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“Je moet heel veel uitpluizen”

Thijs de Haan (31) is juridisch vrijwilliger in AZC Elderhoeve in 
Arnhem en begeleidt asielzoekers tijdens hun asielprocedure. 

“Het is dossierwerk, je moet heel veel uitpluizen. Ik vind het 
zelf erg leuk om juridische vragen op te lossen. Zo maken we 

bijvoorbeeld een vluchtverhaalanalyse. Dan neem ik het dossier 
van iemand goed door en ga ik met de cliënt in gesprek om zijn 
vluchtverhaal concreter te krijgen. Soms moet er gezocht worden 
naar aanvullende documenten. Een collega van mij heeft bijvoor
beeld na heel veel moeite belangrijke documenten uit Afghani
stan weten te krijgen.”

Van diepe ellende tot hele grote vreugde
In AZC Elderhoeve wonen ca. 300 bewoners uit allerlei landen. 
Hun verblijfsstatus is heel divers: een deel zit nog in de proce
dure, een deel heeft al een verblijfsvergunning en wacht op uit
plaatsing naar een huis in een gemeente, een deel is nagereisde 
familie (gezinsherenigers). Thijs houdt zich ook bezig met de 
begeleiding van gezinsherenigingsprocedures: “Als een gezin
shereniging lukt, is dat heel erg fijn. Als de familie eindelijk over 
komt is de ontlading enorm! “

Wat vindt hij het leukste aan het werk? “Elke dag is anders, je 
valt van het ene uiterste in het andere: van diepe ellende tot hele 
grote vreugde. Het contact met de cliënten vind ik ook erg leuk, je 
krijgt toch een bijzondere band met ze.”

Toelating en Terugkeer
Asielzoekers die in Nederland aankomen, vragen asiel aan. Daarmee vragen ze de Nederlandse overheid of zij hen een 
veilige plek wil bieden. 

● Vrijwilligers van VluchtelingenWerk helpen hen bij de asielprocedure op een van de asielzoekerscentra in Oost Neder
land. 

● In 2018 en 2019 lopen de wachttijden op waardoor asielzoekers maanden moeten wachten om te starten met hun asiel
procedure. Omdat de doorstroom in AZC’s daardoor stokt, opende het COA nieuwe AZC’s in bijvoorbeeld Azelo en Apel
doorn. 

● Vluchtelingen laten vaak noodgedwongen hun gezinsleden achter in het land van herkomst. Wanneer een vluchteling is 
toegelaten in Nederland, kan hij of zij een aanvraag doen om in Nederland herenigd te worden met hun gezin. Onze vrij
willigers begeleiden daarbij. 

● Als vluchtelingen mogen blijven, krijgen ze eerst een tijdelijke vergunning van vijf jaar die nog kan worden ingetrok
ken. Bijvoorbeeld als de situatie in land van herkomst verbetert. Vrijwilligers helpen om alert te blijven op die mogelijke 
ontwikkeling en hen daar goed op voor te bereiden.

●	 Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland verlaten. Het besluit eventueel zelfstandig 
terug te keren is ingewikkeld. Twee counselors zijn altijd beschikbaar voor persoonlijke gesprekken met iemand die 
uitgeprocedeerd is. Samen bekijken ze de verschillende opties die er zijn voor de toekomst. 
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“Je weg vinden in Nederland kun je niet alleen”

Je vestigen in Nederland 

Afiding Jeremiah Kimpiob, van 
vluchteling naar vrijwilliger
Jeremiah komt oorspronkelijk uit Congo, 
vluchtte later naar Nigeria en is nu bijna 
vier jaar in Nederland. Hij begeleidt als 
vrijwilliger drie gezinnen in Dreumel en 
Boven Leeuwen. “Ik ben blij dat ik mensen 
kan helpen. Als ze bijvoorbeeld een brief 
krijgen dan gaan we kijken: “wat zegt de 
brief en wat moeten we ermee?” Ik geef 
ook uitleg over omgaan met geld. Dat 
moet je niet alleen uitgeven aan kleding 
of apparaten maar je moet er ook facturen 
mee betalen. De kinderen van het gezin in 
Dreumel dat ik begeleid zeggen ‘Yomba’ 
tegen mij, dat betekent ‘oom’. Ik ben alles 
voor die kinderen.’’

