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Voorwoord
Het jaar 2016 starten we met het manifest Samen maken we het verschil!, waarin we oproepen tot 
samenwerking tussen vluchtelingen, burgers, overheden, bedrijven, media en maatschappelijke 
instellingen. Dit onder het motto: ‘Insluiting in plaats van uitsluiting; investeren in plaats van afweren’. 
Vooral eind 2015 en begin 2016 zijn duizenden vluchtelingen naar Nederland gekomen, van wie we 
verwachten dat zij deel van onze samenleving gaan uitmaken. Voor hen wensen we dat zij echt de kans 
krijgen hier een nieuw bestaan op te bouwen, de taal te leren, werk te vinden en nieuwe vrienden te 
maken. 

Wat een reacties krijgen we op onze oproep samen in vluchtelingen te investeren! Meer dan vier  honderd 
bedrijven zoeken contact met VluchtelingenWerk met een concreet voorstel, idee, om een donatie te 
doen of met een stageplek of baan. Ook veel ‘gewone’ Nederlanders bieden zich aan om vluchtelingen op 
allerlei manieren te ondersteunen. Van theatermakers en kunstenaars tot taalcoaches. In vier jaar tijd is 
het aantal vrijwilligers van VluchtelingenWerk bijna verdubbeld, en het aantal donateurs met 35% 
gegroeid. Het laat zien hoeveel mensen in Nederland vluchtelingen een warm hart toedragen. 

Ook burgemeesters en andere lokale bestuurders steken dit jaar de handen uit de mouwen. Veel van hen 
zijn bereid om tijdelijk noodopvang te organiseren in hun gemeente. Bovendien konden we samen met 
een aantal gemeenten en het COA een pilot starten waarbij erkende vluchtelingen een huis krijgen in 
dezelfde gemeente als het asielzoekerscentrum waarin zij wonen. Zo kunnen vluchtelingen snel starten 
met hun integratie en gaat hun inmiddels opgebouwde netwerk niet verloren. Een initiatief waar we 
ontzettend blij mee zijn. Naast deze pilot krijgt de integratie van vluchtelingen in 2016 nog andere 
belangrijke impulsen. Eindelijk mogen asielzoekers nu ook al in de opvang Nederlands leren en 
vrijwilligerswerk doen. Wij pleiten al heel lang om vluchtelingen gelijk na aankomst in Nederland actief 
te laten zijn en met hun integratie te laten starten. Hoe eerder je met het leren van de taal kunt 
beginnen, hoe sneller je echt deel uit kunt maken van de samenleving. Daarnaast wordt onze jarenlange 
lobby voor extra financiering voor maatschappelijke begeleiding beloond.

Op 2 november organiseren we de bijeenkomst ‘Samen maken we het verschil!’ in Stadsschouwburg 
Amsterdam om al onze samenwerkingspartners te bedanken en het belang van samenwerking aan de 
hand van voorbeelden te onderstrepen. Met dit bijzondere evenement willen we stilstaan bij de 
investering en bijdragen van alle organisaties, bedrijven, gemeenten en burgers die zich samen met ons 
inzetten voor vluchtelingen.

Helaas voorziet Europa in 2016 nog steeds niet in veilige routes voor vluchtelingen. De ‘Turkije-deal’ 
blijft van kracht. Ons pleidooi voor een ruimhartig uitnodigingsbeleid vindt weinig gehoor, waardoor 
mensen nog steeds een levensgevaarlijke tocht over zee en land moeten ondernemen om hier asiel aan 
te kunnen vragen. 

In 2017 maken we ons samen met al onze partners opnieuw hard om ervoor te zorgen dat vluchtelingen 
die hier mogen blijven in staat zijn een nieuw bestaan op te bouwen voor henzelf en hun gezin. Dat doen 
we door hen te ondersteunen bij het vinden van werk, het volgen van een opleiding en het leren van de 
taal. Maar ook door hen te laten voelen dat ze welkom zijn, dat wij als maatschappij voor hen open staan, 
en dat wij naast hen staan. Tegelijkertijd blijven we ons inzetten om Nederland en Europa ertoe te 
bewegen vluchtelingen een veilige route te bieden naar bescherming. 

Dorine Manson, VluchtelingenWerk Nederland 
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Een overzicht: ons werk voor asielzoekers en vluchtelingen
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de 
belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Met duizenden vrijwilligers ondersteunen 
wij asielzoekers in de opvangcentra en vluchtelingen die een nieuw bestaan 
opbouwen in gemeenten. Maar wat doen we precies? Onze werkzaam-
heden in beeld.

IN CIJFERS
VluchtelingenWerk Nederland is werkzaam in alle asielzoekers-
centra en is actief in bijna 300 gemeenten in heel Nederland.

13.500 289getrainde
vrijwilligers gemeenten

VAN AANKOMST TOT ZELFSTANDIGHEID
VluchtelingenWerk geeft steun aan asielzoekers en vluchtelingen vanaf het 
moment dat ze worden opgevangen totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. 

1 12

Steun aan alle asielzoekers Steun aan vluchtelingen die mogen blijven

Voorlichting geven over de asielprocedure:
• Wat kun je verwachten?
• Wat zijn je rechten?
• Voorbereiding op asielprocedure

Begeleiding bij:
• Aanvragen gezinshereniging
• Wegwijs worden in de samenleving 
   (maatschappelijke begeleiding)
• Inburgeren
• Het leren van de taal
• Het zoeken van een baan

Juridische begeleiding tijdens asielprocedure:
• Onderbouwen asielaanvraag
• Bijwonen gehoren

EN VERDER
VluchtelingenWerk zet zich in om de positie van vluchtelingen en asielzoekers te verbeteren. Dit doen we ook door het beleid van de 
overheid en de standpunten van politieke partijen te beïnvloeden en door draagvlak te creëren. Daarnaast organiseren we projecten.

Beïnvloeding van beleid
Collectieve belangenbehartiging 
asielzoekers en vluchtelingen:
• Signaleren van problemen in wet- 
   en regelgeving
• Reageren op (wets)voorstellen
• Beleidsvoorstellen doen
• Monitoren van positie asielzoekers 
   en vluchtelingen

Projecten
• Muziekprojecten in azc's
• Vakantieweken voor kinderen
• Arbeidsparticipatie
• Voorkomen van schulden
• Terugkeer

Draagvlak
Steun creëren voor (de opvang van) 
asielzoekers en vluchtelingen:
• Organiseren van campagnes
• Aanbieden van lespakketten
• Voorlichting geven
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1. Belangenbehartiging
In 2016 zien we resultaat van onze jarenlange inspanningen voor een snellere integratie en om 
vluchtelingen al in de opvangperiode te laten starten met taalles en participatie. Een van de speerpunten 
voor onze lobby is de slecht functionerende Wet inburgering, waardoor teveel vluchtelingen hun 
inburgeringsexamen niet halen. Hierop boeken we voortgang, want eind 2016 stemt de Tweede Kamer voor 
een motie die de minister oproept de inburgeringswet spoedig te evalueren. Een beter programma voor 
de hervestiging van vluchtelingen is een ander speerpunt in 2016. We spreken hierover op internationale 
conferenties en benaderen de media. Het onderwerp is extra urgent nadat de Europese Unie (EU) 
afspraken maakt met Turkije over de opvang van vluchtelingen. De wachttijden voor gezinshereniging 
lopen in 2016 helaas weer op, wat zorgt voor grote spanningen bij vluchtelingen. 

Manifest ‘Samen maken we het verschil in 2016!’
VluchtelingenWerk start 2016 met de presentatie van het 
manifest ‘Samen maken we het verschil in 2016!’. In dit manifest 
presenteren we een nieuwe aanpak waarin de participatie van 
vluchtelingen centraal staat. De komst van meer vluchtelingen 
naar Nederland betekent niet alleen een grote uitdaging voor 
vluchtelingen zelf, maar ook voor de Nederlandse samenleving. 
Via het manifest roepen we op tot samenwerking tussen 
vluchtelingen, burgers, overheden, bedrijven, media en 
maatschappelijke instellingen onder het motto: ‘Insluiting in 
plaats van uitsluiting; investeren in plaats van afweren’. Dit 
motto is een belangrijke leidraad voor ons werk in 2016. Diverse 
media, zoals het AD, Het Parool, NOS.nl en Binnenlands Bestuur 
besteden er aandacht aan.

Asiel

Internationaal pleidooi voor meer hervestiging 
Hervestiging is voor ons een speerpunt in 2016. We organiseren 
samen met het ministerie van Justitie de jaarlijkse 
internationale Verenigde Naties (VN)-conferentie over dit 
onderwerp. In dit verband beleggen we een tweedaagse 
bijeenkomst in Den Haag voor vluchtelingenorganisaties, 
overheden en United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), waar vooral de integratie van uitgenodigde 
vluchtelingen centraal staat. Op de tweede bijeenkomst in 
Genève presenteren wij namens ruim veertig vluchtelingen-
organisaties uit heel de wereld een gezamenlijke verklaring, 
waarbij we er ook voor pleiten meer vluchtelingen in Nederland 
uit te nodigen voor hervestiging. Ons pleidooi krijgt veel 
aandacht in de media, onder meer in het NOS Radio 1 Journaal en 
op BNR Nieuwsradio. Enkele politieke partijen nemen ons 
standpunt over in hun partijprogramma. 

