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Met gemengde gevoelens kijk ik terug op het jaar 2015. We herinneren ons allemaal 
de hartverscheurende beelden van de Syrische vluchtelingen, en de heftige reacties 
daarop. De foto van het Syrische jongetje Aylan dat verdronk tijdens de vlucht naar 
veiligheid staat op ons netvlies gebrand. Er is een afschuwelijke situatie ontstaan 
aan de rand van Europa. 

Nederland raakte, net als vele andere Europese landen, steeds meer verdeeld. Vóór of tegen vluchtelingen. 
Er waren nare incidenten in en rond opvangcentra, en soms grimmig protest tegen de komst van asielzoekers- 
centra. De andere kant, en die hebben wij gelukkig als veel sterker ervaren, werd gevormd door al die 
mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen. Die zich voor hen willen inzetten en die hun mede- 
menselijkheid willen tonen. Velen wilden iets dóen voor vluchtelingen. En dat hebben wij gemerkt in het 
grote aantal nieuwe aanmeldingen voor vrijwilligerswerk, in reacties, sponsoracties en dergelijke.

In het jaar dat er meer mensen in Nederland asiel aanvroegen dan ooit, hebben de medewerkers en 
vrijwilligers van VluchtelingWerk Noordwestholland zich geweldig ingezet. In veel gemeenten schoten 
noodopvang, crisislocaties en asielzoekerscentra als paddenstoelen uit de grond. Terwijl ook meer 
vluchtelingen gehuisvest moesten worden en moesten inburgeren. Niet alleen nam hierdoor de werkdruk 
toe, er werd ook steeds meer een beroep gedaan op de flexibiliteit en het improvisatievermogen van onze 
mensen. Ik ben er ontzettend trots op dat alle medewerkers zich zo goed hebben ingezet.

De grootste groep asielzoekers werd in 2015 gevormd door mensen uit Syrië. Maar ook uit Eritrea kwamen 
veel mensen naar Nederland, net als uit Irak, Somalië en Iran. 

Organisatorisch stond 2015 in het teken van de voorbereidingen voor een fusie tussen de stichtingen 
VluchtelingenWerk Noordwestholland en VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan. De Verenigingsraad, als 
hoogste orgaan van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, heeft in oktober 2014 besloten om het 
aantal regionale stichtingen terug te brengen van twaalf naar vijf. De fusiewerkzaamheden zijn in 2015 
zodanig gevorderd dat de fusie tussen de twee stichtingen naar verwachting per 1 juli 2016 geëffectueerd 
kan worden. Dan kan de nieuwe Stichting Noordwest Nederland samen met de vier andere nieuwe stichtingen 
een toekomstbestendige landelijke vereniging vormen. 

Financieel wordt het boekjaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 169.342. Dit positief 
resultaat is met name gerealiseerd door het feit dat, voor de hogere instroom aan vluchtelingen, pas extra 
personeel ingezet kon worden nadat gemeenten hun fiat hadden gegeven voor extra subsidie. Hierdoor 
hebben veel medewerkers moeten overwerken, waardoor de reservering verlofdagen ook fors is gestegen 
(van € 63.000 naar € 142.000). Het positief resultaat was daarnaast nodig, omdat het weerstandsvermogen 
nog onder de landelijke norm van 25% zit. Met het positief resultaat van 2015 neemt het weerstands- 
vermogen toe van 18% ultimo 2014 naar 22% ultimo 2015.

Het personeelsbestand nam toe van 34 medewerkers (23,3 FTE) in december 2014 naar 44 medewerkers in 
december 2015 (31,19  FTE). Het aantal vrijwilligers nam toe van ruim 500 vrijwilligers in 2014 naar ruim  
800 vrijwilligers in 2015.

