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Vluchtelingen zijn onze buren. Ze wonen bij ons in de straat of 
in ieder geval in dezelfde gemeente. Wellicht kennen we el-
kaar en maken we een praatje. Als het zo uitkomt helpen we 
elkaar. Die interesse en betrokkenheid is de drijvende kracht 
van Vluchtelingen Werk Oost Nederland: burgers die mensen met 
een vluchtelingenachtergrond steunen om een nieuw bestaan in 
Neder land op te bouwen. 

Mensen vluchten om hier bescherming te krijgen tegen de ver-
volging of de oorlog die hen in eigen land bedreigt. De meeste 
vluchtelingen zijn uit de oorlogsgebieden in Syrië gevlucht. Het is 
goed mogelijk dat de vluchtelingen in onze straat of gemeente in 
2017 asiel aangevraagd hebben, samen met circa 32.000 anderen 
die dat ook deden, een vergelijkbaar aantal als in 2016. 

De woning waarin onze nieuwe buren wonen is via gemeenten 
aangeboden op grond van de landelijke taakstelling huisvesting 
statushouders. In Oost Nederland vonden ca. 4400 vluchtelingen 
een woning waarin ze een nieuw bestaan konden gaan opbouwen. 
Om die aantallen in de juiste verhouding te zien: op iedere 10.000 
inwoners zijn er vorig jaar ca. 14 vluchtelingen komen wonen. 

Een weg vol hindernissen richting integratie
Dat die vluchtelingen-buren zo omringd worden met Nederlandse 
inwoners, wil niet zeggen dat het daarmee makkelijk voor hen is 
om een volwaardige plek te verwerven in die lokale gemeenschap. 
Velen zijn op zoek naar een baan, ervaren de complexiteit van de 
Nederlandse taal en van de eisen van het inburgeringsexamen. 
Contact met Nederlanders en de weg vinden in de Nederlandse 
samenleving blijkt een weg met hindernissen. Om hen daarbij te 
helpen zetten meer dan 4200 professionele vrijwilligers en 250 
betaalde medewerkers zich in om samen met vluchtelingen paden 
te effenen en toekomstdromen waar te maken. 

Toekomstdromen zijn persoonlijk
4400 vluchtelingen die in de gemeente gaan integreren, dat is 
4400 keer een mens met een eigen verhaal, unieke ervaringen en 

een persoonlijke droom. Daar beginnen we onze begeleiding mee, 
met de vragen en behoeftes van de vluchteling. In 2017 hebben 
we veel aandacht gegeven aan vraaggericht werken en daar ook 
instrumenten en trainingen voor ontwikkeld.

Groeien en tóch krimpen
Als we naar de uitvoering van ons werk kijken, valt op dat er 
netto meer begeleidingstrajecten zijn gestart dan afgesloten. De 
hoeveelheid werk is (dus) verder toegenomen. Toch verwachten 
we dat de forse groei van onze organisatie zijn hoogtepunt heeft 
bereikt. Veel vluchtelingen uit de relatief hoge instroom van 
najaar 2015/voorjaar 2016 zijn nu aan de laatste fase bezig van 
begeleiding en inburgering. Ook  gaan we er voor 2018 en 2019 
vanuit dat het aantal asielzoekers verder daalt, gezien de poli-
tieke ontwikkelingen in Europa en Nederland. 

Om daarop te sturen is een bepaalde flexibele schil nodig. Betaal-
de medewerkers bij wie het flexibele contract afliep, konden we 
vaak geen vast contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Voor de-
genen die het betreft, maar ook voor de samenwerkingspartners 
en teamleden op locatie, zijn dit uiterst vervelende berichten.

Toekomst 
VluchtelingenWerk Oost Nederland wordt gedra-
gen door betrokken burgers die zich met hart, 
ziel en deskundigheid inzetten om belangen te 
 behartigen van vluchtelingen. Dat is een con-
stante, in tijden van groei en krimp. We 
ervaren steeds dat veel mensen bereid 
zijn een handje te helpen, omdat 
we allemaal waarde hechten aan 
medemense lijkheid en rechtvaardig-
heid. Daarom zien we de toekomst 
positief  tegemoet. 

Jan van der Werff, directeur 
VluchtelingenWerk Oost Nederland

Over maatwerk, krimp en goede buren
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Ons dagelijks werk 
Bellen met de IND of de advocaat, brieven ontcijferen van de belastingdienst, oefenen voor het inburgeringsexamen; een paar 
onderdelen van ons dagelijks werk. En daar zijn we goed in. Op elke juridische vraag zoeken we mee naar het antwoord. Bij elke 
(bureaucratische) hobbel, kan een vluchteling bij ons terecht. Een netwerk opbouwen, daarmee helpen we hem of haar op weg. Die 
sollicitatiebrief, die checken we nog even. Het verschil tussen hebben en zijn, dat gaan we oefenen. En nog een keer oefenen. 

