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de visie van vluchtelingenwerk op integratie

HooFDSTUK 2  IntegratIe: een zaaK  
 van Iedereen 
Roswitha Weiler 

Integratie? Iedereen heeft er wel een opvatting over. zeker het laatste 
decennium is het een thema van fel debat in politiek en samenleving. Dat het 
ook om vluchtelingen en hun kansen op een nieuw bestaan gaat, dringt minder 
door. Aan vluchtelingen bescherming bieden houdt meer in dan het verlenen 
van een verblijfsstatus, een vluchteling moet ook de kans krijgen een nieuw 
leven op te bouwen in een veilige en welkome samenleving. Integratie is dus 
een wezenlijk deel van vluchtelingenbescherming. Voorop staat daarbij dat 
integratie een proces is en geen eindpunt. Het is ook een proces dat van twee 
kanten komt: van plaats veroveren en plaats bieden, van verandering van 
individu en samenleving. Volgens VluchtelingenWerk is integratie een zaak van 
iedereen: de één is hier geboren, de ander is hierheen gevlucht. Nederland is 
wat we er samen van maken.

principes en afspraken
Wereldwijd waren er begin 2011 bijna 10 miljoen vluchtelingen, een kwart van de 
ongeveer 43 miljoen mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Volgens het 
Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) zijn er in januari 
2011 bijna 75.000 vluchtelingen in Nederland, worden er in 2011 13.000 asielzoekers 
opgevangen en zijn er daarnaast 2.000 statenlozen in Nederland. Eenvoudige oplossingen 
voor de mondiale vluchtelingenproblematiek zijn er niet. Wel zijn er heldere principes voor 
vluchtelingenbescherming, die opgenomen zijn in internationale afspraken, Europese 
regels en nationale wetgeving. Vluchtelingen hebben het recht om asiel te zoeken, waar 
ook ter wereld. Ze mogen rekenen op het verbod op refoulement: staten mogen iemand 
niet terugsturen naar een land waar hij vreest vervolgd te worden vanwege zijn etnische 
afkomst, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat hij tot een sociale groep 
behoort. De afspraken benoemen ook de rechten van vluchtelingen. Kortweg, recht op 
integratie. In vrijwel alle internationale verdragen is dat onder meer verwoord in het recht 
op onderwijs, huisvesting, soepele gezinshereniging en toegang tot de arbeidsmarkt. Met 
als doel dat vluchtelingen zo snel mogelijk volwaardig burger kunnen zijn. De afspraken 
zijn daarnaast aangevuld met het principe van internationale solidariteit met landen die 
zwaardere lasten dragen, bijvoorbeeld omdat ze veel vluchtelingen opvangen. 
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Naast deze juridische en internationaal-politieke componenten, is er nog een element van 
bescherming: de welkome samenleving. Bescherming heeft immers alleen betekenis als 
vluchtelingen echt kunnen participeren in de nieuwe samenleving en niet uitgesloten en 
gediscrimineerd worden. 

Samengevat is vluchtelingenbescherming gebaseerd op drie pijlers:
1.  juridische veiligheid. Door non-refoulement, erkenning en verlening van een 

vluchtelingenstatus, het bieden van rechten.
2.  maatschappelijke veiligheid. Een welkome samenleving waar vluchtelingen in alle 

veiligheid een nieuw bestaan kunnen opbouwen.
3.  internationale solidariteit. Met landen die zwaardere lasten dragen en met de 

vluchtelingen die in deze landen vaak zonder perspectief verblijven.

Bescherming tegen non-refoulement en het verlenen van rechten zijn een deel van 
internationale bescherming. Uiteindelijk moet deze bescherming leiden tot een duurzame 
oplossing voor vluchtelingen. Het gaat vooral om duurzame terugkeer of integratie van 
vluchtelingen in het land van opvang. In veel gevallen kan een vluchteling gewoonweg niet 
veilig terugkeren naar het land van herkomst. En dan is integratie, dat wil zeggen de kans 
krijgen om een bestaan op te bouwen in een nieuw land, voor hen de meest aangewezen 
duurzame oplossing.