We zetten onze lobby voor verruiming van hervestiging voort op 
twee belangrijke internationale bijeenkomsten in New York (van de 
VN en van president Obama) over vluchtelingenbescherming. 
Daarnaast reageren we op voorstellen van de Europese Commissie 
voor een vrijwillig Europees hervestigingsprogramma. 
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Manifest 
Samen maken we het verschil in 2016!

De komst van grote aantallen vluchtelingen stelt Nederland voor een forse 
uitdaging. Vluchtelingen moeten succesvol deel gaan uitmaken van onze 
samenleving. Dit is goed voor hen en voor ons. Er is geen tijd te verliezen. Het roer 
moet om. In dit Manifest presenteert VluchtelingenWerk een nieuwe aanpak waarin 
de participatie van vluchtelingen centraal staat, zonder afbreuk te doen aan onze 
verworvenheden. 

Oorlog, vervolging, onderdrukking. Als mensen hun leven 
niet zeker zijn, is er soms geen andere uitweg dan te 
vluchten. Een ingrijpend besluit. Wereldwijd zijn er ruim  
60 miljoen vluchtelingen op zoek naar veiligheid. Nog  
nooit waren dat er zo veel. Bijna 90% wordt in de regio 
opgevangen. Een deel zoekt elders bescherming, omdat 
deze in de regio van herkomst onvoldoende geboden wordt. 
Vorig jaar kwamen meer dan één miljoen mensen naar 
Europa. Bijna 60.000 asielzoekers meldden zich in ons land.

De komst van vluchtelingen maakt veel los. Veel 
Nederlanders zetten zich in hun directe omgeving in  
voor vluchtelingen. Overheden en maatschappelijke 
organisaties doen er alles aan om vluchtelingen te bieden 
wat zij nodig hebben. Tegelijkertijd vragen mensen zich af: 
zijn we wel opgewassen tegen de komst van zoveel 
vluchtelingen en gaat dit niet ten koste van onze eigen 
vrijheden en verworvenheden?

De oorzaken waarom mensen vluchten zullen helaas  
niet snel worden weggenomen. Het is dan ook de realiteit 
dat veel vluchtelingen hier zullen blijven. Het is in het 
belang van de vluchtelingen, maar ook in het belang van  
de samenleving, dat zij in vrijheid en veiligheid, met 
respect voor onze waarden en normen, zo snel mogelijk een 
nieuw en zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dit is de 
beste basis, ook als terugkeer in de toekomst eventueel 
mogelijk is. 

Kortom: er is een creatieve en innovatieve aanpak nodig. 
Een aanpak die geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de 
bescherming en die voorkomt dat vluchtelingen in de 
marge van de samenleving terecht komen.
VluchtelingenWerk Nederland pleit daarom voor:

1.  Een stevig maatschappelijk draagvlak voor bescherming 
van vluchtelingen

 
 •  Sta open voor het verhaal van een vluchteling. 

Probeer met hen in contact te komen. Ontmoeting 
leidt tot meer wederzijds begrip. Iedereen heeft 
een netwerk nodig. Geef samen met vluchtelingen 
vorm aan het Nederland waarin je zelf wilt leven.

 •  Bied als maatschappij ruimte aan initiatieven voor 
vluchtelingen, als tastbaar teken van een welkome 
samenleving.  Zorg dat burgers alle kans krijgen 
zich in te zetten voor vluchtelingen. Bundel als 
overheid en maatschappelijke organisaties deze 
inzet en maak het duurzaam. Benut alle 
mogelijkheden van het bedrijfsleven om 
vluchtelingen snel aan werk te helpen.

 •  Toon als overheid en politiek in woord en daad 
leiderschap en realiteitszin. Neem 
verantwoordelijkheid voor een waardig en 
toekomstgericht vluchtelingenbeleid. Bestrijd 
polarisatie en vooroordelen. Blijf je in het gesprek 
over vluchtelingen op feiten baseren. De media 
hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

De komst van grote aantallen vluchtelingen stelt Nederland voor een 

forse uitdaging. Er is geen tijd te verliezen! In een manifest presenteert 

VluchtelingenWerk een nieuwe aanpak waarin de participatie van vluchtelingen 

centraal staat, zonder afbreuk te doen aan onze verworvenheden.



Veilige routes in plaats van deal met Turkije
In het voorjaar roepen we Nederland en de EU op om de ‘Turkije-
deal’ te laten vervallen en in plaats daarvan veilige routes voor 
vluchtelingen te creëren. De één-op-éénuitruil van vluchtelingen 
tussen de EU en Turkije is volgens ons moreel verwerpelijk, 
bovendien mag hervestiging niet voorwaardelijk zijn aan het aantal 
mensen dat de oversteek maakt. We kunnen ons standpunt kwijt in 
diverse media, waaronder de Volkskrant, Trouw, Dagblad van het 
Noorden en op BNR Nieuwsradio. Ook komt het terug in het 
programma van enkele politieke partijen. 

Erkenning asiel voor Oeigoeren
In september komt het goede nieuws dat Oeigoeren die in 
Nederland asiel hebben aangevraagd, als vluchteling worden 
erkend. Dit is een grote doorbraak. Oeigoeren staan onder 
verscherpte aandacht van de Chinese overheid en zij die asiel 
hebben aangevraagd, worden beschouwd als politieke vijand. 
Afgewezen asielzoekers lopen bij terugkeer in China een reëel risico 
om behandeld te worden als politiek gevangene en te worden 
gemarteld.
Samen met Amnesty International vragen we in 2013 al aandacht 
voor de situatie van Oeigoerse vluchtelingen in Nederland. In 2016 
erkent de hoogste bestuursrechter eindelijk de noodzaak tot 
bescherming van Oeigoeren die een asielverzoek hebben gedaan, 
en verwijst daarbij naar ons rapport. Eerst stelt de staatssecretaris 
een besluit- en vertrekmoratorium in, later past hij ook het beleid 
aan.

Bescherming Jemenieten
In november wordt duidelijk dat gevluchte Jemenieten bescherming 
krijgen in Nederland. Het land is aangewezen als ‘15c’-gebied, wat 
betekent dat het land door de oorlog en erbarmelijke humanitaire 
situatie zo gevaarlijk is, dat bescherming bittere noodzaak is. Sinds 
medio 2015 is in Jemenitische asielzaken geen besluit meer 
genomen. VluchtelingenWerk pleit al langer voor bescherming van 
Jemenitische vluchtelingen. Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is.

Noodlocaties bieden onvoldoende veiligheid
We vragen in 2016 aandacht bij de Tweede Kamer voor het gebrek 
aan privacy en onveilige omstandigheden in de noodopvang. Met 
name kwetsbare groepen, zoals LHBT’ers (lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders), worden hierdoor 
getroffen. Door het grote aantal asielzoekers dat in Nederland 
bescherming zoekt, bestaat de opvang in de eerste helft van 2016 
vooral uit noodlocaties. Daar is het met de verblijfsomstandigheden 
meestal slecht gesteld, zoals ook blijkt uit rapporten van het 
College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman. 
Uiteindelijk neemt staatssecretaris Dijkhoff verschillende 
maatregelen om de veiligheid te vergroten, waaronder het creëren 
van meer veilige plekken voor kwetsbare asielzoekers. In de loop 
van het jaar worden de meeste noodopvanglocaties gesloten.

In 2016 komen veel vluchtelingen uit Syrië met een rubberboot aan op de Griekse eilanden. Op de foto het strand van Efthalou. 

Foto: Jaco Klam
er/ Hollandse Hoogte
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Slechte omstandigheden in azc’s veroorzaken onrust
Het plan van staatssecretaris Dijkhoff om overlastgevers in aparte 
‘aso-azc’s’ te zetten, doet veel stof opwaaien. Een slecht idee, 
vinden we. Incidenten in een azc zijn met name het gevolg van de 
slechte leefomstandigheden. Dit standpunt kunnen we onder 
andere vertellen op BNR Nieuwsradio, NPO radio 1, RTL Nieuws en 
het NOS Journaal. In de studio bij EenVandaag zijn we te gast om te 
spreken over de onrust in en rond enkele azc’s, veroorzaakt door 
een groep mensen uit ‘veilige landen’ die de asielprocedure 
misbruikt om tijdelijk in Nederland te kunnen verblijven. Het plan 
van de staatssecretaris vindt uiteindelijk geen doorgang. 

Betere opvang vluchtelingkinderen
De werkgroep Kind in azc, waar VluchtelingenWerk ook deel van 
uitmaakt, brengt het rapport Zo kan het ook uit, met daarin 
aanbevelingen om de opvang voor vluchtelingkinderen te 
verbeteren. Hoewel het rapport is aangeboden aan politici, 
ministeries en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn 
de aanbevelingen niet opgevolgd. 

Integratie

Start met participatie al in de opvang
Door de lange wachttijden in de asielprocedure wordt opnieuw 
duidelijk hoe belangrijk het is dat vluchtelingen al tijdens hun 
verblijf in de opvang met hun integratie aan de slag gaan. 
VluchtelingenWerk pleit hier al langer voor. Mede door het rapport 
Geen tijd verliezen van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid van eind 2015 dringt de urgentie door. Dankzij 
inspanningen van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en de inspanningen van de Taskforce Werk en 
Integratie Vluchtelingen (waar VluchtelingenWerk deel van 
uitmaakt) kunnen asielzoekers eerder beginnen met Nederlandse 
les en met vrijwilligerswerk. Een aantal gemeenten start samen met 
VluchtelingenWerk en het COA pilots waarbij erkende vluchtelingen 
een huis krijgen in dezelfde gemeente als het azc waarin zij wonen. 
Zo gaat hun opgebouwde netwerk niet verloren en kunnen zij snel 
starten met hun integratie.

