons werk in de AZC’s in Dren-
the, groningen en Friesland. Die 
vangen nu weer alle categorieën 
asielzoekers op. Daarbij is een 
aantal AZC’s aangewezen voor 
de ‘vierwekenopvang’ van direct 
afgewezen asielzoekers. in die 
vier weken werkt de overheid aan 
terugkeer. Wat er gaat gebeuren 
als personen niet binnen vier we-
ken terugkeren, blijft onhelder. 

DUURZAme TeRUgkeeR
Vanaf maart participeren we in 
het project Duurzame Terugkeer. 
Wij hebben als taak terugkeer 
bespreekbaar te maken en voor-
lichting te geven als de kansen op 
asiel klein of nihil zijn. Belangen 
en beelden van diegene die asiel 
heeft aangevraagd, sporen vaak 

niet met de realiteit van de afwij-
zing. Toch moeten we eerlijke en 
realistische informatie geven. •

Asiel
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31-12-10 31-12-09 opmerkingen

Aantal AZC’s 10 (sluiting Appelscha) 11 (sluiting Dokkum) 12 AZC’s op 31-12-08
Actieve dossiers 5800 (6% boven prognose) 6100 (11% boven prog-

nose)
Voorlichting 633 (half jaar) 1227 (heel jaar)
Procesbegeleiding 622 (half jaar) N.v.t.
Voorlichting terugkeer* 850 N.v.t. *) incl. VBL (Vrijheids-

beperkende Locatie)
Coaching terugkeer* 315 N.v.t. *) incl. VBL
VluchtVerhaal Analyses* 215 1307 *) incl. VBL
Begeleiding bij terug-
keer*

324 N.v.t. *) incl. VBL

Uren inzet vrijwilligers 31.052 uren (16,58 fte) 30.248 (16,18 fte) Stijging 2,5%
Uren inzet stagiairs 9.746 (5,21 fte) 6.931 (3,70 fte) Stijging 41%
Aantal spreekuren 1771 (34 per week) 1873 (36 per week)
Aantal uren spreekuur 5024 (97 per week) 5281 (102 per week)

Een jaar vol veranderingen

Naast het werk op de ‘gewone’ 
AZC’s valt onder de afdeling 
Asiel:

•	 Juridisch	 loket/Stip	 Leeu- 
 warden en groningen
•	 Gezinshereniging	 Leeuwar- 
 den en groningen
•	 samenwerking	 met	 Fier	 
 Fryslân inzake mensenhan- 
 del (Leeuwarden)
•	 Aanmeldcentra	 (AC)	 in	 Ter	 
 Apel
•	 Procedure	 Opvang	 Locatie	 
 (POL) in Ter Apel
•	 Vrijheidsbeperkende	 Loca- 
 tie (VBL) in Ter Apel
•	 Project	 Duurzame	 Terug- 
 keer
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Slechtnieuwsgesprekken vind ik het moeilijkst
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NieUW kABiNeT
Het kabinet dat eind 2010 aan-
treedt, wil asielprocedures ver-
korten en meer doen om afgewe-
zen asielzoekers het land uit te 
zetten. Als belangenorganisatie 
houden we een vinger aan de 
pols: aan eerlijke procedures en 
bescherming van mensen mag je 
niet tornen. We willen de mense-
lijke maat hooghouden, speciaal 

als het gaat om kinderen. Niet in 
alle gevallen mag de juridische 
‘bril’ de doorslag geven: fatsoen 
en humaniteit spelen ook een rol. 
Deze zaken komen met name in 
het gedrang bij het uitzetten en op 
straat zetten van mensen.

OPmeRkiNgeN
•	 de	inzet	van	vrijwilligers	en	sta-

giairs neemt toe, ondanks het 

dalende aantal AZC’s. 
•	 de	 inzet	op	VluchtVerhaal	Ana-

lyses loopt (helaas) terug. Re-
den hiervoor is de tijdsintensie-
ve inzet op wijzigingen Vreem-
delingenWet en het bespreek-
baar maken van terugkeer.

•	 het	 aantal	 actieve	 dossiers	
daalt, evenals het aantal 
spreekuren. Dit komt doordat 
het aantal AZC’s afneemt. •

Al bijna twaalf jaar werkt Trijnie 
Holsappel een dag per week vrij-
willig in een AZC. eerst in haar 
woonplaats Zuidlaren. Toen het 
AZC daar zijn deuren sloot, zette 
Trijnie haar werk voort in geeu-
wenbrug (Drenthe). Hier wonen 
ongeveer tweehonderd vluchtelin-
gen. Drie vaste vrijwilligers staan 
hen twee ochtenden per week te 
woord. 

‘in een kerkblad las ik dat in een 
vakantiepark in de buurt asiel-

zoekers werden op-
gevangen. Samen 
met een vriendin 
bezocht ik weke-
lijks een gezin. een 
buurvrouw maakte 

me enthousiast 
om bij Vluch-
te l ingenWerk 
aan de slag te 

gaan. Het leek me moeilijk, gezien 
alle procedures. maar toen ik een 
open dag bezocht, overtuigden ze 
me er daar van dat het meeviel. ik 
doe dit vrijwilligerswerk met veel 
voldoening. Op deze manier kan 
ik mijn geloof handen en voeten 
geven. ik heb graag contact met 
mensen, ik wil ze tijd en aandacht 
geven.’

‘in de ochtenden is er spreekuur 
voor vluchtelingen. Soms komen 
ze alleen voor een praatje, vaker 
zoeken ze hulp bij papieren, re-
gels en juridische procedures. Wij 
proberen ze overal bij te onder-
steunen. Vragen over praktische 

zaken lossen we vrij snel op. Bij 
juridische vragen duurt dat vaak 
langer doordat er veel administra-
tief werk bij komt kijken.’

mOeiZAme PROCeDURe
‘Als de situatie uitzichtloos is, 
helpt VluchtelingenWerk ook bij 
de terugkeer. Slechtnieuwsge-
sprekken vind ik het moeilijkst. 
ik herinner me een jongeman in 
Zuidlaren die in een moeizame 
procedure zat. in geeuwenbrug 
kwam ik hem weer tegen. Uitein-
delijk was hij uitgeprocedeerd. De 
boodschap is dan hard: ga zelf, 
of je wordt weggebracht. ik weet 
dat hij nu illegaal in Nederland 
verblijft.	 Je	 voelt	 je	 machteloos	
als zulke dingen gebeuren. Als je 
het in je eigen land zo slecht hebt, 
zou ik het ook proberen. Dus ik 
kan me wel voorstellen dat je kan-
sen grijpt.’ •

