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Voorwoord 
 
VluchtelingenWerk Nederland gelooft in een samenleving waarin 
mensen rekening houden met elkaar. Daarom voeren we rond de 
Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een campagne over 
de vraag: In wat voor land wil jij wonen? Een belangrijke vraag, want 
het gekozen beleid kan van grote invloed zijn op vluchtelingen die in 
Nederland hun leven opnieuw opbouwen.

VluchtelingenWerk zet zich ook na de verkiezingen onverminderd in 
voor het vergroten van draagvlak voor vluchtelingen. Ontmoetingen 
tussen Nederlanders en vluchtelingen helpen daarbij. Daarom gaan 
op Wereldvluchtelingendag vluchtelingen als barista’s de straat 
op. Zij bieden passanten een kop koffie aan onder het motto Bakkie 
Doen? Zo ontstaan mooie gesprekken. Ook organiseren we voor de 
derde keer samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie weer de Open azc 
dag, waar zo’n 27.000 mensen op af komen. Ontmoeting leidt tot 
begrip waardoor we over en weer beter rekening met elkaar kunnen 
houden – sámen kunnen leven.

Met bijna 64.000 donateurs, 13.000 vrijwilligers en al onze 
samenwerkingspartners laten we zien dat het draagvlak voor de 
bescherming van vluchtelingen groot is. Zo weten vluchtelingen, 
zoals Abel uit Eritrea, die je op de voorkant van dit verslag ziet,  
dat ze er niet alleen voor staan.

Los van VluchtelingenWerk ontstaan in de samenleving mooie 
initiatieven die een verschil kunnen maken om vluchtelingen te 
ondersteunen. De realiteit is ook dat zulke initiatieven komen en 
gaan. Maar zolang er mensen zijn die moeten vluchten voor oorlog 
en geweld blijft VluchtelingenWerk. Dankzij onze trouwe donateurs. 
Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. En ook 
dankzij onze constructieve samenwerking met landelijke overheid, 
gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven. Bedankt voor 
uw steun!

Dorine Manson
Directeur

Directeur Dorine Manson op bezoek bij een asielzoekerscentrum in Amsterdam
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Vrijwilliger Marijke (rechts) is taalcoach van Senait in 
Leiden: ‘Ik weet hoe belangrijk het is zo snel mogelijk de 

taal te leren als je in een nieuw land komt.’
Wie zijn we en wat doen we? 
 
 
 
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke 
organisatie die opkomt voor de belangen van asielzoekers 
en vluchtelingen. We zetten ons in voor een rechtvaardige 
behandeling van deze mensen die in een kwetsbare positie 
verkeren. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, 
politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of 
religie. 

VluchtelingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot 
een succes te maken. Met een fijnmazig netwerk van locaties, 
medewerkers en vrijwilligers in het hele land is VluchtelingenWerk 
de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia 
van hun verblijf bijstaat.

Dankzij de steun van onze donateurs, bedrijven, fondsen, bijdragen 
van de Nationale Postcode Loterij en subsidies van de overheid 
kunnen wij ons inzetten voor vluchtelingen in Nederland.
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In 2017: 

• Begeleiden we bijna 65.000 asielzoekers bij hun asielprocedure.
•   Zetten 13.000 vrijwilligers zich in voor vluchtelingen. 
•  Zijn onze vijf regionale stichtingen actief in 79% van alle 

gemeenten.
•  Starten we 3.350 aanvragen voor gezinsherenigingen en 

helpen we vele duizenden andere vluchtelingen met hun 
gezinshereniging die in voorafgaande jaren is gestart.

• Beantwoordt de Helpdesk ruim 9.000 vragen.
•  Organiseren we voor meer dan 800 kinderen diverse 

vakantieweken.
• Bezoeken 27.000 mensen de Open azc dag.

2014 7.500

2013 6.800

2015 11.000

2016 13.500

2017 13.000

Aantal vrijwilligers

Aantal donateurs

Eigen fondsenwerving

2013 21.800

2014 42.500

2015 77.200

2016 80.800

2017 64.900

Aantal asielzoekers begeleid tijdens de asielprocedure

2013 16.000

2014 21.200

2015 29.200

2016 58.500

2017 71.500

Aantal vluchtelingen begeleid in de gemeenten

2017 € 6.290.0002016 € 7.091.0002015 € 7.455.0002014 € 3.733.0002013 € 3.157.000

2013 48.000

2014 50.000

2015 65.000

2016 67.500

2017 64.000
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Roos is vrijwilliger bij de gezinsvakantie in  
Vierhouten, waar ook de Syrische Nour geniet van  

een zorgeloze vakantie.
Wat ging goed?
 