Inburgeringswet pakt in praktijk slecht uit
Inburgering is, naast hervestiging, het tweede speerpunt voor onze 
belangenbehartiging. Vluchtelingen zijn, net als andere 
nieuwkomers, verplicht om binnen drie jaar het 
inburgeringsexamen te behalen. Hiervoor moeten zij zelf een 
passende inburgeringscursus zoeken. We zien dat de gewijzigde 
inburgeringswet uit 2013 in de praktijk niet goed werkt. Slechts een 
klein percentage vluchtelingen haalt binnen de gestelde termijn 
van drie jaar hun inburgeringsexamen.
Om de oorzaak van deze zorgelijke resultaten te achterhalen, 
dringen we aan op een grondige evaluatie van de gewijzigde wet. 

De inburgering is volgens ons namelijk al te vaak gewijzigd op  
basis van veronderstellingen die onvoldoende zijn onderbouwd of 
onderzocht. Eind 2016 stemt de Tweede Kamer voor een motie die 
de minister oproept de inburgeringswet spoedig te evalueren. 
Het onderwerp inburgering krijgt veel aandacht in de media. 
VluchtelingenWerk heeft soms een kleine, soms een grotere rol in 
deze berichtgeving. Hierbij wordt ook kritisch gekeken naar onze 
rol als belangenbehartiger en als aanbieder van inburgerings-
cursussen. Meer over onze rol bij inburgering leest u in  
hoofdstuk 3. Ons standpunt komt aan bod in onder andere  
het AD, De Telegraaf, Trouw, de Volkskrant, op Radio 1 in het 
opinieprogramma Dit is de Dag en in het actualiteitenprogramma 
EenVandaag. 

Oplopende wachttijden gezinshereniging
Nadat begin 2016 de achterstanden zijn weggewerkt, merken we in 
de loop van het jaar dat de wachttijden voor aanvragen voor 
gezinshereniging toch weer oplopen. Daarom trekken we opnieuw 
bij de overheid aan de bel. Vluchtelingen van wie gezinsleden zijn 
achtergebleven, maken zich grote zorgen, bijvoorbeeld over 
familieleden in de belegerde stad Aleppo. Vertraging bij de 
aanvraag voor gezinshereniging kan zeer ingrijpende gevolgen voor 
hen hebben. In de Tweede Kamer worden vragen gesteld over de 
oplopende achterstanden. Uiteindelijk zet de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) meer personeel op de behandeling van de 
aanvragen. Het zal nog tot ver in 2017 duren voor de achterstanden 
zijn weggewerkt.
De lange wachttijden voor gezinshereniging hebben in het begin 
van het jaar ook tot gevolg dat steeds meer vrouwen en kinderen 
niet meer afwachten, maar zelf de gevaarlijke tocht naar Europa 
wagen en hier asiel aanvragen. We krijgen in dagblad Trouw, het 
NOS Journaal, RTL Nieuws en de Volkskrant ruimte om deze 
ontwikkeling te duiden en onze zorgen te uiten. RTL Nieuws maakt 
ook een prachtig item over een gezinshereniging op Schiphol.

Aanpassing eis gezinshereniging Eritrea
Bij Eritrese gezinsherenigingsaanvragen zien we dat de overheid in 
2016 steeds grotere druk uitoefent op Eritrese gezinsleden om 
documenten te laten zien die hun gezinsband aantonen. Het kan 
voor gezinsleden van vluchtelingen echter heel gevaarlijk zijn om in 
contact te treden met de Eritrese autoriteiten. Als de autoriteiten 
erachter komen dat vluchtelingen het land illegaal hebben verlaten, 
kunnen zij daarvoor vervolgd worden. Nadat VluchtelingenWerk dit 
aankaart bij het ministerie wordt het beleid aangepast, waardoor 
gezinsleden van Eritrese vluchtelingen minder gevaar lopen.
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Inzet voor arbeidsparticipatie levert resultaat 
In 2016 zien we resultaten van onze jarenlange inzet voor meer 
investeringen in de arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Zo wordt 
de kans op een baan voortaan meegenomen bij de keuze van 
woonplaats voor vluchtelingen. In RTL Nieuws leggen we uit welke 
rol werk speelt bij integratie. En in de middagshow van Roelof 
Hemmen bij BNR Nieuwsradio krijgen we uitgebreid de gelegenheid 
om te spreken over de arbeidskansen van vluchtelingen.
In het ‘uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom’, waar 
VluchtelingenWerk aan bijdraagt, worden door de overheid nadere 
afspraken gemaakt over werk en integratie van vluchtelingen.  
Ook ontvangen gemeenten extra middelen om de participatie en 
integratie van vluchtelingen te bevorderen. 
Medio 2016 wordt duidelijk dat met de daling van het aantal 
asielaanvragen ook de (media) aandacht voor vluchtelingen 
afneemt. In diverse media, waaronder BNR Nieuwsradio, 
waarschuwen we ervoor dat die aandacht vanuit de overheid niet 
mag verslappen. Want maatregelen om de arbeidsparticipatie van 
vluchtelingen te stimuleren, zijn juist nu nodig, nu velen een status 
hebben gekregen en een nieuw, zelfstandig leven moeten kunnen 
opbouwen. 

Verhoging bedrag maatschappelijke begeleiding
Goed nieuws is de verhoging van het bedrag voor maatschappelijke 
begeleiding naar € 2.370 per vluchteling. Samen met de VNG hebben 
we op deze verhoging aangedrongen. In 2016 is besloten om de 
verhoging ook na 2017 in stand te houden en de maatschappelijke 
begeleiding (per 1 juli 2017) bovendien in de Wet inburgering vast 
te leggen. Hierdoor zijn gemeenten verplicht om vluchtelingen 
maatschappelijke begeleiding te bieden. 

Op verzoek van gemeenten ontwikkelen we, vooruitlopend op de 
wet, een traject voor een nieuwe toevoeging aan het 
inburgeringsproces: de participatie verklaring. Met het 
ondertekenen van deze verklaring tonen vluchtelingen hun 
betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid 
om daar actief aan bij te dragen.  

Internationaal programma
 
In ons internationale programma delen we onze kennis en ervaring 
met NGO’s die hier behoefte aan hebben. Al enige jaren werken we 
samen met NGO’s in landen aan de binnen- en buitengrenzen van de 
Europese Unie. 
In 2016 ligt de focus op het versterken van onze partnerorganisaties 
in Griekenland, Italië, Hongarije en Kroatië. Daarnaast zijn we actief 
in landen buiten de EU, zoals Turkije, Bosnië-Herzegovina, 
Macedonië, Servië, Albanië, Kosovo en Montenegro. 
Hierbij werken we nauw samen met internationale partners zoals de 
European Council on Refugees and Exiles (ECRE) en United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR), maar ook met 
Nederlandse partners zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het Nidos.  
De projecten waaraan we meewerken zijn gericht op structurele 
oplossingen, zoals het versterken van de nationale asielsystemen 
en de rol van vluchtelingenorganisaties in bijvoorbeeld de lobby, 
bij asielprocedures en integratie. 
In Italië en Griekenland werken we rondom de zogenaamde 
‘hotspots’, de nieuwe Europese aanmeldcentra. We richten ons op 
het versterken van de rol van NGO’s rondom de hotspots en 
ondersteunen hen om goede rechtsbijstand te kunnen leveren aan 
vluchtelingen en in het werken met vrijwilligers.

Portret: samenwerkingspartner 
Internationaal Programma  
 
Elisa Maimone, vluchtelingenwerk 
Italië(CIR): ‘In het project dat we 
gezamenlijk uitvoeren is de steun van 
VluchtelingenWerk Nederland en de 
uitwisseling van kennis en ervaring  
heel waardevol. Onze gezamenlijke 
activiteiten zorgen ervoor dat we 
asielzoekers beter kunnen beschermen. 
Ons nieuwe kantoor in Trapani (Sicilië) 
hebben we kunnen opzetten dankzij ons 
gezamenlijke project.’ 
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2. Expertise  
In 2016 delen we onze expertise nog meer dan voorheen; de telefonische Helpdesk krijgt ruim 
10.000 vragen, een absoluut record. Het grote aantal vragen is een gevolg van vele aanvragen voor 
gezinshereniging, beleidswijzigingen en veel nieuwe vrijwilligers die op weg geholpen moeten worden. 
Naast het bemensen van de Helpdesk dragen onze medewerkers bij aan internationale onderzoeken, 
voeren rechtszaken voor het project Strategisch procederen en organiseren een symposium over de 
vervolgingsgronden van kinderen.EL

Recordaantal vragen Helpdesk
Bij de Helpdesk kunnen medewerkers, vrijwilligers en 
asieladvocaten terecht met al hun vragen over de asielprocedure, 
landen van herkomst en integratiebeleid. In 2016 ontvangt de 
Helpdesk ruim 10.000 vragen, ruim 25% meer dan in 2015, een 
absoluut record.
Er waren:
• 2.220 vragen over de asielprocedure,
• 4.660 vragen over landen van herkomst,
• 4.030 vragen over integratie.

 
 
‘Het kennisniveau van de Helpdesk is heel 
hoog. De medewerkers hebben een goed 
beeld van wat er speelt in de praktijk en zien 
golfbewegingen in toepassing van de wet. 
Als nieuwe onderwerpen zich aandienen, 
werken asieladvocaten intensief samen met 
VluchtelingenWerk om te kijken hoe we zo 
strategisch mogelijk te werk kunnen gaan. 
Medewerkers zijn enorm betrokken, als het 
nodig is komt er nog dezelfde avond 
antwoord op een juridische vraag.’  

