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Nederlandse jongeren, jonge 

vluchtelingen en jonge migranten 

vormen de komende jaren ��n 

van de speerpunten voor Vluchte-

lingenWerk Noord-Nederland. Er 

dreigt namelijk ruis in de contac-

ten tussen deze jongeren. Scho-

len in het voortgezet onderwijs en 

landelijke organisaties zoals Fo-

rum signaleren dat. 

De meeste jongeren accepteren 

elkaar en elkanders achtergrond 

op een normale en vanzelfspre-

kende manier. Media benadruk-

ken echter vooral incidenten zoals 

met de buschauffeurs in Gouda. 

Dat werkt door naar de huiska-

mer, de straat en de scholen. Dit 

scheve beeld voedt afkeuring, 

discriminatie en zelfs uitsluiting. 

VWNN wil tegenwicht bieden aan 

deze negatieve tendens en via 

‘wederkerige stappen’ bijdragen 

aan de sociale cohesie.

Jongeren willen en kunnen van el-

kaar leren. Dat gaan we zichtbaar 

maken en in de praktijk brengen 

met projecten zoals Onze We-

reld (gastlessen op VO-scholen), 

Sport kleurt (i.s.m. de KNVB) en 

Bruine Bonen met Kebab. Hierbij 

duiken jongeren in een grens-

overschrijdend programma over 

kunst en cultuur. Bij de projecten 

staat het samen bespreken en/of 

beleven van sport, kunst, cultuur, 

natuur en muziek centraal. •

‘Er dreigt ruis 
tussen jongeren’

1.
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VluchtelingenWerk biedt dit jaar 

via het Steunpunt Perspectief op 

meer structurele basis hulp aan 

Groninger ex-ama’s (Alleenstaan-

de Minderjarige Asielzoekers). 

Dat gebeurt in samenwerking 

met bijvoorbeeld het NIDOS (de 

landelijke voogdij-instelling voor 

ama’s), het Alfa-College en Hu-

manitas. De gemeente Groningen 

financiert het Steunpunt. 

Sommige gevluchte jongeren zijn 

alleen op de wereld – eventuele 

familie in het land van herkomst 

blijkt niet te traceren. Op hun 

achttiende verjaardag eindigt in 

Nederland bovendien hun ver-

blijfsstatus, opvang, leefgeld en 

voogdij. Sinds 2006 ondersteunt 

VluchtelingenWerk deze jongeren 

met het project Perspectief. Het 

behoedt de jonge vluchtelingen 

voor een spiraal van armoede, ho-

peloosheid, geweld en uitbuiting.

Tot 2008 werden ruim 250 ex-

ama’s uit stad en provincie Gro-

ningen begeleid. Daarvan kregen 

inmiddels 130 een verblijfsver-

gunning. In Groningen gaat Per-

spectief nog minimaal een jaar 

door. Leeuwarden, waar tussen 

2006 en 2008 ca. 90 jon g eren 

werden geholpen aan een realis-

tisch toekomstperspectief, zet het 

project vooreerst nog vier maan-

den voort. PvdA-Kamerlid Hans 

Spekman pleitte in een motie voor 

extra gelden voor gemeenten die 

de Perspectiefaanpak hanteren. 

De uitwerking van deze motie 

betekent mogelijk ook de defini-

tieve voortzetting van Perspectief 

Leeuwarden. •

Vijftien deelneemsters deden af-

gelopen jaar in Assen mee aan 

‘Dochters van Shahrezade’. Dit 

intensieve programma met geza-

menlijke trainingen, intervisie-bij-

eenkomsten, excursies en uitwis-

selingsprogramma’s heeft als doel 

de vrouwen sterker te maken. Een 

werkbegeleider en een persoonlij-

ke coach helpen hen daarbij. De 

vrouwen worden zich bewuster 

van hun eigen kracht en potentie, 

en kijken positiever naar hun toe-

komst. En de resultaten spreken 

voor zich: afgezien van drie uitval-

lers (stage/ziekte) stroomden alle 

vrouwen door naar een betaalde 

baan, opleiding of leer/werkplek.  