Ons dagelijks werk is niet altijd spectaculair, maar wel ongelofelijk waardevol. Want door al die dagelijkse dingen, worden toe-
komstdromen werkelijkheid. 

Hiernaast hebben we ook mooie projecten, kleine initiatieven en goede samenwerkingen. Een greep daaruit vind je hieronder. 

Ons werk, gewoon en bijzonder

Film: A Kiss
Saman Amini, inmiddels gevierd Nederlands acteur, kwam in 
het AZC in aanraking met theater. En dat gunt hij andere AZC-
kinderen ook. Samen met mensen van zijn stichting Black Sheep 
can Fly geeft hij workshops op het AZC om uiteindelijk met een 
geselecteerd gezelschap talentjes een film op te nemen: ‘A Kiss’. 

Binnenkijken op een AZC
De AZC’s in Oost Nederland openen op 23 september weer hun 
deuren. Veel omwonenden en andere belangstellenden nemen 
een kijkje en krijgen zo iets mee van het leven in een AZC. Een 
mooie dag vol ontmoetingen, lekker eten en goed weer. 

In de klas
Vluchtelingen en en andere vrijwilligers gaan op pad, naar scho-
len, kerken en moskeeën, verenigingen etc. Ze vertellen hun 
verhaal en gaan in gesprek. Want praten over iemand, is heel 
anders dan praten mét iemand.

Kennis delen
Mensen en andere organisaties hebben elkaar nodig voor de 
ondersteuning van vluchtelingen. Samen met de provincies 
Overijssel en Gelderland organiseren we daarom een werkconfe-
rentie voor onze regio. Ruim 250 ambtenaren, welzijnswerkers en 
anderen ontmoeten elkaar in Zutphen.

Fit to Care
In de zorg zoeken ze mensen. Dat biedt kansen voor vluchtelingen 
die die kant op willen. Door het     project in Rivierenland Fit to 
Care krijgen ze die kans. Via groepstrainingen en werkervaring is 
een zorgbaan in zicht. 

Omgaan met geld
50 Arnhemse vluchtelingen krijgen de training ‘Omgaan met 
Geld’. Zij hebben nu inzicht in de financiën op de lange en korte 
termijn en weten waar ze hulp en advies kunnen krijgen. De Del-
taLloyd Group Foundation maakte dit mogelijk. 
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Persoonlijke verhalen

Van schapen scheren in Irak naar schapen 
scheren in Arnhem
“Als vluchteling moet je een actieve houding laten zien.”

Hij is er maar druk mee. Drie dagen per week naar school, twee dagen 
vrijwilligerswerk, zijn vijf dochters naar zwemles brengen, zijn twee zoons 
naar voetbal en ’s avonds aan zijn huiswerk. Ali is dankbaar voor het leven 
dat hij in Nederland op kan bouwen en dat hij en zijn gezin veilig zijn. 
In Irak maakte Ali en zijn gezin deel uit van een minderheidsgroepering die 
niet geaccepteerd werd in het land. “We werden slecht behandeld en moes-
ten hard werken om in ons onderhoud te voorzien: van de overheid kregen 
we niets.” Zijn leven is sinds hij in Nederland is totaal veranderd. Eén aspect 
echter niet en dat is het werk dat hij als vrijwilliger voor het Openlucht-
museum Arnhem doet: schapen scheren!

Boeren in Irak
“In Irak leefden we van de opbrengst van onze schapen, kippen, ganzen, de tarwe die we verbouwden en van de vele vijgenbomen 
en olijfbomen die in het Gohdal-gebied staan. Al vanaf mijn zevende hielp ik mee. Toen het gebied te droog werd om te bewerken 
en onze dieren stierven moest ik ander werk zoeken. Ik vond in Koerdistan tijdelijke baantjes als timmerman en zag mijn vrouw en 
kinderen soms 14 dagen niet.”

Veilig in Nederland
“Toen kwam IS, die ons huis verwoestte, twee van mijn ooms vermoordde en eiste dat ik voor hen zou werken. Ik weigerde en dus 
was het voor mij niet langer veilig om te blijven. Ik vluchtte via Koerdistan naar Nederland en vroeg hier gezinshereniging aan. 
Hier aangekomen vreesde ik niet langer voor mijn eigen leven maar nog wel voor die van mijn kinderen. Zoveel mensen werden 
vermoord en meisjes werden meegenomen. Ik ben zo dankbaar dat we nu veilig zijn, niet meer onder druk staan en dat mijn kin-
deren niet voor IS hoeven te werken.”