 
 
 
Succesvolle verkiezingscampagne

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voeren we campagne 
om kiezers het belang van de bescherming van vluchtelingen mee te 
laten wegen in hun stem. Dit doen we onder het motto: In wat voor 
land wil jij wonen? Met de campagne bereiken we een groot publiek. 

Lees hier meer over op pagina 13

Snellere gezinshereniging

Onder andere dankzij signalen van VluchtelingenWerk besluit de 
staatssecretaris meer personeel in te zetten om de wachttijden 
voor gezinshereniging te verkorten. Ook het beleid wordt gewijzigd; 
hierdoor kunnen meer Eritrese vluchtelingen met hun gezin worden 
herenigd. 

Lees hier meer over op pagina 22



10 11

Naturalisatietermijn wordt niet langer

We hebben kunnen voorkomen dat de naturalisatietermijn voor 
vluchtelingen langer wordt. De termijn blijft vijf jaar en wordt niet 
verlengd naar zeven jaar. 

Lees hier meer over op pagina 21

Maatwerk bij het zoeken naar werk

Dankzij het project Vluchtelingen Investeren in Participeren 
(VIP) zijn ruim 1.200 vluchtelingen voorbereid op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. 

Lees hier meer over op pagina 30

Wat kon beter?

 
Regeerakkoord

De voorgestelde uitholling van de rechtsbijstand voor vluchtelingen 
baart ons grote zorgen. 

Lees hier meer over op pagina 14

Vluchtelingen terug naar onveilig Afghanistan 

De overheid stuurt nog steeds vluchtelingen terug naar Afghanistan 
terwijl VluchtelingenWerk en andere mensenrechtenorganisaties 
constateren dat het daar te onveilig is. 

Lees hier meer over op pagina 20

Mina uit Iran heeft nu haar eigen winkel in Nijmegen: ‘Ik geniet van het contact met 

mijn klanten.’
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Opkomen voor vluchtelingen
 
 
 
Via overleg met ministeries, lobby bij het parlement, 
eigen onderzoek, contacten met de media en door het 
mobiliseren van onze achterban komt VluchtelingenWerk 
op voor de belangen van vluchtelingen.

Succesvolle campagne tijdens verkiezingen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voeren we campagne 
om kiezers het belang van de bescherming van vluchtelingen mee te 
laten wegen in hun stem. Dit doen we onder het motto: In wat voor 
land wil jij wonen? 

Resultaat: 
  Met de campagne (bestaande uit een online stemwijzer, tv- en 

radiospotjes, advertenties, de inzet van sociale media en een 
verkiezingspakket) bereiken we een miljoenenpubliek met onze 
boodschap. Zie ook de poster van de campagne hiernaast.
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Reacties op spijkerhard regeerakkoord 

VluchtelingenWerk Nederland kwalificeert de plannen in het 
regeerakkoord rond migratie en integratie als spijkerhard.  
Zo wordt ook de rechtspositie van vluchtelingen verder uitgehold: 
het basale recht op een advocaat voor vluchtelingen komt te 
vervallen. Juridische ondersteuning zal nog alleen heel beperkt 
beschikbaar zijn. Vluchtelingen lopen daardoor het risico onterecht 
te worden afgewezen. Onze directeur Dorine Manson geeft 
in de live-uitzending van de NOS bij de presentatie van het 
regeerakkoord een eerste reactie. Nog voordat het kabinet op het 
bordes staat, organiseert VluchtelingenWerk een bijeenkomst voor 
partnerorganisaties, ambtenaren en politici over de gevolgen van 
het regeerakkoord voor het vluchtelingenbeleid. 

Resultaat: 
  Onze zorgen over het regeerakkoord worden opgepakt door de 

media waardoor onze boodschap breder wordt gedeeld. 

Actieplan veilige routes 

Begin 2017 lanceren we ons Actieplan veilige routes. We vinden dat 
kwetsbare vluchtelingen op een veilige manier toegang moeten 
krijgen tot Europa, in plaats van dat ze in gammele bootjes de zee 
oversteken. Dit plan presenteren we live bij het radioprogramma 
Dit is de dag in een debat met VVD-Kamerlid Malik Azmani. Ook 
organiseren we een expertmeeting met ambtenaren en andere 
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) om het beleid te 
beïnvloeden.

Petitie voor hervestiging vluchtelingen 

Om de steun voor hervestiging van vluchtelingen te benadrukken, 
verzamelen we onder de noemer Together for Refugees; Home 
Safe Home in samenwerking met ijsfabrikant Ben & Jerry’s ruim 
17.000 handtekeningen. Deze bieden we aan in een petitie aan 
Europarlementariër Kati Piri en Tweede Kamerlid Joël Voordewind. 
Bij hervestiging nodigen Europese landen (kwetsbare) vluchtelingen 
uit en voorkomen zo dat zij een gevaarlijke reis moeten maken.  
De campagne krijgt uitgebreid aandacht in kranten en op radio en tv. 