Tineke Parson
Directeur Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland
Maart 2016
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Werkgebied en hoofdtaken

Onze taken kunnen worden onderverdeeld in 
twee hoofdtaken: 

Asiel
Het vluchtelingenwerk werk begint in de 
Centrale Opvang; de aanmeldcentra en de 
asielzoekerscentra. Daar verzorgen wij 
voorlichting over de asielprocedure, bieden 
wij juridische begeleiding en afhankelijk van 
de uitkomst van de asielprocedure geven wij 
uitleg over de verblijfsvergunning en de 
rechten in Nederland, of bespreken wij de 
mogelijkheden van terugkeer.  

Integratie
Wanneer vluchtelingen een verblijfsvergun-
ning krijgen, kunnen ze zich gaan oriënteren  
op een bestaan in Nederland. Ze verhuizen 
van de asielzoekerscentra naar een woning, 
leren de Nederlandse taal, volgen scholing, 
inburgeringscursussen en zoeken werk.

De Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland is actief in 
gemeentes en op opvanglocaties van het COA in de regio’s:

• Kop van Noord-Holland;
• West-Friesland;
• Noord- Kennemerland;
• Zuid- Kennermerland.

Het behoort tot onze taken om asielzoekers en vluchtelingen te  
begeleiden vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen en 
zodanig van advies te dienen dat zij een volwaardig bestaan in onze 
samenleving kunnen opbouwen. 
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De Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND) was niet berekend op de hoge 
instroom.
Veel asielzoekers moesten lang wachten tot 
hun asielprocedure kon starten. Tegelijkertijd 
had het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) onvoldoende huisvestingmogelijkheden 
en richtte soms zelfs recreatieruimtes in met 
bedden. Op allerlei plaatsen kwamen nieuwe 
opvanglocaties, waarbij er nauwelijks tijd was 
om de lokale bevolking goed te informeren. 
 
Ook in onze regio openden nieuwe opvang- 
locaties of werden bestaande locaties 
uitgebreid met noodopvang voor de mensen 
die wachtten op de start van de asielproce- 
dure. Door al deze ontwikkelingen werd er in 
2015 nauw samengewerkt, niet alleen met  
de IND en het COA, maar ook met de Dienst 
Terugkeer en Vertrek en het Gezondheids- 
centrum Asielzoekers.

De kerntaak asiel
In 2015 vroegen meer mensen asiel aan dan in voorgaande jaren. Volgens 
de cijfers van de IND waren dat er 57.000 (in 2014: 24.000), het hoogste 
aantal mensen dat ooit in Nederland asiel aanvroeg. In het voorjaar 2015 
kwamen veel jonge alleenstaande Eritreeërs naar Nederland, een deel van 
hen nog minderjarig. Er kwamen vooral heel veel vluchtelingen uit Syrië, 
maar ook uit Irak, Somalië, Iran en verschillende Afrikaanse landen. 

Alle media-aandacht voor deze problematiek 
heeft ertoe geleid dat veel mensen zich als 
vrijwilliger hebben aangemeld. 

VluchtelingenWerk Noordwestholland heeft 
zich snel aan de nieuwe situatie weten aan te 
passen. We waren aanwezig op alle opvang- 
locaties in onze regio. Van het aanmeldcentrum 
op Schiphol en de noodopvang in Haarlem  
tot de gezinslocatie voor uitgeprocedeerde 
gezinnen in Den Helder, en op alle asiel- 
zoekerscentra daartussenin. Doordat op  
elk soort locatie mensen in een andere fase 
van de asielprocedure zitten, ligt voor 
VluchtelingenWerk op elke locatie de focus 
van het werk anders. Op elke locatie staat 
voor ons centraal dat de mensen die 
bescherming nodig hebben, deze ook  
moeten krijgen en dat iedere asielzoeker  
een eerlijke procedure krijgt. 

Gezinshereniging
In 2015 zijn 389 aanvragen gezinshereniging 
ingediend door medewerkers van onze 
Stichting. Achter al deze aanvragen zitten 
aangrijpende verhalen van vluchtelingen en 
hun kinderen. Gezinshereniging kost in 
sommige gevallen veel geld. Het (op zich zelf 
staande) Vluchtelingenfonds ondersteunt 
eventueel de financiering van deze procedures.

