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De laatste maanden komen de in-
burgeringscursussen bij Vluchtelin-
genWerk Noord-Nederland (VWNN) 
goed op gang. Er lopen trajecten in 
Heerenveen, Dokkum, Drachten, 
Sneek, Assen, Emmen, Groningen 
en Winsum (Gr). Onze organisa-
tie, die het ‘Blik op Werk’-keurmerk 
heeft, werkt daarbij uitsluitend met 
gecertificeerde NT2-docenten. 
Het vinden van een inburgerings-

traject blijkt een grote puzzel voor 
potentiële inburgeraars. Ze moeten 
voor de cursus een lening bij DUO 
aanvragen, via www.inburgeren.nl. 
Daarvoor is een DigiD-code nodig, 
plus een mobiele telefoon waarop 
een bevestigings-sms kan worden 
ontvangen. Op de Nederlandstalige 
site www.blikopwerk.nl moet ver-
volgens een geschikte cursus in de 
buurt worden gezocht. Voor wie de 

Nederlandse taal niet of nauwelijks 
spreekt en niet vaardig is op inter-
net zijn dit grote hindernissen. 

Daarnaast kampt DUO met ach-
terstanden: in Noord-Nederland 
ontving 80% van de nieuwkomers 
nog geen bericht. Bij VWNN kun-
nen ze niettemin starten. Onze 
methodieken worden landelijk ge-
bruikt, zodat vluchtelingen ook na 
een verhuizing hun traject kunnen 
afmaken.

Voor informatie en advies over in-
burgeringstrajecten kan men te-
recht op alle locaties van VWNN. 
Sommige vluchtelingen en nieuw-
komers wonen echter in een ge-
meente die geen samenwerkings-
overeenkomst heeft met VWNN. 
Om hen toch van dienst te zijn 
startten we per 1 januari 2014 een 
algemeen Inburgeringsloket. 
Adres: Friesestraatweg 191-3, 
9743 AC  Groningen.
Het Inburgeringsloket is bereikbaar 
op vrijdagen van 10–12 uur. 
Tel. 050 – 5757290 / mail: 
inburgeringsloket@vwnn.nl •

1.

Samenspel

activiteiten en projecten van VluchtelingenWerk Noord-Nederland voor medelanders en lokale samenleving

2
Verkiezingen

2
Verslag werk-
conferentie

3
Louiza’s eerste

3
Nieuwe 
ambassadeur

4

10
winter 2013 / 2014VluchtelingenWerk(t)
Inburgeren met keurmerk 



winter 2013 / 2014, jaargang 6, Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Het leven is bijna ondenkbaar zon-
der muziek. Voor ontspanning, 
bij een etentje, om op te dansen 
of gewoon om van te genieten. 
Het project ‘Samenspel’ van Vluch-
telingenWerk zet muziek in om de 
situatie van asielzoekerskinderen 
te verbeteren. Het project telt twee 
onderdelen: een interactief lespro-
gramma en een afsluitend concert. 
Professionele muziekdocenten on-
dersteunen leerkrachten van AZC-
scholen om de lessen zelf te kunnen 
geven. Doelgroep zijn asielzoekers- 
kinderen van groep 3 tot 8. 
Het project helpt deze kinderen op 
een leuke manier hun zelfvertrou-
wen en woordenschat op te bouwen 
door te zingen, te dansen en te be-
wegen op muziek.
Samenspel gaat van start op de 
AZC-scholen in Emmen, Zweeloo, 
Musselkanaal en Bellingwolde. 
Het gaat om één lesuur per week, 
gedurende tien weken. Door jaarlijks 
een activiteit te doen met een na-
burige basisschool, wordt ook een 
begin gemaakt met de lokale inte-
gratie van de kinderen. Tegelijkertijd 
wordt aan draagvlak en begrip in de 
Nederlandse samenleving gewerkt. •

Samenspel

2.

