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Dit voorwoord is mijn laatste, want per  
1 september neem ik afscheid – met weemoed, 
kan ik wel zeggen. Ik heb dan 15 jaar met veel 
plezier voor VluchtelingenWerk gewerkt:  
eerst als directeur in Drenthe, na de fusie met 
Groningen en Fryslân als manager Integratie 
en nu als directeur-bestuurder van Noord-
Nederland. 

De maand augustus besteed ik samen met mijn 
opvolger aan de overdracht van mijn werk. Op 
donderdagmiddag 30 augustus is mijn afscheid 
en is er gelegenheid kennis te maken met de 
nieuwe man (zie elders in deze nieuwsbrief).  
Ik heb alle vertrouwen dat hij met u vorm zal 
kunnen geven aan de uitdagingen in het sociale 
domein.

Kansen creëren
Mijn afscheid staat in het teken van kansen 
creëren voor vluchtelingen. Vluchtelingen die 
klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Die soms een 
opleiding hebben gevolgd, stage hebben 
gelopen en al een tijdje zoeken naar een 
werkervaringsbaan of hun betaalde droombaan. 
Of die hun inburgering met succes afrondden, 
in hun land van herkomst al een opleiding 
volgden en staan te trappelen om ook de 
laatste trede van de participatieladder te  
gaan beklimmen.

Toekomstdromen
Op maandag 14 mei bezocht ik met zo’n 30 
vluchtelingen de tentoonstelling The American 
Dream in het Drents Museum. De schilderijen 
inspireerden hen tot het vertellen van hun 
eigen toekomstdroom, waarna ze op zoek 
gingen naar een beeld dat daarbij paste. Daar 
hebben we ze mee op de foto gezet. 
 
Het was vaak leuk en verrassend te horen 
waarom ze juist dat ene schilderij uitzochten. 
Tijdens mijn afscheid gaan enkele vluchte-
lingen de aanwezigen aan de hand van de foto 
meenemen in hun toekomstbeeld. 

Dat gaat ook een aantal koppels van werkge-
vers en vluchtelingen doen. Zij exposeren die 
middag in woord en beeld over hun ervaringen. 
Het einde van mijn werkzame leven staat zo in 
het teken van een nieuwe start in het werkzame 
leven van een aantal vluchtelingen. 

We blijven trouwens zoeken naar méér 
werk gevers die een droom van een vluchteling 
willen laten uitkomen. Ziet u kansen voor een 
match? Onze contactpersoon is Marjan Kroone 
(mkroone@vluchtelingenwerk.nl). 

Ook ikzelf heb een foto laten maken, die dag in 
Assen. Het schilderij dat ik uitkoos verbeeldt 
een rustiek boerderijtje, straalt rust uit. Dat is 
in september mijn droom.
Trots blijf ik op de unieke organisatie die 
VluchtelingenWerk is. Onze medewerkers 
maken het verschil voor vluchtelingen. 
Mogelijk kunt u ook uw steentje bijdragen?

Christine Hillemans, directeur-bestuurder
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Lidy Nijboer
Sinds enkele maanden werk ik als Interim 
Regiomanager Integratie bij VWNN. 
Daarvoor was ik jarenlang Regiohoofd in 
een drietal gemeenten, verantwoordelijk 
voor alle inzet op het gebied van 
Maatschappelijke Dienstverlening en 
Welzijn. Vanuit die functie werkte ik samen 
met bewoners, gemeenten en partners in 
het Sociaal Domein. 

Focus in mijn werk zijn de klanten, in dit 
geval de vluchtelingen/statushouders die 
nieuw in een gemeente komen wonen. Ze 
zijn vaak onbekend met onze cultuur, 
spreken onze taal niet, moesten 
familieleden en anderen in moeilijke 
omstandigheden achterlaten en raakten 
door de vlucht hun zelfregie grotendeels 
kwijt. Vluchtelingenwerk ondersteunt hen in 
deze ‘min-situatie’. Doel: meedoen in de 
gemeente door zelfregie te hervinden en 
mensen onderling te verbinden. Deze visie 
plus de inzet van de vele zeer betrokken 
vrijwilligers, stagiairs en medewerkers 
spreekt mij erg aan. 

Ik zie het als mijn primaire taak om te 
zorgen dat er met plezier gewerkt kan 
worden. Daarom zet ik in op ieders 
kwaliteiten en drijfveren en sta ik open voor 
verbeteringen en vernieuwingen in het 
werk. Ideeën? Ik werk graag samen, dus 
schroom niet om contact te zoeken via 
lnijboer@vluchtelingenwerk.nl of 
06-20476506.

EVEN VOORSTELLEN Nieuwe directeur-bestuurder 
Begin dit jaar liet onze directeur-bestuurder 
Christine Hillemans weten te willen gaan 
stoppen bij VWNN. Op de voorpagina las u hier 
al meer over. 
Met plezier kunnen we u namens de Raad van 
Toezicht melden dat wij inmiddels een 
geschikte opvolger hebben gevonden. Martin 
van Iperen gaat per 1 augustus Christines taak 
overnemen. Momenteel is hij nog werkzaam 
als directeur bij Kwartier Zorg en Welzijn. 
In een volgende nieuwsbrief zal hij zichzelf 
nader voorstellen. 

