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Voorwoord
Samenwerken is de rode draad door ons werk in 2013. Op allerlei manieren 
hebben we samengewerkt met anderen om ons sterk te maken voor 
vluchtelingen. Soms met bekende partners, maar we hebben ook nieuwe 
organisaties aan ons weten te binden. 

De cruciale factor bij de integratie van vluchtelingen is en blijft werk. In 2013 
konden we dankzij een extra gift van de Nationale Postcode Loterij, samen 
met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, het project Startbaan gaan 
uitvoeren. In dit project gaan we veel samenwerken met werkgevers. Daar zijn 
we heel blij mee. 

Ook in andere projecten bundelen we de krachten. Dankzij het project Tell 
Me!, dat we samen met Defence for Children en Unicef uitvoeren, hebben 
we honderden kinderen in asielzoekerscentra voorgelicht over hun rechten. 
Hierdoor proberen we hun gevoel van machteloosheid te verkleinen en hun 
weerbaarheid te vergroten. 

Ook intern werken we meer samen. Een voorbeeld daarvan is onze nieuwe 
website, waar zowel het Landelijk Bureau als de regionale stichtingen te 
vinden zijn. Zo laten we duidelijk zien dat we één organisatie zijn, die overal 
in Nederland actief is.

Zo werken we met elkaar en met anderen samen aan meer 
draagvlak voor vluchtelingen, een goede begeleiding 
tijdens de asielprocedure en een positieve toekomst 
voor vluchtelingen in Nederland.

Dorine Manson, directeur
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Wie zijn we en wat doen we?
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt 
voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We zetten ons in voor 
een rechtvaardige behandeling van mensen die in een kwetsbare positie 
zitten. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld,  
hun seksuele geaardheid, ras of religie. 

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

In 2013 doen wij ons werk met zo’n 6.800 vrijwilligers en ca. 500 
medewerkers, verspreid over 12 regionale stichtingen. We zijn actief in 305 
gemeenten en hebben hierdoor een landelijke dekking van 76 procent.

We geven voorlichting aan bijna 21.868 asielzoekers tijdens hun 
asielprocedure. Ruim 500 vluchtelingkinderen genieten van een 
kindervakantieweek. In de gemeenten begeleiden we vluchtelingen bij het 
opbouwen van een nieuwe toekomst in Nederland. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van de ondersteuning die we jaarlijks bieden aan duizenden 
vluchtelingen.

Mede dankzij subsidies van de overheid, een bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij en giften van meer dan 48.000 donateurs kunnen wij ons 
inzetten voor vluchtelingen in Nederland.
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Vluchteling-
kinderen in het 
Concertgebouw
Door het project Kind in Harmonie 
ontspannen en genieten kinderen 
van muziek. Ze sluiten het project 
af met een groot concert in het 
Concertgebouw in Amsterdam. 
“Het was ongelofelijk, zoiets 
maak je maar een keer in je leven 
mee!” 



Leges omlaag 
In 2013 weten we samen met andere organisaties de kosten die vluchte-
lingen betalen voor vergunningen voor gezinsherenigers omlaag te brengen 
van 950 naar 225 euro per persoon.  
Lees hier meer over op pagina 11.

Muzieklessen biedt kinderen rust en plezier 
Ruim tweehonderd kinderen kunnen via ons project Kind in Harmonie even 
lekker ontspannen en genieten van muziek. Bovendien bevordert Kind in 
Harmonie de sociale ontwikkeling van de kinderen en vergroot het hun 
zelfvertrouwen.  
Lees hier meer over op pagina 16.

Draagvlak groeit 
Meer mensen voelen zich in 2013 verbonden met ons werk. Het aantal dona-
teurs groeit met 2,5 procent t.o.v. het jaar ervoor.  
Lees hier meer over op pagina 27.

Wat ging er goed in 2013?
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Startbaan helpt vluchtelingen aan een baan 
Dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kunnen we 
samen met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF een nieuw project 
beginnen om 600 vluchtelingen aan het werk te helpen. Eind 2013 zijn al 75 
vluchtelingen via Startbaan begonnen.  
Lees hier meer over op pagina 17.

Vice-premier Asscher geeft de aftrap voor project Startbaan. 
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Kinderpardon biedt onvoldoende oplossing 
Door de strikte criteria van het kinderpardon vallen veel kinderen, die in 
eerste instantie wel in aanmerking leken te komen voor deze regeling, 
buiten de boot. Maar 675 kinderen krijgen een vergunning.  
Lees hier meer over op pagina 10. 