Voor het najaar 2014 en voorjaar 
2015 zoeken we nog een ensem-
ble of orkest dat de afsluitende 
voorstelling kan en wil geven. 
Voor informatie kunt u terecht 
bij Veronika Flegar via tel. 050 – 
5757290 of vflegar@vwnn.nl

Hoe richt je het gemeentelijke 
beleid zo in, dat je vluchtelingen  
beschermt, aan je wettelijke taken 
voldoet en nieuwkomers optimaal 
helpt mee te doen in de samen-
leving? De komende gemeen-
teraadsverkiezingen maken die 
vragen weer actueel. Vluchtelin-
genWerk Nederland schreef een 
handreiking met concrete sugges-
ties om op lokaal niveau mensen-
rechten in de praktijk te brengen. 
Burgers moeten participeren, hun 
eigen kracht inzetten. Dat is de 
rode draad in de plannen van de 
overheid rond de decentralisatie 
van het maatschappelijk domein. 

Vluchtelingen willen graag hun 
verantwoordelijkheid nemen en zo 
snel mogelijk aan het werk. Hoe 
eerder ze kunnen omgaan met 
onze bureaucratische drempels en 
gesloten cultuur, hoe beter het is — 
voor henzelf én onze samenleving.
Met 900 vrijwilligers biedt VWNN 
vluchtelingen dagelijks persoonlij-
ke steun, nodig om een nieuw be-
staan in Nederland op te bouwen. 
Maar altijd gaat het om een samen-
spel met de gemeente. Vandaar 
de handreiking. Op www.vluchte-
l ingenwerk.nl/sites/public/regio/
Noord-Nederland/VWN_Gemeen-
teraadsverkiezingen%202014.pdf 
valt te lezen wat gemeenten, vluch-
telingen en VluchtelingenWerk van 
elkaar mogen verwachten. •

Verkiezingen‘room for improVement’

Studenten van de faculteit Econo-
mie en Bedrijfskunde van de RUG 
deden een tevredenheidsonder-
zoek onder drie doelgroepen: 
cliënten van VWNN, samenwer-
kingspartners en gemeenten. De 
resultaten zijn bemoedigend. 

81,8% van de asielzoekers, wo-
nend op een AZC, is erg positief 
over de dienstverlening van Vluch-
telingenWerk. Medewerkers luis-
teren bijvoorbeeld goed, en ook 
het geduld en de snelheid die de 
medewerkers hebben in de dienst-
verlening scoren hoog. Van asiel-
zoekers die inmiddels in een ge-
meente zijn gehuisvest zegt 85,7% 
erg positieve situaties te hebben 
meegemaakt in de dienstverlening 
van VluchtelingenWerk. 
Daarbij wordt bijvoorbeeld gedoeld 
op het helpen invullen van formu-
lieren, het optreden als taalcoach 
en hulp rondom gezinshereniging.
 
Gemeenten en samenwerkings-
partners hebben veel waardering 
voor de kennis, vaardigheden,  
betrouwbaarheid, betrokkenheid 
en samenwerking die de medewer-
kers van VWNN te bieden hebben. 

Toch kwam ook een aantal ver-
beterpunten aan het licht — het 
kan immers altijd beter. Onze be-
reikbaarheid kan bijvoorbeeld iets 
worden verbeterd, net als de ken-
nis over verschillende procedures. 
Geopperd is structureel met elkaar 
te overleggen om de communicatie 
en terugkoppeling op een hoger 
plan te brengen. •
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Nederland vergrijst steeds kleur-
rijker. Signalen vanuit de samenle-
ving dat oudere vluchtelingen rela-
tief vaak vereenzamen waren voor 
VWNN reden een methodiek op te 
zetten om deze groep te bereiken 
en uit zijn isolement te halen. Zo 
ontstond ‘Nooit te oud om te integre-
ren’. Het stappenplan beschrijft hoe 
welzijnsorganisaties en ouderen- 
werkers organisaties en oudere 
allochtone Nederlanders kunnen 
betrekken bij ouderenvoorzienin- 
gen. Basis hiervoor vormden erva- 
ringen, gesprekken en vele tientallen 
bijeenkomsten in Friesland, Drenthe 
en Groningen. Daarbij werd samen- 

gewerkt met de ouderenorgani-
saties Stichting Welzo (Assen), 
Sedna (Emmen), Stichting Miks 
(Lemmer), MJD (Groningen en Het 
Bolwerk in Dokkum. 

