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VluchtelingenWerk manifesteert 
zich in een roerig werkveld. Dat 
bleek in 2014 eens te meer. Door 
de grote toename van vluchtelin
gen uit met name Syrië en Eritrea 
moest de regering alle zeilen bij
zetten. AZC’s schoten als padde
stoelen uit de grond en de IND 
ging ook in het weekeind ‘open’. 
Dat leidde tot veel veranderingen 
en extra werk voor onze vrijwil
ligers en betaalde krachten. Mijn 
complimenten voor de wijze waar
op zij daarmee om zijn gegaan!

Inmiddels lijkt de vluchtelingen
instroom enigszins gestabiliseerd. 

De onrust in het MiddenOosten en 
Afrika is dat nog niet. Helaas wa   
ren er ook in 2014 weer veel levens 
te betreuren doordat vluchtelin
gen in overvolle gammele bootjes 
de levensgevaarlijke oversteek 
waagden van Afrika naar Europa. 

In Nederland was veel te doen 
over het Kinderpardon. Door de 
restrictieve uitvoering van het 
Pardon valt een grote groep kin
deren alsnog buiten de regeling. 
VluchtelingenWerk vindt dat niet 
eerlijk – de regeling zou juist moe
ten zorgen dat kinderen niet de 
dupe worden van factoren die zij 

niet kunnen veranderen. Daar
om strijden we voor een eerlijk 
Pardon, waarin alle kinderen die 
langer dan 5 jaar in ons land ver
blijven een vergunning krijgen. 

Later in het jaar laaide de discus
sie over de zogeheten ‘bedbad 
brood’voorziening op. 
Het Comité voor Sociale Rechten 
van de Raad van Europa oordeelde 
dat Nederland tekortschiet in het 
verstrekken van minimale voor zie  
n ingen voor ongedocumenteerden. 
Terwijl de regering het politieke 
oordeel van de Raad van Europa 
afwachtte, gaven gemeenten ge
hoor aan de uitspraak. Zij richtten 
bedbadbroodvoorzieningen in 
voor deze groep migranten.

Tenslotte bedank ik graag Bert 
Wassink. Hij kreeg de kans 
burge meester op Terschelling te  
worden en nam daarom eind 2014 
afscheid als voorzitter van het be
stuur van VWNN. Mede namens 
het bestuur dank ik hem voor zijn 
inzet en betrokkenheid bij onze 
organisatie en wens hem veel 
succes met zijn nieuwe uitdaging.

Daan Beltman
Voorzitter ad interim

Project Samenspel.
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In 2014 was VWNN op allerlei 
fronten actief. We werden ver
rast door de enorme instroom 
van asielzoekers. Dat resulteerde 
in een verhoogde taakstelling en 
meer cliënten bij inburgering en 
arbeidsparticipatie. 
We zijn er trots op dat we toch een 
kwalitatief goede dienst verlening 
konden aanbieden, zowel op de 
AZC’s als in gemeenten en bij 
projecten.
We zijn trots op het positieve effect 
van ons werk op (uitgeprocedeer
de) asielzoekers, vluchtelingen, 
inburgeraars en werkzoekende 
vluchtelingen. 

Zonder de enorme inzet van onze 
medewerkers en vrijwilligers was 
dit niet gelukt. Een bedankje 

is dus zeker op zijn plaats!  
We hopen onze diversiteit aan 
werkzaamheden het komende 
jaar voort te zetten. Daarbij staat 
de kwaliteit van onze dienst
verlening voorop en is de vraag 
van onze cliënten leidend.

VERANDERINGEN
Met 10 andere regionale stichtin
gen vormt VWNN de vereni ging 
VluchtelingenWerk Nederland. Op 
27 oktober besloot het hoogste 
orgaan van VluchtelingenWerk 
 – de verenigingsraad – het aantal 
regionale Stichtingen terug te 
brengen tot 5.
  