Betsy de Waal brengt elk jaar de 
Oranje-kalender
Onze oudste vrijwilliger, Betsy van 92 
jaar, is al minstens 25 jaar actief voor 
VluchtelingenWerk: “Ik voel mij betrok
ken bij mensen die moeten vluchten voor 
oorlog of geweld.“ Het eerste gezin dat 
ze begeleidde kwam uit Kosovo. Daarna 
volgden  Afghanen, Irakezen, Bosniërs 
en een vrouw uit Mongolië. “Vroeger 
begeleidde je mensen heel lang,” vertelt 
Betsy. “Ik heb moeten leren mensen los 
te laten en wat meer afstand te nemen. 
Met sommige mensen uit het begin heb ik 
nog steeds contact. Zo breng ik elk jaar de 
Oranjekalender naar één van die eerste 
Afghaanse vrouwen. Zij is gek op Maxima. 
Haar kinderen zijn nu allemaal volwassen 
en goed terecht gekomen, dat is mooi om 
te zien.”

Het kost gewoon tijd om je weg te 
vinden
“Het is niet makkelijk, integreren in 
Nederland”, vertelt Mireille Hiddinga. 
“Uiteraard kom je nergens als je geen 
Nederlands spreekt, dus dat is eerste pri
oriteit. Maar er is ook een grote culturele 
overgang. Van de miljoenenstad Aleppo 
naar het dorpsleven in Nederland, is bij
voorbeeld best een stap. En in ’mijn’ gezin 
is de jongste van 8 jaar nog nooit naar 
school geweest. Hier in Nederland ziet hij 
voor het eerst een klaslokaal van binnen. 
Dat is pittig hoor, zeker omdat hij zijn juf 
en klasgenootjes nauwelijks verstaat.”
Het kost gewoon tijd om je weg te vinden. 
En je kunt het echt niet zonder hulp. Die 
conclusie durft Mireille na drie jaar wel 
te trekken. “Je moet als samenleving in 
het begin investeren, daar pluk je later de 
vruchten van. Want je ziet mensen echt 
stappen maken naar zelfredzaamheid.”

Als je wel eens verhuisd bent, weet je dat daar veel bij komt kijken. Dat geldt zoveel te meer voor vluchtelingen die voor het 
eerst in een Nederlandse gemeente komen wonen. 

● Onze vrijwilligers ondersteunen statushouders die vanuit een AZC in een gemeente worden geplaatst. Daar zit veel regel
werk bij, zoals het aanvragen van voorzieningen (denk aan een uitkering, energiemaatschappij en verzekeringen). Dit 
proces wordt gestart met de vragen en behoeftes van de vluchteling zelf. Hoe ziet iemand de toekomst, wat zijn iemands 
talenten en mogelijkheden? Want ieder mens heeft wat te brengen in de samenleving. 

● Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een participatieverklaring tekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen 
te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk ontwik
kelde een compleet traject waar gemeenten gebruik van kunnen maken om de impact van de verklaring te vergroten.

● Als ondersteuning bij de vestiging, is de landelijke website www.forrefugees.nl opgezet. Daarop staat nuttige informatie 
in acht talen. 
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Je eerste woorden kunnen lezen
“Mensen die hier voor het eerst leren lezen en schrijven, hebben 
echt mijn hart“, vertelt Marion Vermolen. Zij geeft inburgeringsles 
aan vluchtelingen als docent Nederlands als tweede taal (NT2), 
onder andere aan analfabeten. “Zij hebben ons ontzettend hard 
nodig. Vooral vrouwen kregen niet altijd de kans om naar school te 
gaan in hun land van herkomst. Ze beginnen hier op nul en zijn zo 
trots als ze nu in het Nederlands wel een woordje kunnen ontcij
feren.”