Schaapsscheerder in Arnhem
Ali ziet de toekomst positief in. Hij is heel blij met de vrijwillige baan als schaapsscheerder bij 
het Openluchtmuseum die VluchtelingenWerk voor hem regelde. Momenteel wordt er gekeken of 
daar een betaalde baan van gemaakt kan worden. Maar zijn prioriteit is nu goed Nederlands leren. 
Ook hoopt hij in Nederland te leren lezen en schrijven. “In Irak heb ik nooit onderwijs gehad. Onze 
be volkingsgroep kreeg niet de gelegenheid om naar school te gaan. Ook mijn kinderen niet. Hier 
gaan mijn kinderen allemaal naar school en krijgen ze gewoon een boterham met kaas mee voor 
tussen de middag. Inmiddels spreken de jongsten al geen Koerdisch meer maar Nederlands.” 

Tekst: Lotta Lorier
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Column van taalcoach Irene: Ontmoeting 
in de bibliotheek
Alzina (52) en ik staan in de plaatselijke bibliotheek. Eerst hebben we bij de kast van “Taalpunt” wat boekjes uit-
gezocht en nu staan we op de jeugdafdeling ‘Mijn Eerste Leesboekjes’ te bekijken en overleggen zachtjes. Naast 
ons staan een meisje van een jaar of zes en haar moeder ook te bladeren. Het meisje heeft al gauw meer interesse 
in Alzina dan in de boekjes.

Kinderlijke nieuwsgierigheid
‘Kan jij geen Nederlands?’ De moeder van het meisje verbleekt. ‘Ik Nederlands moeilijk’, antwoordt Alzina vriendelijk. Daarop 
duikt het meisje verlegen weg. Wanneer we genoeg boekjes hebben uitgezocht, gaan we naar de uitleenbalie. Daar staan ook het 
meisje en haar moeder. De moeder is ineens erg druk aan het scannen maar het meisje wil toch nog wat weten.

Rechtsboven Afrika
‘Kom jij uit een ander land?’ ‘Ja.’ ‘Uit wélk land?’ ‘Ik kom uit Syrië.’ Nu fronst het meisje. Haar moeder haast zich om uitleg te 
geven. ‘Dat ligt ergens bij Afrika.’ De frons op het voorhoofd van het meisje wordt steeds dieper en de moeder gaat steeds sneller 
spreken ‘Nou ja, bij Afrika een beetje naar rechts, naar rechts-bóven eigenlijk.’

Klip en klaar
Er ontstaat een ongemakkelijke situatie. Ik besluit me in het gesprek te mengen en de onderliggende vraag maar gewoon te 
beantwoorden. ‘In Syrië is oorlog en daarom is Alzina hier, nu is ze veilig.’ Het meisje knikt begrijpend, de moeder instemmend. 
Alzina steekt haar hand uit. ‘Mijn naam is Alzina.’ Het meisje schudt plechtig Alzina’s hand. ‘Mijn naam is Esther.’

Irene Wing Easton is schrijfster én taalcoach bij VluchtelingenWerk Nederland. In haar columns schrijft Irene over de bijzondere 
ontmoetingen en belevenissen met haar Syrische taalmaatje Alzina.

‘Ik help mensen zoeken naar de juiste plek in 
de samenleving’   
Interview met teamleider Melissa de Jonge 
De godmother van VluchtelingenWerk in Zwolle, zo wordt Melissa de Jonge ook wel genoemd. Maar haar officiële titel is teamlei-
der. “Ik was vroeger al geboeid door andere culturen. Sinds mijn studie begon ik de wet- en regelgeving omtrent vluchtelingen in-
teressant te vinden. Het is een bijzondere doelgroep waarbij ik mensen kan helpen zoeken naar een juiste plek in de samen leving. 
Maar ook bijvoorbeeld: hoe kom ik op voor bepaalde belangen van een vluchteling, maar houd ik tegelijkertijd de Nederlandse 
wet- en regelgeving in acht. Dat is soms een boeiende puzzel. Vluchtelingen zijn een kwetsbare groep. Die probeer je te helpen 
door te kijken en te luisteren. Te leren van elkaar.”

Oorlog & bommen
“Het grootste probleem is dat er zoveel mensen op deze wereld in onveilige situaties zitten. Ik ben blij dat onze kinderen veilig 
zijn van oorlog en bommen. Zij hoeven zich gelukkig geen zorgen te maken. Het is goed dat wij van VluchtelingenWerk hulp 
bieden aan degene die dat nodig hebben. Ik werk dagelijks met vluchtelingen uit de hele wereld en ik zie vooral dat ieder mens 
uniek is. Soms heb je er goede en slechte appels ertussen, net zoals in Nederland of waar dan ook ter wereld. Sta gewoon open 
voor vluchtelingen en spreek met de mensen.”
 