Projecten
Muziekproject Samenspel - bedoeld voor 
kinderen die in AZC’s wonen. De kinderen in 
AZC’s bevinden zich vaak in een onzekere 
situatie, omdat ze niet weten of ze in 
Nederland mogen blijven, of hoe lang ze nog 
in het AZC moeten wonen. Vaak zijn er ook 
nog zorgen om achtergebleven familieleden 
en zijn de leefomstandigheden niet ideaal. 
Het project laat de kinderen samen zingen, 
dansen en muziek maken, waardoor ze even 
onbezorgd kind kunnen zijn. 

Op basisschool Tuindorp in Den Helder is  
een muzieksessie doorlopen. De kinderen 
werkten in acht lessen toe naar de uitvoering 
van de Symfonie voor Angsthazen en Durfals. 
Ze gaven dit concert met kinderen van andere 
basisscholen en een heus orkest.  >> 
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‘Op elke locatie staat voor ons 

centraal dat de mensen die 

bescherming nodig hebben, 

deze ook moeten krijgen en 

dat iedere asielzoeker  

een eerlijke procedure krijgt’

 >> Gedurende het project leerden de 
kinderen liedjes, bewegen op muziek, doen 
bodypercussie en vertellen het verhaal van 
de symfonie in ritmische spreekkoren. 
Behalve het ontwikkelen van muzikale 
basisvaardigheden bevorderde dit project  
de sociale ontwikkeling van de kinderen en 
vergrootte het hun zelfvertrouwen. Er deden 
54 kinderen van het AZC mee en 29 kinderen 
van buiten het AZC.

Blik op de toekomst - een Europees project 
dat in juli 2014 is gestart en in de zomer van 
2015 is afgerond. Doel van het project was 
het ontwikkelen van een landelijke, integrale 
aanpak gericht op het ondersteunen en 
begeleiden van (bijna) uitgeprocedeerde 
asielzoekers. 

Conform het Nederlandse asielbeleid worden 
deze mensen geacht terug te keren naar  
hun land van herkomst. Echter, zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor de terugkeer. De 
overheid heeft slechts een faciliterende rol. 
Het project was gericht op trajecten waarbij 
uitgeprocedeerde asielzoekers geholpen 
werden met begeleid terugkeren met een 
duurzaam en reëel toekomstperspectief in 
het land van herkomst. VluchtelingenWerk 
werkte samen met diverse terugkeer 
organisaties zoals IOM en Stichting Maatwerk 
bij Terugkeer. In totaal zijn 384 cliënten 
gestart met een traject binnen dit project. 

Regionaal Steunpunt 
Rechtsbescherming (RSR)
Het RSR biedt hulp wanneer de plaatselijk 
werkzame (welzijns-)organisatie voor 
maatschappelijke begeleiding onvoldoende 
kennis heeft van juridische vraagstukken.  
De doelgroep is de ex-asielzoeker. Dat kan 
een erkende vluchteling zijn die gezins- 
hereniging aanvraagt, iemand die ooit asiel 
heeft aangevraagd en hulp nodig heeft bij 
verlenging of intrekking van zijn verblijfs-
vergunning of bij naturalisatie, of een 
uitgeprocedeerde asielzoeker zonder 
voorzieningen. 

VWNWH heeft op twee plaatsen een RSR, in 
Alkmaar en Heemskerk. Ook op deze locaties 
had de grote vluchtelingenstroom vanuit 
Syrië en Eritrea zijn weerslag. Door de vele 
toegekende verblijfsvergunningen lag de 
nadruk van het werk in 2015 op het  
begeleiden van aanvragen voor gezins- 
hereniging. Vaak ging het mede om hulp bij  
de financiering van de benodigde vertalingen  
en vliegtickets voor gezinsleden via het 
Vluchtelingenfonds. De wachttijd voor het  
in behandeling nemen van de aanvraag 
gezinshereniging nam enorm toe, wat leidde 
tot emoties en spanningen bij de cliënten. 
Bovendien kwam hierdoor werk dat voorheen 
nog op de AZC’s werd uitgevoerd, nu bij het 
RSR te liggen. 