‘Wij proberen ze 
overal bij te onder-
steunen.’

inzet van de medewerkers voor de hele afdeling Asiel

Afdeling Asiel 2010 2009

inzet vrijwilligers 28 fte 16 fte
inzet stagiairs 7 fte 4 fte
inzet betaalde medewerkers 15 fte 7 fte
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Veel is in verandering. Door de 
kortere asielprocedure beheersen 
vluchtelingen onze taal, gewoon-
ten en gebruiken minder goed. 
Gezinshereniging	 en	 financiële	
begeleiding vragen steeds meer 
tijd van onze medewerkers. Re-
gulier blijven de volgende werk-
zaamheden:

PRe-VeSTigiNg eN 
HUiSVeSTiNg
De noordelijke gemeenten heb-
ben een grote achterstand in de 
huisvestingstaakstelling van sta-
tushouders. Als eerste roept de 
gemeente Pekela daarbij onze 
hulp in. Dat helpt: in de periode 
september-december weet VWNN 
al 8  statushouders te huisvesten. 
VluchtelingenWerk werkt in alle 
AZC’s aan een vertrouwensrela-
tie met asielzoekers. Daardoor 
kunnen wij voor gemeenten een 
belangrijke rol spelen in de pre-
vestiging van statushouders. Als 
hij een woning bekijkt informeren 
wij de statushouder over zaken 
als openbaar vervoer, scholen 
en winkels. eventuele bezwaren 
rond de acceptatie van de woning 
nemen we zo mogelijk weg. Wordt 
de woning geaccepteerd, dan zor-
gen wij voor het tekenen van het 

huurcontract, inschrijving bij gBA, 
SoZaWe, UWV en een inrichtings-
krediet. 
De start is gemaakt!

HUiSVeSTiNg UiTgeNODigDe 
VLUCHTeLiNgeN
We lichten gemeenten voor over 
het nieuwe opvangmodel van het 
COA voor uitgenodigde vluchte-
lingen. Plan is deze mensen, die 
vaak jarenlang in vluchtelingen-
kampen leefden, voortaan direct 
in de gemeenten te huisvesten. 
De doelgroep vraagt in de start-
fase intensieve begeleiding. Ne-
derland neemt jaarlijks zo´n 500 
uitgenodigde vluchtelingen op, 

de drie noordelijke provincies een 
deel daarvan.

MAATSChAPPeLiJke	
BegeLeiDiNg
Ons spreekuur voor admini-
stratieve,	 juridische	 en	 financi-
ele werkzaamheden is succesvol. 
Het voorkomt dat vluchtelingen 
onnodig	 in	 een	 financieel	 kwets-
bare situatie komen te zitten of 
bijvoorbeeld een dubbel abon-
nement nemen. Het bevordert 
ook de zelfredzaamheid: vluch-
telingen leren zelf de hulpvraag 
te formuleren en wennen aan 
de loketten van gemeenten.  
Vervolg op pagina 5

Per 1 januari 2010 starten Vluch-
telingenWerk Nederland-emplooi, 
UWV WeRkbedrijf en de Stich-
ting voor Vluchteling-Studenten 
UAF het project ‘Verankering Ba-
nenoffensief’. Het project loopt 
twee jaar, en heeft als doel vluch-
telingen naar werk te begeleiden.  

in 2010 zit het economisch tij en 
de hoge werkloosheid ons niet 
mee. Toch helpen we in Noord-
Nederland 37 mensen aan een 
baan of stage. 

een resultaat waar we trots op 
zijn!

Integratie
in
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Succesvolle verankering

Meedoen in Noord-Nederland

4.

oNdErWEg MEt EEN bEdaNkJE

Noord-
Nederland

betaalde baan 7
leer-werktraject 26
stage 4
totaal 37
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Ze weet als geen ander hoe het 
leven in een asielzoekerscentrum 
is. Zeljka Crnogorac (46) wachtte 
namelijk zelf negen jaar lang op 
haar verblijfsvergunning. Drie 
jaar geleden kwam het verlos-
sende antwoord: zij en haar twee 
dochters mochten in Nederland 
blijven. Nu zet Zeljka zich op het 
integratiekantoor te Stadskanaal 
als vrijwilligster in voor kinderen 
in AZC’s.

‘Het leven in een centrum is on-
gelooflijk	zwaar.	ik	noem	het	altijd	
een open gevangenis: je hebt wel 
een dak boven je hoofd, maar je  
mag niets. Dit veroorzaakt stress: 
het begin van een vicieuze cirkel 
van problemen. De stress ver-
oorzaakt concentratieproblemen, 
waardoor je de taal moeilijk leert. 
Je	mag	 niet	 werken.	 Zo	wordt	 je	
isolement steeds groter. iedere 
dag is hetzelfde.
integreren begint niet bij de ver-
gunning, maar al op het moment 
dat je in een AZC in Nederland 

komt. ik weet hoe lastig het is als 
je na zo lang wachten weer mee-
doet in een samenleving. 
Alle inburgering begint bij Vluchte-
lingenWerk, hier vinden asielzoe-
kers echte steun. Daarom wil ik 
door zinvol werk iets terugdoen.’

NOOiT RUST
‘kinderen zijn vaak de dupe in 
een AZC. Doordat de ouders zo 
opgaan in hun eigen problemen, 
kunnen ze het vaak niet opbren-
gen goed voor hen te zorgen. kin-
deren zwerven ’s avonds laat nog 
door het centrum, zijn niet goed 
aangekleed. er spelen vaak alco-
hol- of medische problemen en er 

is ruzie. en nooit is het rustig in 
het centrum. Terwijl je omgeving 
bepaalt wie je wordt. 
kinderen gaan naar school en le-
ren de taal, zo worden ze vaak de 
tolk voor hun ouders. een zware 
taak, waardoor een kind veran-
dert. Ze missen vaak lessen op 
school. Ze zijn niet langer kind, 
maar volwassenen in het lichaam 
van een kind. Daarom wil ik hen af 
en toe even alles laten vergeten. 
Weer even kind laten zijn. Samen 
spelen, knutselen, tekenen, voor-
lezen. maar ook belangrijk: naar 
buiten, de wereld  
in.’	•

Vervolg van pagina 4
Deze werkwijze geeft vrijwilligers 
tijd en ruimte om betere individu-
ele maatschappelijke begeleiding 
te bieden aan vluchtelingen. 

eDUCATie 
in	Assen	krijgen	30	vluchtelingen/
migranten extra taalondersteu-
ning om de zelfredzaamheid en 
participatie te vergroten en het 
sociale netwerk te verbreden via 
instapcursussen.
De cursus helpt de deelnemers op 

weg naar een reguliere alfabetise-
ring- of inburgeringcursus.
groepsgewijs zijn er in het noor-
den educatie-activiteiten zoals 
huiswerkbegeleiding en voorbe-
reiding op het praktijkexamen. 
in 13 gemeenten worden inbur-
geraars via taalcoaches bij hun 
spreekvaardigheid ondersteund.

