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Op 3 maart vonden de gemeen-

teraadsverkiezingen plaats. In 

veel gemeenten traden nieuwe 

raadsleden en wethouders aan. 

Ze moesten zich in tal van onder-

werpen verdiepen. Een belangrijk 

maar lastig beleidsterrein is de 

integratie van vluchtelingen in de 

gemeente. 

Ook meer ervaren beleidsme-

dewerkers, raadsleden en por-

tefeuillehouders hebben vragen 

over dit onderwerp, temeer omdat 

wetgeving op dit terrein voortdu-

rend verandert.

Om gemeenten te informeren 

over de gemeentelijke en rijksta-

ken, organiseerde VWNN begin 

juni drie voorlichtingsdagen in 

Drenthe, Friesland en Groningen. 

De opkomst was hoog.

In één middag deelden wij zoveel 

mogelijk van onze kennis. We 

schetsten de route die vluchte-

lingen in Nederland afleggen en 

de voorwaarden voor succesvolle 

participatie. Daarnaast lieten we 

aan de hand van praktijkvoorbeel-

den zien waar de verantwoorde-

lijkheden van gemeenten liggen, 

en waar ze een beroep op Vluch-

telingenWerk kunnen doen.

Na afloop van de bijeenkomst kre-

gen alle aanwezigen een map met 

daarin onder andere het boekje 

‘Vluchten hoeft niet meer, mee-

doen wel!’. Een handig naslag-

werk over de materie. 

Wie ook een exemplaar van het 

boekje wil, kan contact opne-

men met Christine Hillemans,  

info@vwnn.nl, of een digi-

tale versie downloaden van  

www.vwnn.nl/7488. •
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WIE ZOEKEN WIJ?

WAT BIEDEN WIJ?

WAAROM WERKEN BIJ VLUCHTELINGENWERK?

WELKE WERKZAAMHEDEN WORDEN AANGEBODEN?

Ter versterking van onze teams op verschillende opvanglocaties in Groningen, Friesland en 

Drenthe is VluchtelingenWerk op zoek naar

Na eerder groot succes en vele positieve reacties is VluchtelingenWerk opnieuw op zoek naar 

serieuze en ondernemende studenten die als vrijwilliger een belangrijke bijdrage willen leveren aan 

de asielprocedure van asielzoekers en integratie van vluchtelingen.

VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwilligers die zich per 1 april 2010 willen gaan specialiseren in één van de 

volgende taken:- vluchtverhaalanalyse 

- voorlichting 

- maatschappelijke participatie

- gezinshereniging 

- taalmaatje  

- organisatie sociaal 

- spreekuurmedewerkers 

- ondersteuning projecten  
   culturele activiteiten

 

Werken voor VluchtelingenWerk Nederland vraagt veel van je, maar je krijgt er ook veel voor terug. Je doet er 

zowel werk - als  levenservaring op die je zeker een streepje voor geeft op andere studenten wanneer je een 

passende stage zoekt of de (internationale) arbeidsmarkt op gaat. Bovendien werk je in een omgeving waarbij 

je in contact komt met een verscheidenheid aan talen, culturen en bijzondere verhalen. Kortom, een interes-

sante werkplek om jezelf zowel persoonlijk als professioneel verder te ontwikkelen. Bovendien lever je 

natuurlijk een échte bijdrage aan de maatschappij.Gezien het uitdagende karakter van de aangeboden functies is VluchtelingenWerk is op zoek naar gedreven en 

toegewijde vrijwilligers die met beide benen in de wereld staan. Belangrijk is dat je kunt relativeren, beschikt 

over een analytisch denkvermogen en communicatief vaardig bent. Talenkennis is zeker een pré, maar 

aangezien wij werken met tolken is dit geen must. VluchtelingenWerk biedt nieuwe vrijwilligers een inwerkprogramma, scholing en training. Vrijwilligers werken 

vanuit een team en krijgen professionele begeleiding.

 

BELANGSTELLING? VluchtelingenWerk organiseert op woensdag 10 maart 2010 

een informatieavond voor geïnteresseerde studenten. 

Geef je hiervoor zo spoedig mogelijk op bij 

vrijwilligerswerving@vwnn.nl o.v.v. studentenwerving

Meer informatie over VluchtelingenWerk als organisatie 

is te vinden op de volgende websites:

www.vwnn.nlwww.vluchtelingenwerk.nl

STUDENTEN VRIJWILLIGERS (M/V)

Het gaat om een werkzaamheden van ongeveer 8 uur per week voor een periode van minstens 1 jaar.
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Sinds 1 januari dit jaar is Eduard 

van Zuijlen voorzitter van Vluchte-

lingenWerk Noord-Nederland. De 

burgemeester van Menterwolde 

volgt interim voorzitter Paulien de 

Jong op. 