Een kleinere groep die een beroep deed  
op de RSR’s, bestond uit uitgeprocedeerde 
asielzoekers. Er werd dossieronderzoek 
gedaan om de loop van de procedure en 
eventuele mogelijkheden te bespreken. 
Lastig daarbij was, dat er in grote delen  
van de regio geen bed-bad-brood-
voorzieningen waren. 
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Maatschappelijke begeleiding
In 2015 begeleidde VluchtelingenWerk 
Noordwestholland ongeveer 1400 vluchtelingen 
middels huisbezoeken, individuele begeleiding 
en spreekuren naar zelfredzaamheid. Iedere 
vluchteling, ieder vluchtelinggezin, krijgt een 
vrijwilliger toegewezen die tijdens het hele 
proces overzicht houdt op het integratiepro-
ces. De vrijwilliger is goed op de hoogte van 
de lokale situatie en helpt de vluchteling bij 
het leren kennen van de gemeente en zijn 
rechten en plichten in de Nederlandse 
samenleving. De begeleiding gaat op basis 
van een begeleidingsplan dat vluchteling en 
vrijwilliger samen met de  beroepskracht 

De kerntaak integratie

opstellen. Er is aandacht voor inkomen, 
huisvesting, medische zorg, onderwijs en werk. 
 
Inburgeringscursus
VluchtelingenWerk biedt vluchtelingen een 
doorlopende leef- en leerlijn: van aankomst 
in de gemeente tot en met het vinden van  
werk. Inburgering is daar onderdeel van. 
Onze ambitie is vluchtelingen goed, efficiënt, 
en zo snel mogelijk te laten inburgeren, met 
als minimaal resultaat dat iedereen het 
inburgeringsdiploma haalt. Daarbij wordt het 
aanbod zorgvuldig afgestemd op het niveau 
van de vluchteling. In 2015 hadden wij 13 
klassen met in totaal 199 cursisten. Er waren 

Als vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben gekregen worden ze 
binnen een gemeente gehuisvest en moeten ze inburgeren en integreren 
in onze samenleving. Voor vluchtelingen is Nederland complex. De 
digitalisering van de loketten bij overheidsinstanties kan voor vluchte-
lingen een onneembaar obstakel zijn. Procedures, zoals het aanvragen 
van toeslagen e.d. bij de belastingdienst, leveren vaak problemen op.  
Het zonder netwerk vinden van een inburgeringsaanbod en het afsluiten 
van een lening voor de kosten van de inburgeringscursus bemoeilijken de 
integratie. Het kan leiden tot onzekerheid, stapelende schulden en dus 
een ‘valse start’ in Nederland.

160 taalcoaches en 31 klassenassistenten 
actief om de cursisten te ondersteunen.

Projecten
Startbaan - een landelijk project, gefinan-
cierd door de Nationale Postcodeloterij, om 
vluchtelingen te helpen met hun start op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Een jobcoach 
kijkt met de cliënt naar de mogelijkheden die 
er zijn op het gebied van werk, stage of 
opleiding. In 2015 hebben 48 cliënten een 
dergelijk traject doorlopen waarvan 20 
cliënten begeleid zijn naar een opleiding of 
stage en 8 cliënten naar betaald werk. 