van aankomst naar toekomst
Deze principes zijn samengebracht in onderstaand schema waarin de visie van 
VluchtelingenWerk op vluchtelingenbescherming staat. De pijl ‘van aankomst naar 
toekomst’, ook wel ‘van Schiphol tot Emplooi’, geeft de route van de vluchteling aan binnen 
het beschermingskader: aanvankelijk ligt de nadruk meer op asiel; het verkrijgen van een 
verblijfstitel. Geleidelijk wordt de integratie-dimensie van groter belang.
Het bieden van bescherming aan vluchtelingen is alleen maar mogelijk als er ook sprake 
is van draagvlak in de samenleving. Steun van burgers, maatschappelijke organisaties, 
maar ook van bestuurders en politici is essentieel. Vandaar dat draagvlak als basis van 
vluchtelingenbescherming in het schema is opgenomen. 

definitie en kader voor vluchtelingenbescherming 

Vluchtelingenbescherming gaat dus verder dan de erkenning ‘u bent een vluchteling, 
hier is uw verblijfsvergunning, en daar vindt u de samenleving’. Sterker nog: er kan geen 
sprake zijn van volwaardige en duurzame bescherming, als een vluchteling in een omgeving 
terecht komt die hem vijandig gezind is. Hij heeft juist het recht om een nieuw bestaan 
op te bouwen. Het draagvlak in de samenleving is daarbij een wezenlijk fundament – 
bescherming bieden aan vluchtelingen betekent hen ook kansen geven op een bestaan in 
een nieuw land. 

draagvlak:
steun van burgers

maatschappelijk middenveld / civil society
politiek & bestuurlijk draagvlak

Internationale solidariteit

Juridische veiligheid & perspectief Maatschappelijke veiligheid & perspectief
VLUCHTELING

Asiel:

Toegang & Toelating

Integratie :

Verblijf & Participatie

Vluchteling: Van aankomst naar toekomst/van Schiphol tot Emplooi
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van twee kanten
VluchtelingenWerk Nederland hanteert sinds 2001 een eigen benadering van integratie van 
vluchtelingen. Het is een proces en geen eindpunt, én het is een proces van twee kanten: 
van plaats veroveren en plaats bieden, van verandering van individu en samenleving. 
Dit geldt voor vluchtelingen en voor alle andere nieuwkomers die hun plaats in de 
Nederlandse maatschappij moeten weten te vinden. Dat maakt integratie vooral een 
samenlevingsvraagstuk: in wat voor land wil je leven? Er worden inspanningen van beide 
kanten verwacht; van de vluchteling en van de maatschappij. 
Integratie is een zaak van iedereen, individueel en collectief: het vraagt inzet, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van individuele vluchtelingen en van Nederlandse 
burgers, instellingen, bedrijven en overheden. Kortom: de	één	is	hier	geboren,	de	ander	is	
hierheen	gevlucht.	Nederland	is	wat	we	er	samen	van	maken.

In de visie van VluchtelingenWerk rust het 
tweezijdige integratieproces op drie pijlers: 
participatie, communicatie en emancipatie. 
Participatie verwijst naar deelname aan 
belangrijke domeinen van de maatschappij zoals 
onderwijs, opleiding en werk.  
ook toegang en toegankelijkheid van 

gezondheidszorg, huisvesting, welzijns voorzieningen, culturele instellingen en politieke 
partijen horen erbij.	Communicatie gaat over contact en uitwisseling tussen vluchtelingen 
en andere inwoners van Nederland. Beheersing van het Nederlands is hierbij essentieel, 
net als onderling begrip en bereidheid tot contact. En emancipatie verwijst naar het proces 
waarin mensen op eigen kracht keuzes kunnen maken, het heft in eigen hand nemen en een 
zelfstandige plek in de samenleving weten te verwerven. 
Inzet op deze drie pijlers – door vluchtelingen zelf, door de ontvangende samenleving en 
haar burgers en organisaties – bevordert de integratie van vluchtelingen. 
Door aan de ene kant in te zetten op het toerusten van de vluchteling (via activiteiten om 
participatie, communicatie en emancipatie te stimuleren) en tegelijkertijd de samenleving 
op dezelfde manier toegankelijker te maken wordt de integratie bevorderd. 
In bijgaand schema is opgenomen wat daarvoor nodig is. 