PARTiCiPATie
in het kader van het project Veran-
kering Banenoffensief Vluchtelin-
gen wordt een structurele alliantie 

gestart met partners in de regio. 
in emmen bijvoorbeeld met ge-
meente, UWV-werkplein en UAF. 
in groningen halen we samen met 
het Noorderpoort College goede 
resultaten op het gebied van re-in-
tegratie. We plaatsen 30 vluchte-
lingen op een werkervaringsplek. 
We beschrijven de methodieken 
voor arbeidsmarktoriëntatie en –
training. in groningen en emmen 
zijn trainingen hierover. Verder 
ronden we de methodiek intercul-
turele communicatie af. •

‘Integreren begint al in het aZC’
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‘Kinderen gaan naar 
school en leren de 
taal, zo worden ze 
vaak de tolk voor 
hun ouders.’

5.



jaarverslag 2010, Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

in 2010 verzet het projectbureau 
veel werk. We voeren niet alleen 
bestaande projecten uit, maar 
ontwikkelen ook nieuwe activitei-
ten. Zo geven we vluchtelingen 
een kans, een zetje in de rug om 
deel uit te maken van de samen-
leving. 

De projecten die we uitvoeren lo-
pen uiteen van empowerment-trai-
ningen voor vrouwen tot vakantie 
voor kinderen en van schuldhulp-
verlening tot voorlichting. Over 
een aantal projecten leest u elders 
in dit jaarverslag meer. De overige 
projecten die in 2010 lopen lichten 
we hier kort toe.

WeReLDBURgeRS
in groningen, Dokkum, Heeren-
veen en Assen voeren we in 2010 
het programma ‘Wereldburgers’ 
uit.  Deelnemers leren elkaars we-
reld kennen. Ze maken ook kennis 
met de verschillende landen waar 
vluchtelingen vandaan komen. 
De formule van Wereldburgers 

trekt minder deelnemers dan ver-
wacht. De personen die wel deel-
nemen zijn over het algemeen erg 
positief over het programma.

SHAHReZADe
Shahrezade is een bijzonder 
project gericht op empowerment 
voor vluchtelingen- en migranten-
vrouwen. in 2008 en 2009 namen 
twee groepen vrouwen deel aan 
het programma van Shahrezade. 
in 2010 voeren we het programma 
uit in groningen en Lemmer. in 20 
bijeenkomsten leren de vrouwen 
veel, en geven met nieuwe kracht 
vorm aan hun eigen toekomst. 
Veel vrouwen zoeken nu een 
baan, volgen een opleiding of 
gaan als vrijwilliger aan de slag. 

exPeRimeNT PeRSPeCTieF
in Leeuwarden, groningen en 
Drachten begeleiden we (ex)
AmA’s in hun juridische procedu-
re, hun maatschappelijke situatie 
of bij terugkeer.  Veel jongeren 
maken in 2010 gebruik van het 
experiment: 
in groningen hebben we 30 deel-
nemers, in Leeuwarden 14 en in 
Smallingerland 22.  

Nieuwe projecten
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Projectbureau

En, hoE zit hEt EigEnlijk mEt jou? 
hoEvEEl contactEn hEb jij?

ben jij ook Enthousiast? geef je snel op via de 
mail naar aritzema@vwnn.nl of moostenbrug@
vwnn.nl vermeld hierin in ieder geval je naam, 

telefoonnummer en emailadres.

voor het project onze Wereld is vluchtelingenWerk noord 
nederland op zoek naar jongeren (12 tot 18 jaar) uit niet-
westerse culturen, die samen met nederlandse jongeren 
willen praten over verschillende onderwerpen. sommige 
nederlandse jongeren hebben nog nooit contact gehad met 
iemand uit een ander land. vind jij dit ook niet een beetje 
vreemd? hier kan jij verandering in brengen! 

onder begeleiding van twee trainers van 
vluchtelingenWerk kom je tien keer bij elkaar.  
je gaat verschillende dingen doen en praten over 
bijvoorbeeld: sport, geloof,mode, familie, feesten, 
mijn en jouw land, vriendschap, de toekomst.

samen met je school kunnen we kijken of dit 
misschien een maatschappelijke stage kan worden, 
of dat je op een andere manier iets ‘terug kan 
verdienen’.

kom, doE mEE, 
En Word EEn 

WErEldburgEr

6.

FiNANcieriNg
We	 zoeken	 ook	 financiering	 voor	
onze projecten. Dat is vaak een 
lange weg, maar linksom of rechts-
om; uiteindelijk vaak met succes. 
in 2010 ontwikkelen we de projec-
ten ‘Taalmaatjes’ en ‘Schuldhulp-
verlening’ en ontvangen hiervoor  
financiering.	
Voor het project ‘mannenemanci-
patie’ zoeken we nog fondsen.
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kaja Fokkema (22) is derdejaars 
hbo-studente maatschappelijk 
Werk & Dienstverlening. Ze loopt 
stage op het integratiekantoor van 
VWNN in Heerenveen. 

Hier zetten ongeveer dertig vrij-
willigers zich in voor maatschap-
pelijke hulp aan vluchtelingen. 
Verder houden twintig vrijwilligers 
zich bezig met het project Taal-
maatjes/Taalcoaches.	
‘Taalcoaches bereidt mensen 
voor op hun inburgeringexamen. 
We helpen bij het maken van een 

portfolio en bij vragen over de cur-
sus. Taalmaatjes is bedoeld voor 
sociaal geïsoleerde mensen die al 
langer in Nederland wonen. Som-
mige vrouwen spreken amper 
Nederlands en komen daardoor 
de deur niet uit. Hun man doet 
de boodschappen. Deze vrouwen 
zijn niet zelfstandig en durven ook 
niet te oefenen. Hun kinderen zijn 
hier vaak de dupe van. Zij worden 
de tolk voor hun moeder.’