Mirjam van Riel, asieladvocaat

Asiel

Advies over Europees en nationaal beleid
In 2016 neemt de Europese Unie enkele ingrijpende maatregelen om 
het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt terug te dringen.
• In maart sluit de EU de zogenaamde ‘Turkije-deal’.
•  In mei komt de Europese Commissie met nieuwe wetgeving, 

over onder meer het Dublin-systeem (het systeem op grond 
waarvan vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste 
land binnen Europa waar zij binnenkomen), de asielprocedure, 
de opvang en de voorwaarden om als vluchteling te worden 
erkend.

We analyseren het nieuwe beleid en adviseren hierover onze 
beleidsmedewerkers en ook de Europese koepelorganisatie 
European Council on Refugees and Exiles (ECRE). Deze organisatie 
gebruikt dit advies bij haar lobbywerkzaamheden.
 De Nederlandse overheid neemt ook maatregelen om het hoge 
aantal asielaanvragen terug te dringen:
•  Met de instelling van het sporenbeleid wil de overheid de 

asielprocedure van bepaalde categorieën asielzoekers versneld 
afhandelen. Dit betreft met name asielzoekers uit landen die 
door de overheid worden aangemerkt als zogenaamde veilige 
landen van herkomst. 

•  De beslistermijn van alle asielaanvragen wordt standaard met 
negen maanden verlengd. De behandelsnelheid van asielzaken 
neemt namelijk weer af in 2016. Hierdoor zitten vluchtelingen 
langer in onzekerheid en dit levert veel onrust op in de centra. 

Via een publicatie in het vakblad Asiel&Migrantenrecht, VluchtWeb 
en het intranet, lichten we asieladvocaten en collega’s in over de 
maatregelen en de juridische mogelijkheden om deze aan te 
vechten. Bovendien hebben we intensief contact met de overheid 
en de uitvoeringsinstanties om de wachttijden zo snel mogelijk 
weer te verkorten. 

7.340 10.9106.460

Aantal vragen 2014 Aantal vragen 2015 Aantal vragen 2016
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Expertmeeting vervolgingsgronden kinderen 
In december organiseren we een juridische expertmeeting over het 
belang van het kind in de asielprocedure, waarvoor we 
wetenschappers, advocaten en partnerorganisaties uitnodigen.  
Het doel van de bijeenkomst is het vaststellen van een methode  
om tijdig te signaleren wanneer kinderen, die deel uitmaken van 
een gezin dat in Nederland bescherming zoekt, in aanmerking 
komen voor een asielstatus. Bijvoorbeeld omdat zij het gevaar lopen 
om in het land van herkomst uitgehuwelijkt of geronseld te worden 
als kindsoldaat. Dit noemen we kindspecifieke vervolgings gronden. 
In 2017 krijgt de expertmeeting een vervolg, waarbij ook de 
overheid en de rechterlijke macht worden uitgenodigd. 
Ook starten we een pilot, waarbij via een signaleringsmethode 
kindspecifieke vervolgingsgronden aan het licht worden gebracht. 
Op deze manier hopen we dat kinderen beter gehoord en geholpen 
worden binnen de asielprocedure. 

Bijdragen aan internationale onderzoeken
In 2016 werken we mee aan diverse onderzoeken van 
koepelorganisatie ECRE. Een van de onderzoeken betreft een 
vergelijkende studie naar de implementatie van drie belangrijke 
uitspraken van het Europees Hof van Justitie (over seksuele 
gerichtheid en opvang) en de rol van het Europees Grondrechten-
handvest. In het landenrapport laten we zien hoe Nederland is 
omgegaan met de betreffende Europese rechtspraak. 
Daarnaast schrijven we bijdragen voor de waardevolle Asylum 
Information Database (AIDA), een Europese databank van ECRE met 
informatie over de asielprocedure, opvang en detentie in twintig 
Europese landen. Met deze onderzoeken dragen wij bij aan de 
kwaliteit van de rechtsbescherming van vluchtelingen in Europa.

Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen
De Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV), waarvoor 
VluchtelingenWerk het secretariaat voert, organiseert in 2016 twee 
bijeenkomsten. Aan bod komen onder andere de mensen-
rechtensituatie in Turkije, de werking van het geheugen van 
getraumatiseerde vluchtelingen, en het steeds grotere belang van 
het aanwijzen van veilige herkomst- en derde landen. Tussen de 150 
en 200 deelnemers komen op de bijeenkomsten af. Bovendien 
hebben de 360 asieladvocaten die lid zijn van de WRV toegang tot 
onze Helpdesk, de online database VluchtWeb en ontvangen zij ons 
wekelijks online blad Update.

Strategisch procederen 
 
In het project Strategisch procederen om internationaal recht te 
halen toetsen we Nederlandse regelgeving op het terrein van 
vluchtelingschap en bewijslastverdeling aan het Europees recht.  
Dit doen we via het ondersteunen van procedures bij het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de EU. 
In 2016 zijn er vier belangrijke uitspraken gedaan in zaken die zijn 
ondersteund via het project. 

Aanvechten Dublin-beslissing altijd mogelijk 
Op 7 juni 2016 doet het Europees Hof een uitspraak over het recht 
op toegang tot de rechter van asielzoekers die op grond van de 
Dublin-verordening kunnen worden overgedragen aan een ander 
Europees land. De zaak betrof een Iraanse man die in Nederland 
asiel had aangevraagd. Nederland wilde de man op basis van de 
Dublin-verordening aan Frankrijk overdragen, omdat hij met een 
Frans visum de Europese Unie was binnengekomen. Bij het besluit 
had Nederland geen rekening gehouden met het feit dat de 
asielzoeker vanuit Frankrijk terug naar Iran was geweest. 

Portret: samenwerkingspartner 
strategisch procederen  

Ashley Terlouw, hoogleraar 
migratierecht: ‘Voor strategisch 
procederen heb je een trekker nodig.  
Die rol vervult VluchtelingenWerk heel 
goed. Zij brengt advocaten en 
wetenschappers met elkaar in contact en 
zorgt dat plannen concreet worden en 
daadwerkelijk ergens toe leiden.  
Ook inhoudelijk weet VluchtelingenWerk 
goed wat er speelt.’ 

Foto: Goedele M
onnens
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Hij was vervolgens vanuit Iran naar Nederland gereisd om asiel aan 
te vragen. Op grond hiervan wilde de man het besluit hem over te 
dragen naar Frankrijk bij de rechter aanvechten. Dit werd niet 
toegestaan omdat Frankrijk al had toegezegd hem te ontvangen. 
Het Europees Hof oordeelde dat een asielzoeker altijd het recht 
heeft op een inhoudelijk oordeel van de rechter, voordat hij wordt 
overgedragen aan een ander EU-land.

Toets geloofwaardigheid door rechter noodzakelijk 
De Raad van State doet uitspraak in twee zaken waarbij het draait 
om de rol van de rechter bij de beoordeling van de 
geloofwaardigheid van het asielrelaas. De Raad van State verlaat 
haar oude rechtspraak dat de rechter alle onderdelen van de 
geloofwaardigheidsbeoordeling slechts marginaal mag toetsen. 
Volgens de nieuwe uitspraak krijgt de rechter meer bevoegdheden 
om de geloofwaardigheid van een asielrelaas te beoordelen. 
In de uitspraak krijgt de notitie van de commissie Strategisch 
Procederen een prominente plek. De Afdeling oordeelt dat de 
rechter zelf de gehoren naast elkaar mag leggen om te bezien of de 
asielzoeker tegenstrijdig heeft verklaard, maar de rechter mag geen 
eigen oordeel over de geloofwaardigheid van het asielverhaal 
geven. 
Op dit moment onderzoekt de commissie Strategisch Procederen of 
er mogelijkheden zijn om via rechtbanken toch een zaak te 
verwijzen naar het Europees Hof van Justitie.

Slotconferentie over uitkomsten
Omdat het project Strategisch procederen in 2016 afloopt, 
organiseren we in oktober een slotconferentie waar we de 
uitkomsten presenteren van het project tot dan toe. Het is voor het 
eerst dat in Europa een dergelijke bijeenkomst over strategisch 
procederen in asielzaken wordt georganiseerd. Op de conferentie 
spreken onder meer vertegenwoordigers van UNHCR en het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deelnemers komen uit 
onder meer Hongarije, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland 
en Denemarken. Dankzij het succes van het project besluiten we het 
in 2017 voort te zetten.

Landeninformatie
 
De consulenten Landeninformatie beantwoorden vragen van 
advocaten en medewerkers van VluchtelingenWerk over de situatie 
in landen waar asielzoekers vandaan komen. Ook zijn er op elk van 
de vier aanmeldcentra documentalisten aanwezig die vragen van 
advocaten beantwoorden. 
In 2016 stellen we ter ondersteuning van de asielaanvraag van een 
Afghaanse atheïst een standpuntbrief op die gebruikt wordt in de 
beroepsprocedure. In de brief betogen we dat de situatie in 
Afghanistan voor moslims die een atheïstische overtuiging 
aannemen hetzelfde is als voor moslims die tot het christendom zijn 
bekeerd. Deze laatste groep krijgt in Nederland een 
verblijfsvergunning. De rechter verklaart het beroep gegrond en de 
IND verleent de man een asielvergunning.