Van Zuijlen was van 2003 tot 2007 

lid van de Provinciale Staten en 

toonde als statenlid al een sterke 

betrokkenheid bij de problema-

tiek van vluchtelingen. Zo was hij 

initiatiefnemer van het Meldpunt 

schrijnende gevallen. Fracties in 

de Tweede Kamer gebruikten de 

dossiers van het Meldpunt om het 

lot van uitgeprocedeerden aan te 

kaarten bij de toenmalige minister 

Verdonk. •

Op 5 scholen voor voorgezet on-

derwijs in de provincies Gronin-

gen en Drenthe start VWNN dit 

jaar met het project ‘Onze We-

reld’. 

Jongeren ontvangen vaak een-

zijdige informatie over het vluch-

telingen- en integratievraagstuk. 

Dat beïnvloedt de verhoudingen 

tussen Nederlandse en allochtone 

jongeren. VluchtelingenWerk wil 

vanuit haar ervaring een bijdrage 

leveren aan een andere beeldvor-

ming en brengt jongeren met el-

kaar in contact. 

Tijdens drie gastlessen wordt 

op verschillende manieren stil 

gestaan bij de vluchtelingen-

problematiek en de relaties tus-

sen verschillende groeperingen. 

In het verdiepende deel ‘Jonge  

Wereldburgers’ wordt daarna in 

kleine groepen verder gepraat over 

thema’s als vriendschap, relaties,  

familiebanden en de betekenis 

van religie. Tijdens het project 

worden opnames gemaakt voor 

een documentaire waarin het be-

grip vriendschap centraal staat. •

In september startte ‘Sport Kleurt’, 

een project van VWNN in samen-

werking met de Koninklijke Ne-

derlandse Voetbal Bond, district 

Noord. Door vluchtelingen actief 

te betrekken bij onze volkssport 

nummer één ontstaan ‘vanzelf’ 

interculturele contacten. Jonge 

vluchtelingen kunnen lid worden 

van een vereniging, ouders gaan 

als vrijwilliger vrijwilliger bij de 

club aan de slag. 

In de eerste zes maanden coa-

chen vrijwilligers van Vluchtelin-

genWerk de nieuwe (jeugd)leden 

of vrijwilligers bij de voetbalclub, 

bijgestaan door een projectmede-

werker.

In totaal willen VWNN en de 

KNVB 80 vluchtelingen plaatsen 

bij 8 voetbalclubs. Voetbalvereni-

gingen Bargeres uit  Emmen en 

V.V. Leeuwarden reageerden al 

positief. We kijken samen met hen 

waar versterking het beste uit-

komt: met jeugdleden, met vrijwil-

ligers of een combinatie hiervan. 

Binnen de clubs zijn vrijwilligers 

bereid gevonden om dit project 

vanuit de voetbalvereniging te be-

geleiden. •

samen plezier maken verbindt

Sport kleurt

2.

onze wereld

eduard 
van zuijlen 
voorzitter vwnn

Rectificatie: In de nieuwsbrief van 
najaar 2009 wordt Sjoerd de Jong 
van de gemeente Aa en Hunze 
geciteerd over alleenstaande sta-
tushouders. Per abuis is daarbij 
echter ‘Hunze en Aa’s ‘ vermeld. 
Bij dezen rechtgezet!
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1 juli dit jaar treedt de nieuwe asiel-

wet in werking. De Eerste Kamer 

stemde 18 mei in met een wets-

voorstel van minister Hirsch Bal-

lin van Justitie. Door de wijziging 

krijgen meer asielzoekers sneller 

duidelijkheid over de uitslag van 

hun procedure, en wordt de pro-

cedure zorgvuldiger. De verwach-

ting is dat ook het aantal herhaal-

de asielaanvragen en reguliere 

aanvragen van ex-asielzoekers 

afneemt, en meer asielzoekers 

na afloop van de procedure Ne-

derland daadwerkelijk verlaten. 

De wijzigingen in een notedop:

1. Voor de asielprocedure krijgt 

een asielzoeker minimaal 6 

dagen rust om zich voor te be-

reiden op de procedure. De 

Immigratie- en Naturalisatie-

dienst kan in deze periode al 

beperkt vooronderzoek doen.

2. De algemene asielprocedure 

in de aanmeldcentra wordt 

van 48 uur verlengd tot acht 

dagen. Dit levert meer ruimte 

voor rechtsbijstand. Boven-

dien kunnen meer aanvragen 

direct worden afgehandeld. 

3. Nadat de aanvraag is afgewe-

zen krijgen asiezoekers een 

vertrektermijn van vier weken 

om hun vertrek te regelen. In 

deze periode krijgen ze opvang.

4. Een beroep op verblijf in Ne-

derland op medische gronden 

wordt eerder beoordeeld. Daar-

door komen minder vreemdelin-

gen met medische problemen 

op straat, terwijl hun aanvraag 

tot verblijf op medische gron-

den nog in behandeling is. 