De DeUR UiT
‘Wat ik doe met mijn taalmaatje? 
ik ga bijvoorbeeld naar de su-
permarkt en wijs daar producten 
aan. Zij probeert de producten te 

benoemen en te zeggen wat die 
kosten. Ook rekent ze zelf af. Op 
kantoor bereiden we dit voor met 
een rollenspel en achteraf bespre-
ken we hoe het ging. Ook werken 
we met de methode ‘De deur uit’. 
Hier staan plaatjes en opdrachten 
in, waardoor je de dagelijkse din-
gen bespreekt. er zijn thema’s als 
‘supermarkt’, ‘eten’, ‘slapen’ en 
‘schoonmaken’.

ik vind het leuk als mijn taalmaatje 
zelf met plannen komt. Zo legde 
ik kortgeleden op haar verzoek uit 
hoe internetbankieren werkt. Ze 
vraagt steeds meer en wordt zo 
zelfstandiger. 

We gingen onlangs samen naar 
een restaurant, waar we choco-
lademelk dronken. Ze vroeg me 
hoeveel het kostte. Ze wilde dat 
namelijk nog wel eens doen, maar 
dan alleen met haar zoontjes.’ •

‘Mensen durven de taal niet te oefenen’
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kiNDeRVAkANTieS
in de zomer van 2010 genieten 60 
vluchteling-kinderen uit Noord-Ne-
derland van een verdiende vakan-
tie, georganiseerd door Vluchte-
lingenWerk. een bijzonder project 
dat inmiddels jaarlijks terugkeert. 

SCHULDHULPVeRLeNiNg
Vluchtelingen die vanuit een AZC 
nieuw in een gemeente komen 
wonen, hebben nog geen enkele 
ervaring	met	financiële	zaken	als	
huur, toeslagen, gemeentelijke 
belastingen, kwijtschelding. 
Ook bij de overstap van een uit-

keringssituatie naar werk komen 
nieuwe	financiële	zaken	kijken.	

in september 2010 start daarom 
een nieuw project: Schuldhulpver-
lening. We leiden vrijwilligers op 
om vluchtelingen te ondersteunen 
bij	hun	financiële	zaken.	•

‘Ik vind het leuk als 
mijn taalmaatje zelf 
met plannen komt.’
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een van de meest belangrijke   
projecten die VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland de laatste jaren 
ter hand neemt is kwaliteit in Di-
versiteit.
Doel van het project is de orga-
nisatie te versterken door nieuwe 
en ook andere kwaliteiten binnen 
te halen. Naast de huidige mede-
werkers en vrijwilligers – vaak ou-
dere en vooral witte medewerkers 
– kunnen jongeren en niet wester-

se allochtonen die extra kwaliteit 
bieden.
een	voorbeeld?	Jongeren	hebben	
vaak meer kennis en ervaring met 
computers, moderne communica-
tiemiddelen en sociale media. Die 
vaardigheden hebben een meer-
waarde voor VluchtelingenWerk.
VWNN wil zich tot diverse or-
ganisatie ontwikkelen en heeft  
daar veel voor over. in 2010 wer-
ken twee medewerkers als aan-

jager van deze ontwikkeling. Ze 
initiëren discussies, organiseren 
trainingen en ondersteunen bij het 
werven nieuwe vrijwilligers.

Begonnen de aanjagers hun werk 
in 2009, voor de andere collega’s 
krijgt het project in januari 2010 
een gezicht tijdens de vrijwilligers-
dag in het groninger martiniplaza.
eind mei manifesteert diversiteit 
zich opnieuw en met nadruk. Het 
merendeel van de betaalde me-
dewerkers neemt deel aan een 
tweedaagse bijeenkomst in Frys-
lân. Ze buigen zich over diversiteit 
en de koers die de organisatie wil 
varen. 

Het diversiteitsproject biedt me-
dewerkers ook scholing.  Hier-
van maken zij gretig gebruik. 
Naast scholing van de ‘oude’ me-
dewerkers staat werving van nieu-
we collega’s hoog op de agenda. •

Vrijwilligers
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de ambitie tot diversiteit

NadENkEN oVEr VErSChIllEN
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VWNN wil met het diversiteitspro-
ject minimaal 130 jongeren en 130 
migranten als vrijwilliger werven.
Dat verloopt voorspoedig. Dankzij 
wervingsacties op hogescholen 
en de Rijksuniversiteit groningen 
sluiten veel jongeren zich aan.

Voldoende migranten werven 
vraagt meer creativiteit. iets dat  
daaraan kan gaan bijdragen is het 
project ‘Onze Wereld’. Onderdeel 
van dat project zijn jongeren die 
als vrijwilliger hun vluchtverhaal 
vertellen op scholen. Soms ko-
men deze jonge vluchtelingen op 

witte scholen waar leerlingen nog 
niet eerder in contact kwamen met 
vluchtelingen en migranten. 

Voor het project kwaliteit in Di-
versiteit ontvangt VWNN subsidie 
van het ministerie voor Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. 
De Provincie Fryslân draagt ook 
financieel	 bij	 aan	het	 diversiteits-
project. Zo kan VWNN jongeren 
en allochtonen werven, begelei-
den en ondersteunen, maar ook 
een  model maken voor werving 
van jongeren en allochtonen als 
vrijwilliger. •

Werving
Om diversiteit ook na de project-
periode te waarborgen, leidt 
VWNN in 2010 een aantal mede-
werkers op tot diversiteitstrainer.

De coaches reizen in 2011 door 
de drie provincies naar de ver-
schillende locaties van VWNN.

Ze bieden de teams hulp bij het 
verbeteren van team- en individu-
ele prestaties en helpen diversiteit 
ook lokaal een plaats te geven. •

trainers
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kwaliteit in Diversiteit is een 
project dat omarmd wordt door 
VWNN, maar ook door de andere 
dertien regio’s van Vluchtelingen-
Werk en het Landelijk Bureau. 
Bij VWNN lijkt het project kwaliteit 
in Diversiteit goed te landen.
Jet	Ouderkerken:	‘Wij	hebben	hier	
bij VWNN een aantal voordelen. 
Zo is het een voordeel dat Triene-
ke en ik dit project met zijn tweeën 
trekken, maar ook dat we in een 
goed lopende organisatie zitten. 
Vanaf dag 1, nee vanaf dag 0 had-
den wij de volledige steun van het 
management. Dat is heel stimule-
rend. 