Foto: Goedele M
onnens

Met onze expertise ondersteunen we advocaten die lid zijn van de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV). De advocaten kunnen met hun vragen terecht bij de 

Helpdesk en hebben toegang tot onze online database VluchtWeb.

11 | VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2016



Eritrea en Somalië
In 2016 ondersteunen we ook een paar zaken van Eritreeërs en 
Somaliërs, waarvan de IND, na verlening van de asielvergunning, 
twijfelt over hun nationaliteit. Zij dreigen hun vergunning alsnog 
kwijt te raken. Dankzij onze informatie kan worden aangetoond dat 
de IND haar beslissing op onjuiste informatie en aannames baseert.

Landenrapport Ethiopië
In 2016 publiceren we, in opdracht van UNHCR, een rapport over de 
veiligheidssituatie in Ethiopië. Het is de eerste publicatie die we 
voor de VN-vluchtelingenorganisatie maken, nadat we hiervoor in 
2015 een contract afsluiten. De onafhankelijke rapporten van 
UNHCR worden door overheden wereldwijd gebruikt als basis voor 
hun asiel- en landenbeleid. In november wordt onze publicatie 
Veelgestelde vragen over de veiligheidssituatie in Bagdad door de 
VN-vluchtelingenorganisatie gebruikt als ‘best practice’ bij een 
training voor de Danish Refugee Council.

Internationale samenwerking bij landenrapporten
De eenheid Landeninformatie biedt ook gevraagd en ongevraagd 
advies aan het European Asylum Support Office (EASO), een 
Europees agentschap dat Europese lidstaten ondersteunt bij de 
samenwerking op het terrein van asiel.

In april geven wij commentaar op het rapport van EASO over 
Somalië en in het najaar schrijven we een reactie op de rapporten 
over de situatie in Afghanistan en Pakistan. De notities komen tot 
stand in samenwerking met de Britse organisatie Asylum Research 
Consultancy (ARC). EASO geeft aan deze adviezen te waarderen.

Integratie

Veel aandacht voor gezinshereniging
De Helpdesk krijgt in 2016 veel vragen over gezinshereniging. Ook 
beantwoorden we veel vragen over de gevolgen van de intrekking 
van de verblijfsvergunning van gezinsleden, bijvoorbeeld in het 
geval van echtscheiding, over bewijsnood en over Eritrese 
documenten. Onze medewerkers overleggen regelmatig met de IND 
over de gezinsherenigingsprocedure en brengen signalen over 
knelpunten in de procedure onder de aandacht. Door de diepgaande 
en praktijkgerichte kennis van de Helpdesk en een goede 
samenwerking met de IND, leiden deze signalen regelmatig tot 
veranderingen in de uitvoering door de IND. Zo kunnen in 
schrijnende situaties vluchtelingen sneller herenigen met hun gezin 
en starten met het opbouwen van een nieuw bestaan.

Een Syrisch gezin wordt na lange tijd weer herenigd op Schiphol.

Foto: Goedele M
onnens
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Verbreding werkzaamheden arbeidsparticipatie
Vanwege de grote aantallen vluchtelingen die in 2016 een 
vergunning krijgen, beantwoorden we ook veel vragen over 
inburgering, integratie en arbeidsparticipatie.
Er ontstaan ook veel nieuwe initiatieven om vluchtelingen te helpen 
bij het vinden van een baan. Refugee Talent Hub is daar een van. 
(Zie ook ‘Nieuwe samenwerking voor arbeidsparticipatie’ in 
hoofdstuk 3). Medewerkers van dit project kunnen voor vragen ook 
een beroep doen op de Helpdesk.
Ook dragen wij bij aan de nieuwe website van de SER (Sociaal-
Economische Raad) waarin alle informatie over vluchtelingen en 
werk wordt gebundeld.

Vluchtelingenfonds
Het Landelijk Bureau draagt jaarlijks bij aan de fondsen voor 
noodgevallen en gezinshereniging van de regionale stichtingen van 
VluchtelingenWerk. De stichtingen vullen hun fondsen eventueel 
aan met regionaal geworven gelden. Het meeste geld hiervan wordt 
besteed als bijdrage in de kosten voor gezinshereniging, zoals 
vliegtickets. Daarnaast kunnen vluchtelingen een beroep doen op 
de fondsen voor een tegemoetkoming in de kosten voor leges, 
bijzondere noden en daggeldvergoedingen. In 2016 draagt het 
Landelijk Bureau in totaal € 450.000 bij aan de regionale fondsen. 
De stichtingen hebben gezamenlijk ruim € 474.000 uitgegeven. 

Foto: Goedele M
onnens

Goede informatie helpt onze medewerkers en vrijwilligers om vluchtelingen beter te begeleiden. 
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3. Begeleiding regionale stichtingen
Het Landelijk Bureau ondersteunt de regionale stichtingen van VluchtelingenWerk bij hun werk.  
Op alle fronten neemt het werk in 2016 toe. Het aantal asielzoekers dat we bijstaan in de asielprocedure 
groeit verder. Gelukkig zien we ook een flinke toename van het aantal vrijwilligers zodat we over 
voldoende mensen blijven beschikken om vluchtelingen te begeleiden. Het grote aantal noodlocaties in 
het begin van het jaar betekent alle hens aan dek om op al deze plekken tijdig vrijwilligers klaar te  
hebben staan. We investeren daarom veel in extra scholing en begeleiding voor deze groep.  
Tegelijkertijd worden we ook veel benaderd door organisaties die met ons willen samenwerken om  
het welzijn van vluchtelingen te verbeteren. Vooral op het terrein van arbeidsparticipatie boeken we 
dankzij nieuwe partners veel vooruitgang.

Asiel

Begeleiding in de noodopvang
Ook in 2016 worden nog duizenden asielzoekers gehuisvest in 
sporthallen, evenementenlocaties, gevangenissen en andere 
vormen van noodopvang. Zij moeten soms maanden wachten 
voordat hun asielprocedure start. Voor VluchtelingenWerk betekent 
dit dat we op alle nieuwe locaties tijdig met teams van vrijwilligers 
aan de slag moeten gaan. Nieuwe vrijwilligers moeten in korte tijd 
leren omgaan met verschillende uitdagingen, waaronder de lange 
wachttijden voor asielzoekers, de onzekerheid en de zorgen van 
mensen over achtergebleven familie. Bovendien blijkt dat veel 
asielzoekers uiteindelijk ook hun asielprocedure in de noodopvang 
doorlopen. Dit vraagt om extra scholing, inzet en flexibiliteit van 
de nieuwe vrijwilligers om de asielzoekers goed te kunnen bijstaan. 
In het najaar sluit de laatste noodopvang haar deuren. Dat is goed 
nieuws voor vluchtelingen, omdat de voorzieningen in reguliere 
centra veel beter zijn dan in de tijdelijke gebouwen. In verschillende 
landelijke media houden we een pleidooi voor kleinschalige en 
gespreide opvang om in de toekomst de hectiek en de slechte 
kwaliteit van de opvang te voorkomen.

Voorlichting aan kinderen in centra 
Dankzij het project Eigen-Wijs kunnen we vluchtelingkinderen op 
verschillende manieren wegwijs maken in de asielprocedure en hun 
nieuwe leven in Nederland. Op twintig scholen die verbonden zijn 
aan een asielzoekerscentrum geven we voorlichting. Dit gebeurt op 
een interactieve manier, bijvoorbeeld door een filmpje, een 
stripboek en spelletjes. Op twaalf centra bieden we ook wekelijkse 
spreekuren – Time4You – waar kinderen al hun vragen kunnen 
stellen. Eigen-Wijs is tot stand gekomen dankzij bijdragen van het 
Europese Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF).
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we muziek-
lessen, inclusief een echt slotconcert in Het Concertgebouw in 
Amsterdam en in TivoliVredenburg in Utrecht. De concerten komen 
tot stand in samenwerking met het Radio Filharmonisch Orkest en 
Het Nederlands Blazers Ensemble. 
Het toewerken naar een optreden zorgt, naast veel plezier, voor 
meer eigenwaarde voor deze kinderen, die al zo jong in een heel 
onzekere situatie verkeren. De landelijke media tonen veel 
interesse voor de concerten. Onder meer RTL Nieuws, Radio 1, het 
NOS Journaal, het Jeugdjournaal en diverse regionale omroepen 
maken er mooie reportages van. 
 

Aantal vluchtelingen begeleid in de gemeentenAantal asielzoekers begeleid tijdens de asielprocedure

2013 21.800

2014 42.500

2015 77.200

2016 80.800

2013 16.000

2014 21.200

2015 29.200

2016  58.500
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Samenwerkingspartners
In 2016 werken we samen met uiteenlopende partners.  
Een kleine greep:
•  We breiden de samenwerking met de Kindertelefoon verder 

uit. We geven gezamenlijke trainingen aan vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk over gespreksvoering met jonge kinderen 
over moeilijke onderwerpen. Daarnaast trainen wij de 
teamleiders van de Kindertelefoon over omgaan met 
vluchtelingkinderen. 

•  Eind 2015 lanceert het Rode Kruis de Refugee Buddy App, 
waarmee vluchtelingen in Nederland informatie kunnen 
krijgen over hun verblijfplaats, faciliteiten in de buurt en 
relevant nieuws. We denken mee over de inhoud en verdere 
promotie van de app. Dit is een voorbeeld van enkele 
tientallen apps waaraan we meewerken.