Het succes van het project was 

voor de gemeente Emmen aanlei-

ding ‘Dochters van Shahrezade’ 

ook in huis te halen. Bedoeling is 

het project in nog veel meer ge-

meenten aan te bieden. •

steunpunt 
van start

Dochters van shahrezaDe
Ons nieuwste project
‘Wereldburgers’ is een dialoog
project waarbij bruggenbou
wers uit verschillende werelden 
samen op verkenningstocht 
gaan langs netwerken, school, 
werk, kerk & moskee en sport
club. Zo  verdienen ze een 
Wereldpaspoort. Het project 
startte eind 2008 in  Drenthe, 
Groningen en Fryslân. ‘Wereld
burgers’ wordt uitge voerd in 
nauwe samenwerking met COS. 
Best Practices worden bekend 
gemaakt aan gemeen ten en 
gebundeld aangeboden aan 
minister Bert Koenders.

‘Steunpunt Perspectief is effectief 
en humaan gebleken’ Hans Spekman
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‘Pardonners’ naar werk begelei-

den, dat is het doel van het con-

tract dat VluchtelingenWerk sloot 

met de gemeenten Assen, Em-

men en Stadskanaal. Werkgevers 

aarzelen vaak om vluchtelingen 

in dienst te nemen. Toch zijn die 

doorgaans juist enorm gemoti-

veerd om een nieuw bestaan op 

te bouwen. Velen hebben boven-

dien een opleiding of beroep waar 

in Nederland vraag naar is. Vluch-

arbeiDs-
participatie

Wie leidt buitenlandse familiele-

den of andere gasten niet graag 

rond in eigen stad of streek?

Die gedachte is uitgangspunt 

van het project ‘Cultuurproeven 

in Drenthe’. Vluchtelingen en mi-

granten nodigen hun buren of ken-

nissen uit voor bijvoorbeeld een 

bezoek aan openluchtmuseum 

Ellert en Brammert, een fietstocht 

over de hei of het gezamenlijk ko-

ken van streekgerechten. 

Dit mes snijdt aan verschillende 

kanten. De nieuwe Nederlanders 

leren meer over hun omgeving en 

verstevigen hun sociale netwerk. 

De gidsen komen onderweg meer 

te weten over de achtergronden 

van de vluchteling of immigrant. 

verken je 
omgeving

Lage drempel 
bij Cultuur 

proeven

100% Drenthe
De zelfstandige groep van VluchtelingenWerk in het Drentse De Wolden be
sloot onlangs bij VluchtelingenWerk NoordNederland aan te haken. De groep 
heeft vrijwilligersteams in Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold en De Wijk. Straks 
zal VWNN dus in alle Drentse gemeenten actief zijn.

Productaanbod
VWNN organiseert en begeleidt 
trajecten voor asielzoekers, vluch
telingen en migranten. Op verzoek 
ontwikkelen wij ook projecten op 
maat. Voorbeelden uit ons huidige 
aanbod zijn:

•	 Arbeidsmarkttraining: 
Training over arbeidscultuur en 
solliciteren.

•	 Steunpunt Perspectief:  
Begeleiding van (ex)AMA’s  
(juridisch, maatschappelijk en  
bij terugkeer).

•	 Shahrezade:  
Empowerment van vluchtelingen
vrouwen door intervisie en door 
trai ning.

•	 Voorleesproject voor kinderen  
erkende vluchtelingen:
Taalproject voor allochtone kin
deren en hun ouders. 

•	 De bestorming van Fort Europa: 
 Nederlanders kruipen in de huid 
van een vluchteling.

•	 Wereldburgers (i.s.m. COS): 
Vluchtelingen/migranten en 
au tochtonen ontdekken elkaars 
wereld. 

•	 Cultuurproeven met de buren:
Duurzame contacten door 
streekgebonden activiteiten.

•	 Netwerkproject: 
Maatjes introduceren nieuwe 
Nederlanders in hun netwerk.

•	 Nieuwe vluchtelingen maken ken-
nis met cultuur in het Noorden: 
5 maanden op verkenning door de 
Nederlandse cultuur.

•	 Sport Kleurt:
Vluchtelingen actief als lid of vrij
williger bij sportverenigingen. 

Interesse? Meer informatie via onze 
contactpersoon in uw regio. Kijk op 
www.vwnn.nl

Het initiatief voor de uitnodiging 

komt van de vluchteling/migrant. 