Integratie ingevuld door vluchtelingenwerk nederland

vluchteling samenleving

Participatie • Goede start:
- korte, kwalitatief goede opvang
- soepele overgang naar huisvesting
- maatwerk in inburgering

• Toeleiding naar werk en onderwijs
•  Toeleiding naar maatschappelijke 

activiteiten 

•  Goede en zekere rechtspositie 
(verblijfszekerheid, 
gezinshereniging, mensenrechten, 
bestrijding van discriminatie)

•  Toegang tot voorzieningen en 
instellingen & adequaat aanbod

• Interculturalisatie

Communicatie • Taalverwerving
•  Communicatieve vaardigheden 

(normen, waarden, omgangsvormen)
• Persoonlijke netwerken
• Interculturele communicatie

• Contact en ontmoeting 
• Gedeelde netwerken
• Interculturele communicatie

Emancipatie • Zelfstandige positie & eigen keuzes
• Empowerment & weerbaarheid
• Zelforganisatie

• Emancipatie/diversiteit(sbeleid)
• Gedeeld burgerschap
• Wereldburgerschap

Kwetsbare positie
In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgebracht naar de maatschappelijke 
positie van vluchtelingen in Nederland. Hieruit komt het beeld naar voren dat het 
integratieproces niet zonder problemen verloopt.
Allereerst is de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen kwetsbaar en zorgelijk. 
Vluchtelingen hebben veel minder vaak betaald werk en kennen ook een veel grotere 
uitkeringsafhankelijkheid dan autochtonen. Er zijn wel aanzienlijke verschillen: Iraniërs 
en Chinezen doen het in dit opzicht veel beter dan Somaliërs, Afghanen en Irakezen. 
Verschillende belemmeringen voor een succesvolle entree op de Nederlandse arbeidsmarkt 
worden telkens weer genoemd: het ontbreken van een relevant sociaal netwerk, 
onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, het ontbreken of niet erkennen van 
diploma’s, een vanwege de vlucht onderbroken loopbaan en het ontberen van relevante 
werkervaring, gezondheidsproblemen en een onzekere verblijfsstatus. 
Door de slechte arbeidsmarktpositie is ook de inkomenspositie van vluchtelingen 
ongunstig: dertig procent van de vluchtelingenhuishoudens leeft onder de armoedegrens 
(minder dan € 10.000,- per jaar). Voor autochtone huishoudens ligt dit aandeel op vier 
procent. Verder hebben veel vluchtelingen schulden omdat zij vanwege hun vlucht en 
nieuwe start in Nederland veel kosten moeten maken, onder andere voor gezinshereniging.
Vluchtelingen hebben over het algemeen een slechtere gezondheid dan autochtonen. 
Hun gezondheid wordt negatief beïnvloed door gebeurtenissen in het land van herkomst, 

Integratie is vooral een 
samenlevingsvraagstuk: in 
wat voor land wil je leven?
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langdurig onzeker verblijf in het opvangcentrum en de afwezigheid van partner en/of 
kinderen. Deze slechte gezondheidssituatie heeft weer een negatieve invloed op andere 
terreinen zoals de succesvolle afronding van de inburgering, het leren van de taal en het 
vinden van betaald werk.
Wat betreft de sociale integratie is het beeld positiever. Veel vluchtelingen hebben contact 
met autochtone Nederlanders. Vaak hebben vluchtelingen zowel intensief contact met 
autochtone Nederlanders als met landgenoten. Dit geldt vooral voor Somaliërs. Meer dan 
andere groepen voelen zij zich hier thuis en ook veilig en zijn zij het meest positief over 
Nederland.
Kinderen van vluchtelingen, met name met een Afghaanse en Iraanse achtergrond, doen 

het erg goed in het onderwijs. 
Maar dit geldt niet voor 
leerlingen met een Somalische 
achtergrond. 
In het algemeen geldt dat 
naarmate vluchtelingen langer 
in Nederland zijn, zij een 
betere positie verwerven in de 