Resultaat:
  In het regeerakkoord is het quotum voor de hervestiging  

van vluchtelingen voor het eerst in tientallen jaren verhoogd  
van 500 naar 750 mensen.

  Nederland gaat meer Syrische vluchtelingen uit Turkije actief 
uitnodigen.
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Internationale samenwerking 

Internationaal werken we nauw samen met partnerorganisaties in 
landen aan de buitengrenzen van de EU waar veel vluchtelingen 
noodgedwongen verblijven. We geven trainingen en delen kennis.  
Zo werken we samen met onze Griekse en Italiaanse zuster-
organisaties en de Europese koepelorganisatie ECRE om vluchtelingen 
te informeren over hun rechten en mogelijkheden in de nieuwe 
Europese identificatiecentra in Griekenland en Italië: de hotspots. We 
zorgen ervoor dat de NOS samen met ons het opvangkamp Moira kan 
bezoeken. Voor het eerst zijn de slechte leefomstandigheden in de 
hotspots op de Nederlandse televisie te zien.

Resultaat:
  Vluchtelingen die aankomen in Italië en Griekenland worden 

beter geïnformeerd over hun rechten.

Vluchtelingen op Sicilië ontvangen informatie over  
hun rechten van een van onze partners van  

het ‘hotspots’-project.
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Aandacht voor integratie 

VluchtelingenWerk pleit voor een beleid dat het mogelijk maakt 
om vluchtelingen te laten meedoen, vanaf dag één. Goede 
integratiekansen zijn cruciaal voor vluchtelingen om daadwerkelijk 
mee te kunnen doen in onze samenleving. Onze oproep integratie de 
hoogste prioriteit te geven, krijgt weerklank in het regeerakkoord. 

Resultaat:
  Het nieuwe kabinet erkent het belang van snelle integratie 

door vroeg te beginnen met taallessen, kleinschalige opvang te 
bieden, en vluchtelingen al vanuit het asielzoekerscentrum te 
laten starten met inburgering. 

Alarm over problemen bij inburgering

De chaos bij de inburgeringsexamens in Nederland neemt steeds 
verder toe. De wachttijden voor de examens en het nakijken ervan 
lopen zo hoog op dat veel vluchtelingen niet binnen de gestelde 
termijn van drie jaar hun inburgeringsexamen zullen halen. Daardoor 
duurt het onnodig lang voordat zij volwaardig in onze samenleving 
mee kunnen doen. We slaan daarover alarm via een brief aan de 
Tweede Kamer. 
 
Resultaat:
   Media en Kamerleden besteden veel aandacht aan onze 

zorgwekkende signalen. Minister Koolmees belooft met 
oplossingen te komen.

Vluchtelingen krijgen in Hillegom ondersteuning  
bij het opvoeden van hun kinderen.



20 21

Geen vluchtelingen terug naar Afghanistan

VluchtelingenWerk constateert dat Afghanistan zo onveilig is dat 
vluchtelingen uit dat land bescherming nodig hebben en niet moeten 
worden teruggestuurd. Samen met Amnesty International, Unicef 
en andere mensen- en kinderrechtenorganisaties bundelen we onze 
krachten om te voorkomen dat Afghanen terug moeten. We starten 
een petitie, voeren gesprekken met Tweede Kamerleden en schrijven 
een brief aan de staatssecretaris met een dringende oproep niemand 
terug te sturen. 

Resultaat:
  Samen met Amnesty brengen we onze zorgen onder de aandacht 

van staatssecretaris Harbers.
  We zien dat rechters in hun uitspraken regelmatig naar ons  

standpunt verwijzen en uitzettingen naar Afghanistan verbieden.

Naturalisatietermijn wordt niet langer 

Mede dankzij de intensieve lobby van VluchtelingenWerk verwerpt 
de Eerste Kamer een wetsvoorstel om de naturalisatietermijn te 
verlengen van vijf naar zeven jaar. Het wordt vluchtelingen nu niet 
moeilijker gemaakt om Nederlander te worden. Voor vluchtelingen 
is naturalisatie van groot belang omdat ze alleen zo volledig deel uit 
kunnen maken van de Nederlandse samenleving. 

Resultaat: 
  We hebben kunnen voorkomen dat naturalisatie voor 

vluchtelingen langer duurt.
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Snellere gezinshereniging 

In 2017 lopen de wachttijden voor gezinshereniging hoog op. 
Een nieuw leven opbouwen terwijl je gezin nog niet veilig is, lukt de 
meeste vluchtelingen niet. We vragen het ministerie van Justitie en 
Veiligheid en de Tweede Kamer opnieuw de lange wachttijden aan te 
pakken.