Uitgangspunt tijdens deze ver 
an dering is dat vanuit onze mis
sie asiel zoekers en vluchtelingen 

dezelfde of betere dienstverlening 
ontvangen en dat deze dienstver
lening in heel Nederland dezelfde 
kwaliteit heeft. 

Voor VluchtelingenWerk Noord
Nederland verandert er weinig. 
We blijven een zelfstandige stich
ting met vrijwilligers en mede
werkers die zich in blijven zetten 
voor hun eigen werk gebied. We 
hopen dat per 1 januari 2016 
alle landelijke veranderingen 
goed geïmplementeerd zijn en  
dat we samen een toekomst
bestendige landelijke vereniging 
vormen.

Christine Hillemans
Directeur  VWNN

Trots op ons werk

BESTUUR 
Het bestuur van Stichting Vluch
telingenWerk NoordNederland 
bestaat op 31 december 2014 uit 
Daan Beltman (voorzitter a.i./  
secretaris), Harry ter Veen (pen
ningmeester), Luuk Feenstra (lid), 
Marja Janssens (lid) en Liane 
Voerman (lid).
Bert Wassink maakte eind 2014 
bekend dat hij als burgemeester 
is benoemd op Terschelling en af
scheid zal nemen van VWNN. 
Daan Beltman treedt op als 
plaatsvervangend voorzitter. 
De bestuursleden ontvangen 
geen bonus of premie, zij krijgen 
alleen de gemaakte onkosten ver
goed.

VluchtelingenWerk NoordNeder
land is actief in Groningen, Fryslân 
en Drenthe. We begeleiden en 
advise ren asielzoekers en vluch
telingen vanaf het moment dat 
ze in Nederland aankomen tot ze 
een volwaardig bestaan in onze 
samenleving hebben opgebouwd. 

ASIEL
Ons werk begint in het AZC. 
Daar geven we voorlichting over 
de asielprocedure, bieden juri
dische begeleiding en bespreken 
de moge lijkheden van terugkeer. 
Op pagina 3 en 4 leest u over het 
werk wat we in 2014 op alle AZC’s 
in onze regio verrichtten. 

INTEGRATIE
Wanneer vluchtelingen een ver

blijfsvergunning krijgen, kunnen 
ze gaan bouwen aan een be
staan in Nederland. Ze verhuizen 
van het AZC naar een woning, 
leren de taal, zoeken werk of 
volgen scholing en burgeren in.  
Op pagina 5 en 6 van dit verslag 
leest u hoe wij bijdragen aan de 
integratie van vluchtelingen in 
onze samenleving. 

PROJECTBUREAU
Ons projectbureau zet ideeën en 
wensen om in uitvoerbare projec
ten. Dat zijn projecten op het ge
bied van asiel of integratie, maar 
ook voorlichting is voor ons een 
belangrijk thema.
Op pagina 7 leest u over projecten 
die we in 2014 uitvoerden. •

VluchtelingenWerk Noord-Nederland
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In 2014 kwamen meer asiel   
 zoekers naar Nederland dan 
voorgaande jaren. Indringend 
in het nieuws waren de beelden 
van de vele bootvluchtelingen. 
Veel bootvluchtelingen verdron
ken in de Middellandse Zee. 
In het voorjaar kwamen vooral 
jonge Eritreërs naar Nederland. 
Een aantal zelfs onder de 18 jaar. 
In dat geval zijn het al  leenstaande 
minderjarige vreem delingen. 
Ook uit het door oorlog verscheur
de Syrië kwamen veel asielzoe
kers naar ons land. Daarnaast 
kwamen er ook veel nareizigers. 
Dat zijn de gezinsleden die her
enigd worden met hun dierbaren 
die eerder asiel hebben aan
gevraagd.
Verder vroegen mensen uit So
malië, Irak, Iran en verschillende 
Afrikaanse landen asiel aan.

