
najaar 2010, jaargang 2, Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Op 23 november kreeg VWNN in 

het Provinciehuis van Groningen 

de Waarderingsprijs 2010 in de 

categorie Zorg uitgereikt. 

Uit de 133 inzendingen was het 

Voorleesproject, zoals dat dit jaar 

in Oude Pekela en Stadskanaal 

startte, een van de zes genomi-

neerden. Aan de prijs is een geld-

bedrag van € 1000 verbonden. 

Dat zal mogelijk besteed worden 

aan de uitrol van het project in 

andere gemeenten in Groningen-

oost.

Het Voorleesproject verbetert de 

Nederlandse taal van deelnemen-

de kinderen (2 tot 6 jaar) en hun 

gezin, wat integratie en participa-

tie bevordert. Vrijwilligers komen 

wekelijks langs om voor te lezen. 

Daardoor krijgen de kinderen een 

betere startpositie in het onder-

wijs. Streven is dat ouders of an-

dere gezinsleden het voorlezen 

na verloop van tijd overnemen. 

Dit blijkt ook een positieve invloed 

te hebben op de ouderparticipatie 

van allochtone ouders op scholen.

Met de prijs wil de provincie Gro-

ningen vrijwilligerswerk stimu-

leren, ‘want vrijwilligers zijn het 

sociale cement van onze samen-

leving’. 

De juryrapport noemt het Voor-

leesproject ‘een mooi en vooral 

zinvol initiatief’ en ‘een goed voor-

beeld van zorg voor anderen.’ En: 

‘Het project heeft veel meer effect 

dan alleen het voorgelezen ver-

haal. Daarmee is dit kleine project 

juist heel erg groot!’
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Bij de Nederlandse beroepsbevol-

king zet de krimp in. Tegelijkertijd 

is er onder voormalige vluchtelin-

gen een groot, onbenut arbeids-

potentieel. 

Alle reden voor Vluchtelingen-

Werk Nederland-Emplooi om hier-

tussen een brug te slaan. 

Het tweejarige project ‘Veranke-

ring Banenoffensief’ brengt in elf 

gemeenten een samenwerkings-

verband tot stand tussen gemeen-

ten, VluchtelingenWerk-Emplooi, 

de Stichting voor Vluchteling-stu-

denten UAF, UWV WERKbedrijf 

en lokale of regionale partners  

zoals werkgevers, ROC’s en re-

integratiebedrijven. 

Het hele land profiteert van de op-

gedane ervaringen, want op basis 

van de elf pilotgemeenten komt 

er een algemene methodiek be-

schikbaar. 

De lat van het werkproject ligt 

hoog. In 2010 en 2011 moeten 

landelijk 700 vluchtelingen naar 

de arbeidsmarkt worden begeleid. 

De financiering voor de uitvoering 

van deze begeleiding moet uit 

gemeentelijke budgetten plaats-

vinden. In het Noorden zijn inmid-

dels plaatsingen gerealiseerd in 

Groningen, Emmen, Stadskanaal 

en Drachten. VluchtelingenWerk 

heeft een voorbeeldfunctie en 

biedt zelf ook stages en werk voor 

vluchtelingen. 

Voor vluchtelingen met een ge-

neraal pardon verblijfsvergunning 

wordt een ander traject ingezet, 

dankzij een financiële bijdrage 

van de Stichting Instituut GAK. 

Het project ‘Generaal Pardon 2’ 

richt zich op de mensen die ge-

slaagd zijn voor hun Inburgerings-

examen, en klaar zijn voor de 

arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk 

Noord Nederland doet ook aan dit 

landelijke project weer mee. •

Het project Shahrezade helpt 

vluchtelingen- en migrantenvrou-

wen kennis en kracht op te doen 

om een eigen plaats in onze sa-

menleving te ‘veroveren’. Elke 

deelnemer heeft een eigen doel 

voor ogen. Contact leggen met 

vrouwen uit Nederland bijvoor-

beeld, de Nederlandse taal leren 

of de mogelijkheden voor studie 

of werk onderzoeken. Eigen kwa-

liteiten worden in kaart gebracht 

en doelen omschreven. Om die 

te kunnen bereiken worden de 

vrouwen getraind in presenteren, 

communiceren, samenwerken en 

vergaderen. Vooral sociale vaar-

digheden staan hierbij centraal: hoe groet men in Nederland, hoe 

voer ik een telefoongesprek en 

hoe meng ik me in een gesprek? 

Het traject beslaat in totaal twintig 

bijeenkomsten en loopt al succes-

vol in plaatsen als Groningen en 

Lemmer. •

VROUWEN LEREN BELLEN

Vluchtelingen op weg naar de 
arbeidsmarkt

2.

DE AMBITIE VAN SHAHREZADE

Shahrezade staat voor de ambitie 
van vluchtelingen- en immigrant-
envrouwen die hun kwaliteiten 
willen benutten om hun positie 
in de samenleving te versterken. 
Shahrezade is bekend van het 
sprookje duizend-en-één-nacht. 

Waardevolle stages

De Hanzehogeschool Groningen 
onderzocht hoe stagiairs hun tijd 
bij VWNN ervaren. De 49 aan-
geschreven studenten blijken 
grotendeels erg tevreden over de 
begeleiding en de kwaliteit van 
de leerplek. De werksfeer is erg 
prettig, de stages sluiten prima 
aan bij de opleiding en de theorie 
kan daadwerkelijk in de praktijk 
worden toegepast. Met enkele 
kleinere aandachtspunten gaat 
VWNN aan de slag.
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Geen verschil?

