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1. Introductie 
 

 
 
 
 

1.1 Introductie op het beleidsplan 
 
VluchtelingenWerk is door de jaren heen sterk in ontwikkeling. De organisatie is ook van karakter veranderd. 
Waar voorheen sprake was van charitatief werk door vrijwilligers, met zorg en aandacht voor de 
statushouders, is er een verschuiving gaande naar een wat zakelijkere aanpak. Het heeft de betrokkenheid 
niet verminderd, maar het levert wel meer meetbare resultaten op. Daarnaast is er de trend dat er minder 
subsidies verstrekt worden, maar dat er meer financiering op projectbasis en trajectbasis beschikbaar komt.  
Daarnaast zoekt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland meer samenwerking met andere welzijnsinstellingen, 
(commerciële) organisaties op het gebied van zorg en welzijn en groepen niet-aangesloten vrijwilligers.  
 
Deze veranderingen brengen noodzakelijkerwijs ook een verandering in organisatie met zich mee. 
Personeel, beleid, protocollen en visie worden aangepast naar de tendensen van deze tijd. De Landelijke 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland heeft met alle regionale stichtingen een toekomstvisie ontwikkeld: 
de Visie 2020. De strategische punten en kaders zijn in dit beleidsplan opgenomen en toegespitst op onze 
organisatiemodel van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Het meerjaren beleidsplan voor 2016-2020 
voorziet in de invulling van al de bovengenomende beleidsdoelen. 
 
 

1.2 Korte terugblik  
 
De werkgroepen waren en zijn sterk ingebed in de lokale structuur en staan midden in de lokale 
samenleving én politiek. Er was geen sprake van een eenduidig beleid op financieel en organisatorisch 
gebied. De nieuwe stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland beschikt over een beleidsplan 2013-2016 
waarin de bedrijfsvoering, administratieve processen, personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid en diverse 
protocollen in het leven zijn geroepen. Dit maakt de organisatie inzichtelijker, beter bestuurbaar en de 
bedrijfsvoering is al jaren geconsolideerd. De lokale bindingen zijn behouden gebleven en zijn uitstekend.  
 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zet de beleidslijnen voort in Limburg en Noord-Brabant. 
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1.3 Fusie  
 
Per 1 oktober 2016 zijn de stichtingen VluchtelingenWerk Limburg en VluchtelingenWerk West-, Oost-
Brabant en Bommelerwaard (WOBB) opgegaan in één stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.  
 
Er gelden belangrijke redenen om tot fusie over te gaan. VluchtelingenWerk Nederland heeft een schaal- en 
sturingsvraagstuk met als knelpunten dat de wijze van besturen in het landelijke verenigingsverband weinig 
effectief was en de stichtingen gezamenlijk moeite hebben om gemeenschappelijke ambities te realiseren 
door de onderlinge verschillen. Daarnaast laten externe factoren van het werkveld, zoals een fluctuerende 
instroom van asielzoekers, de noodzaak zien om de slagkracht van de organisatie te vergroten door cruciale 
diensten en faciliteiten samen te bundelen. Een sterkere verenigingsgedachte ligt hier aan ten grondslag: 
duidelijke mandaten en een eenduidige sturing op de realisatie van de gezamenlijke missie. 
 
Drie kerndoelen staan daarbij voor ogen: de kwetsbaarheid beperken, de kwaliteit vergroten en de 
kosten beheersen. De verschillen in organisatievormen, en de verschillende mandaten worden eveneens 
gelijkgetrokken. Hiermee beoogt VluchtelingenWerk Nederland in het gehele land snel in te kunnen spelen 
op wensen en behoeften en leunt hierbij sterk op ondersteuning.  
 
Al in 2014 hebben de stichtingen in Limburg en Brabant toenadering naar elkaar gezocht om deze ambities 
te kunnen uitwerken. Nu de fusie een feit is, gaan we op de ingeslagen weg verder en dit beleidsplan dient 
als een startdocument dat concrete richtingen zal geven voor de organisatie in de toekomst. De 
dienstverlening blijft voor beide stichtingen hetzelfde, maar de werkprocessen zullen geïntegreerd worden.  
 
 

1.4 Ontwikkelingen 
 
Het besef dat statushouders op hun eigen verantwoordelijkheden gewezen moeten worden is goed 
doorgedrongen binnen de gelederingen. Door de verbeterde structuur, uniformiteit en overlegstructuur is dit 
beter gewaarborgd. Bewogenheid is een groot goed en is erg belangrijk, maar het handelen kan bijgestuurd 
worden. Het beleid op het gebied van maatschappelijke begeleiding concentreert zich daarom op coaching. 
Hulpverlening bieden maar steeds met het oog op het bevorderen van de zelfstandigheid van de status-
houder. De begeleider trekt zich na een periode stukje bij beetje terug, waarbij de regie aan de statushouder 
zelf wordt overgelaten. Deze werkwijze wordt aangevoerd door de basistrainingen die wij zelf aanbieden. 
 
Er is ook een verschuiving van vrijwilligers die zich binden voor een lange tijd en meer dagen werken 
naar vrijwilligers die voor een korte periode en voor minder uren werken. Onze wervingscampagne is hierop 
ingespeeld en we zien een continue stroom van nieuwe vrijwilligers en vertrekkende vrijwilligers vanwege 
een gevonden baan of het zoeken van een andere richting in hun leven. Dit vergt nieuwe vormen van 
binding en relatiebeheer. 
 
 

1.5 Richting 
 
Door de nieuwe Participatiewet wordt het accent sterker op de integratie gelegd. VluchtelingenWerk speelt 
daarop in. De diensten worden niet langer zuiver volgtijdelijk aangeboden en we hanteren een integrale 
aanpak in de dienstverlening. Zo worden onze diensten meer optimaal benut en meer gericht op de 
realisatie van persoonlijke doelen. 
 
Door de jaren heen is VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zich steeds bewust van de trends en 
ontwikkelingen rondom de vluchtelingen- en asielproblematiek, de inhoudelijke verschuiving van het werk 
van ‘begeleiden’ naar ‘coachen’, de veranderingen in het vrijwilligerswerk (korter commitment), de 
toenemende eisen van subsidie-verstrekkers en sponsors (meer meetbare resultaten) en de negatieve 
beeldvorming over vluchtelingen door de politieke polarisatie.  
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1.6 Werkgebied 
 
 

 
 
 
Per 31-12-2016 verleent VluchtelingenWerk Zuid-Nederland in provincie Limburg een of meer diensten in 
26 van de 33 gemeenten, met een totaal van 931.617  inwoners. Op 33 gemeenten met 1.116.901 inwoners 
in Limburg (CBS, 2016) is dat 83,4% van de totale bevolking. Daarnaast worden er ook diensten verleend in 
10 asielzoekerscentra in deze provincie. 
 
Per 31-12-2016 verleent VluchtelingenWerk Zuid-Nederland in provincie Noord-Brabant en de 
Bommelerwaard een of meer diensten in 28 van de 57 gemeenten met een totaal van 1.055.507 inwoners. 
In de stadsregio’s Eindhoven, Tilburg en Breda is een andere stichting actief: stichting Nieuwkomers en 
VluchtelingenWerk Brabant Centraal. Hun bereik is 785.431 inwoners. Met VluchtelingenWerk Zuid-
Nederland samen komt het totaal dan op 1.822.938 inwoners. Op 57 gemeenten met 2.553.318 inwoners in 
Brabant en de Bommelerwaard is dat 71,4% van de totale bevolking. Met Brabant Centraal wordt een 
samenwerkingsverband aangegaan dat moet leiden tot een fusie. Daarnaast worden er ook diensten 
verleend in 10 asielzoekerscentra in deze provincie. 
 
Wij zoeken samenwerking met gemeenten en partnerinstellingen om alle statushouders in dit werkgebied zo 
goed mogelijk te kunnen ondersteunen naar volwaardige participatie in de samenleving. 
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2. Visie  

 

 
 
 

2.1  Visie VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 
 
Als onafhankelijke organisatie komt VluchtelingenWerk op voor de rechten en belangen van asielzoekers 
en statushouders. VluchtelingenWerk zet zich in voor vluchtelingenbescherming door middel van twee 
kerntaken: belangenbehartiging en coaching. Deze inzet is niet neutraal. Asielzoekers en statushouders 
worden niet gecoacht om overheidsbeleid uit te voeren of een maatschappelijke dienst te verlenen, maar om 
bescherming te realiseren. VluchtelingenWerk doet dit op een oplossingsgerichte manier, zowel individueel 
als collectief. In ons dagelijks werk maken medewerkers keuzes waarbij de belangen van de asielzoekers en 
statushouders centraal staan. In ons werkveld weten organisaties VluchtelingenWerk te vinden en worden 
haar unieke kennis en ervaring erkend en herkend. Deze visie is ook in de landelijke Visie 2020 opgenomen. 
 
