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VLUCHTELINGENWERK(T) 

De wereld van VluchtelingenWerk Nederland is er 
een vol veranderingen. En door te veranderen 
proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op 
de vragen en behoeften van vluchtelingen, die 
door welke oorzaak dan ook huis en haard 
hebben moeten verlaten.

Als nieuw aangetreden directeur-bestuurder kijk 
ik met bewondering naar de manier waarop 
beroepskrachten en vrijwilligers zich aanpassen. 
Een treffend voorbeeld hiervan maakte ik 
afgelopen week mee in Delfzijl. Daar heropende 
een net gesloten AZC opnieuw zijn deuren. 
Enkele uren nadat een halsoverkop geformeerd 
team begonnen was met het inrichten van 
spreekkamers en het aansluiten van computers, 
rolden de eerste bussen het terrein al op. Binnen 
24 uur was deze locatie klaar om honderden 
vluchtelingen te ondersteunen.

Warme band
Mijn verwondering was wellicht nog groter 
geweest, als de vorige directeur-bestuurder 
Christine Hillemans mij niet uitgebreid had 
voorbereid. Na een loopbaan van 15 jaar bij 
VluchtelingenWerk nam zij eind augustus 
afscheid. Haar vaarwel stond in het teken van 
arbeidsparticipatie. Werkgevers en vluchtelingen 
verkenden in gesprek met elkaar hoe dromen tot 
werkelijkheid kunnen worden gebracht.

Niet alleen Christine vertrok. Ook landelijk 
bestuursvoorzitter Dorine Manson werd onder 
veel waardering voor haar werk uitgezwaaid. Zij 
gaat naar de Goede Doelen Loterijen. Het zal 
niemand verbazen dat wij de warme band met 
Dorine nog lang willen koesteren. Bij haar 
afscheid sprak minister Koolmees lovende 
woorden.

Gemeenten aan zet
Onder toezicht van dezelfde minister gaat in 
2020 het inburgeringsbeleid op de schop. Het 
leenstelsel verdwijnt, waarmee nieuwkomers hun 
inburgeringscursus inkopen. De gemeenten zijn 
dan aan zet. Voor alle inburgeraars moet een 
individueel plan gemaakt worden; werk komt 
centraal te staan. Gemeenten gaan trajecten 
inkopen, die zo mogelijk al vanaf het eerste 
moment worden ingezet. Met deze aanpassingen 
versterken gemeenten hun verbindende rol 
tussen (nieuwe) inwoners en organisaties.

Ook op Europees niveau veranderen regels. Voor 
asielprocedures gelden straks strengere eisen. 
Ook de voorwaarden voor zelfstandige terugkeer 
worden aangescherpt. Voor asielzoekers erg 
lastig als dat gepaard gaat met ernstige 
vrijheidsbeperkingen en een land van herkomst 
dat niet meewerkt. Zij komen dan klem te zitten. 

Ondanks, maar ook dankzij alle veranderingen 
blijven de 145 professionals en 2400 vrijwilligers 
van VluchtelingenWerk Noord-Nederland zich 
dagelijks inzetten voor de bescherming van 
vluchtelingen. Van Harlingen tot Ter Apel en van 
Delfzijl tot Coevorden. Ik ben er trots op aan zo’n 
mooie organisatie leiding te mogen geven.

Martin van Iperen, directeur-bestuurder
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Nieuwe 
adjunct-directeur

Per 1 januari 2019 treedt Trieneke Hijma aan 
als nieuwe adjunct-directeur van VWNN.  
Ze studeerde aan de universiteiten van 
Groningen (Orthopedagogiek, master) en 
Dublin (Humanitarian Action, master) en 
deed internationale ervaring op in 
Zimbabwe, Mongolië en Ghana. Sinds ze  
in 2009 aantrad bij VWNN was ze o.a. 
verantwoordelijk voor de noodopvang in 
Kolham, het starten en aansturen van 
projecten en het verzorgen van trainingen. 
Haar portefeuille nu omvat het verder 
verbeteren van de interne organisatie, 
verantwoordelijkheid voor projecten en 
vervanging van de directeur-bestuurder  
bij afwezigheid.

EVEN VOORSTELLEN

Cursus  
Wonen & zorg 
Hoe ga je om met je buren? Wat is gangbaar 
en wat ‘not done’ bij onderhoud van je 
tuintje? Tijdens de cursus ‘Wonen & zorg’ 
stellen diverse deskundigen uit de zorg- en 
woonsector dit soort huis-tuin-en-keuken-
vragen aan de orde, evenals hygiëne in en om 
huis, de rol van huisartsen, tandartsen en 
apotheken en het zorgverzekeringsstelsel. 

Tolken zorgen tijdens de cursus dat spraak-
verwarring wordt voorkomen. 

De cursus - 6 bijeenkomsten van 2 uur - wordt 
gevolgd door 170 deelnemers uit Heerenveen, 
Dongeradeel, Súdwest-Fryslân, Dantumadiel, 
Kollumerland, Ferwerderadiel, Smallingerland, 
Tytjerksteradiel en Achtkarspelen. 