Oefenen in de supermarkt
Niet elke cursist zal (gemakkelijk) het gewenste inburgerings
niveau halen. Maar het is wel de bedoeling dat iedereen zich gaat 
redden in de samenleving. Daarom oefent Marion ook praktijk
situaties, juist met de mensen die in de alfabetiseringsklas zit
ten. ”In de klas speelden we bijvoorbeeld een winkelsituatie na. 
Vervolgens gingen we naar de Spar om dat gesprek ook echt te 
voeren. ‘Waar staat de koffie?’,  vroegen de cursisten aan de win
kelmedewerker. Ik had haar van tevoren gevraagd of zij met onze 
cursisten in gesprek wilde gaan en ze nam er ook echt de tijd voor. 
De cursisten vonden het best spannend, maar het helpt wel, ook 
om de drempel te verlagen om buiten het klaslokaal Nederlands 
te oefenen.” 

De u of de oe
Marion werkte hiervoor jarenlang als docent in het basisonder
wijs. Ook daar was ze uiteraard bezig met taal, onder andere 
in groep drie. De kinderen starten met een flinke basis qua 
woordenschat en grammatica. “Ik denk dat Nederlanders wel eens 
onderschatten hoe moeilijk het is om een nieuwe taal te leren 
als je ouder bent”, aldus Marion. “Wat bijvoorbeeld lastig aan te 

leren is, zijn nieuwe klanken die de cursist in zijn eigen taal niet 
kent en het verschil tussen klanken als b/p,  k/g of tussen u/ oe . 
En dat er meerdere betekenissen zijn voor één woord is voor veel 
mensen ook echt een struikelblok. Gelukkig zitten er bij elke 
les klassenassistenten die de cursisten individueel of in kleine 
groepjes begeleiden.” 

Meer dan taalles
“We kunnen ook hard lachen om die moeilijke taal en alle verwar
ring daaromheen. De inburgeringslessen zijn ook een sociaal 
samenzijn, een uitje. Iedere vluchteling heeft een eigen verhaal 
en er zijn vaak zorgen, bijvoorbeeld om achtergebleven gezins
leden. In de groep wordt dat soms gedeeld, maar we hebben 
vooral ook heel veel lol. Ik vind het knap dat mensen boven hun 
eigen zorgen uit kunnen stijgen en het goede van het moment 
kunnen inzien.”

Inburgeren in Oost
Vluchtelingen die status krijgen, moeten Nederlands leren spreken en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat heet 
inburgeren.

● Om te bewijzen dat ze de taal spreken en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, leggen nieuwkomers een 
verplicht inburgeringsexamen af.  Er zijn allerlei aanbieders voor inburgering in Oost Nederland. VluchtelingenWerk is 
daar één van. We hebben op 27 locaties in Oost Nederland inburgeringsgroepen. 

● We bieden de voorbereiding voor het inburgeringsexamen op alle niveaus aan. Zo geven we alfabetiseringslessen voor 
mensen die het (westers) alfabet nog moeten leren. Ook bereiden we mensen voor op inburgering op A2 en B1 niveau. 

● Inburgeraars die bij VWON taallessen volgen worden gekoppeld aan een vrijwillige taalcoach. In hun wekelijkse ontmoe
ting oefenen zij alledaagse gesprekken. Dat vergroot de taalkennis, het zelfvertrouwen én de zelfredzaamheid van de 
cursist.   
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Meedoen is zo belangrijk
Een leven in veiligheid is pas compleet als je je weer kunt ontwikkelen en nuttig kunt maken. Werk, al dan niet vrijwillig, is 
een sterke integratiemotor om een plek in de maatschappij te verkrijgen. 

● In ca. 10 gemeenten voeren we het project VIP2 uit, Vluchtelingen Investeren in Participeren. Via dit project brengen we 
vluchtelingen een stap dichterbij de arbeidsmarkt door middel van training, persoonlijke begeleiding en een praktijker
varingsplaats.

● In 34 gemeentes bieden we vluchtelingen uitgebreide maatschappelijke begeleiding (VIP18) waarin aandacht voor par
ticipatie inbegrepen is. 