Het actueel maken én houden van persoon-
lijke dossiers van asielzoekers is cruciaal voor 
hun procedure. Sinds eind 2017 wordt deze 
taak opgepakt door het VVA-team, in samen-
werking met het University College Groningen 
(UCG) en met VWNN-groepen in alle AZC’s.

VluchtelingenWerk neemt het dossier van elke 
asielzoeker grondig door: de zogenoemde 
VluchtVerhaalAnalyse (VVA). Aangevuld met 
landeninformatie, jurisprudentie, vragen en 
actiepunten vormt dat de basis voor ons 
contact met de asielzoeker in het AZC en het 
afstemmen van acties met de advocaat. Het 
geeft de cliënt inzicht in wat hem te wachten 
staat en biedt duidelijkheid over vervolg-
stappen. 

De VVA moet voortdurend worden geactuali-
seerd. Na elke stap in de procedure bijvoor-
beeld, of omdat het asielbeleid verandert, 

vanwege nieuwe feiten of omdat meereizende 
kinderen zelfstandige asielmotieven hebben. 

Ons twaalfkoppige VVA-team omvat 
HBO-stagiaires SJD en HBO-Recht, 
UCG-studenten, een RUG-masterstudent en 
vrijwilligers die al langer binnen VWN actief 
zijn. Elke woensdag komt dit goedgetrainde 
team onder begeleiding van teamleider Lies 
Jellesma bij elkaar in Groningen. Per dag kan 
een duo, dat de inhoud samen bespreekt en 
aanvult, 1 à 2 dossiers behandelen dankzij de 
professionele werkplekken die het UCG 
aanbiedt om geconcentreerd en ongestoord 
aan het analyseren en completeren van de 
dossiers te kunnen werken.

Interesse om in het nieuwe seizoen als 
ervaren vrijwilliger of stagiair op woensdagen 
mee te doen?  
Mail dan naar ljellesma@vluchtelingenwerk.nl

Levensbepalend: 
VluchtVerhaalAnalyse
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Ontwikkelingen 
rond AZC’s
Dit najaar sluiten de AZC’s in Musselkanaal 
en Balk hun deuren, nu de instroom van 
asielzoekers in Nederland terugloopt. Twee 
goed draaiende vrijwilligersteams moeten 
dus met hun nuttige werk stoppen. Het COA 
plaatst de bewoners over naar andere AZC’s. 
VWNN doet er alles aan de opgebouwde 
kennis en ervaring voor andere vluchtelingen 
te behouden door de betrokken vrijwilligers 

elders binnen onze organisatie een plek te 
geven. Gelukkig lukt dit meestal. 
Tegelijk werken we aan nieuwe activiteiten in 
de resterende AZC’s. In St. Annaparochie 
laten we vluchtelingen kennismaken met de 
culturele rijkdom van Nederland door zelf 
muziek met hen te maken. Samen met het 
Noord-Nederlands Orkest verzorgen we 
optredens voor vluchtelingenkinderen in 
onze regio. Ook gaan we een bijdrage leveren 
aan een muziek- en theaterproject van Scala 
en het COA, bedoeld voor bewoners van AZC 
Hoogeveen en inwoners van die stad. 

Sinds 9 april proberen statushouders uit Syrië, 
Ivoorkust en Irak in twaalf weken tijd ‘Werkfit’ 
te worden als medewerker in een bakkerij. De 
Asser bakker Amir Alsady stelt er elke 
maandag en dinsdag zijn zaak voor open. De 
eerste zes weken maken de kandidaten zich de 
basiswerkzaamheden eigen. In de zes weken 
daarna stage doen ze werkervaring op.

Intensief is het wel, want wekelijks zijn er ook 
nog twee dagdelen Nederlandse les om het 
vakjargon onder de knie te krijgen. En: hoe 

lees je recepten, hoe check je hoeveelheden? 
Tussendoor moet een portfolio worden 
gemaakt, leer je over veiligheid en hygiëne op 
de werkplek, maak je kennis met de 
Arbodienst, het belastingstelsel en de 
Nederlandse verhoudingen tussen werkgevers 
en werknemers. 

‘Dit kan een goed alternatief zijn nu er in ons 
land een tekort aan vakmensen ontstaat’, zegt 
begeleider Klaes Hoekstra, terwijl hij met de 
statushouders teksten op taarten garneert. 

Zijn er in uw gemeente of bedrijf wellicht 
mogelijkheden tot samenwerking? 
Neem dan contact op met accountmanager 
Marjan Kroone (050-5757290 of mkroone@
vluchtelingenwerk.nl)

Werkfit in de bakkerij 

Welke verwachtingen had ik toen ik hier kwam? 
Wat is er allemaal mogelijk in Nederland? Wat 
wil ik in de toekomst? In Sneek en in Winsum en 
omgeving zijn 2 groepen Eritrese statushouders 
hard aan het werk met die vraagstukken.