Tijdens de werkconferentie ‘Nooit 
te oud om te integreren’ werd stil-
gestaan bij de rijke opbrengst van 
het project. Projectleider Amina 
Mohamed presenteerde de hand-
reiking vol praktische tips en con-
crete handvatten. Digitaal is het 
document gratis beschikbaar via: 
www.vluchtelingenwerk.nl/sites/
publ ic/regio/Noord-Nederland/
handreiking.pdf.

Het Fonds Sluyterman van Loo, de 
Provincie Groningen, het Oranje 
Fonds het JM Fonds en het VSB 
fonds maakten het project mede 
mogelijk. •

Verslag werkconferentie

Zangeres Louiza Saitovais is sinds 
2011 ambassadeur van VWNN. 
Behalve concerten geeft ze muzikale 
lezingen, waarbij zij put uit haar  
eigen ervaringen als vluchtelinge uit 
Tsjetsjenië. Recent verscheen haar 
eerste cd, met Friese, Nederlandse, 
Russische en Tsjetsjeense teksten 
en liedjes. Louiza’s prachtige stem 
maakt de gevarieerde cd tot een 
echte aanrader. Te bestellen via: 
www.louiza-saitova.nl  (€10,- excl.).
Optredens kunnen geboekt worden 
via Liuba Miasnikova lmiasnikova@
vwnn.nl of tel. 050 – 5757290 •

louiza’s eerstemaatschappelijk ondernemen

VWNN is altijd op zoek naar zinvolle 
verbindingen met het bedrijfs- 
leven. In het afgelopen jaar kwamen 
met verschillende ondernemingen 
mooie projecten tot stand:

• Vervoersmanagement Noord- 
Nederland (www.vmnn.nl) zorgde 
o.a. dat vluchtelingkinderen, die 
anders niet op vakantie kunnen, op 
tijd en comfortabel vervoerd werden 
naar onze Kindervakantieweken. 

• P&P-projects (www.p-p.nl), een 
bedrijf voor promotionele artikelen, 
koppelde enkele kerstpakketten 
aan het Voorleesproject. Per pak-
ket doneerde P&P twee euro.

• De Rabobank steunt het project 
Onze Wereld. Daarbij krijgen leer-
lingen in de vorm van een lesreeks 
voorlichting over de situatie van 
vluchtelingen in Nederland. Jan 
Dijk, MVO-coördinator bij Rabo-

bank Stad en Midden Groningen 
was aanwezig bij een les waar-
bij een jongere zijn eigen verhaal 
vertelde. ‘Het was een indrukwek-
kende les. Vluchtelingen stellen 
zich zeer open en kwetsbaar op. 
Het verhaal komt echt binnen bij de 
leerlingen, die allemaal geïnteres-
seerd naar het verhaal luisterden. 
Door de lesreeks kunnen leerlingen 
hun eigen visie vormen’, aldus de 
heer Jan Dijk.

• Najaar 2013 konden automobilis-
ten bij Total Nederland NV in plaats 
van voor zichzelf, voor een goed 
doel sparen, zoals Vluchtelingen-
Werk Nederland. Tankstation Total 
Messchenveld in Assen schonk 27 
series van acht spannende kinder-
boeken voor gezinnen/cliënten van 
VluchtelingenWerk. 

Meer informatie via Trieneke Hijma: 
050 – 5757290 / thijma@vwnnl.nl •
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VluchtelingenWerk Noord-Nederland 
als organisatie 
Binnen VWNN werken ruim 1.000 
vrijwilligers, stagiairs en medewer-
kers ten behoeve van asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten in  
Fryslân, Groningen en Drenthe. 