De rol van VluchtelingenWerk, binnen en buiten de organisatie, is samen te vatten in drie metaforen: 
 
Als metgezel ondersteunen VluchtelingenWerk de asielzoeker en statushouder tijdens alle fases van hun 
verblijf in Nederland. Er wordt hulp en begeleiding geboden bij de asielprocedure, gezinshereniging, 
integratie, participatie, en eventuele terugkeer naar het land van herkomst. De balans tussen 
belangenbehartiging en begeleiding met als doel een zelfstandig bestaan van de statushouder wordt steeds 
gezocht en behouden. De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van asielzoekers 
en statushouder; maatwerk wordt geleverd. 
 
Als ondernemende idealist speelt VluchtelingenWerk in op kansen voor belangenbehartiging en 
begeleiding van asielzoekers en statushouders. Onderdelen van de dienstverlening wordt aan anderen 
overgelaten waar dat kan; andermans expertise zal aanvullend en versterkend werken. VluchtelingenWerk 
richt zich op kwaliteit en professionaliteit in het werk: toewerking naar een uniforme aanpak met ruimte voor 
voldoende flexibiliteit. Tevens wordt naar nieuwe initiatieven op regionaal en lokaal niveau gezocht. De 
talenten en expertises van onze vrijwilligers worden ingezet in voor een persoonlijke en gerichte begeleiding 
naar een nieuw bestaan. Zij krijgen alle ruimte om inbreng te leveren op beleid en praktijk van de 
organisatie. 
 
Als bruggenbouwer zoekt VluchtelingenWerk steeds de verbinding met de maatschappij. De vrijwilligers 
krijgen de mogelijkheden om draagvlakverbredende initiatieven te ontplooien en uit te voeren. Kennis en 
ervaring in Nederland en Europa worden gedeeld op de gebieden van opvang, integratie, participatie en 
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terugkeer. Zodra de belangen van asielzoekers en statushouders onvoldoende behartigd worden, signaleert 
VluchtelingenWerk deze en zij betrekt anderen tot reactie hiertoe.  
 

2.2 Kaderstelling 
 
VluchtelingenWerk stelt zich ten doel een verschuiving van probleemgericht werken naar mogelijkheden-
gericht werken te bewerkstelligen.  
 
Enkele punten zijn van belang voor de organisatie: 
• De statushouder bevindt zich in een afhankelijke positie. Coaching richting zelfstandigheid van de 

doelgroep dient een hoofdstreven te blijven. 
• Er is duidelijk behoefte aan (organisatiebreed) beleid: vrijwilligers willen weten wat wel en wat niet kan. 

Er dienen duidelijke kaders gesteld te zijn, met behoud van het lokale karakter van de locaties. Er is 
ruimte voor discussies over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

• De taken dienen op elkaar afgestemd te worden. Enerzijds moet er ruimte geboden worden maar ook 
kaders gesteld worden. 

• De dienstverlening moet zodanig ingericht worden om deze effectiever te krijgen. De statushouders 
moeten zo snel mogelijk een onafhankelijke positie verwerven. Daarom zetten VluchtelingenWerk in op: 

o Invoeren van een eenduidig meetinstrument 
o Duidelijke afbakening van het primair proces  
o Integrale aanpak van de dienstverlening, gericht op de persoonlijke ontwikkeling  

(voorbereiding, vestiging, integratie, participatie) 
o Bieden van maatwerk op klantniveau (verhogen efficiëntie) 
o Participatietoets t.b.v. een doelgicht plan van aanpak 
o Diensten meer parallel en minder volgtijdelijk 
o Een op de persoon toegesnede aanpak 

 
In de afgelopen drie jaar is duidelijk sprake van een omvorming naar een organisatie die adequaat reageert 
op een veranderende omgeving, waarbij de belangen van de asielzoekers en statushouders steeds als 
drijfveer gelden. Dit beleid zet VluchtelingenWerk onverminderd door. 
 
 
 

2.3 Visie op Asiel 
 

 
 
De verblijfsduur in de opvang kan soms flink oplopen en brengt zorgen met zich mee: ledigheid, 
hospitalisatie, gezondheidsklachten, gebrek aan zelfontplooiing en nauwelijks nuttige dagbesteding. Dit is in 
de ogen van VluchtelingenWerk een onwenselijke situatie. Het is van groot belang om motivatie en 
veerkracht in stand te houden tijdens verblijf in de opvang.  
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VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ziet het dan ook als haar taak om voor de belangen van vluchtelingen in 
de opvang op te blijven komen en hen goed voor te lichten tijdens hun verblijf in de opvangcentra.  
De vluchteling staat dan ook centraal. Vijf principes waar VluchtelingenWerk zich sterk voor maakt: 
 
1. Toeleiding naar de samenleving: in de opvangfase ligt de focus op ondersteuning naar een effectieve 
asielprocedure. Na enkele maanden verschuift de aandacht naar de behoeften, kracht en mogelijkheden van 
de asielzoeker. VluchtelingenWerk wil hen zoveel mogelijk stimuleren om nuttige activiteiten te zoeken en 
taallessen te nemen. Na statusverlening moet een goede overdracht naar de gemeente plaatsvinden. 
 
2. Opvang zo kort mogelijk: De overheid moet adequate en veilige opvang bieden. VluchtelingenWerk 
communiceert met het COA en andere rijksorganen en stuurt aan op een zorgvuldig, efficiënt en snel 
asielproces. Na statusverlening moeten statushouders zo snel mogelijk in de gemeente gehuisvest worden 
of daar waar werk is. 
 
3. Bescherming: Vluchtelingenbescherming omvat niet alleen het verlenen van asiel, maar ook het bieden 
van de mogelijkheid een nieuw bestaan op te bouwen. De opvang moet mensen voorbereiden op onze 
samenleving of op terugkeer. Daarbij moet worden ingezet op zelfredzaamheid. Daarnaast zijn zij geen 
homogene groep: de ene is getraumatiseerd en heeft rust en tijd nodig, de andere wil direct aan de slag. 
VluchtelingenWerk biedt ondersteuning door voorlichting en netwerkcontacten om hen op weg te helpen. 
 
4. Opvang moet voldoen aan kwaliteitseisen: Veelvuldige verhuizingen zijn schadelijk voor de 
ontwikkeling van kinderen en werkt demotiverend voor anderen. Er dient een gezonde verhouding te zijn 
tussen gezinnen en alleenstaanden. Bescherming voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen en meisjes, 
moeten gegarandeerd worden. Overlast en criminaliteit door en tegen bewoners moeten streng worden 
aangepakt. Ook kan grootschalige opvang in kleine gemeenschappen schadelijk zijn voor het draagvlak voor 
asielzoekers. VluchtelingenWerk pleit dus voor kleinschaligheid in de opvang (niet meer dan 300 bewoners 
in één pand) en een goed bereikbare ligging in de bebouwde kom. Ook moet er goede connecties met 
omwonenden zijn. 
 
5. Begeleiding bij terugkeer: Groepen asielzoekers krijgen uiteindelijk geen verblijfsvergunning of deze 
wordt ingetrokken. Uitzetting mag niet plaatsvinden als de asielzoeker ziek is, als het gezin hierdoor uiteen 
valt of het nog te gevaarlijk is in het herkomstland. VluchtelingenWerk neemt de voorlichtingsrol en 
ondersteuning heel serieus. Asielzoekers moeten over goede informatie beschikking om een weloverwogen 
beslissing te kunnen nemen. Ook moeten zij zich goed kunnen voorbereiden op een duurzame terugkeer: 
veilig wonen en perspectief op werk. Dat vergt een gedegen voorbereiding en regelwerk. 
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2.4 Visie op Maatschappelijke begeleiding 
 

 
 
Vluchtelingenwerk streeft naar een samenleving waarin burgers, overheden (inclusief gemeenten), bedrijven 
en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van statushouders, en waarin statushouders 
de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. 
 
Integratie is een tweezijdig proces. Statushouders worden nu daarom actiever betrokken in het proces 
naar integratie. De verschillende statushouders hebben verschillende achtergronden en hebben 
verschillende behoeften aan ondersteuning. Maatwerk zal dit gaan faciliteren. VluchtelingenWerk werkt 
minder vanuit standaard pakketten en kijkt meer naar de specifieke situatie en behoefte van de vluchteling. 
De werkzaamheden worden meer met elkaar verbonden door de verschillende afdelingen heen. Dit vereist 
dat wij de werkwijzen op asiel, vestiging, integratie en arbeidsparticipatie meer parallel dan volgtijdelijk met 
elkaar verbonden; hetgeen een versnelling van de integratie van statushouders in de hand zal werken. Dit 
houdt ook een verduurzaming van de maatschappelijke positie van de statushouders in. 
 