In Haarlemmermeer organiseren Eritrese vluchtelingen samen met 
VluchtelingenWerk West- en Midden-Nederland een bijeenkomst om 
hun problemen te bespreken. Veel Eritrese gezinsherenigingszaken 
worden namelijk afgewezen, omdat de overheid officiële 
documenten eist die veel Eritrese vluchtelingen niet kunnen 
overleggen. 

Resultaat: 
  De staatssecretaris besluit meer personeel in te zetten om de 

wachttijden te verkorten.
  Het beleid wordt gewijzigd. Hierdoor kunnen meer Eritrese 

vluchtelingen, zoals Nguse hiernaast, met hun gezin worden 
herenigd. 

Nguse uit Eritrea kan zijn kinderen op Schiphol  
eindelijk weer in zijn armen sluiten. 
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Vrijwilliger Pieter in azc Almere heeft goed nieuws  
voor zijn cliënt: binnenkort kan hij verhuizen naar  

een eigen woning.
Kennis delen
 
 
 
VluchtelingenWerk voorziet medewerkers, vrijwilligers en 
advocaten van actuele informatie over de asielprocedure, 
de veiligheidssituatie in herkomstlanden en de 
rechtspositie van vluchtelingen.

Veel vragen bij de Helpdesk

Bij de telefonische Helpdesk kunnen medewerkers, vrijwilligers en 
asieladvocaten terecht met al hun vragen over de asielprocedure, 
landen van herkomst en de rechtspositie tijdens integratie. In 2017 
vernieuwen we de zoekfunctie van kennisdatabank VluchtWeb, zodat 
informatie nog beter vindbaar wordt. De Helpdesk staat ook dit jaar 
veel advocaten en vrijwilligers te woord. We beantwoorden dit jaar 
ruim 9.000 vragen (een lichte daling ten opzichte van 2016). 
Er waren:
• 2.100 vragen over de asielprocedure.
• 3.465 vragen over landen van herkomst.
• 3.660 vragen over integratie.
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Ondersteuning asieladvocaten 

We ondersteunen asieladvocaten door duiding van jurisprudentie 
in UPdate, een digitale nieuwsbrief die eens in de twee weken 
verschijnt. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor de 
Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen en expertbijeenkomsten. 
Asieladvocaten en andere betrokkenen worden geïnformeerd over 
belangrijke nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving die 
invloed heeft op asielzoekers en vluchtelingen. In 2017 zijn er twee 
extra, goed gewaardeerde expertbijeenkomsten over de bewijsnood 
bij gezinshereniging: de manier waarop een gezin kan bewijzen dat 
zij familie van elkaar zijn. Het is belangrijk om de specifieke kennis 
van asieladvocaten hierop te vergroten, omdat veel aanvragen voor 
gezinshereniging onterecht worden afgewezen. 

Toetsen van regelgeving aan internationaal recht 

In het project Strategisch procederen om internationaal recht 
te halen toetsen we Nederlandse regelgeving op het terrein van 
vluchtelingschap aan het Europees recht. In 2017 ondersteunen 
we onder andere een Nederlandse asielzaak die gaat over het 
terugsturen van asielzoekers naar een land dat door de Nederlandse 
overheid als veilig derde land wordt beschouwd. Dit houdt in dat een 
vluchteling naar een ander land kan worden gestuurd omdat hij in dat 
land de asielprocedure zou kunnen doorlopen. VluchtelingenWerk 
vindt dat in bepaalde gevallen deze landen niet veilig zijn omdat 
mensen daar geen zorgvuldige asielprocedure kunnen doorlopen. 
In deze asielzaak krijgen we voor een groot deel gelijk. De 
staatssecretaris moet voortaan beter onderzoeken of een land echt 
veilig genoeg is om asielzoekers naar terug te sturen.

Resultaat:
  Asielzoekers in Nederland hebben een betere toegang tot 

bescherming dan voorheen.
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Links Mansoor, rechts Henk Luteijn, eigenaar van ProTech 
in Goes. Mansoor: ‘Ik droom ervan dat mijn dochter hier 

arts wordt’.
Regionale activiteiten
 
 
 
VluchtelingenWerk is actief in alle asielzoekerscentra en 
in 79% van de gemeenten. We geven voorlichting over de 
asielprocedure en bieden vluchtelingen in de gemeenten 
maatschappelijke begeleiding richting zelfstandigheid. 
Ook voeren we projecten uit gericht op kinderen, werk 
(zoals Mansoor uit Goes op de foto hiernaast) en terugkeer 
en geven we inburgeringscursussen. De begeleiding wordt 
uitgevoerd door vrijwilligers die getraind zijn om dit 
belangrijke werk goed te kunnen doen.