● Via opleidingstrajecten en samenwerkingen met bedrijven is er meer mogelijk, zeker in de sectoren waar een tekort is. Zo 
zijn er samenwerkingen in de zorg, bouw en logistiek en vervoer. Onze vrijwilligers spelen daarin een actieve rol. 

● 25 vluchtelingen volgden een of meerdere vakken op de Wageningse Universiteit WUR, via het programma Wurthwhile.

● Op de website vluchtelingenwerk.nl/werkvoorvluchtelingen zijn mooie kansen en mogelijkheden te vinden. 

Op zoek naar de droombaan waarin het 
oude en nieuwe leven samenkomen
“Ik ben hier onder 0 begonnen. Niet op 0… Ik ben ervan overtuigd 
dat het op mijn leeftijd moeilijker is de taal te leren en een baan 
te vinden.” Dat zegt Hanan Younan (48) die in oktober 2015 in 
Nederland aankwam.  

Maar Hanan is een harde werker en een optimist. “Ik heb jaren
lang in een schoonheidssalon gewerkt. Ik ben dan misschien wel 
wat ouder, maar die ervaring neem ik mee.”

Ze doorliep de VIP2training en stak daar veel van op. “Bij de 
inburgering en in het dagelijks leven, leer je steeds weer nieuwe 
woorden. Maar in de VIP2training, als het over werk gaat, heb 
je heel andere woorden nodig. Alleen daarom was VIP2 al nuttig. 
Maar ik heb ook geleerd hoe solliciteren hier gaat, hoe je je pre
senteert. Ik heb pas mijn eerste sollicitatiegesprek gehad. Dat 
was spannend, maar ik was heel goed voorbereid. Volgens mij 
ging het goed.”

Ze werd begeleid richting vrijwilligerswerk, als activiteitenbege
leidster in zorginstelling De Viermaster. “Op dag 1 was ik heel 
verdrietig. Al die jonge mensen met hersenletsel. Maar ik ben aan 
hen gehecht. Als ik straks een baan heb, hoop ik dat ik daar nog 
één dag per week spelletjes kan gaan doen.”

Haar oude en haar nieuwe leven komen bij elkaar in een droom
baan. Wat zou ze straks graag, als zelfstandige schoonheidsspe
cialiste, als pedicure/manicure werken in zorginstellingen. “Maar 
het is nog te vroeg om te dromen, om ver vooruit te kijken. Ik ben 
positief, maar ik besef ook dat ik er nog lang niet ben.”
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“Recht op bescherming blijft 
onder druk staan”

Jan van der Werff werkt al 31 jaar bij VluchtelingenWerk. Hij begon 
ooit als  als vrijwilliger in Arnhem en is nu directeur bij Vluchtelin
genWerk Oost Nederland (VWON). De ideale gesprekspartner om 
mee terug te blikken en vooruit te kijken 

Al zolang bij VWON, waarom?
“Het is een dynamisch veld waar we in zitten en daarom verveelt 
het nog steeds niet. Daarnaast vind ik VWON een prachtige orga
nisatie om voor te werken, met zoveel bewogen en betrokken 
mensen. Maar mijn diepste drijfveer zit hem in rechtvaardigheid, 
dat we ervoor gaan dat iedereen recht op bescherming heeft.”

Waar ben je blij mee bij VWON?
“Ik ben allereerst ontzettend blij met onze 3658 vrijwilligers, sta
giaires en betaalde medewerkers. Ze zijn onmisbaar. Ook ben ik 
dankbaar voor het vertrouwen dat we krijgen van de samen leving, 
bijvoorbeeld van de gemeentes waar we in werken. 
Intern hebben we een tijd geleden een nieuwe koers ingezet om 
integraler te werken. Daarbij staat de vraag van de cliënt centraal 
en niet de logica van het bedrijfsproces. Gelukkig zien we dat nu 
echt vorm krijgen. 

Iets anders waar ik trots op ben is de klankbordgroep. We zoeken 
naar manieren om vluchtelingen direct te betrekken bij ons werk 
en deze groep vluchtelingen geeft ons regelmatig gevraagd en 
ongevraagd advies.”