Enerzijds hebben statushouders een steun in de rug nodig in de complexe en bureaucratische Nederlandse 
samenleving, anderzijds is het van groot belang dat zij snel hun eigen zaken op orde hebben en zelfstandig 
kunnen leven. De maatschappelijke begeleiding wordt daarom gegeven in twee fases: coaching bij vestiging 
en coaching bij integratie.  
 
Coaching bij vestiging richt zich op het verwerven van een eigen plek in de eigen omgeving. Rond en na 
de verhuizing naar de gemeente worden administratieve zaken opgepakt, de gezinshereniging afgerond en 
de kinderen gaan naar school. Het doel is om ze tot rust laten komen en het gezin of alleenstaande de eigen 
buurt kan leren kennen. Dan worden er vervolgstappen gezet naar integratie richting participatie. Taal is 
hiervoor een belangrijke vereiste. De statushouders worden breed voorgelicht over het aanbod van 
taalscholen en naar een passende inburgeringscursus wordt zo snel mogelijk gezocht. Wij zetten ons ervoor 
in dat al in de opvangcentra gestart kan worden met de inburgering. 
 
De startsituatie wordt halverwege deze fase gemeten met de Participatietoets, als een nulmeting op welke 
trede de statushouder begint en welke mogelijkheden er zijn om zo hoog mogelijk op de ladder te eindigen.  
 
Coaching bij integratie: in deze fase wordt gewerkt richting zelfstandigheid. Met de Participatietoets kan 
worden bekeken welke activiteiten de statushouder al kan doen. Dat kunnen activiteiten zijn in sport- of 
clubverband en buurtgerichte activiteiten bij welzijnsinstellingen. Hier komen zij in een zo vroeg mogelijke 
fase in contact met Nederlanders. Dit instrument stimuleert de coaching naar integratie en participatie van de 
statushouders. 
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De Participatiewet is gericht op aan het zo snel mogelijk aan de slag te krijgen van statushouders. 
VluchtelingenWerk werkt samen met de gemeente en richt zich op duurzame inzet. De mogelijkheden 
moeten realistisch en uitvoerbaar zijn. De Wet Inburgeren verplicht statushouders de taal te leren binnen 3 
jaar en zij moeten hiertoe alle ruimte krijgen. VluchtelingenWerk zal sterk aansturen op het zoeken van 
stageplekken en werken met gemeentelijke instrumenten, zoals Werken met behoud van uitkering. Hiermee 
leert men de taal  in praktijksituaties en dit zet goede stappen richting volwaardige arbeidsparticipatie. 
 
De Participatieverklaring is een nieuw instrument van de overheid om de statushouder te wijzen op de 
waarden en normen in de Nederlandse samenleving. De principes moeten zij zich eerst eigen kunnen 
maken alvorens zij hiervoor kunnen tekenen. Het grootste probleem is de abstractie en taalkundig hoge 
niveau van deze verklaring. Voor het regelen van deze verklaring is de gemeente verantwoordelijk. 
VluchtelingenWerk kan trainingen binnen het product Coaching bij integratie aanbieden, zodat de 
statushouders goed voorbereid zijn. In het inburgeringstraject worden deze elementen herhaald in de 
module Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Zo worden deze waarden verinnerlijkt en kunnen 
statushouders deze naar de eigen leefomgeving koppelen. 
 
 

2.5  Visie op Inburgering 
 

 
 
Het beleid en de praktijk van integratie moet zich richten op het behoud van veerkracht van statushouders 
en het bevorderen van hun kansen in de samenleving. Integratie van statushouders is een tweezijdig proces: 
inspanning door statushouders én door de maatschappij is daarbij nodig.  
 
Vanuit onze positie geven de medewerkers van VluchtelingenWerk onafhankelijk advies en voorlichting aan 
statushouders. Zij moeten een vrije keuze kunnen maken uit het totale aanbod van inburgeringscursussen.  
 
De visie op inburgering richt zich specifiek op de inburgering van statushouders (erkende vluchtelingen), niet 
op nieuwkomers in het algemeen. VluchtelingenWerk ziet statushouders (erkende vluchtelingen) namelijk als 
bijzondere migranten met hele specifieke achtergronden. Het programma richt zich op hun capaciteiten en 
behoeften, zodat zij zo snel mogelijk zelfstandig en volwaardig deelnemen aan de samenleving.  
 
De laatste ontwikkelingen laten zien dat de regelgeving ingewikkeld is, er te snel veranderingen in het 
rijksbeleid plaatsvinden zonder gedegen evaluatie en er steeds aanvullende en zwaardere eisen aan de 
inburgering worden gesteld. Het taalniveau van het inburgeringsexamen is verhoogd en daarnaast moeten 
drie modules afgelegd worden: Kennis van de Nederlandse Maatschappij, Oriëntatie op de Nederlandse 
Arbeidsmarkt en de Participatieverklaring. Er wordt van burgers verwacht dat zij eigen verantwoordelijkheid 
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dragen in de samenleving. VluchtelingenWerk ziet een ondersteunende rol voor zich weggelegd om de 
statushouder te informeren, ondersteunen en stimuleren deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. 
 
 
Inburgeren richting participatie 
 
Het behalen van een inburgeringsexamen moet geen doel op zichzelf zijn. In de visie van VluchtelingenWerk 
is inburgering een middel om een doel te bereiken: namelijk dat de statushouder zichzelf kan redden in de 
Nederlandse samenleving, daar een plek heeft en regie verwerft over diens eigen leven. 
 
Inburgering maakt deel uit van een persoonlijk plan van aanpak met tussentijds te halen doelen en 
termijnen voor iedere statushouder. Het hangt af van persoonlijke omstandigheden en capaciteiten.  
VluchtelingenWerk spant zich in de statushouders de Nederlandse taal te laten halen op het hoogst 
haalbare niveau binnen ons eigen inburgeringsaanbod.  
 
Participatietrajecten worden ingezet, zoals leer/werkervaringen en stages tijdens de inburgeringscursus. 
De inburgering moet namelijk aansluiten op de best mogelijke opleiding en werk van de statushouder. Het is 
zonde als hun capaciteiten verloren gaan door te snel en op een te laag niveau willen inburgeren. De 
statushouders vormen geen homogene groep: er zijn hoogopgeleiden, vakmensen, laagopgeleiden en 
analfabeten. Nogal wat statushouders kampen met trauma’s en andere psychische problemen die de 
integratie bemoeilijken. De inzet van de inburgering wordt hier ook op afgestemd.  
Dit wordt gedaan door een integrale aanpak die de verschillende activiteiten aan elkaar verbindt en zoveel 
mogelijk versterkt. Hoe eerder men start met de inburgering, hoe sneller de integratieslag verloopt en des te 
sneller de statushouder kan participeren. 
 
 
Aanbod door VluchtelingenWerk 
 
Maatwerk en kwaliteit leveren betekent een juiste mix van individuele begeleiding en groepslessen, van 
cursussen op verschillende niveaus, kwalitatief goede locaties, lestijden, intensiteit en snelheid en met 
voldoende instroommomenten. VluchtelingenWerk werkt hierbij met zowel professionals voor het lesgeven 
als met vrijwilligers ter ondersteuning van de lessen en erbuiten. Klassikale taallessen worden uitgevoerd 
door gecertificeerde NT2 docenten. Vrijwillige klassenassistenten en taalcoaches worden ingeschakeld bij 
ondersteunende individuele trajecten en ondersteund door een beroepskracht.  
De inburgering wordt administratief centraal aangestuurd. Bestaande lesmethoden worden voortdurend 
tegen het licht gehouden en aanvullende lesmethoden beproefd en geëvalueerd. Aan kwaliteitsbeheer voor 
de certificering en een professionele uitstraling wordt voortdurend gewerkt. 
 
De taalcoaches zetten zich in voor participatief leren en zijn primair niet bedoeld als huiswerkbegeleiders. 
De focus ligt derhalve op het leren van de taal in de eigen omgeving, de omgangstaal en het spelenderwijs 
leren. De taalcoaches zijn essentieel voor een succesvolle integratie in de eigen leefomgeving voor 
statushouders die geen netwerk hebben. 
 