Eerst kregen ze een training van 8 dagdelen van 
Stichting Lemat, in hun eigen taal Tygrinia. De 
rest van het project gebeurt in het Nederlands, 
door VluchtelingenWerk, met een persoonlijke 

participatiecoach voor iedereen.  Want in het 
project Eritrese Nederlanders draait het om 
meedoen in je nieuwe land. 
Amanuel wil leren zwemmen en al snel blijkt dat 
anderen uit de groep dat ook graag willen. Sesen 
gaat aan het werk als vrijwilliger in de zorg en 
Elly gaat met een aantal Eritrese vrouwen en hun 
kinderen gezellig naar de kinderboerderij. 
Mehamed zoekt met coach Jenneken uit wat 
erbij komt kijken om kapper te worden. 

Je voelt de groep bruisen van energie, want het 
is fijn om erbij te horen en mee te doen!

Hetzelfde project gaat ook van start in Emmen/
Borger-Odoorn, Assen/Tynaarloo en 
Stadskanaal/Veendam/Pekela.
 
Meer informatie via Liuba Miasnikova 
(lmiasnikova@vluchtelingenwerk.nl) of Everdien 
Brinkhuis (ebrinkhuis@vluchtelingenwerk.nl)

Inburgeren met sterren
Met trots kunnen we melden 
dat wij onlangs het Blik op 
Werk certificaat hebben 
ontvangen. VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland voldoet aan 
alle eisen die aan de 

inburgering worden gesteld en daarmee komen 
onze cursisten ook in aanmerking voor een 
lening via DUO. Een aantal verbeterpunten van 
vorig jaar is zorgvuldig opgepakt, waardoor wij 
van 1 naar 2 sterren zijn gegroeid. 

Meedoen en erbij horen
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VluchtelingenWerk Noord-
Nederland als organisatie

Binnen VWNN werken 145 betaalde 
medewerkers en 2400 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. 

Christine Hillemans
Directeur-bestuurder

Ineke Fennema
Adjunct-directeur

Jacquelien Sterenborg
Regiomanager Integratie

Lidy Nijboer 
Interim regiomanager Integratie

Jeanette Vos
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.

VluchtelingenWerk(t)
Nieuwsbrief voor samenwerkingspartners, 
relaties en overheden.
Redactie: John Bentum
Vormgeving en eindredactie:
Terp 10 Communicatie (terp10.nl)
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Wilt u deze Nieuwsbrief en andere publicaties voortaan digitaal ontvangen? 
Stuur dan een mail met uw gegevens naar: communicatienoord@vluchtelingenwerk.nl

Na een succesvolle pilot in 2017 helpt 
gemeente De Fryske Marren in 2018 en 
2019 opnieuw 50 statushouders om sneller 
te integreren. Trainer Kinana Dasouki 
leidde begin april de introductiebijeen-
komst voor de eerste nieuwe lichting: een 
Arabische groep van 15 personen. In april/
mei vonden vervolgens al drie workshops 
en twee excursies plaats. Binnenkort gaat 
een Eritrese groep van start en in het 
najaar volgen nog twee groepen.

Binnen het project ‘Mijn Toekomst’ krijgen 
statushouders drie maanden lang 
workshops en excursies aangeboden. Zo 
doen ze kennis op van maatschappelijke 
onderwerpen zoals gezondheid, financiën, 
sport, verkeer en diverse organisaties in 

de gemeente. Iedere deelnemer krijgt een 
mentor en een taalcoach toegewezen. Op 
basis van werkervaring en toekomst-
plannen wat betreft arbeid en/of sociale 
participatie wordt een persoonlijk ontwik-
kelingsplan opgesteld. De mentor 
begeleidt de statushouder bij het 
uitvoeren daarvan. De taalcoach richt zich 
op het oefenen van Nederlandse beroeps-
termen die aansluiten op het interesse-
gebied van de statushouder.

Extra mentoren en taalcoaches zijn 
welkom. Belangstelling? Neem dan 
contact op met Ellen Boonen (eboonen@
vluchtelingenwerk.nl) of Frederika Bijlsma 
(fbijlsma@vluchtelingenwerk.nl), 
0513-435075.

‘Mijn Toekomst’ in De Fryske Marren

Zaterdag 22 september zwaaien de deuren van AZC’s weer open voor bezoekers. Noteer de 
datum vast! We begroeten u graag op een van de locaties in Noord-Nederland.

AZC’s openen hun deuren

Vrijheid vieren doe je samen
Samen een ‘bakkie doen’, je naam in het Arabisch laten kalligraferen: op 5 mei waren 
er tijdens de bevrijdingsfestivals in Leeuwarden, Assen en Groningen allerlei 
activiteiten om het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen te vergroten. 
Ervaringsdeskundigen boden een kop koffie aan en knoopten met bezoekers een 
gesprek aan over de betekenis van vrijheid - voor hen en voor henzelf. Het 
fantastische weer nodigde uit om de vrijheid te vieren en zorgde voor een goede 
belangstelling bij onze infostands.
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