De cursus kwam er dankzij het Kansenfonds 
Provincie Friesland en vormt een belangrijke 
aanvulling op de individuele maatschappelijke 
begeleiding die wij aanbieden.

Meer informatie bij projectleider Maikel Pang 
Atjok; mpangatjok@vluchtelingenwerk.nl
tel. 0513-650816.

Vluchtelingen uit Eritrea zijn vaak nog 
(heel) jong, laag opgeleid en komen uit 
een totaal andere cultuur. Daarom kochten 
de gemeente Weststellingwerf en Timpaan 
Welzijn bij VWNN een project in, speciaal 
afgestemd op deze doelgroep.

Stichting Lemat, een organisatie van en 
voor Eritreeërs, verzorgt 8 empowerment-
bijeenkomsten waarin cultuurverschillen, 
opleidingskansen  en Nederlandse normen 
en waarden aan de orde komen.

Vrijwillige participatiecoaches helpen de 
deelnemers een toekomstplan te maken. 
Zogenoemde ‘Talenten-Eritreeërs’ hebben 
daarbij een voorbeeldfunctie. Inclusief  
6 praktische trainingen moet het project, 
gefinancierd vanuit het Impulsprogramma, 
de deelnemers een tree op de participatie-
ladder laten klimmen. Uitrollen van dit 
project in uw gemeente bespreekt u met 
Liuba Miasnikova (lmiasnikova@vluchtelin-
genwerk.nl) of Everdien Brinkhuis  
(ebrinkhuis@vluchtelingenwerk.nl).

Psychische en praktische problemen nemen uitgeprocedeerde asielzoekers vaak zó in beslag, dat 
ze vastlopen in het nadenken over terugkeer. Met het project ‘Met Opgeheven Hoofd’ bieden onze 
Juridische  Steunpunten afgewezen asielzoekers counseling aan. Ook op AZC’s kunnen cliënten 
informatie op maat krijgen.

Neem David uit Nigeria. De wens om terug te keren was er, maar de schaamte richting zijn familie 
was groot. ‘Ik voelde in alles dat ik faalde. Via de gemeente hoorde ik van het project van 
VluchtelingenWerk. Het was fijn met iemand over mijn toekomst te praten. Plannen concreet 
maken gaf mij houvast.’ VluchtelingenWerk werkt in meer dan 40 landen samen met re-integra-
tieorganisaties, die terugkeerders in hun herkomstland blijven begeleiden. David stelde samen 
met VluchtelingenWerk en de Nigeriaanse partnerorganisatie een bedrijfsplan op, volgde van het 
re-integratiebudget rijlessen, kocht een auto en startte in Lagos een taxibedrijf. 

Meer weten over het organiseren van een waardige, perspectiefvolle terugkeer: Trieneke Hijma, 
thijma@vluchtelingenwerk.nl, tel. 050-5757290

Maatwerk in Weststellingwerf

Een nieuwe toekomst
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VluchtelingenWerk is positief over het nieuwe inburgeringsstelsel. In 2020 krijgen gemeenten meer 
regie en wordt het uitgangspunt ‘Iedereen doet mee, liefst via betaald werk’. 

Een greep uit alle veranderingen:
• Afspraken over inburgering en participatie van statushouders worden neergelegd in een Plan 

Inburgering en Participatie (PIP) waarmee snel - liefst al in het AZC - wordt begonnen 
• Inburgeringscursussen worden door gemeenten ingekocht 
• Het taalniveau moet omhoog van A2 naar B1

VluchtelingenWerk heeft volop ideeën om hier verder invulling aan te geven. Daarover gaan we 
komend jaar met gemeenten, ROC’s en COA in gesprek. Wilt u al eerder anticiperen? Dat kan. 
Neem contact op met regiomanager Inburgering Ineke Fennema: ifennema@vluchtelingenwerk.nl

Bent u vrijwilliger of beroepskracht bij een 
welzijnsinstelling, woningbouw corporatie, 
gemeente, scholengemeenschap, uitzendbureau, 
huisartsenpraktijk…? Dan bent u welkom op 31 
januari, een dag waarop we de cultuur van Eritrea 
en Syrië centraal stellen. 
Sprekers uit Eritrea en Syrië vertellen over de 

cultuur in hun land, over cultuurverschillen en 
knelpunten die je tegen kunt komen in het werk 
met de doelgroep. 
De workshop over Syrië legt de nadruk op het 
gezinsleven en de opvoeding van kinderen in 
Nederland. In de workshop over Eritrea ligt de 
nadruk op de collectieve samen leving, op de 

onderlinge banden van gezin, familie, vrienden 
en dorpsgenoten. Die sociale omgeving wordt in 
Nederland vaak nadrukkelijk gemist. 

Beide workshops zijn interactief  en schenken 
aandacht aan interculturele communicatie. Tot 
besluit kunnen we bij een hapje en een drankje 
nog napraten. De dag wordt georganiseerd door 
onze Juridische steunpunten in Groningen, 
Friesland en Drenthe.  