VluchtelingenWerk gaat niet in elke gemeente een leslocatie aanbieden. De meeste gemeenten hebben 
een te laag aantal statushouders om een goed gedifferentieerd lesaanbod te kunnen realiseren. Om alle 
taalniveaus van langzaam alfabetiserenden tot hoogopgeleide cursisten voor het staatsexamen NT2 te 
kunnen voorzien, zijn minimaal 5 lesgroepen met een totaal van 60 cursisten nodig. Voor een nieuwe locatie 
wordt bekeken of er een groeipotentieel is om binnen één jaar minimaal 3 lesgroepen en binnen twee jaar 5 
lesgroepen te kunnen aanbieden. Van doorslaggevend belang is de constatering of er een voldoende 
kwalitatief aanbod van taalaanbieders in de lokale omgeving aanwezig is. VluchtelingenWerk zoekt hierbij 
samenwerking met de betreffende gemeente en aanwezige instanties en maatschappelijke organisaties. 
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2.6 Visie op Arbeidsparticipatie 
 

 
 
Integratie van vluchtelingen is een tweezijdig proces: niet alleen de eigen inspanning van vluchtelingen is 
hierbij noodzakelijk, maar ook die van de samenleving. Een geslaagde integratie komt tot stand als de 
sociaal-economische participatie bevorderd is. Anders gezegd: een geschikte opleiding en/of een passende 
plek op de arbeidsmarkt. Als statushouders werken, geeft dit een signaal aan de samenleving dat zij zich 
inzetten. Dit verhoogt de draagvlak voor deze groep. 
 
VluchtelingenWerk biedt persoonlijke ondersteuning met vier routes in de participatie: 

1. Directe arbeidsbemiddeling 
2. Ondersteuning bij hoger onderwijs en beroepsonderwijs 
3. Arbeidsmarktactivering 
4. Maatschappelijke participatie 

 
 
Gerichte bemiddeling 
 
Arbeidsinzet van statushouders is belangrijk. Zij leveren een bijdrage aan de economie, leveren 
belastinginkomsten op en leveren een besparing op bijstandsuitgaven. Persoonlijk wordt hun positie flink 
verbeterd: de integratie in de samenleving wordt versterkt, de veelvuldige contacten vergroot het wederzijds 
begrip voor hun vluchtelingenschap en cultuurverschillen worden mettertijd overbrugd.  
 
De grootste belemmeringen tot volwaardige arbeidsparticipatie volgens diverse gemeenten zijn: 
onvoldoende taalbeheersing, onbekendheid met de arbeidsmarkt, cultuurverschillen, typische 
vluchtelingenproblemen, gezondheidsproblemen en/of trauma’s en gebrek aan mogelijkheden om 
werkgevers ‘over te halen’ statushouders in dienst te nemen.  
 
Gemeenten onderkennen de noodzaak tot integraal beleid. Het gaat om trajecten die de inburgering en 
arbeidsparticipatie combineren, het vinden van aanvullende opleiding en scholing, maatschappelijke 
activering, een verbeterde werkgeversaanpak en samenwerking met bijvoorbeeld Stichting UAF. Het 
doelgroepenbeleid is van rijkswege afgeschaft en statushouders vormen getalsmatig een kleine groep. 
Hierdoor bestaat het risico dat zij onvoldoende zichtbaar zijn. Ook worden zij vaak gezien als 
onbemiddelbaar voor de arbeidsmarkt omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Meer en meer 
gemeenten gaan over op specifiek beleid gericht op statushouders (18% in Nederland, en 54% is bezig dat 
te formuleren)1. VluchtelingenWerk wil hiervoor een partnerschap aangaan met de gemeenten. 
 

1 Vluchtelingen aan het werk, enquête onder gemeenten over arbeidstoeleiding van statushouders, Kennisplatform 
Integratie & Samenleving (KIS) in samenwerking met DIVOSA, juni 2016. 
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Het belangrijkste kader voor de arbeidsparticipatie van statushouders vormt de Participatiewet. Deze wet is 
per 1 januari 2015 van kracht geworden en is bedoeld voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij 
ondersteuning nodig hebben. De wet is er op gericht om bijstandsafhankelijkheid zo kort mogelijk te houden 
en mensen zo snel mogelijk naar werk te begeleiden. De Participatiewet biedt een duidelijk kader van 
rechten en plichten. Zo geldt de taaleis dat men de Nederlandse taal voldoende moet beheersen of leren 
spreken om voor bijstand in aanmerking te komen. Van uitkeringsgerechtigden wordt een tegenprestatie 
verwacht: onbetaalde activiteiten voor enkele uren per dag of per week. 
 
 
Actieve deelname 
 
Statushouders vormen ook geen homogene groep: hoogopgeleiden, vakmensen, laagopgeleiden en 
analfabeten. Tel daarbij op de persoonlijke omstandigheden, zoals het verwerken van oorlogservaringen en 
psychische problemen. Groepen van hen spreken al vrij goed Engels waardoor zij wel al gedeeltelijk aan het 
werk kunnen. Voor velen geldt echter dat zij nog niet arbeidsfit zijn. De taal is een te grote belemmering om 
goed mee te kunnen gaan op de werkvloer, ook de culturele verschillen mogen niet onderschat worden.  
 
In de visie van VluchtelingenWerk dient elke statushouder een zo hoog mogelijk taalniveau te bereiken. 
Onvoldoende beheersing van de taal werkt belemmerend. Inburgeren is derhalve een cruciale voorwaarde 
voor een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt. Tijdens de inburgering moeten de statushouders al 
actief kunnen deelnemen in de samenleving. Men denke aan taalstages, proefplaatsingen, vrijwilligerswerk, 
werkervaringsplekken met behoud van uitkering en andere participatie-instrumenten tijdens de inburgering. 
Deze interventie kan het best in samenspraak met de gemeente bewerkstelligd worden. 
 
 
Belemmeringen overbruggen 
 
Statushouders bevinden zich in een ongunstige startpositie op de arbeidsmarkt: er zijn grote verschillen op 
het gebied van talenkennis, kennis, ervaring en persoonlijke omstandigheden, er is sprake van een 
langdurige onderbreking van de loopbaan en groepen kampen met medische of psychische problemen. Er is 
vaak sprake van een discreptantie tussen verwachtingen en mogelijkheden, daar hun opleiding vaak niet 
aansluit op de Nederlandse eisen. Tevens ontbreekt het hen aan een netwerk en zijn zij onbekend met de 
cultuur op de werkvloer. Er is vaak sprake van een aanzienlijke mismatch tusssen de opleiding of ervaring 
die een statushouder heeft verworven voor bepaalde functies. Een van de middelen om dit over te bruggen 
is de zogenoemde EVC, Erkenning van Verworven Competenties. VluchtelingenWerk verzorgt dan de 
begeleiding hieromtrent. De werkervaring van een statushouder wordt dan officieel erkend, zonder dat zij 
hiervoor een volledige opleiding moeten doorlopen. Met dit certificaat staan zij sterker op de arbeidsmarkt. 
 
Groepen werkgevers zien belemmeringen in het aannemen van statushouders. Zij kunnen hun kennis en 
competenties niet goed inschatten en er wordt vaak een grote afstand op sociaal-cultureel gebied gevoeld. 
Toch is er een groeiend aantal werkgevers die zich graag committeren aan het bieden van plekken aan 
statushouders. Het zijn vaak goed gemotiveerde en hardwerkende arbeidskrachten die zich willen inzetten 
voor de samenleving.  
 
 
Aanpak 
 
Het antwoord van VluchtelingenWerk is een maatwerkgerichte en persoonlijk plan van aanpak met een 
trajectplan. Hierop wordt de sociaal-maatschappelijke situatie van de statushouder in zijn geheel bezien. 
Kern van onze aanpak is dat wij ons richten op wat zij wél kunnen en niet op wat zij (nog) niet kunnen. 
Statushouders brengen levenservaring mee en beschikken vaker over talenten als ondernemerschap, 
doorzettingsvermogen en meertaligheid; eigenschappen die zeer waardevol kunnen zijn voor werkgevers. 
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Verwachtingsmanagement is een van de middelen die VluchtelingenWerk inzet om tot een succesvolle 
participatie te komen. Vaak genoeg moeten statushouders de eigen verwachtingen bijstellen door hun 
ongunstige startpositie op de arbeidsmarkt. 
 
Arbeidsparticipatie omvat niet alleen het vinden van werk, maar ook van een gepaste opleiding. Het blijkt dat 
een Nederlandse opleiding een belangrijke factor is voor een succesvolle trede op de Nederlandse 
arbeidsmarkt 2. Bij de inburgering moet daarom een zo hoog mogelijk niveau behaald worden voor een 
goede aansluiting op de gewenste opleiding. VluchtelingenWerk wil diplomawaardering standaard kunnen 
regelen. Kennis en expertise wil VluchtelingenWerk delen met de onderwijsinstellingen. Zo kunnen 
statushouders zich beter oriënteren op hun wensberoep en de passende opleidingen. Beperkingen en 
mogelijkheden worden in kaart gebracht, zoals leeftijd, studiefinanciering en regelgeving van de uitkering. 
VluchtelingenWerk werkt samen met UAF (Stichting voor vluchteling-studenten) en onderwijsinstellingen in 
de regio. VluchtelingenWerk werkt aan een model dat zich richt op een strategische inzet van hun 
persoonlijke ontwikkelingsplan, waarin ook de verwachtingen realistisch worden neergezet. 