Wat is lastig?
“Toen in 2015 en 2016 relatief veel Syrische en Eritrese 
vluchtelingen naar ons land kwamen, zijn we hard gegroeid, zowel 
in betaalde medewerkers als vrijwilligers. Daarna volgde een 
periode van krimp omdat de vluchtelingenaantallen afnamen. Ook 
al heb ik eerder momenten van krimp meegemaakt bij VWON, het 
blijft toch moeilijk om afscheid te moeten nemen van goede en 
capabele mensen. Ook voor 2019 en 2020 voorzien we een verdere 
krimp die ons terug zal brengen naar het niveau van 2014. Als dat 
proces met zorg en aandacht wordt geleid, is VWON in 2021 nog 
steeds een vitale organisatie die in staat is goede dienstverlening 
te bieden aan asielzoekers en vluchtelingen in de regio. Dat is 
onze uitdaging.”

Wat valt je op, als je terugblikt op de voorgaande jaren?
“In 2019 bestaat VluchtelingenWerk 40 jaar. Een dubbel gevoel 
wel. Het is absoluut het vieren waard dat er al 40 jaar zoveel 
mensen zijn in Nederland die zich belangeloos willen inzetten 
voor hun gevluchte medemens. Maar het is ook wel triest dat 
er op sommige punten zo weinig verandert. Toen ik net begon 
bij VluchtelingenWerk werden veel Tamils naar Sri Lanka terug
gestuurd, terwijl wij vonden dat ze daar niet veilig waren. Dezelf
de discussie zie je nu weer rondom Afghanistan. Het recht op 
bescherming blijft onder druk staan.”

Wat zie je voor ontwikkelingen, als je naar de toekomst 
kijkt?
“Politieke ontwikkelingen in Nederland en Europa hebben grote 
invloed op ons werk. We zien dat Europa steeds meer zijn grenzen 
sluit en naar manieren zoekt om meer controle uit te oefenen op 
de aantallen én op het type vluchteling dat naar Europa komt. Er 
zijn uiteenlopende scenario’s te schetsen en we zullen als orga
nisatie wendbaar moeten zijn om vluchtelingen in elke nieuwe 
situatie goede begeleiding te bieden. Daarnaast blijven we als 
vereniging altijd lobbyen voor een rechtvaardig en humaan op
vangbeleid, in en buiten Europa.

Maar met de ervaring van de afgelopen 31 jaar ben ik vol vertrou
wen dat er in Nederland altijd betrokken mensen zullen zijn die 
anderen willen helpen een nieuw leven op te bouwen.”
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 3244 vrijwilligers en 224 betaalde medewerkers, 

190 stagiaires (gemeten op 31 december 2018) 

2018 in cijfers 2018 in cijfers 

3881 gestarte trajecten Maatschappelijke Begeleiding (18+)

Voorlichting 
 
Betrokken bij 281 presentaties, 
gastlessen en voorlichtings-
bijeenkomsten. 

Inburgering
 

  13 leslocaties
 1329 deelnemers, 52% � , 48% 

 54 nationaliteiten 43.867 bezoekers 
tijdens inloopspreekuren

526 nieuwe dossiers  
gezinshereniging

213 deelnemers traject 
arbeidsparticipatie
loopbaanoriëntatie

2221 deelnemers 
participatieverklaringstraject

12%  
staatsexamen

27%  
alfabetisering

61% 
Inburgering

4091 statushouders begeleid bij huisvesting
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2018 in cijfers

Werkzaam in 63 gemeentes in de 
provincies Gelderland en Overijssel 
of direct daarnaast gelegen. 

VWON vormt samen met vier collega-
stichtingen en het Landelijk Bureau de 
vereniging VluchtelingenWerk Nederland.

Gemeenten 
6,8 miljoen

VWN: 2,6 miljoen

Inburgering: 
4,5 miljoen

Overig: 0,4 miljoen

Inkomsten (14,2 miljoen)

Beheer en organisatie: 
1,1  miljoen

Inburgering: 
4,2 miljoen

Asiel: 1,9 miljoen

Integratie: 
7,5 miljoen

Uitgaven (14,7 miljoen)
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