Asielaanvragen dalen, integratie belangrijker

In 2017 daalt het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. 
Vanwege de grotere aantallen vluchtelingen die de jaren ervoor 
naar Nederland kwamen, komen er dit jaar vooral veel vluchtelingen 
door gezinshereniging; het betreft ongeveer de helft van alle 
asielaanvragen. Van de Nationale Postcode Loterij ontvangen we 
extra steun om deze mensen te kunnen begeleiden.
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Voor een vlotte integratie van vluchtelingen is het van groot belang 
om tijdig te beginnen met het leren van de taal, en vrijwilligerswerk 
of het volgen van een opleiding. VluchtelingenWerk zoekt de 
samenwerking met gemeenten en het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) om hiermee al in het asielzoekerscentrum een 
start te maken. 

Resultaat: 
  We begeleiden bijna 65.000 asielzoekers bij hun asielprocedure 

en 71.500 vluchtelingen in de gemeenten. 

Maatwerk bij het zoeken naar werk 

Via het project Vluchtelingen Investeren in Participeren 
(VIP), medegefinancierd door het Europees Asiel, Migratie en 
Integratiefonds (AMIF), zorgen we dat ruim 1.200 vluchtelingen 
beter zijn voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld 
door het bezoeken van bedrijven kunnen vluchtelingen een netwerk 
opbouwen en beter inschatten wat hun kansen op de arbeidsmarkt 
zijn. 

Resultaat:
  1.200 vluchtelingen zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.
  500 vluchtelingen werken via een stage of werkervaringsplek. 
   80 vluchtelingen hebben inmiddels een betaalde baan.

Meer samenwerking met bedrijven 

In 2017 zoeken nog meer bedrijven dan het jaar ervoor samenwerking 
met VluchtelingenWerk, onder andere om vluchtelingen aan werk 
te helpen, bijvoorbeeld via werkervaringsplaatsen. We werken 
onder meer samen met Manpower, Canon Océ, Hilton Hotels en de 
Rabobank Foundation. 

Resultaat: 
  Ruim 300 bedrijven bieden vluchtelingen een 

werkervaringsplaats of baan aan.

Begeleiding bij terugkeer

We begeleiden via twee projecten, ook medegefinancierd door 
het Europees fonds AMIF, asielzoekers die niet in Nederland 
mogen blijven. De voorbereiding op terugkeer doen we in overleg 
met partners in de herkomstlanden. Samen bespreken we de 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld werk of opleiding, het contact met 
familie, medische zorg of huisvesting bij terugkeer. Voor actuele 
informatie in het land van herkomst en voor begeleiding ter plekke 
zijn onze partners in de herkomstlanden onmisbaar.

Resultaat:
   We begeleiden rond de 350 uitgeprocedeerde asielzoekers bij 

hun toekomstoriëntatie.
   We bieden bijna 90 mensen intensieve begeleiding bij de 

voorbereiding op terugkeer. 
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Extra aandacht voor kinderen 

Met verschillende projecten zorgt VluchtelingenWerk voor extra 
informatie, momenten van plezier en extra ondersteuning voor 
kinderen.

Kindervakantieweken

In 2017 begeleiden 170 enthousiaste vrijwilligers een recordaantal 
van 803 kinderen bij de kindervakantieweken. Kinderen zoals 
Nour uit Syrië, die je op pagina 8 van dit verslag ziet, en nu in de 
gemeente Uithoorn woont. Tijdens een weekje weg kunnen de 
kinderen zich meer ontspannen dan thuis. Ze ontmoeten kinderen 
met een vergelijkbare achtergrond, waardoor hun zelfvertrouwen 
toeneemt. 

Resultaat: 
   Ruim 800 kinderen kunnen tijdens de kindervakantieweken  

weer even helemaal kind zijn.

Eigen-Wijs

Via het project Eigen-Wijs, mede gefinancierd door het AMIF fonds, 
ondersteunen we kinderen in de asielzoekerscentra. Met een 
muziekproductie in samenwerking met het Orkest van het Oosten en 
het Amersfoorts Jeugdorkest geven we 3.000 kinderen letterlijk een 
podium en zetten we muziek in als verbindende taal. 
Daarnaast bieden we met Time4You duizenden kinderen voorlichting 
over de asielprocedure en organiseren we spreekuren voor ze. Zoals 
in Rijswijk, zie pagina 34-35. Zo kunnen zij de vragen stellen die voor 
hen van belang zijn. 