ALLE ZEILEN BIJ
De IND was niet berekend op de 
hoge instroom. Veel asielzoekers 
moesten lang wachten tot hun 
asielprocedure kon starten. Op 
een bepaald moment waren er 
ruim 3.000 personen in afwach
ting van de start van de asiel
procedure.
Het COA had onvoldoende huis
vestingmogelijkheden en richtte 
soms zelfs recreatieruimtes in 
met bedden. Op allerlei plaatsen 
kwamen nieuwe opvanglocaties, 
waarbij er nauwelijks tijd was om 
de lokale bevolking goed te infor
meren. Dat gaf de nodige perike
len – in onze regio met name in 
Rijs (Fryslân) en Oranje (Drenthe). 
Ook wij moesten alle zeilen bijzet
ten. Door de overvolle opvang
locaties kwamen onze dienst

verlening en projecten soms in 
de knel. We namen medewerkers 
aan, wierven nieuwe vrijwilligers 
en verzorgden voor alle nieuwe 
collega’s cursussen en trainingen 
om de kwaliteit van onze dienst
verlening op peil te houden.
 
ONTWIKKELINGEN
Dit jaar kregen meer asielzoe
kers een verblijfsvergunning, van 
de Syriërs zelfs meer dan 90%.  
Bij andere nationaliteiten was het 
gemiddeld 4060%. 

Wanneer asielzoekers een ver
blijfsvergunning krijgen, kunnen 
ze van het AZC verhuizen naar 
een woning. Omdat het soms lang 
duurt voor een woning beschik
baar komt, biedt VWNN sinds 
2014 al inburgering in het AZC. 
Dankzij de goede samenwerking 
met het COA konden we hiermee 
starten in AZC Drachten en AZC 
Zweeloo. In 2015 bieden we ook 
in andere AZC’s inburgerings
cursussen aan.
 
Veel aandacht ging in 2014 uit 
naar het Kinderpardon. Er was 
en is veel teleurstelling dat een 
grote groep van 600 kinderen om 
verschillende redenen net buiten 
deze regeling valt. Na een actie 
van burgemeesters kreeg een 
aantal kinderen alsnog een ver
blijfsvergunning, maar de teleur
stelling overheerste. In de Gezins
locaties in Emmen en in Burgum 
en de Vrijheidsbeperkende locatie 
in Ter Apel is onze dienstverlening 
vooral gericht op begeleiding bij te
rugkeer. In sommige gevallen zien 
we andere mogelijkheden voor de 
uitgeprocedeerde asiel zoekers. 

Voor hen starten we nieuwe 
asielprocedures met soms zelfs 
een statusverlening tot gevolg. 

GEZINSHERENIGING

In 2014 zijn er bijna duizend 
aanvragen gezinshereniging in
gediend door de steunpunten  
Gezinshereniging van VWNN én 
door medewerkers van de AZC´s.  
Achter al deze aanvragen zitten 
aangrijpende verhalen van vluch
telingen en hun kinderen. Het is 
prachtig dat wij als organisatie 
kunnen bijdragen aan de hereni
ging van deze gezinnen! 
Gezinshereniging kost in sommige 
gevallen veel geld. Het Vluchte
lingenFonds en het Humanitair 
Fonds van VluchtelingenWerk 
NoordNederland kunnen uit
komst bieden bij de financiering 
van deze procedures. We zijn erg 
blij met de donateurs die deze 
fondsen mogelijk maken.

Asiel

Voor een goede begeleiding 
van asielzoekers werkten we 
ook in 2014 nauw samen met 
onder andere het Centraal  
Orgaan opvang Asielzoekers, 
de Immigratie en Naturalisatie 
dienst, de Dienst Terugkeer en 
Vertrek, Nidos en het Gezond
heidscentrum Asielzoekers.
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SAMENSPEL
Begin 2014 startten we project 
Samenspel voor kinderen die in 
AZC’s wonen. Deze kinderen 
bevinden zich vaak in een on
zekere situatie, omdat ze niet 
weten hoe lang ze nog in het 
AZC blijven, of dat ze terug moe
ten naar hun land van herkomst. 
Door samen te zingen, dansen en 
muziek te maken kunnen kinde
ren die spanningen even loslaten 
en weer eens helemaal kind zijn. 