Drentenaren blijken snel bereid 

de uitnodiging aan te nemen. Om-

dat ze letterlijk ‘op eigen terrein’ 

zijn, blijkt ‘Cultuur proeven’ een 

lage drempel te hebben. •
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telingenWerk biedt verschillende 

routes, bijvoorbeeld begeleiding 

naar een betaalde baan, vrijwilli-

gerswerk, stageplek, opleiding of 

werkervaringsplaats, of deelname 

aan taalcursussen. Voor bepaalde 

trajecten worden eigen Emplooi-

adviseurs op de verschillende 

CWI-vestigingen ingezet. Met 

onder andere Heerenveen, Het 

Bildt, Dongeradeel, Meppel, Hoo-

geveen, de Marne en Winsum zijn 

contacten om hetzelfde project op 

te starten. •
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Niet elke asielzoeker krijgt toe-

stemming in Nederland te blijven. 

Vertrek via de Dienst Terugkeer 

& Vertrek (DT&V) is echter wei-

nig aantrekkelijk en verloopt vaak 

moeizaam. VluchtelingenWerk wil 

daarvoor een alternatief bieden in 

de vorm van zelfstandige terug-

keer naar het land van herkomst. 

Goed voorbereid en toegerust 

is de kans immers groter dat de 

asielzoeker elders een nieuw be-

staan kan opbouwen. Het Platform 

Duurzame Terugkeer, een samen-

werkingsverband van Vluchtelin-

genWerk en 10 organisaties zoals 

het COA, wil dit project handen en 

voeten geven. Om de terugkeer zo 

kansrijk mogelijk te maken is ook 

het Ministerie van Ontwikkelings-

samenwerking gevraagd te parti-

ciperen. Momenteel ligt daar en 

bij het Ministerie van Justitie een 

programmavoorstel om geduren-

de 2 jaar een front- en backoffice 

voor dit project te financieren.•

VluchtelingenWerk(t)
is een nieuwsbrief van 
VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland voor 
samenwerkings partners, 
overheden en andere relaties. 

Eindredactie en vormgeving: 
Terp 10 Communicatie. 

Reacties zijn welkom bij 
info@vwnn.nl

VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland
Klaas Harink
Directeur 
Ger Meijer
Manager Projecten
Christine Hillemans
Manager Integratie

VWNN bundelt de krachten van 
600 vrijwilligers, stagiaires en 
betaalde medewerkers ten be-
hoeve van asielzoekers, vluch-
telingen en migranten in Fry  s- 
l�n,  Groningen en Drenthe. Op 
het terrein van Asiel dragen wij 
bij aan rechtvaardige en zorg-
vuldige procedures. VWNN is 
actief in vele gemeenten in 
Noord-Nederland. Ons streven 
is maatschappelijke, sociale en 
economische Integratie van 
elke vluchteling en migrant. 
Ons Projectbureau vertaalt 
wensen van cli�nten, samenle-
ving en overheid in concrete 
projecten.

Adresgegevens
Postbus 70212
9704 AE Groningen
050-5757290
info@vwnn.nl / www.vwnn.nl
Bezoekadres: Pleiadenlaan 8 
(3e etage), Groningen

4.

www.vwnn.nl

Een uitzonderlijke situatie, vorig 

jaar in Smallingerland. Binnen 2 

maanden vonden vier geslaag-

de gezinsherenigingprocedures   

plaats – een unicum. Het betrof 

herenigingen van moeders met 

kinderen, maar ook van echt-

paren. De procedures hebben 

vari�rend van 2 tot 7 jaar geduurd 

en deden een groot beroep op 

geduld, tijd en energie van zo-

wel de betrokkenen als van de 

vrijwilligers van Vluchtelingen-

Werk. Mede dankzij de prettige 

samenwerking met verschillende 

ambassades en de Internationale 

Organisatie voor Migratie konden 

de verbroken relaties worden her-

steld.  •

unicum
In de nota ‘Kleur de arbeidsmarkt’ 

nam de gemeente Groningen een 

groot aantal maatregelen om al-

lochtonen uit de bijstand te hel-

pen. VluchtelingenWerk bood in 

dat kader specifieke trajecten aan. 

Een mentor (vrijwilliger) maakt 

een jaar lang de klant (‘mentee’) 

wegwijs in de manier waarop hij 

zijn positie kan verbeteren op de 

Groninger arbeidsmarkt. Denk 

hierbij aan inzicht in de Neder-

landse (werk)cultuur, de codes 

die daarbij horen, sociaal-cultu-

rele activiteiten en drie modules 

over solliciteren. Momenteel voert 

VluchtelingenWerk in Groningen 

10 van dergelijke trajecten uit 

– een prachtige combinatie van 

trajectbegeleiding, empowerment 

en training! •

mentorproject

Duurzame terugkeer
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