Tweemaandelijks bespreken we 
met ger meijer (de verantwoor-
delijk manager) de voortgang. 
We ontdekken gaandeweg dat we 
veel meer taken in de organisatie 
moeten leggen.’
Het diversiteitsproject biedt ook 
een oplossing voor sterk vergrijs-
de afdelingen. 
Jet:	 ‘er	zijn	afdelingen	waarbij	de	
vrijwilligers gemiddeld over de 
zeventig jaar oud zijn. Daar ont-
staat binnen afzienbare tijd een 
personeelsprobleem als vrijwil-
ligers vanwege hun leeftijd gaan 
stoppen. 
Nieuwe vrijwilligers zijn hier van 

belang. een divers team, met 
mannen en vrouwen, jongeren 
en ouderen, allochtonen en au-
tochtonen, die elkaars kennis en 
ervaring op diverse terreinen aan-
vullen, kunnen een sterk team 
vormen. Zo’n team toont de kracht 
van diversiteit.’
Trieneke: ’Om als organisatie 
onze expertise overeind te hou-
den en verder te verbreden, moe-
ten we diverser worden. 
Daarvoor moet het in onze genen 
komen te zitten. We willen dan 
ook een collectieve visie ontwik-
kelen waarin diversiteit een plaats 
heeft.’ •
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diversiteit in de genen 
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Het martiniplaza is 22 januari het 
decor voor de vrijwilligersdag van 
VWNN. Zo’n 175 vrijwilligers vin-
den de weg naar een gezellige 
ontmoetingsdag waar diversiteit 
het belangrijkste ingrediënt is.
Aanjager	 Jet	 Ouderkerken	 en	
Trieneke Hijma maken collega’s 

warm voor een diverse organisa-
tie met meer jongeren en mensen 
met een andere culturele achter-
grond.
Bij de aanwezigen staat de vraag 
of een diverse organisatie wense-
lijk is, niet ter discussie. Wat men-
sen vooral bezig houdt is de vraag 

hoe je bereikt dat de organisatie 
divers wordt. 
Vol ideeën en enthousiasme zet-
ten de vrijwilligers talloze opmer-
kingen en tips op papier. Het is 
dan	aan	Jet	en	Trieneke	–	de	aan-
jagers van Noord-Nederland – er 
iets van te brouwen. •

Vrijwilligersdag 2010

VrIJWIllIgErS IN gESprEk
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met ons Voorleesproject winnen 
we in groningen de Provinciale 
waarderingsprijs 2010. Het gaat 
dan ook succesvol van start in de 
gemeenten Pekela en Stadska-
naal. in Pekela lezen we bij vier 
gezinnen voor, in Stadskanaal bij 
zeven. Het streven is ervoor te 
zorgen dat ouders of eventuele 

overige gezinsleden het voorle-
zen overnemen. een traject duurt 
een half jaar. 
De kinderen reageerden enthousi-
ast en kijken iedere keer weer uit 
naar het volgende voorleesuurtje.

Door het Voorleesproject verbe-
tert niet alleen het Nederlands 

van de kinderen (van twee tot 
zes jaar), maar ook van het gezin 
waarin zij opgroeien. Dat stimu-
leert de integratie en participatie 
weer. kinderen van deelnemen-
de gezinnen hebben een betere 
startpositie in het onderwijs. Op 
latere	 leeftijd	hebben	zij	er	profijt	
van dat ze de Nederlandse taal 
beter beheersen. 

OUDeRPARTiCiPATie
Het project bevordert ook de par-
ticipatie van allochtone ouders op 
scholen. Het draagt bij aan inter-
culturele ontmoetingen tussen ou-
ders, vrijwilligers en (eventueel) 
jongeren die een maatschappe-
lijke stage lopen. Tevens kan het 
Voorleesproject ontmoetingen 
tussen gezinnen van vluchtelin-
gen bevorderen. •

Voor zittende en nieuwe wethou-
ders en raadsleden organiseert 
VluchtelingenWerk Noord-Neder-
land begin juni drie provinciale 
bijeenkomsten. Ook burgemees-
ters en beleidsambtenaren zijn 
van harte welkom. ‘Vluchten hoeft 
niet meer, meedoen wel!’, luidt het 
motto. Tijdens deze middagen ge-
ven we voorlichting over de route 
die asielzoe kers en vluchtelingen 
afleggen,	 inclusief	 alle	 informatie	
over actuele ontwikkelingen en 
wet- en regelgeving. 

Ook vertellen drie vluchtelingen 
en de vrijwilligers die hen bijstaan 
over hun praktijkervaringen. Over 
hoe lang de route tot het vinden 
van werk kan zijn. Over de barriè-

res die ze tegenkomen. Over hoe 
lastig het is als je – terwijl je Ne-
derlands probeert te leren – ook 
nog eens geconfronteerd wordt 
met het gronings.

inFOrMATieF	bOekJe
De eindconclusie tijdens het hap-
je en drankje aan het einde van 
de middag is helder: beleid maken 
is hier geen gemakkelijke taak. 
De problematiek is niet eenvou-
dig, de regelgeving verandert ge-
regeld en de verantwoordelijkhe-
den zijn verdeeld over gemeente, 
provincie en Rijk. Toch gaan de 
aanwezigen met een goed gevoel 
– en een informatief boekje – naar 
huis. Ook naderhand krijgen we 
nog positieve reacties. •

Klein nieuws
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Voorlichting gemeenten

meedoen wel!
Vluchten hoeft niet meer,

Voorleesproject bekroond

SuCCESVollE Start
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humanitair Fonds

Wisseling van de wacht

VluchtelingenWerk Noord-Neder-
land wordt in toenemende mate 
geconfronteerd met sociaal schrij-
nende situaties bij vluchtelingen. 
Daarom werken we in 2010 aan 
een Humanitair Fonds, dat in 
2011 van start moet gaan. 

Asielzoekers en vluchtelingen die 
in een schrijnende situatie ver-
keren en geen andere mogelijk-
heden hebben om geld te lenen, 
kunnen een beroep doen op het 
Fonds. Te denken valt aan kos-
ten voor gezinshereniging, reis-
kosten voor een asielprocedure, 
medisch noodzakelijke kosten die 
de ziektekostenverzekering niet 
vergoedt, kosten van een slaap-
plaats. 
Om het fonds op een goede ma-
nier vorm te geven, overleggen 
we met vluchtelingen die al jaren 
in Nederland wonen en ervarings-
deskundige	 zijn.	 Voor	 de	 finan-
ciering zoeken we contact met 
kerken, moskeeën, bedrijven en 
particulieren. 