Het inhoudelijk toetsingskader 

blijft identiek aan het huidige. 

5. Tijdens de asielprocedure staat 

waar mogelijk één advocaat 

de asielzoeker bij. Dat verbe-

tert de vertrouwensband, le-

vert tijdswinst op en komt ten 

goede aan de zorgvuldigheid. •

Wat als een eenmalige wervings-

actie onder studenten begon, 

goeide uit tot een succesvolle 

jaarlijkse activiteit.  

Na een flyeractie en een mailing 

aan studentenverenigingen meld-

den zich dit voorjaar 18 studenten 

aan voor een voorlichtingsavond 

van VluchtelingenWerk. Ze kre-

gen een presentatie over het juri-

dische werk in de AZC’s, het werk 

bij integratie en de verschillende 

projecten in het Noorden. Na af-

loop van de bijeenkomst volgde 

een uitgebreide vragenronde.

9 studenten meldden zich aan 

het eind van de avond als nieu-

we vrijwilliger. Zij zijn van harte 

welkom binnen de organisatie! 

Behalve vrijwilligers leverde de 

bijeenkomst ook een uitnodiging 

op om ons verhaal bij een studen-

tenvereninging te vertellen •

Nieuwe asielprocedure 
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eerste kamer akkoord

nieuw enthousiasme

Samenwerkingspartners

Eind 2009 sloot VWNN een 
samenwerkingsovereenkomst 
met Stichting Welzijn Oldambt 
en Stichting de Oude Ulo. Zo 
waarborgen de organisaties de 
kwaliteit en continuïteit van hun 
dienstverlening aan asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten. 
Daarnaast willen de drie stich-
tingen via projecten nieuwe 
initiatieven ontwikkelen in de 
gemeenten waar ze actief zijn. 

studenten bij vwnn
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Met honderden vrijwilligers en 

enkele tientallen betaalde krach-

ten behartigt VluchtelingenWerk 

Noord-Nederland de belangen 

van asielzoekers en vluchtelin-

gen. VluchtelingenWerk vindt 

het van belang dat haar per-

soneel een afspiegeling vormt 

van de samenleving. Met een 

diversiteitscampagne willen we 

daarom ook jongeren en alloch-

tonen bij ons werk betrekken.

Directeur Klaas Harink: ‘Onze sa-

menleving is kleurrijk en divers. 

Dat moet onze organisatie ook 

zijn. Door een goede mix van 

man-vrouw, jong en ouder, kleur 

en wit, maken we onze organi-

satie sterker. We zijn zo beter in 

staat onze doelgroep te bedienen. 

Een diverse organisatie is ook 

een uiting van een fatsoenlijke 

samenleving. Een samenleving 

waarin iedereen mee mag doen.’  •

VluchtelingenWerk 

Noord-Nederland 

Binnen VWNN werken 600 vrijwilli-

gers, stagiaires en medewerkers 

ten behoeve van asielzoekers, 

vluchtelingen en migranten in Frys-

lân, 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

 Manager Projecten

 Christine Hillemans

 Manager Integratie

Adresgegevens

Postbus 70212

9704 AE  Groningen

Bezoekadres:
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Tel. 050-5757290
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kleurrijker en jonger

VluchtelingenWerk is voor haar 

werk afhankelijk van externe fi-

nanciers. Eén van deze financiers 

is het Oranje Fonds. Het  fonds 

is het grootste nationale fonds 

op sociaal gebied, en steunt pro-

jecten op het gebied van sociale 

cohesie en sociale participatie.

Eén van de projecten die dank-

zij het Oranje Fonds van start is  

gegaan is ‘Onze Wereld’. Het 

fonds verkoos dit project tot ‘pro-

ject van de week’. Ze stelt 60.000 

euro beschikbaar om gastlessen 

te geven op scholen in Groningen 

en Drenthe. Elders in deze nieuws-

brief leest u meer over dit project.

Het fonds draagt  in 2010, 2011 

en 2012 ook jaarlijks bijna 

200.000 euro bij aan ‘Taalmaatjes’  

in Stadskanaal, Pekela, Emmen, 

Assen, Heerenveen en Skarster-

lân. Dit project ondersteunt man-

nen en vrouwen van niet-westerse  

allochtone afkomst die in een  

sociaal isolement leven en weinig 

tot geen onderwijs hebben geno-

ten. Vrijwilligers van VWNN gaan 

wekelijks met de deelnemers 

de taal oefenen en ondernemen  

samen activiteiten in de eigen 

woonomgeving. Zo wordt de be-

trokkenheid bij de samenleving 

vergroot. 

VWNN is blij met de mogelijkhe-

den die het Oranje Fonds biedt 

om de taalvaardigheid van men-

sen te vergroten om ze daar-

mee uit hun isolement te halen. •

bijdragen oranje fonds

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 
100% recycled papier Reviva print 200grs

taalmaatjes