Tekst: Kees Hooghiemster
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Feiten en cijfers

Toelating en Terugkeer
• Het lage aantal asielaanvragen zorgt ervoor dat 

meerdere AZC’s gesloten worden.
• De nieuwe asielzoekers zijn vooral nareizigers. 

Dat zijn mensen die in het kader van gezins-
hereniging naar Nederland mogen komen. Lan-
delijk gezien gaat het om 14.490 nareizigers van 
de totale instroom van 31.327.

• In Oost Nederland kregen 41 uitgeprocedeerde 
asielzoekers voorlichting over 
terugkeer en andere opties. 
Zeven mensen kozen ervoor 
om via VWON terug te keren. 

Inburgering
• Inburgering heeft in 2017 een stabiel aanbod met 114 

lesgroepen, verspreid over 28 locaties. Eind 2017 geven 
we inburgeringslessen aan ca 1300 cursisten.

• Docenten werden in eerste instantie extern ingehuurd, 
maar in 2017 is een groot deel van hen in dienst geno-
men. Aanleiding hiervoor is dat een van onze externe 
samenwerkingspartners stopt met dit werk.

• Veel van onze inburgeraars zijn analfabeet/laagopgeleid.
• Naast ons formele inburgeringsaanbod, 

besteden we ook aandacht aan infor-
meel leren, samen met bibliotheken en 
taalhuizen.

Er zijn over heel 2017 ca. 5.500 mensen nieuw ingestroomd in de centrale opvang. Het aantal volwassen cliënten dat zelf-
standige gehuisvest is in de gemeente is ca. 16.000. Ongeveer 25.% daarvan vestigde zich in 2017 nieuw in de gemeente.

Vrijwilligers, stagiaires 
en betaalde medewerkers 
totaal 4604

Cliënten bij VWON  
in 2017

Betaald

Stagiaire

Vrijwilliger
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Arbeidsparticipatie
• We starten en intensiveren meerdere samenwerkingen in 

bijvoorbeeld de schildersector en installatiesector.
• We werken samen met de Universiteit Wageningen, waar 

vluchtelingen gratis lessen mogen volgen.
• Door een persoonlijke, externe gift kunnen we vrouwen 

uit Rivierenland begeleiden richting de zorg.
• Met het project VIP (Vluchtelingen Investeren in Partici-

peren) brengen we vluchtelingen een stap dichterbij de 
arbeidsmarkt door middel van training, 
persoonlijke begeleiding en een prak-
tijkervaringsplek. In 2017 doen er 294 
statushouders mee aan VIP, verdeeld 
over 23 groepen.

Maatschappelijke begeleiding en 
algemene diensten
• 3800 mensen tekenen de participatieverklaring in 

2017, over vrijheid, gelijkheid, solidariteit en partici-
patie.

• 18 maanden lang een persoonlijk traject om op aller-
lei fronten te integreren, dat is VIP18. Vluchtelingen 
vergroten hun zelfredzaamheid op (in ieder geval) 
de domeinen huisvesting, financiën, sociaal netwerk, 
tijdsbesteding werk en opleiding 
en maatschappelijke participatie. 
In 2017 starten 1100 volwassen 
statushouders zo’n traject in Oost 
Nederland. 

Staat van Baten en lasten
Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

BATEN (in €) (in €) (in €)

Bijdragen gemeenten 7.799.501 7.782.789 6.829.227

Bijdragen via derden 28.246  - 68.087

Projectbijdragen in gemeenten 942.812 576.116 662.867

Bijdragen van VWN 2.592.066 2.189.054 3.101.736

Inburgering 4.605.719 4.847.367 4.637.054

Overige baten(excl. rente) 78.813 837.498 44.802

Noodfonds 123.384  - 284.629

Rente 356  - 3.019

Totaal baten 16.170.897 16.232.824 15.631.421

LASTEN

Huisvesting 1.495.752 1.379.790 1.348.746

Organisatie 1.818.714 2.759.580 2.267.572

Materiaal activiteiten/projecten 1.891.600 2.896.813 2.943.290

Personeel 10.641.035 9.076.154 8.934.431

Noodfonds 262.124  - 127.828

Totaal lasten 16.109.226 16.112.337 15.621.867

Exploitatieresultaat 61.671 120.488 9.554

Risico en reserve 0 96.947 0

Te bestemmen resultaat: 61.671 23.541 9.554

Bestemming van het saldo:

Continuïteitsreserve -48.570

Bestemmingsfonds-Noodfonds -138.741

reserve aanvulling WW 141.858

reserve ziektevervanging 49.650

reserve Inburgering -26.107

Onttrekking bestemmingsfondsen 83.580

Totaal bestemd: 61.671
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