Mind fit - is een training om vluchtelingen 
wegwijs te maken in de maatschappij nadat 
zij een verblijfsvergunning hebben gekregen. 
Hierbij wordt rekening gehouden met 
factoren die bij integratie en participatie van 
betekenis zijn zoals wet- en regelgeving, 
kennis van de Nederlandse taal, cultuur, 
opvoeding, etc. Ervaringen met dit project 
maken duidelijk dat een goede training 
vluchtelingen en nieuwkomers de kans biedt 
om op eigen kracht de problemen te 
overwinnen en actief mee te doen in de 
Nederlandse samenleving.  >> 
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  >> De manier waarop deze training wordt 
gegeven is informatief, stimulerend en 
praktisch. Het moedigt vluchtelingen aan  
tot het leggen van sociale contacten en 
ontmoeting. Dit helpt een negatieve 
beeldvorming, stress, vooroordelen en 
wanhoop tegen te gaan. Tijdens de training 
krijgen ook opvoeding, emancipatie, normen 
& waarden, integratie en gelijkwaardige 
participatie van man en vrouw de aandacht. 
De training bestaat uit theorie, inbreng van 
eigen ervaringen, ontmoetingen, contacten 
met organisaties en succesverhalen van 
ex- vluchtelingen en migranten. In 2015 von-
den er 5 Mind-Fit trainingen plaats met in 
totaal 70 deelnemers. 

 EuroWijzer - een landelijk pilot project,  
met als doel de financiële zelfredzaamheid 
van vluchtelingen te vergroten door 
budgettraining en voorlichtingen en door  
de inzet van budgetcoaches Binnen VWNWH 
hebben vier locaties aan het project 
deelgenomen; Haarlemmermeer, Velsen, 
Haarlem en Schagen. Op de vier locaties is  
een financieel spreekuur ingericht voor 
(hulp-)vragen van vluchtelingen die dreigen 
in financiële problemen te komen. Tenslotte 
is er een start gemaakt voor een lokale 
inbedding van het project door middel van 
een lokaal netwerk met lokale financiers en 
welzijnsinstellingen die zich gezamenlijk 
inzetten voor schuldenproblematiek van 
vluchtelingen. 

De projectdoelstellingen zijn behaald;  
er zijn 47 vluchtelingen getraind, veertien 
vrijwilligers als budgetcoach opgeleid en  
vier gemeentelijke voorzieningenchecks 
uitgevoerd. De pilot is geslaagd en wordt in 
2016 uitgerold over de gehele regio.

WerkWoorden - dit project kent twee doelen: 
het verbeteren van de kwaliteit en methodiek 
van taalcoaches door het ontwikkelen van 
diverse trainingen voor taalcoaches en het 
vormen van taalkoppels. Taalcoaches 
oefenen de Nederlandse taal met verblijfs-
gerechtigde vluchtelingen in de praktijk om 
de participatie van vluchtelingen te 
vergroten. Binnen het project zijn 70 
taalkoppels gerealiseerd. 
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Communicatie

Eigen media
In 2015 werd de website geactualiseerd.  
Het Magazine van VluchtelingenWerk 
Nederland, met de eigen regiopagina voor 
Noordwestholland, werd verspreid onder de 
medewerkers, vrijwilligers, raadsleden en 
gemeenteambtenaren, bibliotheken en 
andere organisaties waarmee wij samenwerken. 

In 2015 is op het gebied van social media 
vooral ingezet op Facebook. Het aantal likes 
op onze Facebook pagina is toegenomen met 
530 personen.

Voorlichting op scholen
VluchtelingenWerk Noordwestholland heeft 
in 2015 op 15 scholen voorlichting gegeven 
(een vluchteling in de klas). Dat gebeurde  
op initiatief van de scholen. Door publiciteit 
over deze voorlichtingen op onze site en 
Facebook, zochten ook andere scholen 
contact met ons. 

