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De arbeidsmarkt is volop in bewe-
ging. Overheden, welzijnsorgani-
saties en anderen bezinnen zich 
op de vraag hoe de markt bediend 
moet worden en hoe diversiteits-
beleid daarbij kan worden ingezet. 
Vanzelfsprekend speelt Vluchte-
lingenWerk hierbij een voortrek-
kersrol. De organisatie is al bijna 
twee jaar bewust aan de slag met 

diversiteit. Een divers personeels-
bestand zorgt dat cliënten zich in 
de organisatie kunnen herken-
nen en dat onze expertise zich 
verbreedt. Een diverse medewer-
kerspopulatie levert creatieve in-
novatie en betere oplossingen op. 
Bij ons, maar natuurlijk ook bij an-
deren.
Landelijk zijn er ‘aanjagers’ en 

diversiteitstrainers actief, die het 
diversiteitsbeleid verder invulling 
geven en vrijwilligers trainen hoe 
om te gaan met verschillen. 
Met deze koers wil Vluchtelin-
genWerk een betere afspiegeling 
van de maatschappij worden, en 
bovendien een voorbeeldfunctie 
vervullen naar overheden en be-
drijfsleven. •
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Om duurzame relaties te bevor-
deren tussen deelnemers met 
verschillende culturele achter-
gronden, ging VluchtelingenWerk 
Assen een bijzondere samenwer-
king aan met de Nederlandse/
Arabische Vriendschapsstich-
ting Taal en Cultuur (NAVTC).  
50% van de deelnemers van het 
project ´Wereldburgers´ had een 
achtergrond als vluchteling, mi-
grant uit Egypte, Palestina, Zuid-
Afrika, Kroatië, Somalië en Irak. 
De rest was geboren Nederlan-

der. Tijdens veertiendaagse bij-
eenkomsten werden thema´s 
besproken als politiek en religie, 
maar ook landschapsbeleving. 
Het leverde mooie en verrassen-
de gesprekken op. Deze waren 
zo inspirerend, dat de deelnemers 
nog steeds maandelijks samenko-
men om te discussiëren over wat 
hen bezighoudt. Het project werd 
mede mogelijk gemaakt door het 
Oranjefonds en ‘Je Maintiendrai’. •

Anja Mulder

Ook in 2011 ontvangt VWNN voor 
het project ‘Taalmaatjes’ een sub-
stantiële bijdrage van € 161.000 
van het Oranje Fonds. 
Taal is een essentiële voorwaarde 
bij integratie in de Nederlandse 
samenleving. Er is Vluchtelingen-
Werk daarom veel aan gelegen 
de taalvaardigheid van mensen 
te vergroten. In Assen en Emmen 
gebeurt dat sinds februari 2010 
onder andere met het project Taal-
maatjes. In Heerenveen en Skar-
sterlân sinds april 2010. Mannen 
en vrouwen van niet-westerse  
allochtone afkomst, die in een  
sociaal isolement leven en weinig 
tot geen onderwijs hebben ge-
noten, worden ondersteund met 
taalactiviteiten. Vrijwilligers van 
VWNN oefenen wekelijks met 
de deelnemers de taal. Ook on-
dernemen ze samen activiteiten 
in hun eigen woonomgeving, om 
daarmee de betrokkenheid van de 
deelnemer bij de samenleving te 
vergroten. •

Duurzame relaties

Wereldburgers in Assen

2.

oranje FonDs 
blijFt taalmaatjes 
steunen 

Het voorstel voor de nieuwe in-
burgeringswet zet vluchtelingen 
op een achterstand. In de nieu-
we wet is geen ruimte meer voor 
maatschappelijke begeleiding. 
Bovendien moeten vluchtelingen 
hun verplichte inburgeringscurus 
voortaan zelf betalen.

Vluchtelingen die in Nederland 
komen hebben vaak geen geld 
en mogen tijdens hun procedure 

nauwelijks werken. Voor de inbur-
geringscursus moeten ze daarom 
een lening afsluiten. Die lening 
komt bovenop de lening voor het 
inrichten van hun huis. 
Integreren vanuit schulden is 
geen goede start. Een groot deel 
van de mensen zal hun schuld 
niet kunnen aflossen of daar ja-
renlang aan vastzitten. Hierdoor 
komen ze er financieel nooit meer 
bovenop.

VluchtelingenWerk pleit er voor 
de inburgering toegankelijk te 
houden en de maatschappelijke 
begeleiding voor vluchtelingen 
te behouden. Door vluchtelingen 
een goede start te laten maken, 
voorkom je dat mensen lange tijd 
afhankelijk blijven. 
Het gaat om een beperkte groep 
mensen, in heel Nederland zo’n 
4500 statushouders per jaar. •

op achterstanD gezet Door voorstel inburgeringswet
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Ex-voetballer en tv-persoonlijk-
heid Jan Mulder overhandigde 25 
mei in de Euroborg de brochure 
‘Sport Kleurt echt’ aan Frank de 
Vries, wethouder Sport van de 
gemeente Groningen. Met het 
project Sport Kleurt willen VWNN 
en de KNVB tachtig vluchtelin-
gen/migranten toeleiden naar 
een voetbalvereniging. Betrokken 
zijn bij en deelnemen aan sport 
kan  sterk bijdragen aan integra-
tie en inburgering. Contacten met  
medesporters biedt mensen de 
mogelijkheid een sociaal netwerk 
op te bouwen, de Nederlandse 

taal te verbeteren en deel te  
nemen aan andere maatschappe-
lijke activiteiten. 
Inmiddels zijn  7 vrijwilligers met 
een vluchtelingenachtergrond bij 
het project betrokken. 65 vluch-
telingen/migranten zijn geïntrodu-
ceerd en betrokken bij een sport-
vereniging. Sport Kleurt onder-
zoekt voor 15 kandidaten hoe en 
waar zij binnen sport een actieve 
rol kunnen vervullen.

