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De grenzen van Europa sluiten zich
2016 laat, ten opzichte van 2015, een halvering zien van het aantal 
vluchtelingen dat in Europa bescherming zocht. Dat is niet zozeer 
omdat er minder reden is tot vluchten, maar omdat de toegang tot 
Europa zeer moeilijk is voor mensen zonder het juiste paspoort. 
Vluchtelingenkampen in de regio van conflictgebieden bieden 
aan veel vluchtelingen basale opvang en betrekkelijke veiligheid. 
Het Europees akkoord om een fors aantal gestrande vluchtelingen 
uit Italië en Griekenland herhuisvesting in Europa te bieden, blijkt 
een dode letter. Een veilige toegang tot Europa is ver weg. De 
buitengrens van Europa is inmiddels de meest dodelijke grens op 
de wereld: ca. 5.000 vluchtelingen vonden de dood in hun pogin-
gen deze over te steken. 

Van crisisopvang naar lege AZC’s
De halvering van het aantal vluchtelingen dat zijn weg naar 
Europa vond, leidde in ons land tot een navenante afname. In 
2015 was er nog sprake van een crisis-sfeer rond het opvang- en 
toelatingssysteem toen het aantal asielzoekers naar bijna 60.000 
mensen groeide. Eind 2016 vroegen ‘slechts’ zo’n 30.000 mensen 
asiel aan. Die afname betekent dat steeds meer Asielzoekerscen-
tra (AZC’s) hun deuren sluiten. 

Van opvang naar integratie
Vanwege de onverwacht hoge aantallen asielzoekers, lag de focus 
in 2015 vooral op het bieden van onderdak en de juridische proce-
dures. In 2016 verschoof dat. “Hoe kunnen vluchtelingen zo goed 

en snel mogelijk integreren in de 
gemeente?”, is de nieuwe centrale 
vraag. Voor VWON zijn goede inte-
gratie, een zinvolle besteding van 
de ‘wachttijd’ in de AZC’s en een 
soepele overgang naar de gemeente belangrijke speerpun ten. 
Het is begin 2016 vertaald in de trajectmatige aanpak “VIP18”, 
waarin vestiging, inburgering en participatie onderling verweven 
componenten zijn. Waar mogelijk start dit traject van 18 maanden 
al in de AZC’s.  

Vluchtelingen ondertekenen kernwaarden 
De focus op de plaats van vluchtelingen in de samenleving, leidde 
ook tot een nieuwe landelijke maatregel: de participatiever kla-
ring. Daarin onderschrijven vluchtelingen de  Nederlandse kern-
waarden. Een dergelijke verklaring krijgt naar onze mening alleen 
betekenis als onderdeel van een dialoog over normen en waarden 
èn inzicht in de betekenis ervan in de Nederlandse samenleving. 
VWON ontwikkelde een trainingsaanbod dat hieraan voldoet. Af-
gelopen jaar hebben 1265 nieuwkomers in 55 gemeenten daaraan 
deelgenomen.

Om echt mee te kunnen doen in de samenleving is wederkerigheid 
nodig, ontmoeting. Om je plek te krijgen, moet er ruimte voor je 
zijn. Laten we met zijn allen ruimte en ontmoeting creëren. 

Directeur Jan van der Werff

Over opvangen, integreren en participeren

De eerste week in Dalfsen

Met de auto gaan we naar de toegewezen woning om 
die te bezichtigen. Daar wacht nog een vrijwilliger 
van VluchtelingenWerk, ook afkomstig uit Syrië. Hij 
kan tolken, want hij spreekt al goed Nederlands. Dat 
vergemakkelijkt het eerste contact. Meneer is erg blij 
met de woning en hij kan verschillende spullen van 
de vorige bewoner overnemen. Het onderhandelen 
vindt hij wel spannend, maar samen lukt het een mooi 
bedrag af te spreken voor de vloer, gordijnen en ver-
lichting. Bij de toewijzing van de woning is al reke-
ning gehouden met de toekomstige hereniging met 
zijn gezin. Zijn vrouw en zoon zijn nu nog in Turkije. De 
procedure voor gezinshereniging loopt nog, maar de 
hoop is dat zij in het voorjaar naar Nederland komen. 
Meneer wil zo snel mogelijk de woning betrekken; 
liefst nog voor de kerstdagen. Dat betekent dat er ne-