2 L. Bakker, Seeking Sanctuary in the Netherlands. Opportunities and obstacles to refugee integration, dissertation 
Rotterdam 2015. 
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3. Missie en doelen  

 
Een visie moet de missie en doelen als fundering hebben. VluchtelingenWerk is een sterk merk en naar de 
buitenwereld toe ziet men ons als belangenorganisatie voor asielzoekers en statushouders. Alleen, het 
aandeel van VluchtelingenWerk in de hulpverlening is niet altijd duidelijk: de wijze dat zij de doelgroep helpt 
zo maximaal mogelijk te integreren en te participeren. De visie poogt haar positie te versterken en de 
dienstverlening te optimaliseren. 
 
 

3.1 Missie 
 

 
 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wil een brugfunctie vervullen tussen de asielzoekers, statushouders en 
de samenleving. Het streven is de hoogst haalbare participatie van asielzoekers en statushouders door 
maatschappelijke ondersteuning te verlenen. Draagvlak creëren en versterken door het informeren en 
voorlichten van de omgeving. 
 
 

3.2 Doelstelling 
 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft ten doel het zich, op basis van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, inzetten voor de bescherming van asielzoekers, vluchtelingen en overige 
vreemdelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en 
maatschappelijke participatie in Limburg en Brabant, en voorts al hetgeen met het vorenstaande 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord. 
 
 

3.3 Uitgangspunten 
 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een vrijwilligersorganisatie met een beperkte, maar wezenlijke 
ondersteuning door betaalde professionals. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is lid van de landelijke 
vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Zij conformeert zich aan de daar uitgestippelde beleidslijnen 
(inhoudelijk, gedragscode, registratie en verantwoording, financiële controle). Zij oefent daar invloed op uit 
via het lidmaatschap van de landelijke vereniging. Gehandeld wordt conform afspraken met subsidiënten.  
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3.4 Activiteiten 
 
De activiteiten zijn onder te verdelen in een zevental kerntaken: 
1. Juridische ondersteuning tijdens de asielprocedure en verblijf 
2. Begeleiding en ondersteuning bij huisvesting, integratie en participatie  
3. Brede ondersteuning bij het verwerven van de Nederlandse taal en kennis van de samenleving 
4. Informatiedienstverlening voor statushouders en partners 
5. Draagvlakverbreding in het politieke en maatschappelijke veld 
6. Belangenbehartiging door beleidsbeïnvloeding van de lokale en regionale politiek  
7. Begeleiding en ondersteuning asielzoekers bij vrijwillige terugkeer 
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4. Analyse 
 
 

 
 
 

4.1 Interne analyse 
 
 
Deskundigheid 
 
VluchtelingenWerk staat sterk op het kennisniveau van en over onze doelgroep. De vrijwilligers krijgen 
verplicht een basiscursus door onszelf aangeboden waarin zaken behandeld worden zoals de asiel-
procedure, begeleidingsmethodiek en administratieve en organisatorische zaken. Vrijwilligers die langer 
werkzaam zijn krijgen vervolgcursussen aangeboden waarin de juridische zaken of coachingstechnieken 
verder worden uitgediept. Dit wordt door het Landelijk Bureau gefaciliteerd.  
Naast de cursussen is er een kennisbank op juridisch en maatschappelijk gebied die door het Landelijk 
Bureau ter beschikking wordt gesteld. Onze medewerkers kunnen deze helpdesk benaderen met hun 
hulpvragen.  
 
 
Belangenbehartiging 
 
De kracht van VluchtelingenWerk is dat wij zowel de collectieve als indivuele belangen behartigen. Op 
collectief niveau strekt zich dat uit tot de lokale politiek waarin zij in de meeste gevallen een duidelijke rol 
speelt. Maar ook op macro-niveau – daar waar de wetten worden uitgevaardigd – is de Landelijke 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland actief door lobby-activiteiten en beïnvloeding van de media. Zij 
stelt steeds kritische vragen over wetsvoorstellen die (sterk) in het nadeel van statushouders kunnen 
uitpakken. VluchtelingenWerk zoekt verbreding van het draagvlak op bestuurlijk en ambtelijk niveau in 
diverse gremia. 
 
 
Betrokkenheid 
 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft steeds over een achterban kunnen beschikken die de belangen 
behartigt, maar ook mensen helpt bij het opbouwen van een bestaan in de eigen omgeving. De intrinsieke 
motivatie heeft altijd op de voorgrond gestaan. De kracht van de vrijwilligers is dat ze meer tijd hebben, 
een meer persoonlijke benadering hebben en flexibeler zijn met hun tijdsindeling. De effecten zijn vaak 
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merkbaar bij asielzoekers en statushouders: zij voelen zich goed geholpen, voelen zich gesteund en gesterkt 
in hun (problematische)situatie, hun belangen worden door hen verdedigd en zij krijgen meer persoonlijke 
aandacht waarmee zij zich gehoord voelen en hun problemen onderkend worden. De motivatie om te 
participeren wordt verhoogd, het integratieproces wordt versterkt en hun kansen en mogelijkheden worden 
meer inzichtelijk. 
 
De trend is nu dat subsidiënten en projecten meer meetbare resultaten vereisen. De activiteiten van onze 
vrijwilligers en medewerkers moeten daarom inzichtelijk en meetbaar zijn. Dat gaat niet zonder wrijvingen. 
Enerzijds is er de neiging om vast te houden aan gewoonten en systemen, anderzijds is er een groeiend 
besef dat een goede verslaglegging veel voordelen met zich meebrengt. VluchtelingenWerk is erin geslaagd 
deze koers te varen, door middel van voorlichtingen, invoering van electronische registratiesystemen en 
continue begeleiding van de vrijwilligers.  
 
In de afgelopen tien jaar is er een verschuiving geconstateerd bij de vrijwilligers. Voorheen verbonden zij 
zich voor langere tijd aan de organisatie. Nu komen er steeds meer vrijwilligers die voor kortere tijd 
werkzaam zijn. Het vrijwilligersbestand verjongt zich ook en zij hebben een ander soort begeleiding nodig. 
De vrijwilligers zijn mondiger geworden en dynamischer. Het verloop gaat sneller. VluchtelingenWerk 
faciliteert de groei van de vrijwilligers en de teamleiders sturen aan op meer efficientie in de verslaglegging 
en een coachende aanpak van begeleiden. Door gerichte begeleiding worden meer zichtbare resultaten 
geboekt en dat verhoogt hun intrinsieke motivatie.  
 
 
Omgaan met groei en krimp 
 
VluchtelingenWerk ziet sinds enkele jaren zich geconfronteerd met een hoge werkdruk die deels te wijten is 
aan de verhoogde asielinstroom van 2015. De vereisten die de subsidiënten en met name de projecten aan 
het werk stellen nemen gestaag toe. Er wordt om uitgebreide rapportages gevraagd. Daarboven constateren 
wij dat het vrijwilligersbestand sneller verloopt, er vaak wissels plaatsvinden en er een grotere druk op 
efficiency in de procesvoering is.  
 
Al deze zaken tesamen leggen een grote druk op de beroepskrachten die de vrijwilligers begeleiden en het 
management. In de praktijk blijkt de span of control onvoldoende. VluchtelingenWerk neemt naar vermogen 
extra medewerkers in dienst om deze werkdruk op te vangen. De financiële mogelijkheden zijn echter 
beperkt. VluchtelingenWerk blijft zoeken naar aanvullende financieringsmogelijkeden en ziet zich 
genoodzaakt bij subsidiënten aan te dringen op meer financiële ruimte in het budget.  
 
In de horizon van 2018 valt er krimp te verwachten in de diensten naar aanleiding van de vermindering van 
de asielinstroom in 2017. Dit betekent dat er minder mankracht en financiën beschikbaar zullen zijn. 
VluchtelingenWerk zet zich daarom in op lean management: de processen dienen zo efficiënt mogelijk 
ingericht te worden. 
 