Christine Hillemans
 Directeur / 
 Manager Integratie

VWNN streeft voor elke vluchteling 
en migrant naar maatschappelijke, 
sociale en economische Integratie. 

 
Ger Meijer
 Manager Projecten /
Manager Asiel

Onze projectontwikkelaars vertalen 
wensen van cliënten, samenleving 
en overheid in concrete projecten. 
VWNN is actief in elke Centrale 
Opvang in Noord-Nederland. Wij 
dragen bij aan rechtvaardige en 
zorgvuldige procedures.
 
Postbus 70212
9704 AE  Groningen
Friesestraatweg 191-3
9743 AC  Groningen
050 – 57 57 290
info@vwnn.nl / www.vwnn.nl

Wilt u ons helpen? Steun ons door 
donateur te worden, of maak uw gift 
over op rekening 3294.76.084 t.n.v. 
Stichting VluchtelingenWerk
Noord-Nederland te Groningen.

VluchtelingenWerk(t)
Nieuwsbrief voor samenwerkings-
partners, relaties en overheden. 
Redactie: Marianne Tiel
Vormgeving en eindredactie: 
Terp 10 Communicatie (terp10.nl)
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Nieuwe ambassadeur

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

Onze organisatie is een ambassa-
deur rijker. Vamba Sherif werd ge-
boren in Liberia en bracht een groot 
deel van zijn jeugd door in Koeweit. 
Gedwongen door de Golfoorlog week 
het gezin uit naar Syrië, en in 1993 
vroeg Vamba asiel aan in Nederland. 
Inmiddels heeft hij verschillende boe-
ken op zijn naam staan, waaronder 
‘Het land van de vaders’, ‘Het konink-
rijk van Sebah’ en ‘Zwijgplicht’. 
De in Groningen wonende schrijver 
en columnist weet door zijn eigen 
geschiedenis heel goed wat vluchte-

lingen bij hun vlucht en bij hun aan-
komst in Nederland ervaren.  Hij wil 
hen graag moed inspreken. Dat doet 
hij als ambassadeur voor Vluchtelin-
genWerk Noord-Nederland, onder 
andere tijdens ontmoetingsbijeen-
komsten die wij organiseren. Ook 
geeft hij als ambassadeur op ver-
zoek lezingen. Aanvragen hiervoor 
lopen via Liuba Miasnikova, via 050 – 
5757290 of lmiasnikova@vwnn.nl.  
De colums van Vamba Sherif zijn te 
lezen op de website van VWNN:
www.vluchtelingenwerk.nl/column. •

Helaas zijn er de laatste tijd weer 
meer mensen die door oorlog hun 
land moeten verlaten en een veilig 
heenkomen proberen te zoeken 
– soms in ons land. Ook zijn er te 
weinig woningen beschikbaar voor 
mensen die een verblijfsvergunning 
kregen, zij kunnen daardoor niet 
verhuizen vanuit het AZC. In Noord- 
Nederland werd daarom een aantal 
nieuwe opvanglocaties geopend:

•  AZC Bellingwolde (her)opende 
haar deuren in oktober. De intentie 
van het COA is het centrum tot min. 
oktober 2015 in gebruik te houden. 
Er is plaats voor 345 mensen.

•  In Uithuizen is een tijdelijke op-
vang geopend in het Energy  
Village Hotel. Tot oktober 2014 is 
hier plaats voor 459 mensen.

•  Het AZC in Geeuwenbrug her-
opende 1 februari, met 75 plaat-
sen tot 1 maart 2015.

Voor Bellingwolde en Uithuizen 
bracht VWNN in zeer korte tijd een 
team op de been. In beide plaatsen 
werd een kantoor opgestart. Tot 
het laatst is hard gewerkt om ook in 
Geeuwenbrug de bezoekers per 1 
februari van dienst te kunnen zijn. • 

nieuWe opVanglocaties