Waar we voorheen soms een les op een 
school gaven, was dat in 2015 meestal een 
heel project: voorlichting aan meerdere  
klassen - per school rond de 300 leerlingen, 
met meerdere vluchtelingen en verspreid 
over meerdere dagen. Daarbij hebben we 
verschillende keren Mohamed Hafidi ingezet, 
die met de theatervoorstelling ‘Het nacht-
kastje van mij opa’, de aftrap gaf voor de 
voorlichting. Ook de foto expositie ‘Vluchte-
lingen in Nederland’ van Goedele Monnens is 

bij diverse voorlichtingen gebruikt. We 
vroegen de scholen de leerlingen voor te 
bereiden op de komst van een vluchteling 
met een lespakket van VluchtelingenWerk 
Nederland. De voorlichtingen, het toneelstuk 
en de sponsoracties haalden meestal de 
lokale of regionale pers. 

Meer dan in voorgaande jaren kwamen  
de leerlingen na de voorlichting in actie.  
Ze hielden sponsoracties waarmee ze geld 
ophaalden voor het Noodfonds. Zoals de  
AR Holstschool in Bergen, die na een 
voorlichting een sponsoractie op touw zette 
en daarmee 9000 euro ophaalde voor het 
Noodfonds.

Sponsoracties voor Noodfonds
Behalve scholen waren er in 2015 ook veel 
anderen die ons sponsorden. Zo was er 
bijvoorbeeld een collecte tijdens het 
Kerstspel in Heemskerk, was de hele 
opbrengst van Zingen voor Vrede van  
Simone Awhina, en het benefietconcert van 
Operagezelschap Bel Canto in Santpoort 
Noord voor ons Noodfonds.

Events
Grote events in 2015 waren Internationale 
Vrouwendag in kasteel Marquette in 
Heemskerk en de Open Dag in AZC Alkmaar. 
Op beide events kwamen veel bezoekers af 
en beide events genereerden heel veel 
publiciteit. 

Kleinere events waren bij voorbeeld een 
optreden van Koor Kuzola op kerstdag in  
de Koepel, een presentatie tijdens een 
conferentie in Schoorl, deelname aan 
nagesprek met publiek na de vertoning van 
de film ´Carnotstraat´ in Haarlem. Ook waren 
er bijeenkomsten tijdens de Dag voor de 
Vrede, Dag van de Dialoog, Internationale 
Dag van de Mensenrechten en 5 mei viering. 
 
Media contacten
In 2015 haalden we diverse malen de lokale 
en regionale kranten. Ook waren er diverse 
radio interviews en TV opnames. Zo filmde 
RTV-NH het tuinproject in Haarlem en werd 
vrijwilligster Zakeya Hashimi gefilmd.  
Lokale TV zender 251 TV maakte een item  
over het RSR in Heemskerk. Onze stichting 
stelde meerdere keren vluchtelingen voor 
aan landelijke media, op verzoek van  
VluchtelingenWerk Nederland. 

Relaties
In 2015 werden kansrijke nieuwe relaties 
gelegd. Een gesponsord uitje naar het 
Zuiderzeemuseum was zo succesvol dat daar 
structureel vervolg aan wordt gegeven.  
Met het Teylers Museum in Haarlem zijn we  
in overleg hoe het museum een bijdrage kan 
leveren aan de inburgeringscursus. 

Zichtbaarheid 
Met de hiervoor genoemde activiteiten en 
door diverse acties en aanwezigheid bij 
evenementen is de zichtbaarheid van de 
organisatie vergroot. 
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Groei van het aantal beroepskrachten 
en vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers nam dit jaar fors toe 
van 500 naar ruim 800. Het aantal beroeps-
krachten ging van 34 naar 44 personen.  
Dat bracht een grote opleidingsinspanning 
met zich mee: 8 keer werd de Basiscursus 
aangeboden, ruim 135 vrijwilligers hebben 
deelgenomen. Om de deskundigheid van de 
medewerkers op peil te brengen en te houden 
heeft VluchtelingenWerk een uitgebreid 
scholingsaanbod. Hieronder vallen ook 
verplichte trainingen en cursussen voor 
nieuwe medewerkers.

Nieuwe kantoorruimten
Sommige kantoren bleken niet berekend op 
het groeiend aantal cliënten. In Haarlem, 
Velsen en Haarlemmermeer hebben we  
grotere of extra kantoorruimte gevonden. 