 
Structurering 
 
VluchtelingenWerk is van oudsher georganiseerd in lokale werkgroepen met een sterke lokale binding. 
Wij hebben een belangrijke brugfunctie in deze lokale netwerken behouden. Daarnaast wil 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland de veranderende omstandigheden goed oppakken en het maximale eruit 
halen. We hebben het dan voornamelijk over de veranderingen in de inkomsten en de verschuiving naar een 
meer professionele organisatie. Dat brengt met zich mee dat we de dienstverlening binnen de organisatie op 
elkaar moeten afstemmen. Werkwijzen, beleidszaken, organisatorische werkmethoden, belangen en 
communicatie werken elkaar af en toe tegen. De vereisten die de veranderende omgeving met zich 
meebrengt wordt hiermee ondervangen zonder de lokale posities en belangen uit het oog te verliezen.  
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Afhankelijkheid 
 
Een van de problemen waar VluchtelingenWerk tegen aan loopt is de neiging van de statushouders om 
afhankelijk te blijven van onze hulpverlening. De hospitalisatie moet vermeden worden, maar de 
Nederlandse maatschappij met haar bureaucratie is behoorlijk complex. Veel immigranten komen uit landen 
waar de geletterdheid laag is. Bovendien maken de cultuurverschillen het er voor hen niet makkelijker op. Er 
is daarom – al vanaf het begin – een actief beleid gericht op de verzelfstandiging van de doelgroep. Bij de 
groep hoogopgeleiden lukt dat vrij makkelijk. De middelbaar opgeleiden worden door dit beleid daadwerkelijk 
gestimuleerd om zelfstandig de thuisadministratie te verzorgen. Bij de lager opgeleiden en ongeschoolden 
wordt ingezet dat statushouders een zelfstandig huishouden kunnen voeren en waar mogelijk ook 
zelfstandig een thuisadministratie kunnen voeren. Voor een specifieke groep is het geen haalbare kaart om 
zelfstandig administratie te voeren, door bijvoorbeeld psychologische problemen. Deze groep wordt 
gestimuleerd om tenminste zelfstandig elders hulp te kunnen zoeken voor deze zaken. Bij alle groepen 
sturen we aan op sociale participatie en een duurzame deelname aan de maatschappij. 
 
Het voeren van een verwachtingsmanagement helpt de hulpverlening aan een hanteerbare structuur. Het 
afbakenen van perioden van begeleiding levert een streefdatum op die behaald moet worden. Zo wordt de 
statushouder zich meer bewust van te bereiken doelen. De coachende aanpak maakt dat de statushouder 
inzicht krijgt over het moment van afronding van de begeleiding en hoe zij de zaken zelfstandig op kunnen 
pakken of elders hulp kunnen vinden. Er wordt vooraf ook een termijn aan de begeleiding gesteld, het doel 
richting zelfstandigheid wordt hiermee verscherpt. De statushouder wordt dan zo minder afhankelijk van de 
hulpverlening.  
 
 
Maatwerk 
 
In het verleden was er vooral sprake van begeleiding met een probleemgerichte aanpak, maar de problemen 
bleven komen. Wat VluchtelingenWerk sinds enkele jaren voor ogen heeft is dat de statushouder 
zelfstandig een positie moet verwerven in de maatschappij en het heft in eigen handen gaat nemen. 
Daarom is VluchtelingenWerk overgegaan op een coachende aanpak van begeleiden. De zaken worden 
niet meer uit handen genomen maar de zaken worden voortaan samen met de statushouder opgepakt. Niet 
langer richten op de problemen, maar op de mogelijkheden én doelen van de statushouder. 
Daarbij is de ene statushouder de andere niet. Enkele groepen statushouders hebben zwaardere 
problemen. Vandaar dat een integrale aanpak wordt gehanteerd waarin maatwerk voorzien is. De ene 
statushouder heeft meer sturing nodig dan de ander, de ene statushouder heeft meer hulp nodig bij 
verschillende zaken dan de ander.  
 
 
Interne communicatie 
 
De wens van een meer centrale gestuurde organisatie enerzijds en de lokale inbedding anderzijds kan 
spanning met zich meebrengen. Centrale sturing is nodig i.v.m. het veranderende subsidielandschap en 
anderzijds zijn lokale bindingen van wezenlijk belang voor de efficiëntie van de begeleiding. Daartoe is het 
noodzakelijk om draagvlak te creëeren bij vrijwilligers en betaalde krachten. Om de veranderingen goed te 
kunnen communiceren stellen we een formele overlegstructuur vast. Daarnaast hebben vrijwilligers een 
sterke behoefte aan training. Om de veranderingen goed te kunnen communiceren vergt dit een specifiek 
trainingsbeleid, scholingsbeleid en wervingsbeleid. 
 
 
Rechtsbescherming 
 
Processen rondom gezinshereniging zijn vaak veelomvattend en zwaar. Achterblijvende gezinsleden moeten 
soms lange en gevaarlijke reizen ondernemen om zich bij de ambassade te melden voor de vaststelling van 
hun identiteit en om papieren te regelen. VluchtelingenWerk zoekt naar manieren om de processen en de 
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sturing op de begeleiding efficiënter en gerichter te organiseren om de last te verlichten, opdat gezinnen 
sneller herenigd worden.  
De asielprocedures duren vaak lang, zijn ingewikkeld en zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. 
Medewerkers moeten daarom steeds tijdig bijgeschoold worden op juridische kennis. Nieuwe medewerkers 
dienen vlot en zo goed mogelijk ingewerkt te worden. De vergrote asielinstroom zet deze kennisdeling door 
teamleiders en ervaren medewerkers onder druk. Een ander ongewenst effect is dat asielzoekers en zelfs 
statushouders te lang in de opvangcentra blijven. VluchtelingenWerk dringt bij alle partijen erop aan dat 
woningen sneller worden gerealiseerd en asielprocedures verkort worden. 
 
Goede voorlichting over de procedures wil VluchtelingenWerk hooghouden, zodat asielzoekers weten wat 
hun rechten en plichten zijn. Een goed doorlopen asielprocedure dat in een statusverlening resulteert, 
gekoppeld met een juist beeld van de rechtsbescherming, in een reductie van het stressniveau van de 
asielzoekers en statushouders. Hun rechtspositie is dan gewaarborgd en hiermee maken zij een betere start 
met de integratie in de nieuwe leefomgeving na het opvangcentrum.  
 
Terugkeer 
 
In gevallen dat geen verblijfsrecht toegekend wordt, is het nog van groot belang goed te voorlichten wat hun 
perspectieven zijn bij terugkeer naar het herkomstland of een ander land. Als de visa, financiën, woning en 
werk eenmaal geregeld zijn, kunnen zij verder met hun toekomst. Er zijn uitgeprocedeerden die niet naar het 
herkomstland teruggestuurd kunnen worden omdat zij gevaar lopen of tegen andere onmogelijkheden aan 
lopen, zoals de weigering van het herkomstland om een visum te verstrekken. Deze groep dient ook een 
waardige toekomst te kunnen opbouwen in een derde land of met een andere oplossing. De medewerkers 
hebben een wijdvertakt netwerk om steeds manieren te zoeken om hen te helpen. VluchtelingenWerk heeft 
de begeleiding bij terugkeer dan ook verankerd in haar dienstverlening. 
 
 
 

4.2 Externe analyse 
 
 
Laagdrempeligheid: één loket 
 
Vluchtelingen, organisaties en overheden weten VluchtelingenWerk snel te vinden. De grote bekendheid bij 
vele organisaties (sterk merk) strekt tot voordeel de lijnen zodanig kunnen worden georganiseerd dat de 
asielzoeker en statushouder maximaal geholpen kunnen worden. VluchtelingenWerk stelt hiertoe het one-
stop-shop principe in: VluchtelingenWerk als één loket waar alle asielzoekers en statushouders en 
organisaties met vragen terecht kunnen. Dit betekent niet dat VluchtelingenWerk alle vragen zal oppakken. 
Het primaire proces helpt de vluchteling met vragen op asieljuridische zaken, thuisadministratie, 
maatschappelijke zaken, inburgering en arbeidsparticipatie. Andere vragen, ook die slechts zijdelings 
verband hebben met onze dienstverlening, worden doorverwezen naar de juiste instanties. Haar 
beroepskrachten hebben kennis van de lokale sociale kaart en vrijwilligers kunnen een aparte training 
Netwerken en Doorverwijzen volgen. 
 
Inburgering 
 
De statushouder wordt geacht zelf een keuze te maken bij welke taalaanbieder deze de inburgering wil 
volgen. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland stelt zich nadrukkelijk onpartijdig op door de voorlichting zo 
volledig mogelijk te geven. Er is geen sprake van een voorkeur voor een bepaalde taalaanbieder of 
VluchtelingenWerk als taalaanbieder. Dit is in een protocol vastgelegd en deze geldt voor alle locaties.  
 