Wilt u meer weten over het Huma-
nitair Fonds? Of wilt u uzelf aan-
melden als donateur? Neem dan 
contact op met: 
VluchtelingenWerk Noord-Neder-
land
Hannie van esch
Tel. 050 - 575 72 90
hvanesch@vwnn.nl

Sinds 1 januari 2010 is eduard 
van Zuijlen de nieuwe voorzitter 
van VluchtelingenWerk Noord-
Nederland. De burgemeester van 
menterwolde volgt interim voorzit-
ter	Paulien	de	Jong	op.	
Paulien	 de	 Jong	 was	 eerder	 als	
bestuurslid actief voor Vluchten-
lingenWerk Fryslân en VWNN. 

Van Zuijlen was van 2003 tot 
2007 lid van Provinciale Staten en 
toonde als statenlid al een sterke 
betrokkenheid bij de problema-
tiek van vluchtelingen. Zo was hij 

initiatiefnemer van het meldpunt 
schrijnende gevallen. 
Fracties in de Tweede kamer 
gebruikten de dossiers van het 
meldpunt om het lot van uitgepro-
cedeerden aan te kaarten bij de 
toenmalige minister Verdonk. •

Dear Marcella,

I am leaving from here as I got a house in 

Amsterdam. I would like to thank you very 

much for your coordination and convincin
g 

attitude with me.
You are my backbone here!

Thank you for your passions and stay in 

touch with me.

Wish you have a wonderful and happy  life. 

God bless you.

Yours sincerely,
Xui Wang

in september 2010 sluit AZc Ap-
pelscha na 10 jaar haar deuren. 
Vanaf juli plaatst het cOA bewo-
ners over naar andere centra in 
het land, en na twee maanden is 

het centrum leeg. Voor een aantal 
vrijwilligers betekent de sluiting 
het einde van hun werk voor 
VluchtelingenWerk, anderen zijn 
inmiddels elders actief.
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Sommige vluchtelingen hebben 
nauwelijks relaties met autoch-
tone Nederlanders omdat zij on-
bekend zijn met de Nederlandse 
omgangsvormen. Hierdoor heb-
ben ze schroom contacten te  
leggen. 
‘Cultuur proeven met de Buren’ 
stimuleert 25 vluchtelingen en mi-
granten in contact te treden met 
hun buren. 
Voorafgaand aan de ontmoe- 
tingen, krijgen vluchtelingen eerst 
een korte cursus over Neder-
landse omgangvormen. Daarna 
begeleiden en stimuleren we door 
streekgebonden activiteiten het 
kennismakingsproces. 
Zo brengen de vijftig deelnemers 
een bezoek aan een ecologische 
natuurcamping en spelen zij een 
middag midgetgolf. Het informele 
karakter van de activiteiten helpt 
de schroom weg te nemen en 
zorgt dat er op een spontane ma-
nier banden ontstaan. 

WiJkAAnPAk
Terwijl we met de eerste groep 
stedelijk werken, kiezen we bij de 
tweede groep voor een wijkaan-
pak. in de wijk Pittelo in Assen be-
staan al initiatieven om de saam-

Vluchtelingen/migranten	 met	 een	
laag	taalniveau	en/of	weinig	soci-
ale contacten helpen we met Taal-
maatjes. We beginnen in Assen, 
emmen, Heerenveen, Skarster-
lân, Stadskanaal en Pekela. Om 
de deelnemers te werven, werken 
we	met	sleutelfiguren	uit	de	diver-
se culturen. Zij hebben contacten 
in de doelgroep, in hun woonom-
geving en in moskee en kerk. ie-
dere deelnemer krijgt een vrijwil-
liger (maatje). Bij deze koppeling 
kijken we naar leeftijd, sekse en 
beschikbaarheid. Ook moeten de 
deelnemer en vrijwilliger een ‘klik’ 
met elkaar hebben. 

iN WOONOmgeViNg
een jaar lang oefenen de koppels 
wekelijks spreekvaardigheid en 
ondernemen ze samen een acti-

viteit, zoals een bezoek aan een 
voetbalwedstrijd, de bibliotheek 
of een buurtcentrum. We stimu-
leren	 de	 vluchtelingen/migranten		
aan activiteiten in hun woonom-
geving deel te nemen. Op deze 
manier ontstaan er contacten en 
participeren ze in de eigen wijk. 
Afhankelijk van hun wensen en 
vaardigheden kunnen ze ook (vrij-
willigers)werk gaan doen. We be-
geleiden de vrijwilliger tijdens het 
hele project met taalondersteu-
ningsmethodieken.
in Assen koppelen we 35 keer een 
vluchteling en een vrijwilliger. in 
emmen doen we dat dertien keer, 
in Heerenveen en Skarsterlân tien 
keer en in Stadskanaal en Pekela 
vier keer. Taalmaatjes loopt tot en 
met	 2013	 en	 wordt	 gefinancierd	
door het Oranje Fonds. •

horigheid tussen allochtonen en 
autochtonen te verbeteren. Aan-
gezien VluchtelingenWerk en het 
opbouwwerk in de wijk Pittelo het-
zelfde doel nastreven, besluiten 
we de krachten te bundelen. Ze-
ven allochtonen en negen autoch-
tonen organiseren samen twee 
maanden lang activiteiten voor de 

wijk. De meeste allochtonen heb-
ben nooit eerder in deze context 
met autochtonen samengewerkt. 
Veel van de koppels geven aan 
na het project contact met elkaar 
te willen houden. Sommige willen 
zich zelfs blijvend voor de wijk in-
zetten. •

Cultuur proeven met de buren

taalmaatjes
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Sport kleurt

onze Wereld
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in Leeuwarden en emmen con-
tinueren we de activiteiten van 
Sport kleurt. in groningen begin-
nen we daarmee. een belangrijke 
wijziging in de opzet is dat we in 
het tweede halfjaar bij de bena-
dering van nieuwe cliënten meer 
uitgaan van de sportvraag van de 
cliënt, en minder van de behoefte 
van de deelnemende voetbal-
clubs. Overigens is de inzet vanuit 
de voetbalclubs in 2010 minimaal. 