Noodopvang en gezamenlijke 
huisvesting van statushouders
De toestroom van asielzoekers in Nederland 
is zo sterk dat alleen de AZC’s niet voldoende 
plek bieden. Omdat ook de doorstroom naar 
reguliere huisvesting niet snel genoeg gaat  
is er te weinig ruimte in de AZC’s. Overal in 

Nederland is naarstig gezocht naar tijdelijke 
ruimte voor het realiseren van Noodopvang 
om de asielzoekers te herbergen, maar ook 
naar mogelijkheden om nieuwe AZC’s te 
openen. VWNWH is in alle gemeenten waar 
dit speelt betrokken. Er zijn noodopvang- 
locaties geopend in Haarlem, Heerhugowaard 
en Den Helder en er zijn voorbereidingen 
getroffen voor het realiseren van nood- 
opvanglocaties in Haarlemmermeer, Velsen 
en Alkmaar.

Gemeenten zijn druk bezig om meer 
statushouders te huisvesten, maar kijken  
ook naar andere oplossingen. Zo heeft de 
gemeente Haarlem op de Zijlweg een 
gezamenlijke locatie ingericht voor jonge 
statushouders. 

Er moesten in korte tijd veel vrijwilligers 
ingewerkt worden voor soms heel nieuwe 
werkzaamheden en bestaande vrijwilligers 
moesten voorbereid op andere taken, ook  
op nieuwe locaties, onder begeleiding van 
vertrouwde én nieuwe beroepskrachten.  
De organisatie heeft na de krimp van eerdere 
jaren veel veerkracht getoond en is klaar  
voor het volgende jaar. 

De organisatie Bestuur

Management

PVT
De personeelsvertegenwoordiging bestond in 
2015 uit:
• Erna Geleijnse
• Monique Korpershoek
• Astra Schröduer
• Jeersche de Vries
• Tonnie Rensch (tot 01-11-2015)

Het managementteam bestond in 2015 uit:
• Tineke Parson, directeur
• Eric Moesker, plaatsvervangend directeur
• Paul van de Water, regiomanager a.i.
Het team draagt zorg voor de uitvoering van 
het beleid dat het bestuur heeft vastgesteld. 
Daarnaast coördineert het team de dagelijkse 
werkzaamheden.

Het bestuur van de Stichting bestond in  
2015 uit:
• Hans Romeyn, voorzitter
• Sophieke Kappers, penningmeester
• Hans Goedhart, secretaris
• Simon Dijkstra, bestuurslid
• Marjan Hendriks, bestuurslid
• Marjon Aker, bestuurslid (tot 01-09-2015)
• Hilde van der Molen (tot 01-07-2015)
De bestuursleden ontvangen geen salaris, 
wel onkosten vergoeding.
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Gerealiseerde taakstelling per gemeente in 2014

Velsen

Texel

Schagen

Medemblik

Koggenland

Heiloo

Enkhuizen

Bloemendaal

Beemster

Haarlemmermeer

Haarlem

Zeevang

Haarlemmerliede

Graft de Rijp

Bergen

Stede Broec

Zandvoort

Velsen

Schermer

Schagen

SchagenDen Helder

Hollands Kroon

Langedijk

Heemstede

59

Kent geen eigen taakstelling, is onderdeel van gemeente Purmerend

35

22

85

288

17

195

57

66

95

54

44

70

105

7

128

33

20

31
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Gerealiseerde taakstelling per gemeente in 2015



|    11    | Jaarverslag 2015Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

 VWNWH in getallen

Werkelijk 
2015

Begroot 
2015

Verschil Werkelijk 
2014

Verschil

€ € € € €

BATEN

Subsidiebaten overheden
Subsidies gemeenten regulier 1.353.014 1.224.840 128.174 929.830 423.184