Weinig ruimte voor Syrische vluchtelingen  
In 2013 wil de regering 250 Syrische vluchtelingen over laten komen. 
VluchtelingenWerk vraagt de overheid om meer vluchtelingen uit dit land 
uit te nodigen. Staatssecretaris Teeven is dit tot nu toe nog niet van plan.  
Lees hier meer over op pagina 11.

(Te) veel aanvragen Vluchtelingenfonds  
Het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning bij gezinshereniging 
bij het Vluchtelingenfonds is in 2013 zo groot, dat we genoodzaakt zijn een 
eigen bijdrage van vluchtelingen te vragen. Hierdoor moeten vluchtelingen 
meer schulden maken.  
Lees hier meer over op pagina 21.

Wat kon beter in 2013?
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Aandacht voor 
grens detentie 
bij de Umbrella 
March
Meer dan duizend mensen 
lopen mee in de Umbrella March 
op Wereldvluchtelingendag. 
In 2013  lopen we langs het 
detentiecentrum op Schiphol, om 
zo aandacht te vragen voor de 
vluchtelingen die daar opgesloten 
zitten.  



Opkomen voor vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland zet zich, door een 
combinatie van stille diplomatie, media-aandacht en 
publieke acties, in voor de belangen van vluchtelingen en 
asielzoekers. Ook op Europees niveau proberen we beleid 
en regelgeving te beïnvloeden. We stellen ons hierbij op 
als constructieve, onafhankelijke, deskundige en kritische 
gesprekspartner. Waar mogelijk werken we samen 
met andere vluchtelingenorganisaties, gemeenten en 
mensenrechtenorganisaties om zoveel mogelijk draagvlak 
in de samenleving te creëren.

Campagne Geen vluchteling in de cel
VluchtelingenWerk vindt het niet humaan dat asielzoekers die via Schiphol 
aankomen automatisch aan de grens worden opgesloten in de gevangenis. 
Grensdetentie is daarom één van de speerpunten van 2013. De campagne 
hierover leidt tot diverse debatten in de Tweede Kamer en tot veel media-
aandacht. 
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We halen ruim 31.000 handtekeningen op voor het afschaffen van grens-
detentie, die we op Wereldvluchtelingendag aan de fractievoorzitter van 
GroenLinks, Bram van Ojik, aanbieden.  
In december sluiten we de campagne af met een kaartenactie voor vluchte-
lingen in de gevangenis. Veel mensen nemen de moeite om bemoedigende 
teksten op de kaart te schrijven. Begin januari 2014 kunnen we een postzak 
met ruim 7.500 kaarten afleveren bij de gevangenis op Schiphol. Helaas 
heeft alle aandacht nog niet geleid tot veel verandering. We blijven ons 
inzetten voor verbeteringen. 

Kinderpardon biedt onvoldoende oplossing 
In 2013 kunnen asielzoekerskinderen, die tenminste vijf jaar voor hun 18e 
jaar in Nederland wonen, dankzij het kinderpardon in aanmerking komen 
voor een verblijfsvergunning. Veel gezinnen worden tijdens de periode 
van aanvraag intensief begeleid door vrijwilligers en medewerkers van 
VluchtelingenWerk. Door de strikte criteria van het pardon vallen veel 
kinderen buiten de boot. Samen met Defence for Children en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleiten we voor een ruimhartiger 
toepassing van het kinderpardon. De overheid past uiteindelijk een aantal 
knelpunten aan. Toch krijgen maar 675 kinderen een verblijfsvergunning. Er 
zijn 3.280 aanvragen. 
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Weinig ruimte voor Syrische vluchtelingen
Het aantal mensen dat de Syrische burgeroorlog ontvlucht, loopt in 2013 op 
tot meer dan 2 miljoen. De helft daarvan is minderjarig. Nederland wil 250 
Syrische vluchtelingen uitnodigen om naar ons land te komen. Dit aantal 
maakt deel uit van de 500 vluchtelingen die Nederland jaarlijks toch al  
uitnodigt. Dit betreft een aparte groep naast de asielzoekers die op eigen 
kracht Nederland bereiken en asiel aanvragen.  
Wij pleiten voor meer solidariteit met de buurlanden van Syrië die zoveel 
vluchtelingen moeten opvangen. Daarom vinden we dat deze groep Syrische 
vluchtelingen bovenop de 500 uitgenodigde vluchtelingen moet komen. 
Staatssecretaris Teeven is dit tot nu toe nog niet van plan.