gen dagen tijd is om de hele inventaris aan te schaf-
fen die nodig is om het huis bewoonbaar te maken. 
De gemeente Dalfsen heeft daarvoor een lening 
beschikbaar gesteld. Natuurlijk moeten dan ook de 
verzekeringen rond zijn, energie en water geleverd en 
internet aangevraagd. Het huurcontract moet worden 
ondertekend en hij moet worden ingeschreven in het 
bevolkingsregister. Samen zijn we die hele week op 
pad en aan het eind van de week is alles geregeld. We 
zijn allebei bekaf, maar tevreden over het binnen kor-
te tijd bereikte resultaat. Na deze eerste weken volgt 
mijn verdere taak als Coach Vestiging van meneer. Ik 
kijk er naar uit om samen met hem aan zijn toekomst 
te werken!”

Een nieuwe vrijwilliger uit Dalfsen

Ik ontmoet mijn eerste cliënt. Dit is spannend en leuk tegelijkertijd. Ik zie de trein komen en daar staat de meneer 
uit Syrië. Het is de eerste keer dat hij Dalfsen ziet. Hij blijkt al een klein beetje Nederlands te spreken, ‘Gelukkig’, 
denk ik. ‘Zelfstudie’, zo geeft hij aan. 
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De organisatie groeit
De hogere instroom van najaar 2015 werkt lang door. Na een 
juridische procedure van minstens een aantal maanden tot 
een jaar komen deze nieuwe Nederlanders vanuit een AZC in 
de gemeente terecht. Daar kunnen ze beginnen met het leren 
van de taal, het leren kennen van hun nieuwe woonplaats 
en eventueel hun gezin laten overkomen. Dat zorgt voor een 
flinke groei bij allerlei onderdelen VWON. In totaal neemt de 
VWON- organisatie met circa 50% in omvang toe, zowel qua 
budget als qua uitgevoerde activiteiten en projecten. Het 
aantal onbetaalde medewerkers stijgt van 3331 naar 4322 en 
het aantal betaalde medewerkers van 151 naar 213. 

Wat doet VluchtelingenWerk Oost Nederland eigenlijk?
Vanaf het eerste moment in Nederland tot en met de zoektocht naar een baan, VluchtelingenWerk is erbij.  Vrijwilligers bege-
leiden de asielzoeker/vluchteling van Welkom tot Werk. Die breedte van het werk is onderverdeeld in vier programmalijnen:

• Toelating en Terugkeer, met een focus op de juridische begeleiding zoals de asielprocedure en de procedure tot gezinshereniging. 
Maar ook wanneer de juridische weg dood loopt, denken onze mensen mee met een afgewezen asielzoeker.

• Vestiging en algemene zaken. Op het moment dat een vluchteling in een nieuwe gemeente gaat wonen, gaat er een nieuwe en 
vreemde wereld open. Bij het ontdekken van die nieuwe wereld en ook de bijbehorende papieren werkelijkheid, worden vluchtelin-
gen gecoacht door vrijwilligers van VWON.

• Inburgering. VWON is een van de aanbieders van de inburgeringscursus in Oost Nederland. 1289 inburgeraars volgden in 2016 deze 
inburgeringscursus.

• Arbeidsparticipatie. Veel vluchtelingen staan door allerlei oorzaken met 4-0 achter wanneer ze de arbeidsmarkt opgaan. Met de 
trainingen en ervaring die het project VIP biedt, is die achterstand verkleind voor ca. 230 mensen. Daarnaast werkt VWON ook direct 
samen met bedrijven en opleidingen.