Nederlandse samenleving. Met name in de eerste jaren na statusverlening is hun positie 
ongunstig. Voor vluchtelingen is het niet eenvoudig om een eigen plek te verwerven. Na 
verloop van tijd verbetert dit, maar ook na jaren blijft de positie van vluchtelingen, zeker in 
vergelijking met andere groepen, kwetsbaar.  
Het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland, vooral in sociaal-economische zin, 
blijkt uit verschillende studies, is een moeilijke opgave.
De route van aankomst naar zelfstandigheid vergt veel. De vluchteling krijgt daarin telkens 
een andere rol toebedeeld: van overlever tijdens de vlucht leidt hij vervolgens tijdens de 
toelating- en opvangperiode vooral een passief en afhankelijk bestaan. Na statusverlening 
moet hij juist weer heel actief en assertief zijn. 
Extra complicerend is tenslotte dat vluchtelingen te maken hebben met ingewikkelde wet- 
en regelgeving en verschillende beleidsterreinen. Veel instellingen weten te weinig van 
die specifieke regelgeving die ook nog vaak verandert. Ze kunnen het vaak ook niet weten. 
ook zijn zij soms huiverig voor de juridische complexiteit en om met eventuele trauma’s 
geconfronteerd te worden. Gevolg is dat ze naar elkaar verwijzen, zonder dat de vluchteling 
geholpen wordt. Daar komt nog bij dat professionals vaak zo gespecialiseerd zijn dat ze 
weinig oog (kunnen) hebben voor de samenhangende problematiek die zo kernmerkend is 
voor veel vluchtelingen.

concrete aanbevelingen
Aangezien vluchtelingen voor hun veiligheid naar Nederland komen (en niet als 
arbeidsmigrant) en nog maar relatief kort in Nederland wonen, is de zorgelijke 
arbeidsmarktpositie niet verwonderlijk. ook de slechte gezondheid van vluchtelingen 
hangt samen met hun vluchtverleden. Maar de problematiek is wel hardnekkig en vraagt 
specifieke aandacht en extra inzet. om hun enorme motivatie te behouden moeten 
vluchtelingen juist extra worden geactiveerd in plaats van dat men berust in het feit zij 
onvoldoende participeren. Kortom, specifieke kenmerken ván vluchtelingen vragen om 

specifieke maatregelen vóór vluchtelingen. Daardoor kunnen ze succesvol participeren, 
communiceren en emanciperen, En voelen ze zich veilig en welkom. 
ook de UNHCR benadrukt het belang van integratiebeleid toegesneden op vluchtelingen 

(UNHCR, 2007). Het huidige 
Nederlandse beleid houdt geen 
rekening met die bijzondere 
achtergrond. Het benadrukt vooral 
de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen en dat reguliere instanties 
moeten werken voor álle inwoners. 
Door hogere eisen te stellen waaraan 
migranten moeten voldoen, zonder 

verplichte inburgeringscursussen en strenge toelatingseisen, komt het Nederlandse beleid 
in botsing met Europese afspraken over integratie (SCP 2012, zie bijlage 2).

VluchtelingenWerk vindt dat de Nederlandse overheid de voorwaarden voor een goede 
integratie van vluchtelingen juist moet blijven faciliteren. ook moeten gemeenten de 
noodzakelijke extra ondersteuning kunnen blijven bieden. Vluchtelingen moeten kansen 
krijgen om een goede start te maken. Dit kan door: 
•  Een zo kort mogelijk verblijf in opvangcentra met voldoende privacy en gericht 

op een perspectiefrijke toekomst en toegang tot taalonderwijs, arbeidsmarkt en 
gezondheidszorg. 

•  Snelle verblijfszekerheid zodat vluchtelingen hun aandacht kunnen richten op hun 
integratietraject – en niet alsnog kunnen worden teruggestuurd. 

•  Soepele gezinshereniging en naturalisatie, zodat vluchtelingen zich echt op 
Nederland kunnen richten. 

•  Steun bij eerste huisvesting, maatwerk in integratietrajecten en begeleiding. 
Inburgering, onderwijs, werk en maatschappelijke participatie hangen samen – 
daarin wordt de juiste match gemaakt met de kennis, kunde en vaardigheden van de 
vluchteling.