Leges omlaag
VluchtelingenWerk protesteert al jarenlang tegen de veel te hoge kosten 
voor verblijfsvergunningen. Samen met de Werkgroep tegen de legesver-
hoging weten we de Tweede Kamer in 2013 te overtuigen de kosten voor 
gezinshereniging te verlagen van 950 naar 225 euro per persoon.  
Ook vragen we de overheid om lagere kosten voor een vergunning voor 
onbepaalde tijd. Het te betalen bedrag wordt teruggebracht van 400 naar 
150 euro per persoon.



Verbetering in beleid voor gezinshereniging
Als vluchtelingen vluchten voor geweld of vervolging raken zij daarbij soms 
gescheiden van hun gezin. VluchtelingenWerk Nederland vindt dat gezin-
nen van vluchtelingen bij elkaar horen. Het is moeilijk om een nieuw leven 
op te bouwen als je niet samen bent met je partner of kinderen. Daarom 
ondersteunen we vluchtelingen bij het herenigen met hun gezinnen.  
We doen dat met advies en begeleiding, maar ook met financiële steun.  
Begin 2013 wordt, onder meer na een kritisch rapport dat Vluchtelingen-
Werk samen met Defence for Children uitbrengt, het zeer strikte beleid 
voor gezinshereniging aangepast. Hierdoor komen veel gezinnen, die 
eerder waren afgewezen, alsnog in aanmerking voor gezinshereniging. 
Werd in 2012 slechts 20 procent van de aanvragen voor gezinshereniging 
ingewilligd, in 2013 stijgt dat percentage boven de 50 procent. We zijn heel 
blij met dit resultaat.  
Helaas gelden de verbeteringen nog niet voor alle gezinnen. Samen met de 
kinderombudsman, de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en het College 
voor de Rechten van de Mens blijven we de overheid wijzen op het feit dat 
het beleid nog niet strookt met het internationaal recht. Hierop past de 
overheid de regels voor gezinshereniging verder aan en kunnen bijvoor-
beeld ook vluchtelingen die elkaar hebben ontmoet in een ander land of 
met verschillende nationaliteiten herenigen. Ook wordt de vergunning van 
gezinsleden niet ingetrokken als de vluchteling komt te overlijden en mo-
gen jongeren als ze een jaar in Nederland zijn, wel op zichzelf gaan wonen 
zonder hun vergunning te verliezen. 
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Eindelijk weer 
samen
Ubah wordt weer herenigd met 
haar dochter. Vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk helpen bij 
gezinshereniging. 
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Even lekker weg
Tijdens de kindervakantieweken 
gaan vluchtelingkinderen er een 
weekje tussenuit en laten even 
alles achter zich. “Het geeft een 
voldaan gevoel om te zien hoe de 
kinderen genieten.” 



Ondersteuning van de  
regionale stichtingen

Het Landelijk Bureau ondersteunt de regionale stichtingen, 
zodat zij over de juiste kennis en vaardigheden beschikken 
om asielzoekers en vluchtelingen te begeleiden.  
We coördineren de juridische begeleiding van asielzoekers in 
asielzoekerscentra en ondersteunen de regionale stichtingen 
die vluchtelingen begeleiden bij het opbouwen van een 
nieuw bestaan. Samen met de regionale stichtingen voeren 
we projecten uit die asielzoekers en vluchtelingen in staat 
stellen de regie over hun leven te behouden.

Aantal asielzoekers stijgt, extra begeleiding nodig 
In 2013 komen er, onder andere door de oorlog in Syrië, meer asielzoekers 
naar Nederland dan in 2012. In totaal vragen 14.399 mensen asiel aan in  
Nederland. Daarom komen er weer nieuwe asielzoekerscentra bij. Voor ons 
betekent dit dat er ook snel begeleiding moet worden opgezet op de nieuwe 
locaties. Vanwege de ernstige situatie in Syrië krijgen veel mensen snel 
een verblijfsvergunning. Dat betekent ook veel vraag naar woonruimte. 
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De woningmarkt is echter krap, duizenden vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning wachten nog op een woning. Via de kindervakantieweken en 
verschillende projecten proberen we de leefomstandigheden in de centra te 
verbeteren.