•  Een bijzondere samenwerking is er met Reporters under 18, 
een organisatie die kinderen opleidt als verslaggever. 
Kinder verslaggevers maken vlogs van het slotconcert van het 
project Eigen-Wijs in Het Concertgebouw in Amsterdam. Door 
kinderen mee te nemen in de wereld van vluchtelingen, wordt 
hun begrip voor vluchtelingen groter. We onderzoeken hoe we 
de samen werking met Reporters under 18 in 2017 voort 
kunnen zetten. 

Ondersteuning bij terugkeer
Via het project Een nieuw hoofdstuk begeleiden we rond de 250 
uitgeprocedeerde asielzoekers bij hun toekomstoriëntatie, 
waarbij zelfstandige terugkeer een optie is. Daarnaast beginnen 
we met een nieuwe vorm van ondersteuning bij terugkeer via het 
project Met opgeheven hoofd. In dit project bieden we 72 cliënten 
intensieve begeleiding bij de voorbereiding op terugkeer naar 
hun land van herkomst. Ruim 30 cliënten keren in 2016 terug en 
worden ter plekke door een lokale NGO begeleid. 
Voor de begeleiding rondom terugkeer werken we samen met 
partners als Stichting Wereldwijd, Solid Road, Stichting 
International Education Ter Apel (IETA), de Internationale 
Organisatie voor Migratie (IOM), Bridge to Better en het 
Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS). Ook worden 
we in 2016 lid van het netwerk van European Reintegration 
Support Organisations (ERSO). ERSO ondersteunt in 
samenwerking met partnerorganisaties in landen van herkomst 
duurzame re-integratie van uitgeprocedeerde asielzoekers. 
Dankzij een bezoek van vertegenwoordigers van partner-
organisaties uit Nigeria, Noord-Irak, Ethiopië en Armenië krijgen 
zowel vrijwilligers als cliënten meer inzicht en vertrouwen in de 
begeleiding die teruggekeerde asielzoekers ter plekke krijgen.

Foto: Kees van de Veen

Portret: samenwerkingspartner project 
Eigen-Wijs

Diony Jansen, leerkracht van vluchteling-
kinderen in azc Hoogeveen: ‘Geweldig om 
mijn leerlingen te zien stralen en genieten 
in Het Concertgebouw. Het was een 
onvergetelijke dag, heel goed georgani-
seerd door VluchtelingenWerk. Een 
verlegen meisje dat nauwelijks iets zei, 
kwam tijdens de voorbereidende lessen 
helemaal los. Zo mooi wat dans en muziek 
doen, hoe vluchtelingkinderen alles 
 wat ze hebben meegemaakt even  
kunnen vergeten.’
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Deskundigheidsbevordering
In 2016 volgen bijna tienduizend medewerkers en vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk een training of aanvullende scholing.  
Het gaat om trainingen over onder andere de asielprocedure, 
gespreksvaardigheden, regelgeving en de sociale kaart  
(een overzicht van Nederlandse instellingen op het gebied van 
welzijn, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening). 
Daarnaast bieden we door het jaar heen landen- en themadagen aan 
over Syrië, Eritrea, gezinshereniging en communiceren zonder 
gemeenschappelijke taal. Ook ontwikkelen we nieuwe e-learning 
modules over maatschappelijke begeleiding, omgaan met 
vooroordelen en gesprekstechnieken. Dit doen we met hulp van de 
expertise van Capgemini en GITP. Alle modules zijn toegankelijk via 
onze website, zodat ze gebruikt kunnen worden door iedereen die 
met vluchtelingen werkt, ook door mensen die niet werkzaam zijn 
bij onze organisatie.

 Integratie

Euro-Wijzer werkt aan financiële zelfredzaamheid
Met het project Euro-Wijzer wijzen we vluchtelingen de weg in 
‘financieel’ Nederland en helpen we hen financieel zelfredzaam te 
worden. Vluchtelingen starten hun leven in Nederland met een zeer 
kwetsbare inkomenspositie en hebben vaak geen enkel financieel 
vangnet. Schulden liggen dan al snel op de loer. Euro-Wijzer 
voorziet in voorlichting, de inzet van budgetcoaches en een 
financieel spreekuur. We werken hierbij met de methodiek ‘Omgaan 
met Geld’ die door het Nibud is ontwikkeld en aangepast aan de 
doelgroep vluchtelingen. Door dit project krijgen vluchtelingen 
meer inzicht in hun financiën en zijn zij beter in staat om schulden 
te voorkomen. In 2016 begeleiden we bijna 900 vluchtelingen, 
waarbij we extra aandacht geven aan vluchtelingen met opgroeiende 
kinderen. Naast het Nibud werken we ook nauw samen met andere 
instanties die zich bezighouden met schuld preventie zoals 
gemeenten, woningcorporaties en Humanitas. Euro-Wijzer wordt in 
2016 mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

Nieuwe samenwerking voor arbeidsparticipatie
In 2016 breiden we onze activiteiten op het terrein van 
arbeidsparticipatie (het begeleiden van vluchtelingen naar een 
stageplek of baan) uit en realiseren bijzondere partnerships.  
De samenwerking met Manpower Nederland krijgt verdieping door 
het aanstellen van een medewerker die voor beide organisaties 
werkt en projecten initieert waar zowel werkgevers als vluchtelingen 
baat bij hebben. Met de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF 
bieden we ondersteuning aan onder meer de bedrijven Accenture en 
Arcadis bij het opzetten van de Refugee Talent Hub. De Hub is een 
digitaal platform waar werkzoekende vluchtelingen, werkgevers en 
vrijwillige mentoren elkaar vinden. 

Portret: deelnemer project Eigen-Wijs 

Musab komt na de voorstelling met een 
glimlach van oor tot oor de zaal uitlopen. 
‘Ik vond het heel leuk. Vooral het lied 
Bang voor muizen vond ik heel grappig. 
Dat ken ik helemaal uit m’n hoofd.  
Al vind ik muizen echt niet eng hoor!’ 

Foto: Goedele M
onnens

Aantal medewerkers en vrijwilligers dat een opleiding, cursus of training volgt.

2016: 9.800 
deelnemers

2014: 4.700 
deelnemers

2015: 6.300 
deelnemers
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Daarnaast biedt de Refugee Talent Hub, die ondergebracht wordt in 
een aparte stichting, activiteiten om de positie van vluchtelingen 
op de arbeidsmarkt te versterken. Inmiddels hebben al een paar 
honderd vluchtelingen een profiel aangemaakt, zijn er tientallen 
mentoren getraind en hebben zo’n vijftig bedrijven zich aangemeld. 
We zien dat we onze kennis en ervaring op het terrein van 
vluchtelingen en werk in veel meer samenwerkingsverbanden 
kunnen aanbieden. Hierbij willen we niet per se zelf de 
vluchtelingen aan het werk helpen, maar ook kennis en ervaring 
delen. Dit kan bijvoorbeeld door coaching of training op de 
werkvloer, zodat gemeenten en bedrijven op een goede manier hun 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Project Vluchtelingen investeren in participeren
In 2016 beginnen ruim vijfhonderd vluchtelingen aan project VIP, 
Vluchtelingen investeren in participeren. Het project wordt 
gefinancierd door het Europese vluchtelingenfonds AMIF en de 
Rabobank Foundation. Doel van VIP is vluchtelingen via training  
en praktijkervaring toeleiden naar de arbeidsmarkt. Er doen 
vluchtelingen uit dertig gemeenten mee. In de training werken 
mensen aan hun werknemersvaardigheden, zoals het volgen van  
een sollicitatietraining en het opstellen van een CV, en verdiepen 
zich in de beroepspraktijk in Nederland. Daarnaast raken ze beter 
bekend met de mogelijkheden en kansen in hun regio. 
Op dit moment doen 250 vluchtelingen praktijkervaring op in de 
vorm van een stage of werkervaringsplek. Sommige vluchtelingen 
hebben al een baan gevonden. Dankzij de ondersteuning van de 
Rabobank Foundation zijn veel lokale Rabobanken actief bij het 
enthousiasmeren van het MKB voor het aanbieden van geschikte 
stages.

Nieuwe instrumenten voor maatschappelijke begeleiding
VluchtelingenWerk biedt maatschappelijke begeleiding in opdracht 
van gemeenten. Onze maatschappelijk begeleiders bieden 
vluchtelingen die zich vestigen in een gemeente alle hulp die ze 
nodig hebben om een nieuwe start te maken. Deze persoonlijke 
ondersteuning heeft als uiteindelijk doel zelfredzaamheid en 
actieve participatie van vluchtelingen in onze samenleving.  
In 2016 versterken we de kwaliteit van onze maatschappelijke 
begeleiding met de inzet van de Participatieladder en de 
Zelfredzaamheidsmatrix; dit zijn instrumenten om de deelname aan 
de samenleving en mate van zelfstandigheid van vluchtelingen te 
meten. Ook ontwikkelen we een instrument voor een brede intake: 
een manier om een integrale aanpak van maatschappelijke 
begeleiding, inburgering, opleiding en (arbeids)participatie vorm 
te geven. Hiermee willen we onze opdrachtgevers beter inzicht 
geven in de ontwikkeling van cliënten en de resultaten van de 
begeleiding.
 