Ook VluchtelingenWerk verzorgt een inburgeringsaanbod. De inburgering is vanaf het begin af aan breed 
ingebed in de dienstverlening. Problemen, zoals stagnaties, worden sneller gesignaliseerd en opgepakt door 
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de andere afdelingen. De kleinschalige klassen levert meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. De 
succesvolle ervaringen in een eerder project had ons doen besluiten taalcoaching in het inburgeringsaanbod 
op te nemen. Taalcoaching heeft participatief leren tot doel. Taal is niet alleen taal; maar heeft ook 
maatschappelijke waarde; met het leren van de taal moet men deel uit gaan maken van de samenleving. De 
statushouders oefenen de taal in de eigen omgeving met de taalcoaches. Met het spreken van de taal gaat 
de zelfredzaamheid evenredig omhoog. Inburgering is hiermee een sterke aanjager van de integratie. 
 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
In de laatste jaren is een verharding van de houding ten opzichte van asielzoekers, statushouders en 
andere immigranten meer zichtbaar geworden. Dat heeft polarisatie in de hand gewerkt. Er wordt vaak geen 
verschil gemaakt tussen een statushouder en een economische migrant. Onze medewerkers worden vaker 
met de negatieve houding geconfronteerd. Het is gebleken dat als we hen voorzien van feitelijke informatie 
die vooroordelen tegenspreekt, de meningen duidelijk genuanceerder worden. Daarom zetten we in op een 
goede voorlichting en pr-activiteiten. In enkele gemeenten geven gecommitteerde vrijwilligers voorlichting 
aan scholen en ondernemen allerlei draagvlakactiviteiten. Dat zijn pr-initiatieven zoals publieke debatten, 
voorlichting op evenementen, acties, petities en samenwerking met belangenorganisaties of andere 
organisaties die in de maatschappij staan.  
VluchtelingenWerk wil deze draagvlakactiviteiten dan ook doorontwikkelen in geheel Zuid-Nederland. Hierbij 
is commitment van gemeente, scholen, vrijwilligers, materiaal en financiering nodig. Ook in onze 
communicatie willen wij sneller kunnen inspringen op de ontwikkelingen en een goed gefundeerd en 
genuanceerd geluid laten horen. 
 
 
 
Partnerships 
 
De veranderende ontwikkelingen zorgen voor noden op soms korte termijn waar VluchtelingenWerk geen 
middelen, kennis of financiën in huis heeft om in die behoeften te voorzien of juist initiatieven niet goed uit de 
verf komen omdat het soms ontbeert aan kennis en kunde van de intiatiefnemers. Bij de verhoogde 
asielinstroom in 2015 kwamen er veel burgerinitiatieven op gang die zeer welkom waren, maar onvoldoende 
kennis bleken te hebben om de asielzoekers goed te begeleiden. Anderzijds werd een beroep op ons 
gedaan om bijvoorbeeld kleding in te zamelen, waar wij niet de geëigende organisatie voor zijn. Deze 
ontwikkelingen laten zien dat een groter netwerk van diverse partners, van groot tot klein, noodzakelijk is. 
VluchtelingenWerk zoekt nu actiever naar het aangaan van samenwerkingsverbanden.  
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6. Plan van Aanpak 
 
 

6.1 Inrichting Primair Proces  
 
 

 
 
 
Om de positie van VlcuhtelingenWerk te versterken is het belangrijk wat er verstaan wordt onder de 
onderdelen van de dienstverlening. Welke elementen eronder vallen en welke niet, welke als extra worden 
gezien of juist integraal deel uitmaakt van de dienstverlening. 
 
Het primair proces kan omschreven worden op twee elementen: de definitie van het kernproduct en de 
vormgeving van deze dienstverlening. Het kernproduct is maatschappelijke begeleiding en rechtsbe-
scherming dat meer zaken omvat, maar de kern is begeleiding van asielzoekers en statushouders naar een 
zelfstandige en onafhankelijke positie in de samenleving. Begeleiding van aankomst naar toekomst.  
 
De doelstelling hiervan is om het primair proces te definiëren zodat dit inzichtelijk wordt voor subsidie-
verstrekkers, projectfinanciers, consumenten en sponsoren. Hiermee willen VluchtelingenWerk de kwaliteit 
en diepte van haar dienstverlening duidelijker naar voren brengen. 
 
 
Vormgeving van het primair proces 
 
Het primair proces omvat zeven diensten die als producten omschreven zijn. Deze diensten worden 
gefaseerd aangeboden, maar niet volgtijdelijk. Verschillende diensten overlappen elkaar en dat is juist ook 
de bedoeling. Als de statushouder al stappen kan zetten richting participatie, dan moet daar niet mee 
gewacht worden. Een voorbeeld is al in het opvangcentrum starten van de inburgeringscursus en niet 
wachten tot plaatsing in de gemeente. 
 
Daarnaast wordt ook onze dienstverlening binnen een structuur vervat, opdat er meer controlemogelijkheden 
zijn en de dienstverlening voldoet aan de subsidie- en projectvoorwaarden. De begeleiding op coachende 
wijze verloopt in vier fases. De fasering is nodig om de mate van integratie en participatie inzichtelijk te 
krijgen. De inburgering loopt als een rode draad door alle fases heen. 
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  Persoonsgerichte begeleiding gericht op: 

Asiel  Toeleiding vanuit de opvang naar vestiging in de gemeente / Rechtsbescherming 

Vestiging Vestiging in nieuwe omgeving / Startschot voor integratie 

Integratie Actieve deelname / Voorbereiding scholing en arbeid  (participatietrede 2-3) 

Participatie Volwaardige arbeidsdeelname of opleiding  (participatietrede 4-5-6) 
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6.2 Participatietoets 
 
De maatschappelijke begeleiding wordt ingericht aan de hand van de participatieladder. Deze methodiek 
stelt een doelmatige aanpak voor de persoonlijke coaching naar een zo hoog mogelijke positie op de 
maatschappelijke ladder. De Participatietoets (of brede intake) is een richtinstrument voor de begeleiding 
en faciliteert een persoonsgerichte benadering. 
 
Bij aankomst van een nieuwe statushouder wordt de participatietoets afgenomen. Daarin wordt een 
‘diagnose’ gesteld waarop de wensen en doelen inzichtelijk worden. De statushouder wordt centraal gesteld 
zodanig dat deze bewogen wordt richting economische onafhankelijkheid. De statushouder doorloopt een op 
maat gesneden traject en wordt hierbij primair begeleid door vrijwilligers.  De vrijwilligers worden begeleid en 
aangestuurd door de teamleiders. 
 
Uitgangspunt voor het traject dat de statushouder doorloopt is de participatieladder. Door per trede 
inzichtelijk te maken welke activiteiten worden uitgevoerd en welke resultaten worden behaald, wordt het 
werkproces duidelijk en transparant voor zowel de statushouder als opdrachtgever. 
 
De participatieladder onderscheidt zes participatietredes en geven een beeld van de positie waar de 
statushouder zich bevindt. 
 

 
 
 
De participatieladder wordt voor onze doelgroep als referentiekader ingezet ter bevordering van integratie 
leidend tot participatie, waardoor ze minder afhankelijk worden van de hulpverlening. 
 
Integratie van statushouders is participatie in zowel de eigen als in de Nederlandse cultuur. Iemand is 
geïntegreerd als hij een gelijke juridische positie heeft, gelijkwaardig deelneemt op sociaal-economisch 
terrein, kennis heeft van de Nederlandse taal en de gangbare waarden, normen en gedragspatronen 
respecteert. Dan kan iemand ook participeren. 
  
Statushouders halen het maximaal haalbare uit hun mogelijkheden om zo hoog mogelijk op de participatie-
ladder te komen. Wanneer bepaalde groepskenmerken er de oorzaak van zijn dat sommige inwoners 
(tijdelijk) niet kunnen participeren, is dat een reden om iets te doen aan deze specifieke kenmerken. 
Statushouders zijn kwetsbaar in het participatieproces doordat ze nieuw zijn en de taal niet volledig 
beheersen. In feite gaat het er om de belemmeringen, die de achterstand veroorzaken, weg te nemen. 
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6.3 Financieel en organisatorisch beleid 
 
De trend is dat de overheid zich steeds meer terugtrekt en loketvoorzieningen gedigitaliseerd worden. 
De ontwikkeling is dat sommige organisaties minder of geen subsidie meer verlenen, diensten meer op 
trajectbasis bekostigd worden en meer projectgelden beschikbaar komen. Het is dan ook nodig om al deze 
financieringsbronnen aan te kunnen boren. 
Dat brengt met zich mee dat de bedrijfvoering wijzigt: van een zuivere subsidieorganisatie naar een meer 
trajectgerichte organisatie. Dat betekent dat we onze organisatie anders moeten inrichten. Subsidies zijn 
meer langlopend en zijn gericht op het bieden c.q. garanderen van de voorzieningen. Diensten op 
trajectbasis en projecten zijn daarentegen meer kortlopend en vereisen een ander verantwoordingskader. In 
de afgelopen jaren zijn de inkomsten behoorlijk verschoven.  
 