VWNN voerde de eerste ronde van 
het project uit met muziekdocen
ten en AZCscholen in Emmen, 
Zweeloo, Oude Pekela en Mus
selkanaal met als afsluiting een 
indrukwekkend optreden van de 
kinderen samen met het Neder
lands Symphonie Orkest.
Hierbij werd de Schilderijen
tentoonstelling van Moessorgski 
vervlochten met liedjes en be
wegingen die het verhaal ver
telden van een dappere jongen, 
die nergens bang voor was.  

Theater De Spiegel in Zwolle 
barstte zowat uit zijn voegen van 
zoveel vrolijke energie!
In het najaar startte een nieuwe 
ronde op de AZCscholen in Ter 
Apel, Delfzijl en Bellingwolde.

VRIJHEIDSBEPERKENDE
LOCATIE
Afgelopen jaar vervulde VWNN 
een belangrijke rol bij de bege
leiding van de uitgeprocedeerde 
asielzoekers in VBL Ter Apel. We 
gaven proactief voorlichting en be
reidden uitgeprocedeerde asiel
zoekers voor op hun toekomst.  

Nieuwe bewoners ontvangen bin
nen een dag een uitnodiging en 
binnen 5 werkdagen vindt het 
eerste gesprek plaats met een 
van onze gespecialiseerde vrijwil
ligers. 
De begeleiding start met een in
takegesprek en meerdere vervolg
gesprekken. Het doel is om in ge
sprek te blijven en samen met de 
vreemdeling de eventuele belem

meringen die een waardige terug
keer in de weg staan weg te nemen 
of de mogelijkheden voor rechts
bescherming en de opvolgende 
asielaanvraag te onderzoeken. 

Iedere vreemdeling in VBL Ter 
Apel voerde een of meerdere 
gesprekken met zijn of haar 
contact persoon. Dat leidde in 
totaal tot 4.135 gesprekken – een 
bereik van 100%! De gemiddelde 
begeleidingstijd per dossier be
droeg 156 minuten. •

VRIJWILLIGERSRAAD
De VR besteedt aandacht 
aan het vrijwilligersbeleid bin
nen de organisatie. In 2014 
kwam onze Vrijwilligersraad 
drie keer bijeen en overlegde 
driemaal met de directie. In 
verband met het vertrek van 
een groot aantal VRleden 
richtten we een klankbord
groep op om de Vrijwilligers
vertegenwoordiging opnieuw 
inhoud en vorm te geven.

KLACHTENCOMMISSIE
De Klachtencommissie bestaat 
uit: Hans van Raamsdonk 
(voorzitter), Ate Alkema en 
Gerdien Auf dem Brinke.
De commissie ontving in 2014 
één melding.

De Vertrouwenspersonen wa
ren Marianne Dijkhuizen en 
Ankie Ellen.
Er kwam één melding binnen.
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Met veel gemeenten gingen we in 
2014 in gesprek over de transities 
in het sociale domein. Zelfred
zaamheid is sinds jaren één van 
onze belangrijkste speerpunten. 
De gedachten achter de transities 
sluiten hier in feite goed op aan. 

Tegelijkertijd komen vluchtelingen 
en nieuwkomers voor steeds meer 
uitdagingen te staan. De digitali
sering van loketten is bijvoorbeeld 
een extra obstakel voor cliënten 
die onbekend zijn met computers. 
Overheidsmaatregelen bedoeld 
voor andere migranten belemme
ren integratie – denk bijvoorbeeld 
aan de procedures voor de aan
vraag van toeslagen bij de Belas
tingdienst. 
Hier bovenop komt de eigen ver
antwoordelijkheid die vluchtelin
gen hebben om een inburgerings
aanbod te vinden en hiervoor een 
lening af te sluiten. De eerste pe
riode na vestiging wordt zo steeds 
ingewikkelder en dat heeft een 
nadelig effect op integratie. Het 
leidt tot onzekerheid, stapelende 
schulden en dus een ‘valse start’ 
in Nederland.