Karakteristiek voor VWON is verder dat bijna al haar medewerkers (ruim 95%) zich onbetaald inzetten. Als coaches, maatjes, adviseurs 
of begeleiders onderhouden zij de contacten met cliënten. Betaalde medewerkers faciliteren en bewaken de kwaliteit en continuïteit. 
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Mooie momenten in beeld

Bouwmensen, Werkzaak Rivierenland 

en VluchtelingenWerk Oost Nederland 

ondertekenen een overeenkomst om 

vluchtelingen toe te leiden naar werk in de 

bouwsector.

19 AZC’s openden hun 

deuren voor bezoekers. De 

dansvoorstelling van deze 

meiden was te bewonderen op 

AZC Zeewolde

Op het AZC in Azelo reikte Euro-parlementariër Annie Schreijer-Pierik de prijs van de Europese Burger uit aan VluchtelingenWerk!

Directeur jan 
van de werff 
feliciteert 
vrijwilligers 
die zich al 5, 
12,5 of 25 jaar 
inzetten voor 
vluchtelingen

Stagiaires 

uit Zwolle 

geven een 

gastles over 

vluchtelingen

VWON medewerkers 
komen bij elkaar voor 
een startbijeenkomst 
over integraal werken
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Apeldoornse 
vluchtelingen vieren 
koningsdag

Vluchtelingen ondertekenen participatieverklaring

In de meeste gemeentes is de 

taakstelling gehaald, hard 

werken voor VWON en de 

gemeente. Ede trakteert op 

taart. 

Binnen het 
project VIP gaan 
vluchtelingen op 
bedrijfsbezoek, hier 
naar DNP Nijmegen

Vluchtelingenkinderen 

genieten van een concert via 

het project Eigenwijs. 

Ruim 30 Eritrese vrouwen wonen in 1 huis in Wezep. Ze houden Open Huis voor de buurt.
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Persoonlijke verhalen

We lezen een boekje, Alzina en ik. Zij leest hardop voor, 
denkt na, knikt als ze de zin begrijpt en soms verbeter 
ik haar als ze een woord niet goed uitspreekt, of stel 
haar een vraag over wat ze las. Af en toe nemen we een 
slokje van de oploskoffie die voor ons staat. Woorden die 
lastig zijn schrijft Alzina in een schrift. Of zij stelt mij een 
vraag, zoals nu, bij de zin: Het is een gewone maandag. 
‘ Gewoon?’ Haar wenkbrauwen gaan omhoog. ‘Net als 
wonen?’  Ik moet even nadenken, hoe leg ik dit nou uit?  
‘Wonen is een werkwoord.’
‘Ah werkwoord ja!’ Ze kijkt nog aarzelend en ik wijs om me 
heen. Ik probeer haar huiskamer vol kringloopmeubels 
die ze op geheel eigen wijze tot een gezellig geheel heeft 
gevoegd, in mijn armbeweging te omvatten. ‘Jij woont 
hier.’ Er wordt heftig geknikt en het werkwoord wonen 
wordt vervoegd. 

Maar dan lopen we vast, we lopen gewóón vast zou ik haast 
zeggen. Hoe leg ik dat woordje nou toch uit? Alzina heeft 
de oplossing en pakt haar mobieltje. Google translate 
wordt erbij gehaald en vol verwachting typt ze ‘gewoon’ 
in. Dan komt altijd een verrassend moment want op haar 
 scherm verschijnen allemaal  streepjes en slingertjes en 
rare tekentjes, die voor mij niet gewoon zijn maar voor 
 Alzina gelukkig wel. Arabisch is haar moedertaal. Nu be-
grijpt ze het. ‘Ja gewoon’, lacht ze. 

We lezen verder in ons boek. Het gaat een pagina goed en 
dan stuiten we op ‘Marie had geen zin om boodschappen 
te doen.’  Zin?’ Ik voel hem al komen… Alzina wijst verbol-
gen naar haar boek en laat haar vinger langs een regel 
gaan. ‘Dit is toch zin?’