Het project Eigen-Wijs is een van de finalisten voor het Appeltje van 
Oranje, een prijs van het Oranje Fonds, die initiatieven ondersteunt 
die zorgen dat mensen meedoen in onze samenleving.

Resultaat: 
  3.000 kinderen bieden we plezier en ontspanning in een 

bijzondere muziekproductie.
  We organiseren ruim 1.000 voorlichtingsbijeenkomsten over  

de asielprocedure.

Met de pilot Kindspecifieke vervolgingsgronden onderzoeken we of 
kinderen ook zelfstandig recht hebben op bescherming.  
We werken hierbij nauw samen met de advocatuur en de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst. Inmiddels hebben een paar kinderen een 
asielvergunning gekregen omdat niet alleen hun familie maar ook 
zijzelf risico lopen. De methodiek werken we in 2018 verder uit in een 
nieuw project.



Vrijwilliger Kiki in gesprek met vluchtelingkinderen bij 
Time4You in Rijswijk: ‘Vluchtelingkinderen hebben veel 

meegemaakt en verdienen extra steun.’
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Gerdi Verbeet krijgt op Wereldvluchtelingendag  
in Den Haag een bakkie van vluchteling Khose.

Communicatie en draagvlak
 
 
 
Met acties, campagnes en voorlichting zet Vluchtelingen-
Werk zich in om het draagvlak voor vluchtelingen in de 
samenleving te vergroten. 

Bakkie doen?

Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, gaan in zeven steden 
vluchtelingen-barista’s de straat op om kopjes koffie aan te bieden 
aan passanten. Met deze actie komen vluchtelingen en Nederlanders 
met elkaar in contact. Hieruit ontstaan mooie ontmoetingen en 
inspirerende gesprekken die bijdragen aan wederzijds begrip.  
Door de actie ook te voeren bij de Tweede Kamer drinken tal van 
politici koffie met een vluchteling. Zoals Khose uit Syrië op de 
foto links, die voormalig politicus Gerdi Verbeet een kopje koffie 
aanbiedt. 

Resultaat:
  Meer dan 1.000 vluchtelingen en Nederlanders ontmoeten elkaar 

onder het genot van een ‘bakkie’.
  Ook politici praten met vluchtelingen tijdens een kopje koffie, 

zoals de fractievoorzitters Jesse Klaver, Emile Roemer, Lodewijk 
Asscher en Gert-Jan Segers.



38

  De twee filmpjes van de actie zijn op Facebook meer dan 300.000 
keer bekeken. 

  Het NOS Radio 1 Journaal, het Nederlands Dagblad, het 
Algemeen Dagblad en Nu.nl doen verslag van de actie. 

Open azc dag 

Als mensen elkaar ontmoeten, ontstaat wederzijds begrip.  
Daarom organiseren we in 2017 voor de derde keer de Open azc 
dag, in samenwerking met het COA en het ministerie van Veiligheid 
en Justitie. Op zaterdag 23 september openen ruim vijftig 
asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland hun deuren. 

Resultaat:
  Er komen ruim 27.000 mensen op bezoek. Voor veel bezoekers 

krijgen vluchtelingen die dag letterlijk een gezicht.

Op meer dan 50 asielzoekerscentra in het hele land 
ontmoeten vluchtelingen en Nederlanders elkaar.
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In gesprek met een vluchteling  

Via het project Bekend maakt Bemind kunnen kerken, verenigingen 
of scholen een ontmoeting met een vluchteling aanvragen. Samen 
met een vrijwilliger komt een vluchteling op bezoek en gaan zij in 
gesprek. Door mensen de gelegenheid te geven met een vluchteling 
te praten, ontstaat vaak meer begrip. Onder de leus Praat je met mij? 
Of over mij? kunnen mensen een vluchteling uitnodigen voor een 
gesprek (zie de poster hiernaast). 

Resultaat: 
  Er zijn ongeveer 200 bezoeken geweest op onder andere scholen, 

sportverenigingen en bij politieke partijen.
  Er zijn ruim 100 voorlichters getraind (Nederlandse vrijwilligers 

en vrijwilligers met een vluchtelingachtergrond).

Maak zelf kennis  
met een vluchteling  

op je school, werk  
of vereniging

Praat je met mij?
Of over mij?

Wil je ook een ontmoeting aanvragen?
Stuur dan een bericht naar
bekendmaaktbemind@vluchtelingenwerk.nl
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Kaartje voor een vluchteling

In aanloop naar de feestdagen starten we de Warm Hart 
kaartenactie. We bieden iedereen de mogelijkheid om vluchtelingen 
een kaartje te sturen en hun zo een hart onder de riem te steken. 
Dit jaar is de actie gekoppeld aan gezinshereniging, want voor veel 
vluchtelingen is samen zijn met familie tijdens de feestdagen niet 
vanzelfsprekend.