Meer dan 5.000 cursisten voor inburgering
Vluchtelingen zijn, net als andere nieuwkomers, verplicht om 
binnen drie jaar het inburgeringsexamen te behalen. Hiervoor 
moeten zij zelf een passende inburgeringscursus zoeken. Sinds 
2013 biedt VluchtelingenWerk inburgeringscursussen aan. 
In 2016 volgen zo’n 5.400 cursisten onze inburgeringscursus op 92 
locaties. De deelnemers waarderen de cursus met cijfers variërend 
van 6,9 tot 8,6. Alle regionale stichtingen behouden in 2016 ook het 
keurmerk van Blik op Werk. De kwaliteit van de lessen, taalcoaching 
en trajectbegeleiding verhogen we aan de hand van onze eigen 
kwaliteitseisen en interne audits. Ook voeren we in 2016 de module 
Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt in als onderdeel van het 
inburgeringsaanbod. 

Portret: samenwerkingspartner project 
VIP

Frank Vandeven, projectleider VDL Bus 
Modules: ‘De jongens die wij zien, willen 
snel aan het werk. Ze zijn handig en 
gemotiveerd. Toch komen ze vaak niet 
aan het werk zonder wat hulp. Wij bieden 
een stageplek en samen met de jobcoach 
van VluchtelingenWerk helpen we 
richting geven. Door mee te draaien op 
verschillende afdelingen, kan iemand 
echt ervaren wat het werk inhoudt.’ 

Foto: Gerard Paul Haga / DE BEELDREDAKTIE
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Recordaantal deelnemers kindervakantieweken
In 2016 gaat een recordaantal kinderen en eenoudergezinnen op 
vakantie met de kindervakantieweken. Dankzij deze vakantieweken, 
die we al 26 jaar aanbieden, kunnen vluchtelingkinderen en hun 
ouders een weekje ongestoord genieten, plezier maken en alle 
zorgen achter zich laten. In 2016 bieden we vakanties aan: 
 •  honderd eenoudergezinnen met in totaal tweehonderd 

kinderen,
 •  460 kinderen en jongeren van zes t/m zeventien jaar.
Deze vakanties worden mogelijk gemaakt dankzij de organisaties 
waarmee wij samenwerken voor de uitvoering, bijdragen van onze 
donateurs, de inzet van vrijwilligers en acties die scholen en andere 
organisaties voor dit doel hebben ondernomen. Ook ontvangen we 
bijdragen van een aantal trouwe fondsen die de 
kindervakantieweken al jaren steunen, waaronder Kerk in Actie. 

Nieuw fonds ondersteunt zelfstandigheid vluchtelingen 
In 2016 roepen we een nieuw fonds in het leven, het zogenaamde 
DOE-fonds. Met dit fonds willen we vernieuwende projecten en 
activiteiten steunen die zich richten op integratie van 
vluchtelingen. Hierbij ligt de nadruk op projecten en initiatieven 
die de zelfstandigheid en empowerment van vluchtelingen 
bevorderen of de ontmoeting met de Nederlandse samenleving 
stimuleren. Een breed samengestelde commissie beoordeelt in 2016 
veertig aanvragen. Hiervan honoreren we er zestien, voor een 
totaalbedrag van € 486.000. 

Zo financieren we onder andere het filmproject A Kiss. Het project 
biedt theaterworkshops aan jongeren tussen de tien en vijftien jaar. 
Een aantal van de deelnemende jongeren krijgt ook de kans om te 
spelen in een professioneel geproduceerde korte film met dezelfde 
naam. Het project is een initiatief van theaterdocenten en een 
regisseur die zelf in een asielzoekerscentrum hebben gewoond. 
Doel van de workshops is om de jongeren zelfredzamer te maken en 
bij te dragen aan een beter begrip voor de situatie van asielzoekers.

Een ander mooi project dat steun krijgt van het DOE-fonds is 
Vluchtelingen-Ambassadeurs uit Utrecht. Het doel van dit project is 
het organiseren van ontmoetingen en gesprekken tussen mensen 
met een vluchtelingenachtergrond en Nederlanders waarbij 
vluchtelingen hun ervaringen, visie en talenten delen. Zo krijgen 
mensen meer inzicht in hoe het is om vluchteling te zijn. 
De gesprekken zorgen niet alleen voor een beter contact tussen 
vluchtelingen en Nederlanders maar stimuleren ook de participatie 
van vluchtelingen in de maatschappij.
 

VluchtelingenWerk organiseert al 26 jaar in samenwerking met andere organisaties de kindervakantieweken. Kinderen kunnen een week lang ontspannen en alle zorgen 

achter zich laten. 

Foto: Goedele M
onnens
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Afsluiting Startbaan
Het project Startbaan sluiten we in 2016 af. Samen met Stichting 
voor Vluchtelingstudenten UAF hebben we in drie jaar 789 
vluchtelingen bemiddeld naar werk, stage, vrijwilligerswerk of een 
opleiding. Startbaan werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
de Nationale Postcode Loterij.
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4.  Communicatie en draagvlak 
Ook in 2016 hebben particulieren, bedrijven en andere organisaties veel aandacht en interesse voor 
vluchtelingen en VluchtelingenWerk. Veel mensen tonen zich op uiteenlopende manieren solidair en willen 
iets doen. Dit blijkt ook uit onderzoek dat we laten doen; 4 op de 5 Nederlanders is positief over de opvang 
van vluchtelingen in Nederland. Als reactie op onze actie Warm Hart sturen zo’n 15.000 mensen een kaart 
aan een vluchteling. De Open azc dag is ook een succes; het aantal bezoekers verdubbelt ten opzichte van 
het jaar ervoor. 

Een positief geluid met campagne #rekenopmij
Er zijn veel mensen die positief staan tegenover vluchtelingen en 
bereid zijn om te helpen. Tegelijkertijd worden het publieke debat 
en de media vaak gedomineerd door protest en negatieve 
uitspraken over vluchtelingen. Om het positieve geluid meer ruimte 
te geven, voeren we in het voor- en najaar campagne onder de 
noemer #rekenopmij. In deze campagne vertellen mensen waarom 
zij openstaan voor vluchtelingen. Ter ondersteuning van die 
campagneboodschap laten we onderzoek doen door 
onderzoeksbureau Kien naar het draagvlak voor vluchtelingen. 
Hieruit blijkt dat vier van de vijf Nederlanders positief is over de 
opvang van vluchtelingen in Nederland. Ook zegt 59% van de 
ondervraagden bereid te zijn vluchtelingen in de eigen straat te 
helpen.
Voor € 5 kunnen mensen hun naam op een tram laten zetten om 
vluchtelingen een steuntje in de rug te geven. Meer dan vierduizend 
mensen tekenen deze ‘rijdende petitie’. 

Vanaf 20 september 2016 – Prinsjesdag – rijdt deze tram, met de 
slogan ‘NEDERLAND IS VOL... met mensen die vluchtelingen een 
warm hart toedragen’ een maand lang door Rotterdam en 
Amsterdam. Het AD, Radio 1 en diverse nieuwswebsites besteden 
aandacht aan de tram. Het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM wil 
de tram niet laten rijden omdat zij de actie te controversieel vindt.  
De actie krijgt hierdoor extra media-aandacht. Vanaf het moment 
dat de tram rijdt, kunnen mensen welkomstkaarten bestellen om te 
sturen aan vluchtelingen. Ruim 2.500 mensen bestellen deze 
kaarten, die worden bezorgd op asielzoekerscentra. 
 
Actie Warm Hart
In december lanceren we de actie Warm Hart, waarbij mensen 
vluchtelingen een kaart kunnen sturen om hen een hart onder de 
riem te steken. Bijna 15.000 mensen vragen de kaart aan. In januari 
2017 overhandigen wij de kaarten aan vluchtelingen in 
asielzoekercentra. De vluchtelingen zijn ontroerd door deze 
handgeschreven kaarten. 

‘Nederland is vol... met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen.’ Afgelopen najaar rijden twee trams met deze boodschap door Amsterdam en 

Rotterdam. Meer dan vierduizend mensen ondertekenen deze boodschap met hun naam. Wat een mooi gebaar!

Foto: Klaas Fopm
a
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Ziad vertelt: ‘Je ziet de reacties en voelt dat menselijkheid nog 
bestaat.’ Filmpjes zoals deze worden getoond op televisie, de 
website en social media.

Stay Human roept op tot medemenselijkheid
Om genuanceerde meningen binnen het vluchtelingendebat onder 
de aandacht te brengen, is er sinds 2016 het gezamenlijke initiatief 
Stay Human. Stay Human maakt vooroordelen bespreekbaar en 
steun voor vluchtelingen zichtbaar door een campagne en 
informatie op de website www.stayhuman.nu. VluchtelingenWerk is 
een van de initiatiefnemers. Meer dan vijftig maatschappelijke 
organisaties en bedrijven sluiten zich aan. Deelnemers zijn onder 
meer Amnesty International, Unicef Nederland, NOC/NCF, 
VNO-NCW/MKB Nederland en Scouting Nederland. 

Stay Human is een coalitie van meer dan vijftig goede doelen en non-profit 

organisaties om een positief tegengeluid te laten horen in de huidige situatie 

rondom vluchtelingen en integratie. 
Verdubbeling aantal bezoekers Open azc dag 
In 2016 organiseren we voor de tweede keer de Open azc dag om het 
draagvlak voor vluchtelingen te vergroten. Mensen kunnen op die 
dag vluchtelingen ontmoeten en ervaren hoe het leven op een azc 
is. Meer dan zeventig asielzoekerscentra openen hun deuren voor 
ongeveer 40.000 mensen. Dit bezoekersaantal is meer dan 
verdubbeld vergeleken met 2015 (ruim 15.000 mensen). Landelijke 
media als het NOS Journaal, Telegraaf, Nederlands Dagblad en bijna 
alle regionale dagbladen doen verslag. Vooraf is er veel aandacht 
van onder meer Omroep Max, Koffietijd, EenVandaag en het blad  
De Kampioen van de ANWB. Bekijk hier een terugblik op deze dag. 
De Open azc dag is een initiatief van VluchtelingenWerk en het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), in samenwerking met 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer 
en Vertrek (DT&V). 