•  Toegang tot onderwijs en studiefinanciering voor alle vluchtelingen om zich te 
kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

• Toegesneden arbeidsmarktbeleid, zoals het Banenoffensief Vluchtelingen.
• Maatregelen om gezondheidsproblemen adequaat en vroegtijdig aan te pakken. 
•  Maatregelen die armoede en schulden voorkomen, zoals het afschaffen van de hoge 

leges voor verblijfsvergunningen en de verlenging daarvan. 
•  Algemene instellingen beter toegankelijk maken met een adequater aanbod voor 

vluchtelingen.
• Meer kennis bij en betrokkenheid Nederlandse burgers over vluchtelingen.
•  Specifiek gemeentelijk beleid gericht op de integratie van vluchtelingen om hen 

lokaal volwaardig te laten participeren.

het opbouwen van een nieuw bestaan in 
nederland, vooral in sociaal-economische 
zin, is een moeilijke opgave.

de vluchteling neemt zijn 
verantwoordelijkheid om een 
zelfstandig bestaan op te bouwen, 
en de overheid stelt hem in staat die 
verantwoordelijkheid te dragen.
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vitale nieuwe nederlanders
In de visie van VluchtelingenWerk zijn vluchtelingen bijzondere nieuwkomers, die kansrijk 
en kwetsbaar zijn. Zij zijn ook erg gemotiveerd. Investeren in een goede start levert vitale 
nieuwe Nederlanders op die hun nieuwe leven en dat van hun kinderen tot een succes 
maken. Bovendien zijn die investeringen in het belang van de samenleving. Vluchtelingen 
doen daardoor minder een beroep op uitkeringen en gezondheidszorg en de risico’s op 
uitsluiting en isolement nemen af. Hierdoor worden op termijn achterstanden kleiner en 

sociale problemen minder, met als 
gevolg minder kosten om die te 
bestrijden. 
Maatwerk in integratiebeleid werkt 
aan twee kanten. De vluchteling 
neemt zijn verantwoordelijkheid 
om een zelfstandig bestaan 

op te bouwen, en de overheid – van het rijk tot gemeenten – stelt hem in staat die 
verantwoordelijkheid te dragen. Zo krijgt volwaardige, duurzame bescherming echt vorm. 

wisselwerking
Van binnenkomst tot integratie: VluchtelingenWerk bevordert door persoonlijke steun 
en collectieve belangenbehartiging dat vluchtelingen zo snel mogelijk zelfstandig hun 
weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving. De organisatie is via regionale 

stichtingen en met duizenden 
vrijwilligers en honderden 
betaalde krachten in vrijwel 
alle gemeenten en alle 
opvangcentra actief. Daarmee 
is VluchtelingenWerk de enige 
organisatie die vluchtelingen 
in alle stadia van hun verblijf in 

Nederland bijstaat. Het landelijke netwerk van de duizenden vrijwilligers is uniek en staat 
voor solidariteit en actief burgerschap.
De inzet van vrijwilligers is belangrijk voor vluchtelingenbescherming. 

de missie en de praktijk van vluchtelingenwerk
Bij het bewaken van de naleving van het Vluchtelingenverdrag en de rechten 
voor vluchtelingen die daaruit voortvloeien, spelen nationale NGo’s (non 
gouvernementele organisaties) een belangrijke rol. Vluchtelingenorganisaties geven 
‘handen en voeten’ en daarmee kracht aan internationale vluchtelingenbescherming. 
Zij komen op voor vluchtelingenrechten en zetten zich in voor maatschappelijk 
draagvlak voor vluchtelingen door de overheid en de maatschappij te herinneren aan 
hun verantwoordelijkheden. Daarbij hoort ook aandacht voor de vergeten positie van 
de vluchteling en het aandragen van oplossingen. 
Het belang van de vluchteling staat altijd centraal. Dit vergt dat organisaties 
onafhankelijk zijn, objectief werken, dat zij kennis hebben van de praktijk en met 
vluchtelingen en hun organisaties overleggen. 
VluchtelingenWerk Nederland is zo’n nationale vluchtelingenorganisatie.  
De vereniging is in 1979 gestart door Nederlandse burgers die direct betrokken 
wilden zijn bij de bescherming van vluchtelingen. Zij wilden persoonlijk tegenwicht 
bieden aan het restrictieve overheidsbeleid en de rechten van vluchtelingen vanuit 
een onafhankelijk perspectief bepleiten. 

de missie 
VluchtelingenWerk	is	een	onafhankelijke,	breed	samengestelde	professionele	
organisatie	die	zich	op	basis	van	de	Universele	Verklaring	voor	de	Rechten	van	
de	Mens	en	met	vele	vrijwilligers	inzet	voor	bescherming	van	asielzoekers	en	
vluchtelingen	door	persoonlijke	steun	en	belangenbehartiging	bij	hun	toelating,	
opvang	en	maatschappelijke	participatie.