ONTmOeTiNg meT VOeTBAL
Bij VV Leeuwarden plaatsen we 
drie vluchtelingen als (assistent)
trainer. in oktober organiseren we 
samen met de Stichting Welzijn in 
Leeuwarden een ‘ontmoeting met 
de voetbal’ voor een vrouwen-in-
burgeringsgroep.

in emmen beginnen half 2010 
vier nieuwe vrijwilligers voor Sport 
kleurt. Zij plaatsen daar acht jon-
geren bij een voetbalclub, twee 
vluchtelingen als barvrijwilliger, 
één als jeugdtrainer en twee jon-
geren bij een badmintonclub. Voor 
vier vluchtelingen loopt de bemid-
deling nog.

in groningen is Sport kleurt sinds 
maart actief. We hebben daar 
contacten met Humanitas, Stiel 
en	 de	 MJD.	 in	 2010	 heeft	 een	
bemiddeling naar de voetbalclub 
plaatsgevonden. 
in	 samenwerking	 met	 de	 MJD	 is	
een sportintroductie-activiteit in 
het kader van het mannencentrum 
ontwikkeld. •

Zorgen voor wederzijds respect 
tussen jongeren uit verschillende 
culturen – dat willen we met het 
project Onze Wereld. Zo werken 
we aan draagvlak voor vluchte-
lingen en migranten. Concreet 
geven we drie gastlessen op 
scholen voor voortgezet onder-
wijs, waarna de leerlingen in een 
kleiner groepje ingaan op diverse 
thema’s. 

Het blijkt dat de gastlessen een 
diepe indruk achterlaten. er ont-
staat meer begrip en de leerlingen 
zien in dat vluchten niet gemakke-
lijk	is.	‘Je	kunt	het	je	niet	voorstel-
len, die ellende en angst’, aldus 
een leerling van ROC menso Al-
ting te groningen.
Wat met 5 scholen en 350 leer-
lingen aanvangt, breidt zich lang-
zaam uit. We verwachten in 2011 
rond de 1000 leerlingen te berei-
ken.

DOCUmeNTAiRe ‘ik Zie geeN 
VeRSCHiL???’
Ook komt de documentaire ik zie 
geen verschil??? tot stand. Die 
laat zien hoe jongeren denken 
over de multiculturele samenle-

ving en hoe zij in hun dagelijkse 
leven met culturele verschillen 
omgaan.	 De	 film	 zal	 dienen	 als	
lesmateriaal voor scholen van het 
voortgezet onderwijs, met als doel 
de discussie over interculturele 
verschillen te stimuleren.

Onze Wereld wordt mede mogelijk 
gemaakt door: VSBfonds, Oranje 
Fonds,	JM	Fonds,	Provincie	Gro-
ningen, gemeente Stadskanaal, 
gemeente Assen. •

NIEt MakkElIJk

draagVlak  CrEërEN
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Activa Passiva
Materiële vaste activa 28.673 Reserves en fondsen 894.590

Financiële vaste activa 13.750 Kortlopende schulden 774.538

Vorderingen 512.919

Liquide middelen 1.113.786

Totaal 1.669.128 1.669.128

Exploitatieoverzicht 2010
Baten Lasten
VluchtelingenWerk Nederland 1.636.182 Personeelskosten 2.112.073

Overige subsidies en baten 2.120.657 Huisvestingskosten 210.296

Overige baten 225 Kantoorkosten 156.120

Automatiseringskosten 85.610

Vrijwilligerskosten 331.970

Afschrijvingskosten 3.516

Activiteitskosten 263.122

Overige kosten 20.237

Totaal beschikbaar voor doelstelling 3.757.064 Totaal besteed aan doelstelling 3.182.944

Saldo voor beheer en organisatie 574.120

Beheer en organisatie -488.132

Voorgaand boekjaar -104.547

Resultaat boekjaar -18.559

VWNN in getallen
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Financieel verslag

VluchtelingenWerk Noord-Neder-
land is een echte vrijwilligersorga-
nisatie. Dit is een bewuste keuze. 
We willen als organisatie dat in 
Nederland op een fatsoenlijke en 
eerlijke manier wordt omgegaan 
met mensen die asiel aanvragen. 

mogen zij in Nederland blijven, dan 
is inburgering een zaak van twee 
partijen (de inburgeraar én de sa-
menleving). inschakeling van de 
civil society brengt ons dichter bij 
het doel. eenmaal in contact met 
asielzoekers en vluchtelingen ver-

andert je beeld van asielzoekers 
en vluchtelingen.	•

ONmisbAre iNZet
Vrijwilligers in de provincie 
Drenthe, groningen en Friesland 
zetten zich in 2010 ruim 300.000 
uur in. Hun inzet maakt het ver-
schil voor de betrokken asielzoe-
ker en vluchteling én voor de 
maatschappij. We zijn dan ook 
erg trots op de 740 vrijwilligers 
die op 31 december voor ons 
werken – een stijging van 37% 
ten opzichte van 2009.

2010 2010 2009 2009 

Vrijwilligers (totaal) 740 100% 541 100%

Vrijwilligers jonger dan 35 jaar 96 13% 60 11%

Vrijwilligers 
(migrant/vluchteling)

70 9% 28 5%

Vrijwilligers (overig) 574 78% 453 84%

Een bewuste keuze
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Het ziekteverzuim loopt in 2010 
ten opzichte van 2009 terug van 
6,39% (17 medewerkers) naar 
5,46% (18 medewerkers). 
Nadere analyse laat zien dat het 
in 76% van de situaties gaat om 
een ernstige ziekte of een onge-
val, in 15% om een ernstige ziekte 

of sterfgeval in de naaste omge-
ving van de medewerker en in 
9% om ‘gewone’ ziekte. Werkge-
relateerde ziekte (overbelasting, 
ontevredenheid et cetera) komt in 
2010 niet voor. 
in 2009 was hier nog sprake van 
bij 4 medewerkers. •

Ziekteverzuim

2010 2009

Betaalde medewerkers* 69 59

Fte 44 36

Mannen 29% 27%

Vrouwen 71% 73%

Migrant/vluchteling 17% 17%

Gemiddelde leeftijd 48 48

Tijdelijke aanstelling 20% 27%

Vaste contracten 51% 63%

Mix vast/tijdelijk contract ** 29% 10%

Verdeling fte’s

Asiel 34% 19%

Integratie 36% 42%

Projecten 11% 17%

Bedrijfsbureau (incl. directie) 18% 22%

De werksfeer is dik in orde bij VluchtelingenWerk Noord-Neder-
land. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek onder betaalde 
medewerkers. Op een enkeling na geven alle respondenten 
aan voldoende afwisseling, voldoening en plezier in hun werk 
te hebben. 

