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Tijdens hun vlucht raken veel vluch-
telingen ongewild gescheiden van 
de rest van hun gezin. Vluchtelingen- 
Werk biedt hulp bij hun recht op 
gezinshereniging. Steun is nodig, 
want de onzekerheid over het lot 
van gezinsleden is tergend en de 
procedure tijdrovend. 

In 2014 dienden onze noordelijke 
Steunpunten Gezinshereniging en 
medewerkers van AZC’s bijna 1000 
aanvragen tot gezinshereniging in. 
Het overgrote deel daarvan betrof 
vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, 
en in mindere mate Somalië. Achter 
al deze aanvragen zitten aangrij-

pende verhalen van verscheurde 
gezinnen.
In 2014 nam VluchtelingenWerk 
nog een ander soort aanvragen op 
zich: die voor alleenstaande minder-
jarige vreemdelingen (AMV-ers). 
Ook zij kunnen, na een statusver-
lening, met ouders en minderjarige 
broers en zussen worden herenigd.
Het laten overkomen van gezins-
leden kost in sommige gevallen 
veel geld. Het VluchtelingenFonds 
en ons eigen Humanitair Fonds 
kunnen dan uitkomst bieden, dank-
zij bijdragen van onze donateurs. 
In 2014 brachten we weer vele tien-
tallen gezinsherenigingen tot stand  
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Tientallen families herenigd

– zonder twijfel een van de meest 
dankbare klussen die wij als orga-
nisatie mogen uitvoeren.

ONZE VRIJWILLIGERS…
• leggen de procedure uit aan 

vluchtelingen die herenigd willen 
worden met hun gezin, vader of 
moeder

• bieden praktische hulp bij het 
invullen van de formulieren 
voor de aanvraag van een MVV 
(machtiging tot voorlopig verblijf, 
een soort visum)

• overleggen met de vluchteling 
over de ambassade waar ze de 
MVV zullen ophalen en de reis-
route voor hun gezinsleden 

• zoeken contact met de ambas-
sade voor het ophalen van de 
MVV en andere onderzoeken 
waarvoor de gezinsleden naar 
de ambassade moeten gaan

• overleggen met de vluchteling 
over de documenten die ter ver-
taling naar Nederland moeten 
worden verstuurd

• staan vluchtelingen doorlopend 
bij: van aanvraag tot hereniging 
op Schiphol. •
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DE KRACHT VAN ROLMODELLEN

2.

Als organisatie zoeken wij altijd 
naar verbindingen en naar nieuwe 
invalshoeken. Zo werd ‘POLRAD’ 
geboren, met als doel lokale rolmo-
dellen in te zetten om POLarisatie 
enRADicalisering te voorkomen. 

Het project startte voorjaar 2013 en 
werd 11 december 2014 in de Oos-
terpoort in Groningen afgesloten 
met een internationaal congres. 
Centraal stonden de rolmodellen 
en de presentatie van het hand-
boek ‘POLRAD, the power of local 
rolemodels’.

Dankzij POLRAD is een methodiek 
ontwikkeld voor het werven, trainen 
en inzetten van rolmodellen ter 
preventie van polarisatie en radica-
lisering. In dat kader voerde VWNN 
twee projecten uit:

• Het schoolproject Meet2Know 
laat Nederlandse leerlingen en 
jonge vluchtelingen  elkaar ont-
moeten en bevragen. 

• Bij Mensenbieb lenen mensen 
in plaats van een boek een 
mens, en beleven een verhaal 
door met ze in gesprek te gaan.

VluchtelingenWerk trainde vluch-
telingen om bij deze projecten als 
rolmodel hun verhaal te delen.
 
Het project was internationaal: 
mede werkers van Vluchtelingen-
Werk deelden in Noorwegen hun 
ervaring en kennis rond polarisatie 
en radicalisering. Ook maakten 
Noorse professionals kennis met 
de opvang van vluchtelingen in Ne-
derland. Onder de 150 bezoekers 
van het slotcongres waren dan ook 
een aantal Noorse gasten.