Resultaat:
  Overal in het land sturen mensen een kaartje naar een 

vluchteling. We bezorgen meer dan 10.000 kaarten bij 
vluchtelingen in asielzoekerscentra.

Samenwerken tegen polarisatie

In 2015 ontstond Stay Human: een unieke coalitie van ruim vijftig 
(maatschappelijke) organisaties die zich samen sterk maken voor de 
komst, opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland. In 2017 
volgen medewerkers van verschillende organisaties zoals kerken 
en onderwijsinstellingen, trainingen en masterclasses over hoe 
polarisatie werkt en hoe we het kunnen verminderen.  
Ook doet Stay Human onderzoek naar polarisatie en beeldvorming 
over vluchtelingen in Nederland.

Resultaat:
  Ongeveer 300 deelnemers, waaronder directeuren van NGO’s, 

leden van kerken en medewerkers van onderwijsinstellingen 
komen op 10 verschillende masterclasses of bijeenkomsten af.
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Vrijwilliger Anniek is taalmaatje van Titi uit  
Eritrea in Horst, Limburg. Titi over Anniek:  

‘Ik heb écht contact met jou’.

2013 6.300

2014 414.000

2014 7.600

2015 1.030.000

2015 10.500

2016 1.228.000

2016 12.500

2017 934.705

2017 14.000

Unieke bezoekers website 

Aantal volgers op Twitter 

2013 48%

2014 51%

2014 13.900

2015 63%

2015 27.500

2016 65%

2016 40.100

2017 63%

2017 50.000

Bekendheid VluchtelingenWerk 

Aantal volgers op Facebook

2013 8.400

2013 228.000 
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Donateur Wim Bots uit Amsterdam is al 20 jaar donateur: 
‘Vluchtelingen moeten zich hier veilig kunnen voelen.’

Financiën en organisatie
 
 
 
Dankzij de steun van onze donateurs, bedrijven, fondsen, 
particuliere en culturele instellingen, bijdragen van de 
Nationale Postcode Loterij en subsidies van de overheid 
kan VluchtelingenWerk zich blijven inzetten voor 
vluchtelingen. 

Onmisbare steun van donateurs

Het aantal donateurs daalt in 2017 van 67.500 naar 64.000. Ook de 
inkomsten uit de particuliere fondsenwerving nemen iets af:  
we ontvangen dit jaar € 6.290.000. Ondanks de afnemende aandacht 
voor vluchtelingen in de media en het maatschappelijk debat is het 
aantal donateurs nog altijd substantieel hoger dan voor 2015, toen 
het aantal vluchtelingen dat naar Nederland kwam toenam. 

Donateurs vormen een belangrijk deel van ons draagvlak. 
Door financieel bij te dragen, maken zij de ondersteuning van 
vluchtelingen mogelijk en laten zij zien dat zij bescherming van 
vluchtelingen belangrijk vinden.
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Steun van de Nationale Postcode Loterij

Begin 2017 maakt de Nationale Postcode Loterij bekend een bedrag 
van € 341 miljoen euro te schenken aan 110 goede doelen op het 
gebied van mens en natuur. VluchtelingenWerk ontvangt naast de 
structurele bijdrage van € 8 miljoen een extra gift van € 950.000 
voor gezinshereniging en de Refugee Talent Hub, een online 
matchingsplatform om getalenteerde vluchtelingen naar werk te 
begeleiden. 
 
De Nationale Postcode Loterij steunt ons werk ook door in 
televisieprogramma’s als Koffietijd, Miljoenenjacht en Eén tegen 100 
aandacht te besteden aan vluchtelingen en VluchtelingenWerk. 

Geld van gemeenten voor integratie 

Gemeenten schakelen ons in om vluchtelingen te begeleiden bij 
hun integratie. In 2017 doen we dit in 79% van alle gemeenten in 
Nederland. De begeleiding wordt gedaan door vrijwilligers van onze 
regionale stichtingen.
 
Fondsen financieren projecten 

We ontvangen € 2,8 miljoen van Europese en Nederlandse 
fondsen. Het betreft onder meer steun van het Asiel, Migratie en 
Integratiefonds (AMIF), een onderdeel van de subsidieregeling voor 
de Europese migratie- en veiligheidsfondsen. Ook Nederlandse 
fondsen honoreren onze aanvragen, waaronder het Oranje Fonds, het 
VSBfonds, C&A Foundation en de Adessium Foundation. 