Subsidies gemeenten projecten 44.565 40.485 4.080 74.029 29.464-

Subsidie provincie - - - - -

Overige subsidies 26.236 9.500 16.736 53.528 27.292-

1.423.815 1.274.825 148.990 1.057.387 366.428
Bijdragen VWN
Subsidies VWN-asiel 714.745 679.800 34.945 552.760 161.985

Subsidies VWN-projecten 109.568 99.513 10.073 121.884 12.298-

Subsidies VWN-man.geld 84.624 72.721 11.903 77.469 7.155

Subsidies VWN-overig 146.054 50.365 95.689 61.337 84.717

1.055.009 902.399 152.610 813.450 241.559
Overige baten
Omzet inburgering 488.549 573.448 84.899- 164.030 324.519

Overige baten 23.877 - 23.877 18.671 5.206

512.426 573.448 61.022- 182.701 329.725

TOTAAL BATEN 2.991.250 2.750.672 240.578 2.053.538 937.712

LASTEN

Salariskosten 1.849.865 1.777.418 72.447 1.422.176 427.689

Overige personeelskosten 94.010 73.676 20.334 71.501 22.509

Huisvestingskosten 114.073 104.461 9.612 112.582 1.491

Kantoorkosten 78.744 78.412 332 60.467 18.277

Automatiseringskosten 43.213 25.000 18.213 19.368 23.845

Vrijwilligerskosten 130.443 147.506 17.063- 123.371 7.072

Bestuurskosten 1.751 1.400 351 1.528 223

Afschrijvingskosten 11.842 14.291 2.449- 8.832 3.010

Rente-/bankkosten 2.212 2.201 11 1.877 335

Activiteitenkosten 370.910 410.847 39.937- 132.276 238.634

Voorlichting en PR 13.811 15.200 1.389- 27.060 13.249-

Overige kosten 111.824 83.077 28.747 57.050 54.774

TOTAAL LASTEN 2.822.698 2.733.489 89.209 2.038.088 784.610

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Financiële baten en lasten 790 2.500 1.710- 2.613 1.823-

Totaal financiële baten en lasten 790 2.500 1.710- 2.613 1.823-

Resultaat voor bijz. baten/lasten 169.342 19.683 149.659 18.063 151.279

Bijzondere baten en lasten - - - - -

EXPLOITATIERESULTAAT 169.342 19.683 149.659 18.063 151.279

Mutatie bestem.res.wachtgelden - - - - -

Mutatie bestem.res.desk.bevord. 42.874- - 42.874- - 42.874-

Mutatie bestem.res.dienstverlening 100.000- - 100.000- - 100.000-

Mutatie bestem.res.ziektegelden 13.814 - 13.814 10.000- 23.814

Mutatie bestem.res.projecten 19.181- - 19.181- 8.000- 11.181-

MUTATIES ALGEMENE RESERVE 21.101 19.683 1.418 63 21.038
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De Stichting VluchtelingenWerk 
Noordwestholland in 2015
Binnen de Stichting werken 800 vrijwilligers, 
12 stagiaires en 44 medewerkers ten behoeve 
van asielzoekers, vluchtelingen en migranten 
in de regio Noordwestholland.

Asiel: wij dragen bij aan rechtvaardige en 
zorgvuldige procedures. De Stichting is  
actief in elke Centrale Opvanglocatie in 
Noordwestholland. 

Integratie: streeft naar maatschappelijke, 
economische en sociale integratie van elke 
vluchteling en migrant. 

Adresgegevens
Postbus 215
2000 AE Haarlem
Bezoekadres:
Surinameweg 2
2035 VA Haarlem
023-5313020
info@vwnwh.nl / www.vwnwh.nl 

Wilt u ons helpen? Word donateur,  
of maak uw gift over op rekening:  
NL82ABNA0517879174
t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk  
Noordwestholland te Haarlem

Colofon
Tekst:  Tineke Parson
Ontwerp:  ProjectstudioTwee