Inburgeringstrajecten
Vanaf 1 januari 2013 zijn inburgeraars zélf verantwoordelijk voor hun inbur-
gering en het halen van het verplichte examen hiervoor. VluchtelingenWerk 
weet als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op dit inburgerings-
examen is. Een succesvol inburgeringstraject is een belangrijke stap bij de 
integratie in Nederland.  
Daarom besluiten we in 2013 om zelf inburgeringstrajecten aan te bieden. 
Eind 2013 bieden vijf regionale stichtingen een inburgeringstraject aan. 
Professionele docenten geven in kleine klassen taallessen op het gewenste 
niveau. Zowel in de klas als thuis krijgen de kandidaten persoonlijke 
begeleiding. In 2014 hopen we in heel Nederland inburgeringstrajecten aan 
te bieden. 

Kind in Harmonie biedt rust en plezier 
Het project Kind in Harmonie biedt met een bijzondere serie muzieklessen 
plezier, rust en harmonie aan kinderen in de asielzoekerscentra. In 2013 
doen ruim tweehonderd kinderen hieraan mee. Bovendien bevordert Kind 
in Harmonie de sociale ontwikkeling en wordt het zelfvertrouwen van de 
kinderen vergroot. Er zijn muzieklessen, de kinderen geven voorstellingen 
en maken uitstapjes naar de Nederlandse muziekwereld. In juni doen de 
kinderen samen met driehonderd leerlingen van reguliere basisscholen 
mee aan het concert Angsthazen en Durfals, een participatieconcert in het 
Koninklijk Concert gebouw in Amsterdam uitgevoerd door Holland Symfonia.  
Het concert is een groot succes.
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Taal in beweging 
Ruim 2.500 taalcoaches bieden via het project Taal in beweging 
vluchtelingen hulp bij het Nederlands en ondersteuning bij het opbouwen 
van een sociaal netwerk. Daarnaast kan de vrijwilliger, dankzij een training, 
een vluchteling beter doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. 
Elf regionale stichtingen doen mee. 

Even lekker weg met de kindervakantieweken
De kindervakantieweken bieden kinderen (en ouders) de kans er even een 
weekje tussenuit te gaan om te ontspannen, nieuwe mensen te ontmoeten 
en leuke dingen te doen. In 2013 genieten 505 kinderen en 74 eenouder-
gezinnen van een heerlijke vakantieweek. 

Startbaan: 600 vluchtelingen aan het werk
Op 18 september geeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken 
& Werkgelegenheid, in aanwezigheid van de Amsterdamse wethouder 
Andree van Es en directeur Goede Doelen Loterijen Sigrid van Aken, de 
aftrap van het project Startbaan. Startbaan is een gezamenlijk project van 
VluchtelingenWerk Nederland en Stichting voor Vluchtelingen-Studenten 
UAF met als doel zeshonderd vluchtelingen naar een baan, opleiding of 
stage te begeleiden. Het project wordt gefinancierd door de Nationale 
Postcode Loterij. Eind 2013 zijn 75 vluchtelingen gestart.



18

Eindelijk geen 
angst meer 
Yvonne (links) uit Jamaica kan in 
Nederland eindelijk hand in hand 
lopen met haar geliefde Denise. 
Het Europees Hof doet in 2013 
een belangrijke uitspraak over 
seksuele gerichtheid in een zaak 
die mede door VluchtelingenWerk 
is aangespannen. 



Kennis en expertise

De wetten en regels voor asielprocedures, inburgering en 
integratie zijn vaak complex en veranderen bovendien vaak 
door ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau. 
Betrouwbare informatie en advies hierover is daarom 
essentieel. Onze specialisten voorzien sinds jaar en dag onze 
vrijwilligers, medewerkers en advocaten van informatie 
hierover. 

Vluchtweb vernieuwd
Onze onlinedatabank Vluchtweb is in 2013 ingrijpend vernieuwd. Vluchtweb 
is een belangrijke bron van informatie voor medewerkers, vrijwilligers 
en de advocatuur. In de databank staat jurisprudentie, uitgebreide 
informatie over herkomstlanden en wetgeving, aangevuld met advies van 
de specialisten van de afdeling Expertise. 
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Helpdesk: advies en informatie
De telefonische Helpdesk wordt bemand door specialisten op het terrein van 
de asielprocedure, landeninformatie, integratie en inburgering. Advocaten, 
vrijwilligers en andere mensen die zich inzetten voor vluchtelingen kunnen 
hier elke dag terecht voor telefonische informatie en advies. In 2013 kregen 
we 6.706 vragen, 7 procent meer dan in 2012. De vragen gingen o.a. over het 
kinderpardon, het terugsturen van asielzoekers naar het land waar ze Europa 
binnenkwamen en over gezinshereniging. 