Datum: 
Donderdag 31 januari 
van 9.00 -17.00 uur

Vergaderlocatie Rietland, 
Oosterseweg 62, Zuidwolde

Kosten: € 35,- all-in

Deelnemen? Stuur dan een e-mail naar Jennifer 
Molenaar (jmolenaar@vluchtelingenwerk.nl)  
U ontvangt een bevestiging met een link om u 
vervolgens in te schrijven.

Gehijg en gepuf van studenten, vluchtelingen en spontane particulieren 
op het Damsterplein in Groningen. Zo’n 130 deelnemers vroegen 22 
september met hun oefeningen aandacht voor vluchtelingen en brachten 
tegelijk via sponsors € 11.510 bij elkaar voor projecten van 
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Het event werd georganiseerd door 
Marjan Kroone van VWNN, met hulp van studenten van Vindicat.

Bootcamp ‘Groningen United’

Inburgering nieuwe stijl

Open uitnodiging cursusdag Syrië en Eritrea 

Er komen 3 routes voor inburgering:
1. Het streven wordt in te burgeren op 
B1-niveau (of liever nog B2). Voor wie dit 
onhaalbaar is, wordt het doel een of 
meerdere onderdelen op A2-niveau te 
behalen. 
2. Voor jongeren die opleiding en inburge-
ring kunnen combineren komt er een 
Onderwijsroute.
3. Ten slotte komt er een Z-route voor 
inburgeraars die nu vaak een ontheffing 
krijgen (bijvoorbeeld analfabeten). Doel is 
voldoende taalbeheersing om zich in de 
praktijk te kunnen redden.
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VluchtelingenWerk Noord-
Nederland als organisatie
Binnen VWNN werken 145 betaalde 
medewerkers en 2.400 vrijwilligers en   
stagiairs 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. 

Martin van Iperen
Directeur-bestuurder

Ineke Fennema
Adjunct-directeur tot 1-1-2019

Trieneke Hijma 
Adjunct-directeur v/a 1-1-2019

Jacquelien Sterenborg
Regiomanager Integratie

Ineke Fennema
Regiomanager Inburgering

Ellen Poortenga 
Regiomanager Asiel

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

Wilt u helpen? Steun ons door donateur te 
worden, of maak uw gift over op IBAN  
NL 48 RABO 0329 4760 84 t.n.v. Stichting 
VluchtelingenWerk Noord-Nederland te 
Groningen.
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Elke asielzoeker in Nederland moet zich 
voor de asielprocedure aanmelden bij de 
Procesopvanglocatie (POL) in Ter Apel. De 
POL lijkt wel een dorp, met rijtjes 
bakstenen huizen, maar achter de gevels 
gaan vaak schrijnende verhalen schuil. 
Onze vrijwilligers geven de asielzoekers er 

in hoofdzaak voorlichting over allerlei 
praktische zaken en de stappen die ze in 
de procedure moeten doorlopen. Een veel 
persoonlijker taak is in gesprek te gaan 
over hun redenen om zich niet veilig te 
voelen, over hun vaak tragische vluchtver-
haal. Goed luisteren is essentieel, want 
deze zogenoemde ‘VluchtVerhaalAnalyse’ 
vormt zeer belangwekkende informatie 
voor de advocaat die de asielzoeker gaat 
bijstaan.

De vrijwilligers zijn getraind om dit werk 
te doen: het is niet gemakkelijk, maar je 
leert elke dag, iedere dag is anders en het 
werk is buitengewoon zinvol. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met 
polterapel@vluchtelingenwerk.nl

VWNN voldoet aan alle eisen die aan de inburgering worden gesteld 
en verkreeg zodoende het ‘Blik op Werk’-certificaat (BOW). De 
onafhankelijke BOW-inspectie heeft ons aanbod recent opnieuw 
gecheckt en als ‘voldoende’ beoordeeld. 
Als sterke punten worden genoemd: 

• passende leergangen en digitaal cursistenvolgsysteem 
• ondersteuning docenten door taalvrijwilligers 
• koppeling cursist met taalcoach 
• kwaliteitsbewaking docenten door structurele lesbezoeken 
• deskundigheidsbevordering door teamoverleg docenten en vrijwilligers 
• ontwikkeling duale trajecten, taal en participatie met gemeenten

Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook. Aanbevolen wordt de verbinding met de context 
buiten de les meer gestalte te geven en vaker te werken met activerende werkvormen. 

Na de pre-Procesopvanglocaties Drachten, 
Assen en Sneek opende 15 oktober de 
pre-POL in Delfzijl.Sindsdien zijn al 379 
bewoners ingestroomd. Naar verwachting 
moeten ze 43 weken wachten voordat hun 
procedure van start kan. In de tussentijd 
staat VWNN klaar voor het beantwoorden 

van vragen en geven we voorlichting over 
de komende procedure. Bewoners moeten 
duidelijk wennen aan het doolhof van 
organisaties en bureau cratie, en zoeken 
naar wegen om de tijd door te komen. 
Landelijk trokken we al aan de bel over de 
wachttijden van 10 maanden.

Bevlogen luisteren

Sterke punten ‘Blik op Werk’

Wachttijden bij instroom
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