Ook voelen zij zich bekwaam voor hun werkzaamheden. er is 
ruimte voor ideeën en initiatieven en wederzijds respect. De 
medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie en haar 
missie en zijn trots voor ons te werken. Ze vinden Vluchtelin-
genWerk Noord-Nederland betrouwbaar en innovatief. Ook 
staan we voor kwaliteit en zijn we klantgericht (zowel voor de 
opdrachtgever als de doelgroep). 
Aandachtspunten	die	naar	voren	komen	zijn:	de	werkdruk/be-
schikbare tijd, interne communicatie en informatieverstrekking, 
en de behoefte aan meer persoonlijke aandacht, waardering 
en/of	coaching	vanuit	leidinggevenden.	•

betaalde medewerkers

*)	het	aantal	medewerkers/fte’s	is	in	2010	onder	andere	toegenomen	met	6	medewerkers	doordat	Ter	Apel	is	overgedragen	
aan VluchtelingenWerk Noord-Nederland.  **)	het	aantal	contracten	vast/tijdelijk	is	in	2010	toegenomen	doordat	Vluchtelin-
genWerk	noord-nederland	met	minimale/maximale	contracten	is	gaan	werken.

We onderzoeken in 2010 de te-
vredenheid van onze stagiairs. 
De onderzoeker concludeert dat 
VluchtelingenWerk Noord-Neder-
land goede stageplaatsen aan-
biedt en dat het voor stagiairs bij 
ons prettig werken is.

VluchtelingenWerk Noord-Neder-
land wil de deskundigheid en vaar-
digheden van haar medewerkers 
op peil houden. Daarom geven 
professionele trainers van Vluch-
telingenWerk Nederland of men-
sen uit onze eigen organisatie ook 
dit jaar weer een scala aan cur-
sussen en trainingen aan  zowel 
betaalde krachten als vrijwilligers. 

Voorbeelden zijn: herziening 
asielprocedure, coachingsvaar-
digheden, terugkeer en intercultu-
rele communicatie. 
in 2010 volgen 1351* medewer-
kers scholingen of trainingen. in 
totaal zijn er 152 cursusdagen.	•

* inclusief personen die meerdere 
cursussen volgen.

tevreden 
stagiairs

Scholing

2010 2009
Aantal stagiairs 84 72

Uren inzet per week

10 uur of minder 18% 24%

11-20 uur 40% 33%

21-30 uur 22% 17%

Meer dan 30 uur 20% 26%

Gemiddeld 20 uur 20 uur
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Het bestuur van Stichting Vluch-
telingenWerk Noord-Nederland 
bestaat per 31 december 2010 
uit eduard van Zuijlen (voorzit-
ter), karin kooijman (secretaris), 
Harry ter Veen (penningmeester), 
Luuk	 Feenstra	 en	 Marja	 Jans-
sens.	Paulien	de	Jong	treedt	hal-
verwege 2010 af als bestuurslid.  
Bestuursleden ontvangen geen 
bonus of premie. Zij krijgen alleen 
de gemaakte onkosten vergoed. 

Onder leiding van de directeur 
draagt het managementteam  zorg 
voor de uitvoering van het beleid 
dat het bestuur heeft vastgesteld. 
Ook coördineert het de dagelijkse 
gang van zaken. 
De leden zijn ingeschaald con-
form de CAO-Welzijn (schaal 12 
en 11) en ontvangen geen bonus 
of premie. Zij krijgen alleen de ge-
maakte onkosten vergoed. 

VWNN vindt het belangrijk dat 
haar projecten, ideeën en visie 
aansluiten bij haar doelgroep. 
Om dit te toetsen kent VWNN een 
klankbordgroep. Hierin zitten 8 
vluchtelingen die hun mening en 
visie geven op de koers die we 
varen en projecten die we ontwik-
kelen. 
in 2010 komt de klankbordgroep 4 
keer bij elkaar.

VWNN wil al zijn cliënten, rela-
ties en medewerkers zorgvuldig 
behandelen. Om eventuele klach-
ten correct te behandelen heeft 
onze organisatie een klachten-
commissie en twee vertrouwens-
personen/klachtenbemiddelaars.	
De commissie behandelt in 2010 
geen klachten. De vertrouwens-
personen ontvangen één klacht 
van een vrijwilliger, deze is nog in 
behandeling.

De Vrijwilligersraad voert in 2010 
vier keer overleg met de directie. 
Ze bespreken dan onder andere 
de opmerkingen en ideeën die 
vrijwilligers maakten. 
Ze heeft het in 2010 ondermeer 
over de ondersteuning van vrijwil-
ligers, informatievoorziening, aan-
dacht van het management voor 
nieuwe vrijwilligers, training en 
opleiding en voortgangsgesprek-
ken. 
De Vrijwilligersraad bestaat op  
31 december 2010 uit zes leden.

Bij belangrijke besluitvorming bin-
nen VWNN komt de OR op voor 
belangen van werknemers. in 
2010 komt de OR twaalf keer bij-
een. enkele keren daarvan met de 
directeur, vertegenwoordigers van 
de vrijwilligersraad en het bestuur. 
Verder is er een aantal dagen ge-
investeerd in bijscholing op het 
gebied van organisatieopbouw. er 
was aandacht voor lange termijn 
visie, strategisch beleid en perso-
neelsbeleid. 

VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland 
Binnen VWNN werken 740 vrijwilli-
gers, stagiairs en medewerkers ten 
behoeve van asielzoekers, vluchte-
lingen en migranten in Fryslân, 
groningen en Drenthe. 
Asiel: wij dragen bij aan rechtvaar-
dige en zorgvuldige procedures. 
VWNN is actief in elke Centrale 
Opvang in Noord-Nederland. inte-
gratie: VWNN streeft naar maat-
schappelijke, sociale en economi-
sche integratie van elke vluchteling 
en migrant. Projectbureau:  onze 
projectontwikkelaars vertalen wen-
sen van cliënten, samenleving en 
overheid in concrete projecten.

 klaas Harink
 Directeur

 ger meijer
 Manager Projecten

 Christine Hillemans
 Manager Integratie

Adresgegevens
Postbus 70212
9704 Ae  groningen
Bezoekadres:
Friesestraatweg 191-3
9743 AC  groningen
Tel. 050-5757290
info@vwnn.nl	/	www.vwnn.nl

Wilt u ons helpen? Steun ons door 
donateur te worden, of maak uw 
gift over op rekening 3294.76.084 
t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk
Noord-Nederland te groningen.

eindredactie en vormgeving: 
Terp 10 Communicatie. 
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