Landeninformatie
In 2013 publiceren we samen met Amnesty International een rapport over 
de gevaren die Oeigoerse asielzoekers lopen als ze teruggestuurd zouden 
worden naar China.  
We houden lopende en nieuwe zaken van Oeigoerse asielzoekers goed in de 
gaten, zoeken contact met de betreffende advocaat en ondersteunen waar 
nodig met actuele informatie om de geloofwaardigheid van het asielrelaas 
te onderbouwen. In een aantal zaken leidt deze ondersteuning mede tot een 
vergunning. 
Daarnaast beantwoordt de afdeling Landeninformatie een groot aantal 
vragen van advocaten in individuele dossiers. Een aantal positieve recht-
bankuitspraken laat zien dat deze informatie soms doorslaggevend kan zijn 
in een zaak.
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Strategisch procederen
Met het project Strategisch procederen willen we Nederlandse regel geving 
toetsen aan het Europees recht. Dit doen we door procedures bij het Euro-
pees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de EU te 
ondersteunen.  
Hoe belangrijk dit is, blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van 
Justitie in een door ons ondersteunde zaak. Het betrof asielzoekers die om 
vluchtelingenbescherming hadden verzocht op grond van hun seksuele  
gerichtheid. De praktijk in Nederland was vaak dat homoseksuele asiel-
zoekers terug werden gestuurd naar het land van herkomst. Er werd dan 
gezegd dat zij zich terughoudend zouden moeten opstellen om zo geen 
risico te lopen.  
Het Hof oordeelde dat je dit van homoseksuele asielzoekers niet mag 
verwachten. Hierdoor komen zij vaker voor bescherming in Nederland in 
aanmerking. 

(Te) veel aanvragen Vluchtelingenfonds
In 2013 keren we in totaal 540.000 euro uit vanuit het Vluchtelingenfonds. 
Het fonds wordt voor een belangrijk deel gevuld door giften van donateurs. 
Vluchtelingen kunnen hier onder andere financiële ondersteuning aan-
vragen voor de kosten van gezinshereniging. 
Dankzij de aanpassingen in het gezinsherenigingsbeleid zien we in 2013 
een forse stijging van het aantal vluchtelingen dat eindelijk kan herenigen 
met hun gezin. Daar zijn we blij mee.  
Gevolg is wel dat we niet langer iedereen financieel kunnen ondersteunen, 
maar vluchtelingen om een eigen bijdrage moeten vragen. Hierdoor zijn zij 
genoodzaakt meer schulden te maken.  
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Joris Linssen 
herenigt 
vluchtelingen
Billy (links) kreeg dankzij het 
programma Joris United de kans 
om zijn familie na meer dan 
twintig jaar weer te zien: “Nu kan 
mijn leven echt beginnen.” 
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Communicatie en media 

Veel mensen weten niet wat een vluchteling is en 
wat vluchtelingen hebben meegemaakt. Daarom wil 
VluchtelingenWerk zoveel mogelijk mensen bereiken met 
hun verhalen. Dit doen we onder andere via de media, 
lespakketten en onze campagnes. Op deze manier proberen 
we begrip, steun en draagvlak te krijgen voor vluchtelingen 
in Nederland.  

Nieuwe website
In 2013 lanceren we onze nieuwe website. Op de nieuwe site is meer 
aandacht voor vluchtelingen en voor de belangrijke rol van vrijwilligers. 
Bovendien zijn alle regionale stichtingen te vinden op de site. Zo laten we 
duidelijker zien dat we één landelijke vereniging zijn. De site is een succes, 
het aantal bezoekers stijgt in de tweede helft van 2013 met één derde ten 
opzichte van de eerste helft. In totaal krijgt de site in 2013 ruim 225.000 
bezoekers. Een stijging met meer dan 25 procent. 
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Bereik social media groeit
Ons bereik via social media groeit flink in 2013. Op Facebook hebben we aan 
het einde van het jaar ruim 8.500 mensen die ons ‘leuk vinden’, bijna 6.000 
meer dan aan het begin van het jaar. Op Twitter groeit het aantal volgers van 
5.000 tot ruim 6.300. 