Een zorgvuldige transitie is in 
onze ogen alleen mogelijk wan
neer de basis goed geregeld is. 
Vluchtelingen hebben vaak meer
voudige problemen en hebben 
daarom intensieve begeleiding 
nodig, vooral in de beginperiode. 
Zo kunnen ze de rust en ruimte 
vinden om een volgende stap te 
nemen. 

MAATSCHAPPELIJKE 
BEGELEIDING
Vanwege de onveilige situatie in 
landen als Syrië en Eritrea steeg 
het aantal asielverzoeken in 2014 
enorm. Dit had een forse verho
ging op de taakstelling huisvesting 
tot gevolg. Tegelijkertijd werd de 
woningmarkt in de sociale huur
sector steeds krapper. De druk 
op de locaties is daardoor enorm 
toegenomen. Hierdoor moesten 
we flink investeren in de werving 
van nieuwe vrijwilligers.

Ook de financiering van maat
schappelijke begeleiding staat 
stevig onder druk. Toch hebben 
de meeste gemeenten er gelukkig 
voor gekozen om de begeleiding 

te continueren. Gemeenten ont
vangen een vergoeding voor 
maatschappelijke begeleiding via 
het COA. Vluchtelingen kunnen 
zo de eerste stappen in de Neder
landse samenleving zetten met de 
coachende hulp van onze vrijwil
ligers.

SERVICEPUNT
In 2014 startten we samen met 
de Belastingdienst een pilot om 
het proces rondom de aanvragen 
voor toeslagen van onze cliënten 
te versnellen. 28 getrainde vrij
willigers kunnen op een speciaal 
daarvoor ingerichte site toeslagen 
aanvragen en inzien. De pilot 
bleek een succes en is verlengd.

INBURGERING
VluchtelingenWerk biedt vluch
telingen/nieuwkomers een door
lopende leef en leerlijn: van 
aankomst in de gemeente tot en 
met werk. Inburgering is daar een 
onderdeel van. Onze ambitie is 
nieuwkomers goed, efficiënt en zo 
snel mogelijk te laten inburgeren, 
met als minimaal resultaat dat  
iedere leerling het inburgerings

Integratie

Onderweg naar werk.
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diploma haalt. Daarbij streven 
we een aanbod na dat zo dicht 
mogelijk bij de vluchteling ligt. 
Onze werkzaamheden op het ge
bied van inburgering zijn daarom 
vooral in de perifere gebieden  
gecentreerd.
In 2014 groeide het aantal inbur
geringslocaties tot 24 lesgroepen 
verdeeld over 12 leslocaties. We 
gaven (met goed resultaat) les 
aan circa 250 cursisten.

TAAL IN BEWEGING
Op 30 juni rondden we het project 
‘Taal in beweging’ af. Landelijk re
aliseerde VluchtelingenWerk bin
nen dit project 2.505 taalkoppels, 
waarvan 165 in NoordNederland. 
De taalkoppels trokken tenminste 
een half jaar samen op. Zo ver
hoogden ze de taalbeheersing 
van vluchtelingen, breidden het  
sociale netwerk uit en hielpen om 
op verschillende niveaus actief te 
participeren in de samenleving.

Het project werd mede mogelijk ge
maakt dankzij Europese subsidies. 

VOORLEESEXPRESS
In een aantal gemeenten gingen 
we in 2014 verder met de Voor
leesexpress. Het project richt zich 
op gezinnen met kinderen tussen 2 
en 8 jaar met een taalachterstand. 
Een half jaar lang komt er weke
lijks een voorlezer bij een gezin 
thuis voorlezen. Hierbij staat cen
traal dat een ouder (of een ander 
gezinslid) betrokken raakt bij het 
voorleesritueel en uiteindelijk zelf 
gaat voorlezen. Gezinnen maken 
tijdens het project ook kennis 
met de bibliotheek. De Voorlees
express loopt nog tot eind 2015.