Het project werd gefinancierd door 
de Europese Unie en werd uitge-
voerd door CMO, MJD, Barkema & 
de Haan, Overstag en Vluchtelin-
genWerk Noord-Nederland. •

Meer informatie: www.polrad.nl

Jaarlijks bekroont het Oranje Fonds 
drie succesvolle sociale initiatieven 
met een Appeltje van Oranje.
Met het project ‘Onderweg naar 
Werk’ heeft VluchtelingenWerk 
Noord- Nederland de top-elf van de 

lopende verkiezing bereikt. In mei 
2015 vindt de eindselectie plaats 
en ontvangen drie winnaars in Pa-
leis Noordeinde de prijs uit handen 
van Koningin Máxima.
Het programma ‘Onderweg naar 

Werk’ is door VluchtelingenWerk 
ontworpen om het gat te dichten 
tussen de inburgeringscursus en 
vervolgtrajecten. 

VluchtelingenWerk coacht en be-
geleidt vluchtelingen die veel kwali-
teiten hebben, maar nog niet weten 
hoe ze die in de Nederlandse cultuur 
en samenleving kunnen inzetten. 

In 2014 heeft ‘Onderweg naar 
Werk’ ruim veertig vluchtelingen 
aangemoedigd vasthoudend te zijn 
in het realiseren van hun toekomst-
plannen. Er zijn nu al mooie resul-
taten te zien: van het starten van 
een eigen bedrijfje tot het volgen 
van een opleiding. •

‘Onderweg naar Werk’ genomineerd 

Alle genomineerden voor een Appeltje van Oranje.
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VluchtelingenWerk in de praktijk

Het begeleiden van vluchte-
lingen vraagt veel flexibiliteit. 
AZC’s openen en sluiten, al naar 
gelang vluchtelingen stromen 
elders op de wereld aanzwellen 
of opdrogen. 

In mei 2014 streken in Onnen 
vluchtelingen neer en sinds 1 
oktober is er in een voormalig 
vakantiepark een asielzoekers-
centrum gevestigd – achter het 
spoor, midden in de landerijen. 
Nu worden er in houten chalets 
bijna vijfhonderd asielzoekers  

opgevangen. Het betreft mensen 
die al een verblijfsvergunning 
hebben en die wachten op een 
woning, maar ook mensen die nog 
in de (verlengde) asielprocedure 
zitten of beroep aantekenden  
tegen de beslissing van de IND. 

Veel vluchtelingen met een ver-
blijfsvergunning vragen hier 
met de hulp van vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk gezinshereni-
ging aan. Om dat tijdig te doen is 
tot vlak voor de kerstvakantie met 
man en macht gewerkt.

Vanaf mei ‘14 heeft Vluchtelingen-
Werk voor deze locatie gaande-
weg een team van zo’n twintig 
vrijwilligers samengesteld, die op 
deze locatie ook de nodige oplei-
dingen en trainingen kregen. Het 
is een gevarieerde groep waarin 
ieder vanuit zijn eigen ervaring, 
kennis en persoonlijkheid een bij-
drage levert. De een is sterk op 
juridisch of administratief vlak, de 
ander op persoonlijke begeleiding 
en weer een ander zet zich in als 
tolk. Belangenbehartiging is een 
belangrijk en concreet onderdeel 
van het werk. Iedere nieuwe be-
woner krijgt een uitnodiging van 
VluchtelingenWerk voor een in-
take, en om de documentatie op 
orde te krijgen worden dossiers 
aangemaakt – cruciaal voor een 
goed verloop van komende pro-
cedures. 

VluchtelingenWerk werkt vanuit 
het centraal gelegen gebouw, 
samen met het COA en het Ge-
zondheidscentrum Asielzoekers 
(GCA). De samenwerking is pri-
ma: er wordt op een positieve ma-
nier invulling gegeven aan het mul-
tidisciplinair overleg, omdat goede 
dienstverlening bij al deze partijen 
hoog in het vaandel staat. •

De wet- en regelgeving rond 
asielzoekers is uitermate com-
plex en de procedures wemelen 
van de afkortingen. Hoe werkt 
het nu eigenlijk?
Voor een eerste asielaanvraag in 
Nederland moet elke asielzoeker 

zich melden op het Aanmeldcen-
trum (AC) in Ter Apel of Schiphol. 
Iedereen die over land Nederland 
is binnengekomen en daarom in 
Ter Apel asiel aanvraagt, verblijft 
de eerste drie dagen in de Cen-
trale Ontvangstlocatie (COL). 

Gedurende deze eerste dagen 
wordt de aanmeldprocedure door-
lopen. Die omvat onder andere 
vingerafdrukken, invullen van for-
mulieren, TBC-controle en een 
aanmeldgehoor. 

(vervolg op pagina 4)

Achter de balie van VluchtelingenWerk, AZC Onnen.