Subsidie van de overheid

We ontvangen in 2017 ruim € 10 miljoen subsidie van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid voor ons werk in de asielzoekerscentra en 
voor de tolkendiensten. Voor het trainen en begeleiden van onze 
vrijwilligers en medewerkers die vluchtelingen ondersteunen bij hun 
integratie krijgen we € 1,4 miljoen subsidie van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast ontvangen we  
€ 1,4 miljoen van de Raad voor Rechtsbijstand voor het verlenen van 
rechtsbijstand aan vluchtelingen tijdens de asielprocedure.

Organisatie

VluchtelingenWerk is een vereniging met vijf leden: de regionale 
stichtingen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de directeur-
bestuurders van de vijf stichtingen en de bestuursvoorzitter, die ook 
leiding geeft aan het Landelijk Bureau.
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Visie2020 – de vluchteling centraal

We hebben een nieuwe verenigingsbrede visie geformuleerd, de 
Visie2020, die het ideaal beschrijft waar alle medewerkers en 
vrijwilligers zich elke dag voor inzetten. Onze rollen lichten we toe 
door middel van drie metaforen: metgezel/reisgezel, ondernemende 
idealist en bruggenbouwer/verbinder. En we beschrijven de 
terreinen waar we de komende jaren de vernieuwing opzoeken.  
Dit zijn:
•  Meer focussen op de behoeftes van vluchtelingen.
•  Op zoek gaan naar nieuwe vormen van vrijwilligerswerk.
•  Scherper keuzes maken of we iets zelf uitvoeren of anderen 

ondersteunen bij de uitvoering.
•  Bij alle keuzes die we maken, staat het belang van de vluchteling 

voorop. 

Vrijwilligers zijn de basis van ons werk

De vrijwilligers van VluchtelingenWerk geven persoonlijke 
begeleiding aan vluchtelingen en vormen de basis van ons werk. In 
2017 zetten 13.000 mensen zich in voor vluchtelingen, 500 minder 
dan in 2016. Dit kan komen omdat er minder vluchtelingen naar 
Nederland komen en het onderwerp daarom minder aandacht krijgt. 

Verbetering VVS 

In het VluchtelingenWerkVolgSysteem (VVS) houden we de gegevens 
bij van alle vluchtelingen die we begeleiden. Zorgvuldigheid 
en het bewaken van de privacy zijn hierbij cruciaal. Begin 2017 
lanceren we een geheel vernieuwde versie van VVS. De nieuwe 
versie is gebruiksvriendelijker, flexibeler en sluit beter aan bij onze 
werkprocessen.

Meer aandacht voor privacy 

In 2017 nemen we een aantal maatregelen om de privacy van 
medewerkers, cliënten en ons werk beter te beschermen. We stellen 
een intern protocol op over het melden van datalekken. Er komt een 
Privacyteam, we verzorgen trainingen op het gebied van privacy 
en dragen bij aan een sterkere bewustwording hierover onder onze 
medewerkers en vrijwilligers. 
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Bedankt!
VluchtelingenWerk ontvangt steun van vele bedrijven en  

instellingen. Dankzij deze bijdragen en die van onze donateurs, 
de Nationale Postcode Loterij en anderen, kunnen wij ons blijven 

inzetten voor vluchtelingen in Nederland.  

Zie ook vluchtelingenwerk.nl/bedrijven

Colofon

Jaarverslag XS 2017 is een uitgave van het Landelijk Bureau van 
VluchtelingenWerk Nederland. In dit publieksjaarverslag vertellen wij over 
onze activiteiten in 2017. Wilt u meer lezen over de jaar cijfers van onze 
organisatie? Vanaf 1 juli 2018 staat de jaarrekening online:  
zie www.vluchtelingenwerk.nl/jaarverslag-2017

Tekst   Brigitta van den Berg
Eindredactie   Jeanine Kornmann
Foto omslag en p. 8, 39 & 45 Goedele Monnens
Foto p. 3 & 46   Klaas Fopma
Foto p. 4, 18 & 28   Patrick Post/VluchtelingenWerk  
   Zuidwest-Nederland
Foto p. 17    Emiel Elgersma
Foto p. 23     Selma van der Bijl
Foto p. 24    Shody Careman
Foto p. 34-35    Frames of Memories / Omar Lahmar
Foto p. 36    Frank Jansen
Opmaak   Studio Stennis 
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Doneren? 

Heeft u vragen over doneren, wilt u een adreswijziging  
doorgeven of heeft u een andere vraag?  
Neem dan contact op met de donateursservice.

E-mail:  donateurs@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon:  020 346 72 07
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Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam 
T 020 346 72 00 
info@vluchtelingenwerk.nl 
www.vluchtelingenwerk.nl

VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van  
vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een  

nieuw bestaan in Nederland. 