U kunt de brochure Sport Kleurt 
echt! opvragen bij VWNN via  
050-5757290 en info@vwnn.nl. •

‘Sport Kleurt’ in Euroborg

ontmoetingen op het velD

zwemmen in het gelD
Al meer dan tien jaar is Dieneke 
Meijering vrijwilliger bij VWNN. 
In het programma ‘Kanjers van 
Goud’ kreeg ze een Gouden Wim-
pel van 20 duizend euro uitgereikt 
door Caroline Tensen, ambassa-
deur van de Nationale Postcode 
Loterij. Ze wist direct waaraan ze 
het geld zou besteden: zwemles-
sen voor kinderen van vluchtelin-
gen.  

Als vrijwilliger helpt Dieneke  ge-
zinnen met hun inburgeringscur-
sus en geeft ze taallessen aan 
groepen vrouwen. ‘Ik help hen op 
weg, ze kunnen met al hun vra-
gen bij mij terecht. Vergis je niet 
hoe complex onze samenleving 
eigenlijk is! Als een gezin zich 
uiteindelijk kan redden, geeft dat 
voldoening.’

Zwemles voor kinderen van vluch-
telingen vindt ze broodnodig. ‘On-
langs is er weer een Afghaans jon-
getje verdronken. Heel tragisch. 
Daarom is het ontzettend belang-
rijk kinderen te leren zwemmen. 
Zeker hier in Friesland, waar we 
ontzettend veel water hebben.’ 
Later dit jaar start Vluchtelingen-
Werk Noord-Nederland de eerste 
zwemlessen. •

In 2011 worden ‘uitgenodigde 
vluchtelingen’ vanuit vluchtelin-
genkampen rechtstreeks in ge-
meenten geplaatst. Friesland 
krijgt de primeur. In september 
komt een eerste groep uit een 
kamp in Kenia naar de provincie. 
Omdat de doelgroep onbekend is 
met elementaire zaken als sleu-
tels of lichtknopjes is intensieve 
en lange coaching noodzakelijk.

VluchtelingenWerk gaat daar 
werk van maken onder de titel 

‘Culturele Oriëntatie in context’. 
De gedachten gaan uit naar mi-
nimaal twee ervaren vrijwilligers 
per gezin en intensieve coaching 
gedurende 24 maanden. Belang-
rijke thema’s in het traject zijn vei-
ligheid, gezondheid, hygiëne en 
omgaan met geld. 

Een provinciale werkgroep met 
afgevaardigden van onder andere 
gemeenten, woningbouwcorpora-
ties en  VWNN leidt het proces in 
goede banen. •

primeur voor FrieslanD



voorjaar 2011, jaargang 3, Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

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.

 Klaas Harink
 Directeur

 Ger Meijer
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 Christine Hillemans
 Manager Integratie
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sneller en beter onder dak
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Op dit moment loopt in Friesland 
en Drenthe een test met een an-
dere systematiek van toewijzing 
van woningen aan vluchtelingen.
VWNN wil dat vluchtelingen snel-
ler in gemeenten geplaatst wor-
den. Dit omdat een lang verblijf op 
de Centrale Opvang mensen niet 
stimuleert hun leven weer op te 
pakken. Dat lukt vaak pas als zij 
een eigen huis in een gemeente 
hebben.
Om een succesvolle match tussen 
gemeente, woonruimte en vluch-
teling te krijgen, is het van be-
lang dat alle wensen en relevante  
informatie op tafel komen. Vluch-
telingenWerk kan hier voor  

zorgen. Ze geniet namelijk het 
vertrouwen van vluchtelingen.  
Medewerkers van VWNN bege-
leiden hen zowel voor de status 
verleend wordt al in de Centrale 
Opvang als later in gemeenten.
Hierdoor zijn ze op de hoogte van 
vrijwel alle persoonlijke en maat-
schappelijke aangelegenheden.
VluchtelingenWerk beschikt bo-
vendien over een registratiesy-
steem waarmee gegevens met 
gemeenten kunnen worden uit-
gewisseld. Zo kan VWNN in het 
gehele huisvestingsproces een 
bijdrage leveren aan een zorg-
vuldige, realistische en duurzame 
match in de gemeente. •

Jongeren ontvangen te vaak een-
zijdige informatie over het vluch-
telingen- en  integratievraagstuk. 
Daarom ontwikkelde VWNN ‘Onze 
Wereld’. Het project brengt Ne-
derlandse en allochtone jongeren 
met elkaar in contact en draagt zo 
bij aan een andere beeldvorming.

Na een serie van vier gastlessen 
op scholen voor voortgezet on-
derwijs gaat een groep scholieren 
– een mix van allochtone en au-
tochtone – dieper in op onderwer-
pen als vriendschap en jouw en 
mijn cultuur. 
Een belangrijk onderdeel in de 
gastlessen is weggelegd voor 
vluchtelingenjongeren. Zij vertel-
len zelf hun verhaal. Dat is vaak 
het startsein voor debat, veel vra-
gen en meer begrip. Na de gast-
lessen biedt het vervolgproject 
´Jonge Wereldburgers´ 10 bijeen-

komsten lang extra diepgang over 
de werelden van Nederlandse en 
allochtone jongeren.
De presentatie van de lesserie 
´Onze Wereld´ vond dit voor-
jaar plaats in Forum Images in  
Groningen. 
Ook de bijbehorende documentai-
re ´Ik zie geen verschil -???´ ging 
daar in première. •

gastlessen leggen verbinDingen