EERSTE HULP BIJ ASIELPROCEDURES
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VluchtelingenWerk Noord-Nederland 
als organisatie 
Binnen VWNN werken ruim 1200 
vrijwilligers, stagiairs en medewer-
kers 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 12 locaties in Noord-Nederland 
verzorgen wij inburgeringslessen.

Christine Hillemans
 Directeur

Ger Meijer
Manager Asiel

Jacquelien Sterenborg
Manager Integratie

Francine Baard
Manager Inburgering

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

Wilt u helpen? Steun ons door dona-
teur te worden, of maak uw gift over 
op IBAN NL48 RABO 0329 4760 84 
t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland te Groningen.

VluchtelingenWerk(t)
Nieuwsbrief voor samenwerkings-
partners, relaties en overheden. 
Redactie: Marianne Tiel, Jitske Klok
Vormgeving en eindredactie: 
Terp 10 Communicatie (terp10.nl)
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Met een informatiefolder over de 
Rust- en Voorbereidingstermijn 
(RVT) wordt de asielzoeker in zijn 
eigen taal geïnformeerd over de 
asielprocedure. Na de derde dag 
in Nederland wordt men overge-
plaatst naar de Proces-opvang-
locatie (POL) of naar een Pré-Pol 
als de instroom hoog is. Tijdens 
de RVT geeft VluchtelingenWerk 
voorlichting over de aansluitende 
algemene asielprocedure (AA), 
die acht dagen duurt. 
Bij het aanmeld- en eerste gehoor 
wordt de asielzoeker door een 
ambtenaar van de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND) be-
vraagd op identiteit, nationaliteit, 
en reisroute. Documenten die dit 
kunnen onderbouwen zijn heel 
belangrijk. In het nader gehoor 
wordt ingegaan op de vlucht-
motieven. Na ieder gehoor vindt 

terug koppeling plaats met de 
advocaat. De advocaat onder-
neemt ook actie als er correcties 
en aanvullingen moeten worden 
aangebracht in het verslag. Op de 
vierde dag van de AA beslist de 
IND of de asielzoeker binnen acht 
dagen (algemene asielprocedure) 
of binnen een half jaar (verlengde 
asielprocedure) te horen krijgen 
of hij al dan niet een verblijfsver-
gunning voor bepaalde tijd krijgt.
VluchtelingenWerk biedt tijdens de 
asielprocedure: gezinshereniging, 
algemene voorlichting, bijwonen 
van gehoren, individuele proces- 
begeleiding, vluchtverhaalanalyse, 
signaleren en monitoren, sociaal-
maatschappelijke begeleiding. 
Blijkt na een zorgvuldige asiel-
procedure bescherming niet aan 
de orde, dan helpen wij een nieuw 
toekomstperspectief te vinden. •

Gemeenten en woningcorporaties 
jongleren met urgente aanvragen 
van plaatselijke bewoners aan de 
ene kant, en huisvesting van vluch-
telingen -een prioriteitsgroep- aan 
de andere kant. Dat leidt tot span-
ningen op de woningmarkt.

Eind januari verbleven er 24.500 
asielzoekers in de opvang van 
het COA. Daarvan hadden 11.600 
personen een verblijfsvergunning. 
Het is voor deze mensen van groot 
belang om zo snel mogelijk naar 
een ‘eigen’ huis te kunnen verhui-
zen, zodat een nieuw bestaan kan 
worden opgebouwd. Om dat te be-
reiken is de taakstelling voor de 
gemeenten, om vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning huisvesting 

te bieden, aanzienlijk verhoogd. Zo 
moet de provincie Groningen in de 
eerste helft van dit jaar 489 perso-
nen zien onder te brengen, Fryslân 
539 en Drenthe 406. Voor sommige 
gemeenten komt daar nog een 
achterstand uit 2014 bovenop.

VluchtelingenWerk helpt bij de in-
tegratie: we gaan mee naar een 
aangeboden huis en de onderteke-
ning van het huurcontract, regelen 
water- en energievoorziening, zoe-
ken een school voor de kinderen en 
maken de nieuwkomers wegwijs in 
hun woonplaats. Zulke maatschap-
pelijke bege leiding werkt preventief 
op het gebied van zorg, bijstand 
en veiligheid, en betaalt zich dus  
dubbel en dwars uit. •

Worstelen met woonruimte

Wilt u deze Nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? 
Stuur dan een mail met uw gegevens naar: info@vwnn.nl