VWNN maakt een documentaire 
rond ‘Onze Wereld’. Leerlingen 
van het dr. Aletta Jacobs College 
in Hoogezand en van het Noor-
derpoort College in Stadskanaal 
wordt gevraagd hoe zij in hun 
dagelijkse leven met culturele 
verschillen omgaan. Hoe denken 
ze werkelijk over immigranten? 
Wat accepteren ze wel, en wat 
niet? Welke verschillen zijn 
voor hen in een vriendschap een 
hinderpaal? 

Op de foto een still uit de film. 
Donderdag 24 februari 2011 gaat 
documentaire ‘Ik zie geen ver-
schil?’ in première.

3.

VluchtelingenWerk Noord-Neder-

land roept per 1 januari 2011 een 

Humanitair Fonds in het leven. Het 

Fonds gaat onze organisatie in 

staat stellen schrijnende situaties, 

waarin asielzoekers en vluchtelin-

gen soms terecht komen, snel op 

te lossen. Denk aan een bezoek 

aan de tandarts, waarvoor geen 

verzekering maar ook geen geld 

is. Of neem de kosten van een 

grafsteen voor een familielid dat 

plotseling is overleden. Particulie-

ren en bedrijven zullen voor een 

bijdrage worden benaderd.

Giften zijn welkom op rekening 

3294.76.084 ten name van Stich-

ting VluchtelingenWerk Noord-Ne-

derland te Groningen onder ver-

melding van Humanitair Fonds. •

Vluchtelingen die het azc verlaten 

moeten plotsklaps allerlei inge-

wikkelde financiële zaken rege-

len: huur, toeslagen, gemeente-

lijke belastingen, kwijtschelding... 

Dat gaat niet zonder slag of stoot. 

VWNN pakt deze problematiek 

aan met het project Schuldhulp-

verlening. Concrete werkafspra-

ken moeten financiële proble-

men voorkomen bij vluchtelingen 

die vanuit een azc in de pilotge-

meenten Emmen, Heerenveen 

en Smallingerland zijn komen 

wonen. 75 vluchtelingen volgen 

de cursus ‘Omgaan met geld in 

Nederland’, en 24 vrijwilligers 

worden opgeleid om die te kun-

nen geven. De opgedane kennis 

wordt gedeeld met Humanitas 

Noord Nederland, het Nibud en 

de deelnemende gemeenten. Met 

deze ketenaanpak hoopt VWNN 

de problemen in te dammen. •

De gastlessen van het educatieve 

project ‘Onze Wereld’ laten diepe 

indruk achter bij de leerlingen. 

Gestart met 350 jongeren op vijf 

scholen, ligt het bereik inmiddels 

op zo’n 1000 leerlingen. Een groot 

deel van hen kreeg een andere 

kijk op vluchtelingen. ‘Vluchten is 

lastiger dan we gedacht hadden. 

Er komen meer dingen bij kijken 

dan alleen hem smeren.’ aldus 

leerlingen van ROC Menso Alting 

in Groningen. 

Onze Wereld wil wederzijds res-

pect bevorderen tussen jongeren 

van verschillende achtergronden 

en culturen. Het lesprogramma 

streeft naar bewustwording van 

wat vluchtelingen meemaken, ook 

nadat ze in Nederland zijn aange-

komen. Het project wordt mede 

mogelijk gemaakt door VSB-

fonds, Oranjefonds, JM-fonds, 

Provincie Groningen en de ge-

meentes Groningen, Stadskanaal 

en Assen. •

Vluchten is 
‘Lastiger dan we dachten’

BEWUSTWORDING  OP ROC

HUMANITAIR FONDS

ZONDER SCHULDEN OP WEG
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Een aansprekende manier van 

integratie? Zwemles. In Ooster-

wolde ontstond dat uit een spon-

taan initiatief van Hamid Mirzei 

uit Afghanistan. Hij wilde met een 

veiliger gevoel in het waterrijke 

Nederland kunnen rondlopen. Met 

steun van het Friesland College 

probeerde een eerste lesgroep 

van tien vluchtelingen het zwem-

diploma A te halen, en dat kreeg 

navolging.

Mannen en vrouwen volgen de 

lessen samen. Opmerkelijk, want 

dat is in de landen waar de cur-

sisten vandaan komen niet altijd 

vanzelfsprekend. Inmiddels is er 

een wachtlijst: veel meer nieuwe 

Nederlanders willen nog leren 

zwemmen. VWNN begon ook in 

Emmeloord al een zwemgroep.

De zwemcursus in Oosterwolde 

wordt mede mogelijk gemaakt 

door Laco sportcentrum de Boek-

horst, het Janke Dijkstrafonds 

en de Lions Ooststellingwerf. De 

deelnemers betalen per les ook 

een eigen bijdrage. •

VluchtelingenWerk 

Noord-Nederland 

Binnen VWNN werken bijna 1000 

vrijwilligers, stagiaires en mede-

werkers ten behoeve van asielzoe-

kers, 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 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.
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4.

Wachtlijst voor zwemmers

Ondanks de aanwezigheid van 

een AZC liep de gemeente Pe-

kela al enige jaren achter op haar 

taakstelling nieuwkomers te huis-

vesten. De kandidaten die het 

COA aanwees hadden geringe 

interesse in Pekela te gaan wo-

nen, en het coördineren en ver-

antwoorden van het project bleek 

voor de gemeente een te arbeids-

intensieve klus. 

Sinds 1 september voert VWNN 

de taakstelling voor de gemeente 

uit en dat werkt. In twee maanden 

tijd konden we al acht statushou-

ders in de gemeente huisvesten. 

Hiermee loopt Pekela de achter-

stand in de taakstelling al flink in. 

Bijkomend voordeel is dat VWNN 

direct aansluitend ook de maat-

schappelijke begeleiding kan ver-

zorgen. •

INHAALSLAG PEKELA 
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SAMEN ZWEMMEN