JE BENT WIE JE KENT
Door vluchtelingen te leren net
werken vergroten we hun sociale 
en professionele zelfredzaamheid 
en daarmee hun weerbaarheid. 
Binnen ‘Je bent wie je kent’ leren 
we deelnemers netwerken en hun 
actieradius vergroten. Zo worden 
ze onafhankelijk van doorverwij
zing en toeleiding door instellin
gen. Ze wisselen ervaringen uit 
met diverse netwerkcontacten en 
verwerven zich een plaats in de 
Nederlandse samenleving. 

ONDERWEG NAAR WERK
Doelstelling van dit project is vluch
telingen sociaal actiever te maken 
in hun woonomgeving. Daarnaast 
bereiden we cliënten voor op een 
traject gericht op de arbeids
markt. We spreken de vluchteling 
aan op zijn eigen kracht en inzet.  
We streven uiteindelijk na dat 
vluchtelingen duurzaam uit de uit
kering komen.

VROUW EN WERK
Het project Vrouw en werk be
geleidt vrouwelijke vluchtelingen 
naar een leerwerktraject of een 
baan in de zorg. In deze sector 
is een tekort aan arbeidskrachten 
ontstaan.  

STARTBAAN
VWNN ontving in 2014 middelen 
vanuit de Nationale Postcode
loterij om onze activiteiten op het 
gebied van arbeidsparticipatie te 
verankeren in gemeenten. Daar
naast ontvingen we vanuit het 
project Startbaan een bonus per 
plaatsing in trede 4, 5 en 6 van de 
participatieladder, waarmee we de 
gemaakte kosten konden dekken. 

Tenslotte konden we in een aan
tal gevallen een rugzakje inzetten , 
bijvoorbeeld om cliënten te scho
len. Eind 2014 waren we met di
verse gemeenten in gesprek om 
op basis van ‘no cure no pay’  
trajecten af te nemen. •

MANAGEMENTTEAM
Onder leiding van de directeur 
draagt het managementteam 
zorg voor de uitvoering van het 
beleid dat het bestuur heeft 
vastgesteld en coördineert zij 
de dagelijkse gang van zaken. 
De managers asiel en integra
tie, het hoofd bedrijfsbureau en 
de stafmedewerker P&O / PR 
en communicatie nemen deel 
aan het managementoverleg.

OR
De OR bestaat uit Jaap Vel
lenga (voorzitter), Elizabeth 
Tjerkstra, Mamadou Congo, 
Veronika Flegar en Dragoslav 
Milkovic. In 2014 vonden ver
kiezingen plaats waarbij de 
laatste twee werden verkozen.

SCHOLING
Om de deskundigheid van 
onze medewerkers op peil te 
brengen en te houden is er een 
uitgebreid scholingsaanbod. 
Hieronder vallen ook verplichte 
cursussen en trainingen voor 
nieuwe medewerkers. 
De scholing wordt verzorgd 
door VWNN en Vluchtelingen
Werk Nederland. We telden in 
totaal 624 deelnemers.



jaarverslag 2014, Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland 7.

Projectbureau

POLRAD  DE KRACHT VAN  
LOKALE ROLMODELLEN

Sinds 2013 voerde Vluchtelingen
Werk ‘POLRAD’ uit – een project 
tegen polarisering en radicalise
ring.
Op 11 december 2014 rondden we 
het project af in de Oosterpoort in
Groningen. Tijdens een internatio
naal congres stonden rolmodellen
centraal en presenteerden we het
handboek ‘POLRAD, the power of
local rolemodels’.

Dankzij POLRAD is een metho
diek ontwikkeld om rolmodellen te 
werven, te trainen en in te zetten 
ter preventie van polarisatie en 
radicalisering. In dat kader voerde 
VWNN twee projecten uit:
• Het schoolproject Meet2Know 

laat Nederlandse leerlingen 
en jonge vluchtelingen  elkaar 
ontmoeten en bevragen. 