Investeren in een goede start levert 
vitale nieuwe nederlanders op die hun 
nieuwe leven tot een succes maken.

de kracht van vluchtelingenwerk ligt in 
de wisselwerking tussen de inzet voor 
individuele situaties, praktijkkennis en 
collectieve belangenbehartiging.

 In vogelvlucht: vluchtelingen in nederland 
Nadat Nederland het Vluchtelingenverdrag in 1956 ratificeert, komen er in de 
decennia daarna geen grote aantallen vluchtelingen naar Nederland – afgezien 
van de Vietnamese bootvluchtelingen en Turkse christenen in de jaren zeventig. 
In de jaren tachtig en negentig verandert de wereld. Het postkoloniale tijdperk 
leidt tot interne conflicten langs etnische en religieuze lijnen, en de zogeheten 
vluchtelingenbewegingen worden grootschaliger. 
In de jaren tachtig formuleert de Nederlandse overheid een specifiek 
vluchtelingenbeleid, vooral voor de opvang en huisvesting van uitgenodigde 
vluchtelingen. In diezelfde periode wordt een apart minderhedenbeleid ontwikkeld, 
bedoeld om achterstanden bij ‘gastarbeiders’ op te heffen. om nieuwe achterstand 
te voorkomen ontstaat begin jaren negentig het nieuwkomersbeleid, met name 
gericht op taalonderwijs aan migranten en ‘oudkomers’ en naar voorbeeld van het 
opvangbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen. Later worden vluchtelingen ook in dit 
nieuwkomersbeleid opgenomen. 
Dit wordt opgevolgd door het inburgeringsbeleid: vluchtelingen en migranten worden 
verplicht de Nederlandse taal te leren en zich te oriënteren op de Nederlandse 
samenleving. Na een flinke investering via het ‘Deltaplan Inburgering’, wordt in de 
21e eeuw het inburgeringsbeleid weer afgebouwd. Nu staat actief burgerschap voor 
en door alle burgers centraal met eigen verantwoordelijkheid voor integratie. 

Naar de opvatting van VluchtelingenWerk is het goed dat vluchtelingen terecht 
kunnen bij algemene instellingen maar doet dit generieke beleid in de praktijk 
hen onvoldoende recht. Vluchtelingen moeten de kans krijgen een nieuw bestaan 
op te bouwen en hebben door hun specifieke achtergrond zeker in de eerste jaren 
specifieke aandacht nodig.
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Het persoonlijk contact zorgt voor een onderlinge vertrouwensband tussen de vluchteling 
en de contactpersoon. De vrijwilligers hebben een brugfunctie tussen vluchtelingen 
en de maatschappij. Zij dragen bij aan een welkome samenleving en zijn als het ware 
de ruggengraat voor het lokale en nationale draagvlak. Het contact tussen vrijwilligers 
en vluchtelingen vormt bovendien een belangrijke aanvulling op de professionele 
dienstverlening aan vluchtelingen. 
ook zet VluchtelingenWerk Nederland zich in voor de verbetering van de positie van 
vluchtelingen en asielzoekers als groep . Dat doet zij door invloed uit te oefenen op, 
en draagvlak te vergroten bij de overheid, beleids- en opiniemakers, bestuurders, 
instellingen, bedrijven en individuele burgers. De kracht van VluchtelingenWerk ligt in 
de wisselwerking tussen de inzet voor individuele situaties, praktijkkennis en collectieve 
belangenbehartiging.
onderstaand model laat zien hoe deze wisselwerking in de praktijk verloopt. 

Belangenbehartigingscyclus

VluchtelingenWerk heeft voor de samenleving en voor vluchtelingen een rol van 
betekenis. Met voorlichting en steun aan asielzoekers zodat zij goed voorbereid zijn in 
alle fasen van hun procedure. Met advies aan advocaten die voorkomen dat vluchtelingen 
onterecht worden uitgezet en zorgen dat zij de juiste rechten krijgen. Met bemiddeling 
naar werk zodat ze een eigen inkomen verdienen. Met projecten gericht op ontmoeting 
om de sociale netwerken groter te maken. Met taalcoaches en budgetcoaching zodat 
vluchtelingen zelfredzaam worden. Met een deskundige en kritische blik op beleid om 
vluchtelingenbescherming in Nederland te waarborgen. n

VluchtelingenWerk
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