Irene Wing Easton, taalcoach VWON

‘Zo ziet geluk eruit’
Zuzana, teamleider VluchtelingenWerk Deventer, wijst naar 
een foto op haar prikbord: ‘Als ik naar deze foto kijk, zie ik puur 
geluk’. Op de foto staat Zenawi, een Eritrese tiener, met zijn 
moeder en twee broertjes. Voor het eerst in jaren zien zien ze 
elkaar weer. 

Alleen op de vlucht
Zenawi was gevlucht voor de (vaak levenslange) dienstplicht van de Eritrese 
dictatuur. Omdat vluchten gevaarlijk is, gaan veel Eritrese jongemannen 
alleen weg. Toen hij in Nederland zijn verblijfsvergunning kreeg, wilde hij 
niets liever dan weer samen leven met zijn moeder en broertjes. Samen met 
Zuzana vroeg hij bij de IND gezinshereniging aan en via DNA-onderzoek 
konden ze bewijzen dat ze familie waren.

Zo groot geworden
‘Ik maakte me veel zorgen om mijn familie,’ vertelt Zenawi. ‘Mijn vader 
overleed een paar jaar geleden en voor mijn broertjes en moeder was het 
niet veilig in Eritrea. Nu zijn ze hier, eindelijk veilig. En het is ook gezel-
liger zo samen. Ik ben nu echt gelukkig’. Ze wonen nu allemaal op het AZC in 
Schalkhaar. ‘Mijn  broertjes zijn zo groot geworden’, lacht Zenawi, ‘dat was 
echt een verrassing.’ 

En nu de volgende stappen
Zenawi spreekt al een aardig woordje Nederlands en heeft net een intake 
achter de rug voor een Entree-opleiding. Zijn moeder begint met inburgeren 
en zijn broertjes gaan binnenkort naar school. Zo werken ze allemaal aan een 
mooie toekomst in hun nieuwe land.

Zin
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Meestvoorkomende herkomstlanden van alle 
cliënten in het werkgebied van VWON

land van herkomst aantal

Syrië 9898

Eritrea 2588

Irak 1500

Staatloos 1347

Afghanistan 1053

Iran 992

VWON in getallen

Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015
BATEN (in €) (in €) (in €)
Bijdragen gemeenten 6.829.227 6.325.350 3.821.039
Bijdragen via derden 68.087 -  58.450
Projectbijdragen in gemeenten 662.867 570.697 620.922
Bijdragen asiel van VWN 2.005.421 1.778.920 1.447.723
Overige bijdragen via VWN 756.675 290.009 666.135
Bijdragen uit Europese fondsen 339.640 528.188 73.135
Inburgering 4.637.054 3.406.948 3.130.751
Overige baten(excl. rente) 44.802 - 56.469
Noodfonds 284.629 - 249.918
Rente 3.019 - 9.419
Totaal baten 15.631.421 12.900.112 10.133.961
LASTEN
Huisvesting 1.348.746 838.181 834.663
Organisatie 2.267.572 1.613.838 1.643.685
Materiaal activiteiten/projecten 2.943.290 2.291.501 2.089.694
Personeel 8.934.431 8.156.593 5.302.552
Noodfonds 127.828 - 191.391
Totaal lasten 15.621.867 12.900.112 10.061.985
Exploitatieresultaat 9.554 0 71.976
Risico en reserve 0 0 0
Te bestemmen resultaat: 9.554 0 71.976
Bestemming van het saldo:
Continuïteitsreserve -542.545
Bestemmingsfonds-Noodfonds 156.801
reserve aanvulling WW/Werk&Inkomen 250.510
reserve ziektevervanging 24.472
reserve Inburgering 176.181
Onttrekking bestemmingsfondsen -55.866
Totaal bestemd: 9.554

Aantal cliënten van VWON

Aantallen per 31-12-2016

Staat van Baten en Lasten

Gemeenten Centrale Opvang Totaal % vrouw % man

volwassenen 8175 3181 11356

kinderen 4055 759 4814

totaal 12230 3940 16170 74% 26%

Betaald

Stagiair

Vrijwilliger

213 177

4322

Aantal medewerkers op 31 december 2016
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