 

6.4 Ambities 
 
In de visie van VluchtelingenWerk hebben alle asielzoekers en statushouders in Nederland toegang tot een 
eerlijke en zorgvuldige asielprocedure. Juridische veiligheid door een asielprocedure die ruimhartig de 
rechten van vluchtelingen en die van hun gezinsleden respecteert.  
Maatschappelijke veiligheid door het streven naar een Nederland voor asielzoekers en statushouders als 
welkome samenleving die openstaat voor opvang en integratie.  
Draagvlak voor statushouders, onder andere door de inzet van vele vrijwilligers, is de belangrijkste 
randvoorwaarde voor de toelating, opvang en maatschappelijke participatie van vluchtelingen in Nederland. 
Het is het fundament waarop de bescherming van statushouders is gebouwd. 
 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland streeft een bijdrage te leveren aan zeven doelen: 

1. Asielzoekers hebben toegang tot een eerlijke en zorgvuldige asielprocedure. In de asielprocedure 
worden beschermingsgronden ruimhartig geïnterpreteerd in lijn met het Vluchtelingenverdrag. 

2. Asielzoekers hebben vanaf hun aankomst en gedurende de gehele asielprocedure in Nederland 
toegang tot adequate en veilige opvangvoorzieningen. Onderwijs voor kinderen en medische en 
psychosociale zorg moeten overal beschikbaar zijn. 

3. Uitgeprocedeerde asielzoekers die, na een eerlijke en zorgvuldige procedure, geen recht hebben op 
bescherming in Nederland, worden op een humane wijze geleid bij hun terugkeer naar een veilig 
en stabiel land van herkomst. Zij krijgen de mogelijkheid om een zelfstandig en veilig bestaan op te 
bouwen aldaar. 

4. Statushouders zijn in staat om, samen met hun gezin, een nieuw leven op te bouwen in 
Nederland. 

5. Statushouders leiden een zelfstandig bestaan of hebben de mogelijkheid om een zelfstandig 
bestaan op te bouwen in Nederland. Zij hebben toegang tot taalonderwijs, werk, onderwijs, 
gezondheidszorg, huisvesting, welzijnsvoorzieningen, culturele instellingen en politieke partijen. 
Asielzoekers die nog in de asielprocedure zitten hebben toegang tot taalonderwijs en 
(vrijwilligers)werk en/of stage ter voorbereiding op een zelfstandig bestaan. 

6. Asielzoekers, statushouders en hun gezinsleden zijn in alle fasen van hun verblijf in Nederland 
actief in contact met andere burgers en maken volop deel uit van de Nederlandse samenleving. 

7. Burgers, maatschappelijke organisaties, bestuurders en politici staan – als gevolg van het brede 
draagvlak in de samenleving – positief ten aanzien van juridische bescherming en maatschappelijke 
participatie van statushouders in Nederland en zetten dit om in concrete acties. Nederlandse 
bestuurders en politici roepen hier ook toe op in internationale kringen. 
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7. Conclusie 
 
 
Maatschappelijke veranderingen 
VluchtelingenWerk wordt doorlopend geconfronteerd met veranderingen in het maatschappelijk werkveld. Zij 
is daarom continue alert op deze ontwikkelingen en wil goed voorbereid zijn. Vandaar dat veel van de 
strategische ambities al in werking zijn gezet. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De beleidslijnen zijn 
uitgezet en processen worden afgestemd om een goede en een effectieve begeleiding te kunnen blijven 
bieden. Dit is een zaak van lange adem en het proces blijft steeds doorlopen. 
 
De aard van het vrijwilligerswerk verandert en het verloop is sneller dan vroeger. Het aantal mensen die die 
zich voor lange tijd aan onze organisatie willen binden vermindert. De intrinsieke motivatie is ook veranderd. 
VluchtelingenWerk wil een goede werkplek blijven bieden waar helderheid bestaat over de taakverdeling, 
ruimte is voor bewogenheid en mogelijkheden zijn om ook voor een kortere periode ingezet te worden. 
 
Speerpunten 
De speerpunten voor het beleid voor de komende vier jaar zijn: 

• doorvoeren van de integrale aanpak  
• de asielzoeker c.q. statushouder staat centraal in de dienstverlening 
• coachende werkwijze, dicht bij de klant op locatie 
• gesprekspartner als expertisecentrum 
• bijdrage leveren aan draagvlakverbreding 
• belangenbehartiging 
• dienstverlening in zoveel mogelijk gemeenten 
• meer flexibilisering in de dienstverlening 

 
Tackelen van specifieke problemen van vluchtelingen 
VluchtelingenWerk ziet belangenbeharting en coaching als haar kerntaak dat een bijdrage levert aan het 
welzijn van asielzoekers en statushouders. De onderstaande fenomenen illustreren deze noodzaak: 
 
Trauma’s en verlies - Asielzoekers en statushouders worden vaak geassocieerd met trauma’s. Uiteraard 
kunnen zij getraumatiseerd zijn, maar dat is niet het hele verhaal. Zij ontberen namelijk een netwerk van 
familie en vrienden. Voor hen is het lastiger om lering trekken uit ervaringen van hun eigen naasten, iets wat 
voor veel Nederlanders een vanzelfsprekendheid is. De lange wachttijden en complexe procedures rondom 
de gezinshereniging zorgen voor een extra mentale belasting. 
Veel vluchtelingen hebben een goed geregeld leven achter zich gelaten en dit wordt vaak als een verlies 
ervaren. Daarbovenop kunnen traumatische gebeurtenissen in het herkomstland en op de gevaarlijke reis 
naar Nederland veel van hen vergen. 
 
Negatieve bejegening - Naast veel ondersteunende en bemoedigende ervaringen komen bijna alle 
asielzoekers en statushouders ook in aanraking met negatieve uitingen van autochtone burgers, enkel 
vanwege het gegeven dat zij vluchteling zijn. Voor hen is dit onderscheid lastig te maken en maakt het 
moeilijk anderen onbevangen tegemoet te treden. 
 
Integreren met de taal - De eerste opgave voor statushouders is de taal. De taal beheersen is echter niet 
voldoende. Communiceren in het maatschappelijk verkeer vraagt veel kennis van gebruiken, uitingen en 
verhoudingen. De statushouders moeten deze cultuur zich eigen kunnen maken. 
 
Worstelingen met de nieuwe werkelijkheid - Voor veel statushouders is het vaak en soms zeer lastig om een 
vergelijkbare maatschappelijke positie te verwerven als in hun oude leven. Zij die eertijds een academisch 
beroep uitoefenden, zoals advocaten en medici, moeten een moeizame en lange weg door om een 
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kwalificatie te kunnen verkrijgen. Ook voor lager opgeleiden is het niet altijd vanzelfsprekend om dezelfde 
oude positie te verwerven. Het vergt nogal wat om de nieuwe situatie te accepteren. 
 
Niet alleen Nederlanders maken zich zorgen over de verloedering van de samenleving zoals huftergedrag, 
alcohol- en drugsmisbruik en criminaliteit. Ook de statushouders vragen zich af of hun kinderen hiermee een 
goede toekomst krijgen en worstelen daarnaast ook met de Nederlandse liberale opvattingen.  
 
Naar een waardige toekomst! 
Deze en meer factoren maken vertrouwen en herkenning en erkenning van hun situatie belangrijk. De 
vrijwilligers en beroepskrachten van VluchtelingenWerk weten de juiste steun te verlenen en de juiste 
hulpverleningstrajecten te vinden bij deze problemen. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een waardige 
toekomst. 
 
 
 
 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 2016 
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Integratiebarometer, VluchtelingenWerk Nederland, 2014 
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vluchtelingen, Movisie, 2012 

 

 
pagina    29 van 29 Beleidsplan (verkort) Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland 2016-2020 V4 


	1.1 Introductie op het beleidsplan
	1.2 Korte terugblik
	1.3 Fusie
	1.4 Ontwikkelingen
	1.5 Richting
	1.6 Werkgebied
	2. Visie
	2.1  Visie VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
	2.2 Kaderstelling
	2.3 Visie op Asiel
	2.4 Visie op Maatschappelijke begeleiding
	2.5  Visie op Inburgering
	Inburgeren richting participatie
	Aanbod door VluchtelingenWerk

	2.6 Visie op Arbeidsparticipatie
	Gerichte bemiddeling
	Actieve deelname
	Belemmeringen overbruggen
	Aanpak


	3. Missie en doelen
	3.1 Missie
	3.2 Doelstelling
	3.3 Uitgangspunten
	3.4 Activiteiten

	4. Analyse
	4.1 Interne analyse
	Deskundigheid
	Belangenbehartiging
	Betrokkenheid
	Omgaan met groei en krimp
	Structurering
	Afhankelijkheid
	Maatwerk
	Interne communicatie
	Rechtsbescherming
	Terugkeer

	4.2 Externe analyse
	Laagdrempeligheid: één loket
	Inburgering
	Maatschappelijke ontwikkelingen
	Partnerships


	6. Plan van Aanpak
	6.1 Inrichting Primair Proces
	Vormgeving van het primair proces

	6.2 Participatietoets
	6.3 Financieel en organisatorisch beleid
	6.4 Ambities

	7. Conclusie
	7.1 Lijst gebruikte bronnen