• Bij Mensenbieb lenen mensen 
in plaats van een boek een 
mens, en beleven een ver
haal door met ze in gesprek 
te gaan.

VluchtelingenWerk trainde 24 
vluchtelingen om als rolmodel hun 
verhaal te delen met een klas of bij 
Mensenbieb. Daarmee bereikten 
we 720 mensen tijdens 30 events.  
Meet2Know voerden we in 83  
klassen uit, waarmee we een totaal 
van 1.920 leerlingen bereikten.

Het project werd gefinancieerd 
door de Europese Unie en werd 
uitgevoerd door CMO, MJD,  
Barkema & de Haan, Overstag en 
VWNN. Voor meer informatie kunt 
u terecht  op www.POLRAD.nl.

BIKE2UNITE
In de zomer van 2014 organi
seerde VluchtelingenWerk Noord
Nederland de sponsorfietstocht 
Bike2Unite: mooie routes, enthou
siaste deelnemers en een super 
resultaat! 

Op dezelfde dag vonden drie toch
ten plaats in Drenthe, Groningen 
en Fryslân, met als doel zoveel 
mogelijk geld bij elkaar te trappen 
voor het herenigen van gezinnen 
van vluchtelingen.

En het resultaat mag er zijn: door 
weer en wind fietsten de Noord-
Nederlandse deelnemers van 
Bike2Unite bijna 7.000 euro bij 
elkaar! •

FONDSEN
Ons werk werd in 2014 mede  
mogelijk gemaakt door financiële 
steun van:
• Oranje Fonds
• Projecten in Nederland (PIN)
• St. Porticus
• VSBfonds
• St. Kinderpostzegels Nederland
• JM Fonds
• St.Weeshuis der Doopsgezinden
• St.Lezen
• Fundatie van den Santheuvel 

Sobbe
• Rabobank
• Provincie Fryslân
• EU financiering
• en diverse gemeenten
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VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland 
Binnen VWNN werken ruim 1.000 
vrijwilligers, stagiairs en medewer
kers ten behoeve van asielzoekers, 
vluchtelingen 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 NoordNederland. 

Integratie: VWNN streeft naar 
maatschappelijke, economische en
sociale integratie van elke vluchte
ling en migrant. 

Projectbureau:  vertaalt wensen 
van cliënten, samenleving en over
heid in concrete projecten.

Adresgegevens
Postbus 70212
9704 AE  Groningen
Bezoekadres:
Friesestraatweg 1913
9743 AC  Groningen
050  57 57 290
info@vwnn.nl / www.vluchtelingen
werk.nl/noordnederland

Wilt u ons helpen? Word donateur, 
of maak uw gift over op rekening: 
NL48 RABO 0329 4760 84 
t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
NoordNederland te Groningen.

Eindredactie en vormgeving: 
Terp 10 Communicatie.

Activa Passiva
Materiële vaste activa 49.881 Reserves en 

fondsen
1.411.403

Financiële vaste  
activa

13.750 Kortlopende 
schulden

1.649.510

Vorderingen 635.522 Voorzieningen 52.984

Liquide middelen 2.414.744

Totaal 3.113.897 3.113.897

Exploitatieoverzicht 2014
Baten Lasten
Vluchtelingen
Werk Nederland

2.188.942 Personeelskosten 3.002.919

Overige subsidies 
en baten

2.623.264 Huisvestingskosten 272.531

Rentebaten 40.468 Kantoorkosten 206.858

Overige baten 37.022 Automatiserings
kosten

72.781

Vrijwilligerskosten 453.093

Afschrijvingskosten 9.488

Activiteitskosten 441.534

Overige kosten 40.989
Totaal beschik-
baar voor 
doelstelling

4.889.696 Totaal besteed 
aan doelstelling

4.500.193

Saldo t.b.v. beheer en organisatie 389.502

Kosten beheer en organisatie 294.661

Voorgaand boekjaar 23.415

Resultaat boekjaar 118.256

VWNN in getallen

Balans


