
Onze missie 
 

Onze missie blijft hetzelfde en luidt als volgt:

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

VluchtelingenWerk Nederland richt haar blik op 2025. Waar staan 
we dan en hoe willen we daar komen? Deze Visie2025 vormt 
komende jaren de basis voor onze afwegingen en besluiten.  
Zo maken wij, ook in de toekomst, het verschil voor vluchtelingen.

Onze ambities 
  

Onze ambities zijn geformuleerd aan de hand van vijf aandachtsgebieden.

 Juridische veiligheid – Asiel
   We zetten ons op creatieve manieren in om de overheid te houden aan mensenrechtenverdragen. We zoeken continu naar 

effectieve manieren om onze visie te laten horen en de overheid te bewegen om mensenrechten te respecteren.

 Maatschappelijke veiligheid – Integratie
  We zetten aansprekende en effectieve werkwijzen in om het integratieproces van vluchtelingen ten volle te ondersteunen 

en te faciliteren, zodat vluchtelingen volwaardig kunnen participeren in de maatschappij.

 Draagvlak
  We zijn zichtbaarder in het publieke debat en mobiliseren onze achterban en anderen die vluchtelingen een warm hart 

toedragen om hetzelfde te doen. Met campagnes focussen we o.a. op meer ontmoeting en op het tegengaan van polarisatie. 

 Internationale solidariteit
  We laten ons meer zien op het internationale toneel en bundelen de krachten met Europese vluchtelingenorganisaties, 

omdat het asielbeleid steeds meer door de Europese Unie wordt bepaald.

 Onze organisatie 
   We vereenvoudigen onze organisatie door verder te gaan als één stichting. Zo gaat minder tijd verloren aan 

organisatorische zaken en is er meer tijd voor vluchtelingen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

De hoofdlijnen* 



VluchtelingenWerk Nederland: duurzame bescherming van vluchtelingen

Onze werkwijze  

VluchtelingenWerk zet zich in binnen alle fasen die asielzoekers en vluchtelingen doorlopen in Nederland.  

Onze kernbeloftes

Wij doen acht kernbeloftes aan asielzoekers en vluchtelingen.  

1. Wij zijn er voor asielzoekers tijdens de asielprocedure 
  We informeren, ondersteunen en zijn vraagbaak voor 

asielzoekers tijdens hun asielprocedure. 

2.  We staan voor de belangen en de bescherming van asielzoekers 
en vluchtelingen 

  Voor en achter de schermen komen wij op voor de 
rechtspositie van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. 
Voor hen als groep of individueel. 

3.  We begeleiden vluchtelingen bij het bouwen aan hun toekomst in 
Nederland

  Samen met de steun van duizenden vrijwilligers begeleiden 
we bij allerhande zaken, bijvoorbeeld bij de taal leren, werk 
zoeken of een netwerk opbouwen. 

 
4.  We steunen organisaties om vluchtelingen goed te kunnen laten 

integreren
  Wij steunen maatschappelijke instellingen, werkgevers en 

overheden, zodat zij op hun beurt vluchtelingen beter kunnen 
helpen tijdens het integratieproces. 

5.  Wij komen op voor vluchtelingen bij de ontwikkelingen van 
integratiebeleid

  We bewaken de rechtspositie van vluchtelingen bij de 
ontwikkelingen op integratiebeleid. 

6.  We investeren in een welkome samenleving voor vluchtelingen
  We werken aan het draagvlak voor vluchtelingen met 

campagnes, acties en door vluchtelingen aan het woord te 
laten en in contact te brengen met Nederlanders. 

7.  We helpen en werken samen met Europese 
vluchtelingenorganisaties

  We delen onze kennis met Europese vluchtelingen
organisaties en voeren indien nodig strategische procedures 
bij (inter)nationale gerechtshoven.

8.  We vereenvoudigen onze eigen organisatie, zodat we 
vluchtelingen nog beter kunnen bijstaan 

  We transformeren naar één stichting en zetten ons in om 
vluchtelingen nog meer bij ons organisatie te betrekken, 
bijvoorbeeld door meer vluchtelingen in dienst te nemen. 

Onze uitdagingen en kansen 

We hebben aandacht voor nationale en internationale ontwikkelingen , zoals:

Persoonlijk contact:  

spreekuur, advies  

en informatie

Inburgeringswet
In 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet 

inwerking. Deze wet brengt veel 
veranderingen met zich mee voor

vluchtelingen. Evenals uitdagingen en
kansen voor onze werkwijzen.

Verharding
Het politieke en maatschappelijke

klimaat rondom (de bescherming van) 
vluchtelingen verhardt. Veel negatieve 

opvattingen lijken gebaseerd
op onjuiste informatie en vooroordelen.

 
Verschuiving 

De asielwet en regelgeving verplaatst zich 
steeds meer van Den Haag naar Brussel. 

Daardoor neemt de behoefte aan bijstand 
rondom de asielprocedure in Nederland af en 

buiten onze landsgrenzen juist toe.

*In dit document zijn de hoofdlijnen van onze visie2025 uitgelicht. Kijk voor onze complete visie2025 op vluchtelingenwerk.nl
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