Nieuw lespakket voor VMBO en HAVO/VWO
In 2013 ontwikkelen we een nieuw, interactief lespakket voor middelbare 
scholieren tussen de 12 en 18 jaar. De leerlingen leren waarom mensen 
vluchten, over het belang van veiligheid en het werk van onze organisatie. 
Het lespakket wordt kosteloos aangeboden aan scholen. Ook vrijwilligers 
van VluchtelingenWerk kunnen de lessen gebruiken bij voorlichting op 
scholen.

Media
VluchtelingenWerk krijgt veel media-aandacht in 2013. We zijn twee keer zo 
vaak op de radio te horen als in het jaar ervoor, namelijk 47 keer. Ook onze 
deelname aan televisieprogramma’s ligt iets hoger dan in 2012. We komen 
224 keer aan het woord in landelijke kranten en 416 keer in regionale media. 
Dit laatste is een spectaculaire stijging ten opzichte van 2012, toen we 144 
vermeldingen hadden. Er verschijnen 13 artikelen over vluchtelingen en 
VluchtelingenWerk in tijdschriften en bladen. 
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Vluchtelingen 
ondersteunen
Vrijwilliger Joep helpt Mustafa 
bij zijn integratie in Nederland: 
“Hij gaat voor een nieuw leven en 
daar wil ik hem zo goed mogelijk 
bij helpen.” 



Steun van 
donateurs
Floris (24) is sinds twee jaar 
donateur: “Het verhaal van 
vluchtelingen raakt me.”

26



Financiën en organisatie

Dankzij de steun van duizenden donateurs kan 
VluchtelingenWerk zich sterk maken voor vluchtelingen. Ook 
ontvangen we jaarlijks bijdragen van de Nationale Postcode 
Loterij, de overheid en andere organisaties. 

Giften van donateurs 
De giften van donateurs zijn een belangrijke bron van inkomsten. Er wordt 
in 2013 meer gedoneerd dan in 2012. In totaal ontvangen we € 3.157.000 van 
onze donateurs, dat is 2 procent meer dan in 2012.  
Bovendien zien we dat meer mensen zich verbonden voelen met ons werk: 
in 2013 hebben we 48.070 donateurs, 2,5 procent meer dan het jaar ervoor. 
Ook de gemiddelde bijdrage  stijgt iets, van € 63,17 naar € 63,76. 
Voor de kosten van de fondsenwerving baseert VluchtelingenWerk zich 
op de CBF norm. Over drie achtereenvolgende jaren mogen die kosten 
niet meer dan 25 procent bedragen van wat de fondsenwerving heeft 
opgebracht. In 2013 is dit 19,2%, daarmee blijven we ruim onder de norm 
van het CBF-Keur.
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Bijdrage Postcode Loterij
In 2013 ontvangen we 9,6 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. 
VluchtelingenWerk zet het ontvangen bedrag in voor de begeleiding van 
vluchtelingen tijdens hun asielprocedure, bij hun integratie in Nederland en 
voor de belangenbehartiging van vluchtelingen.

Subsidies van de overheid
VluchtelingenWerk ontvangt 8,8 miljoen euro aan subsidies van de 
ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Het bedrag is onder andere bestemd voor de voorlichting 
aan vluchtelingen tijdens hun asielprocedure. 

Vrijwilligers
In 2013 hebben we ongeveer 6.800 vrijwilligers, dan zijn er 800 meer dan 
in 2012. We zijn blij dat een toenemend aantal mensen zich belangeloos in 
wil zetten voor vluchtelingen. Dankzij een extra bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij hebben we in het hele land extra activiteiten ondernomen 
om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te versterken.  
We organiseren speciale dagen om de vrijwilligers waardering te bieden 
voor hun inzet. Ook verbeteren we het inwerkprogramma, de taakom-
schrijvingen van de vrijwilligers en zorgen we voor een betere begeleiding 
door beroepskrachten. Hiermee komen we tegemoet aan wensen die naar 
boven kwamen bij een enquête onder vrijwilligers in 2012. 
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Colofon

Jaarverslag 2013 XS is een uitgave van VluchtelingenWerk Nederland
Tekst   Brigitta van den Berg
Eindredactie   Onno Yska
Foto’s pagina 4, 13, 14, 22, 25  Goedele Monnens
Foto’s pagina 6, 8  Martijn Schruijer 
Foto pagina 1, 18   Amke   
Ontwerp    Growing Minds 
Opmaak   Studio Stennis

Donateursservice 
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

Wilt u ons volledige jaarverslag lezen? Of alles weten over 
onze financiën in 2013? Bekijk onze website:  
www.vluchtelingenwerk.nl/jaarverslag2013.