Draagvlakfonds
VluchtelingenWerk heeft een fonds waaruit we externe activiteiten 
ondersteunen die bijdragen aan het draagvlak voor vluchtelingen in 
Nederland. Vanwege het grote aantal aanvragen stellen we dit jaar  
€ 150.000 beschikbaar. Dat is € 50.000 meer dan in 2015. Van de 
circa vijftig aanvragen die we ontvangen, honoreren we er 36.

Drie voorbeelden van projecten die we in 2016 ondersteunen: 
•  De Canal Tour van ZEP producties en Rederij Lampedusa is 

ervaringstheater over het leven en de reis van 
boot vluchtelingen. De tour viert het tolerante karakter van de 
stad Amsterdam en toont de resultaten van eeuwenlange 
immigratie. 

  Rederij Lampedusa vaart met twee voormalige vluchtelingen-
boten uit Lampedusa (Italië) door de Hollandse wateren.  
De boten zijn geschonken door de Italiaanse autoriteiten aan 
kunstenaar Teun Castelein. De bemanning is afkomstig uit 
Nederland, Syrië, Ethiopië en Eritrea. In de pers, op internet en 
op televisie is veel aandacht voor dit project, zowel in Nederland 
als daarbuiten. 

•  De tentoonstelling ‘The Survivors’ daagt het publiek uit om stil 
te staan bij de realiteit van het leven van Syrische 
vluchtelingen. De tentoonstelling toont de tekeningen van een 
11-jarige gevluchte Syrische jongen waarop zeventien jonge 
professionele kunstenaars hebben gereageerd met een eigen 
kunstwerk. De tentoonstelling vindt plaats van 15 april tot en 
met 4 mei 2016 in het Atrium van het gemeente huis in Den Haag 
waar wekelijks ongeveer 4.000 mensen komen.

•  In maart 2016 verschijnt een bijlage bij dagblad Trouw over 
Syrië met een oplage van 126.000 exemplaren. 
VluchtelingenWerk schrijft daarin een artikel en plaatst een 
paginagrote advertentie. 

Op de Open azc dag in 2016 openen tientallen asielzoekerscentra hun deuren voor 

geïnteresseerden en betrokkenen. We kijken terug op een mooie dag!

NAAR WELK AZC 
GA JIJ? asielzoekers

-
centrum 
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Uitreiking VluchtelingenWerkAwards
Tijdens de bijeenkomst ‘Samen maken we het verschil!’ op  
2 november in Stadsschouwburg Amsterdam bedanken we onze 
partners. Ook reiken Sigrid van Aken, directeur van de Nationale 
Postcode Loterij, en cabaretier Jörgen Raymann de Vluchtelingen-
Werk Awards uit. 
•  De prijs voor het meest succesvolle maatschappelijke initiatief 

gaat naar Takecarebnb, een organisatie die bemiddelt voor 
tijdelijke opvang voor vluchtelingen bij gastgezinnen. 

•  Het beste bedrijf is Bouwmensen Rivierengebied; zij zorgen dat 
vluchtelingen via een scholings- en werkervaringstraject in de 
bouwsector aan de slag kunnen. Bij goed functioneren krijgt de 
vluchteling werk aangeboden van de aannemer waar 
werkervaring is opgedaan. 

•  De prijs voor doorzetter gaat naar Asef Mahmoudi. Hij heeft 
veel drempels en teleurstellingen overwonnen. Asef werkt nu 
als doktersassistent en verzorgende IG (individuele 
gezondheidszorg) met verstandelijk en lichamelijk beperkten 
en met dementerende ouderen. 

•  De speciale prijs voor ‘stoere burgemeesters van Nederland’ 
gaat naar Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorzitter 
van de VNG-commissie Asiel & Integratie. Deze speciale award 
is in het leven geroepen voor burgemeesters die vluchtelingen 
het afgelopen jaar een plekje in hun gemeente hebben gegeven, 
ondanks de korte voorbereidingstijd voor het ontvangen van 
deze ‘nieuwe buren’ en de heftige emoties die dit soms 
losmaakt.

Erkenning van ons werk
In het jaar 2016 ontvangt VluchtelingenWerk op meerdere manieren 
erkenning. 
•  VluchtelingenWerk krijgt als eerste de Rotterdamse 

onderscheiding ‘In Vrede’s naam’. Deze onderscheiding wordt 
tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich 
inzet voor vreedzaam samenleven en het overbruggen van 
culturele verschillen. 

•  Voor de inzet van onze vrijwilligers neemt Dorine Manson 
namens VluchtelingenWerk de Prijs voor de Europese Burger in 
ontvangst in asielzoekers centrum Azelo. Deze prijs kent het 
Europees Parlement jaarlijks toe aan maximaal vijftig personen 
en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het 
vlak van Europese samenwerking. 

Bekendheid stijgt
Uit de Chari-barometer van onderzoeksbureau Mediad blijkt dat 
onze bekendheid verder groeit. Twee jaar geleden groeide de 
bekendheid van VluchtelingenWerk voor het eerst sinds 2005.  
Deze groei zet in 2016 door: van 63% naar 65%. De waardering voor 
VluchtelingenWerk blijft gelijk: 62 op een schaal van 100. Ook het 
aantal bezoekers van onze website en het aantal volgers op 
Facebook en Twitter neemt verder toe. 

2013 228.000

2014 414.000

2015 1.030.000

2016 1.228.000

Aantal unieke bezoekers website

2013 48%

2014 51%

2015 63%

2016 65%

Bekendheid VluchtelingenWerk

2013 8.400

2014 13.900

2015 27.500

2016 40.100

2013 6.300

2014 7.600

2015 10.500

2016 12.500

Aantal volgers op Facebook

Aantal volgers op Twitter:
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5. Financiën en organisatie
In 2016 groeit het aantal donateurs opnieuw. De totale inkomsten uit de eigen fondsenwerving 
stijgen dit jaar iets ten opzichte van 2015. We stellen in 2016 onze Visie2020 vast. Deze laat zien hoe 
VluchtelingenWerk zich de komende vier jaar inzet voor het ideaal van een verwelkomende samenleving 
voor vluchtelingen, in alle opzichten. 

Financiën

Jaarrekening
Voor informatie over de financiën van VluchtelingenWerk verwijzen 
we naar de Jaarrekening 2016. Hierin staat een uitgebreide 
onderbouwing en toelichting op de jaarcijfers. Daaruit blijkt onder 
andere dat we er in zijn geslaagd om het bestedingspercentage ten 
behoeve van onze doelstellingen hoog te houden. Ook hebben we de 
kosten voor fondsenwerving laag gehouden.
Voor ons werk ontvangen we belangrijke bijdragen van de Nationale 
Postcode Loterij en onze donateurs. Dit zorgt voor continuïteit en 
onafhankelijkheid in ons werk. Daarnaast krijgen we subsidies van 
de ministeries van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, en van de Raad voor de Rechtspraak. Ook krijgen 
we projectmatige bijdragen uit nationale en Europese 
subsidiefondsen.

Aantal donateurs blijft groeien 
Donateurs zijn onmisbaar voor ons werk. Niet alleen vanwege hun 
financiële bijdragen, maar ook vanwege het aantoonbaar draagvlak 
dat zij vormen. Na de spectaculaire groei van het aantal donateurs 
in 2015, steunen ook in 2016 meer mensen ons werk.  

Het aantal donateurs groeit van 65.000 naar 67.500 mensen.
Uit deze cijfers blijkt dat de werving van nieuwe donateurs en de 
binding met hen succesvol is. 
In het bijzondere jaar 2015 verdubbelden de inkomsten, onder meer 
doordat veel bestaande donateurs, maar ook bedrijven en scholen, 
hogere bedragen overmaakten. In 2016 stijgen de opbrengsten uit 
eigen fondsenwerving iets ten opzichte van 2015: van € 7.455.000 
naar € 7.673.000 (2,9%). Hiervan is € 7.091.000 afkomstig uit 
donaties, giften en nalatenschappen (particuliere fondsenwerving). 
Het overige deel betreft institutionele fondsenwerving.

Om iedere donateur te betrekken bij ons werk verspreiden we op 
verschillende manieren informatie en onderzoeken we wie bereid is 
om VluchtelingenWerk structureel te steunen. Door reacties op onze 
communicatie te meten en een database-analyse uit te laten 
voeren, kunnen we meer op maat communiceren. 
We informeren onze donateurs op verschillende manieren over onze 
activiteiten. Zo sturen we onder andere viermaal per jaar de 
nieuwsbrief Voetsporen. Donateurs kunnen zich ook abonneren op 
de e-mailnieuwsbrief en op VluchtelingenWerk Magazine.  
Via social media kunnen donateurs en anderen de laatste 
ontwikkelingen volgen, verhalen lezen en hun reactie geven.

Portret: nieuwe donateur

Edwin van Beveren: ’Mijn vriendin en ik 
hadden eigenlijk besloten om alleen te 
doneren aan goede doelen die voor dier 
en natuur staan. Maar toen kwam ik vorig 
jaar VluchtelingenWerk tegen en ik vind 
jullie ook belangrijk. Vluchtelingen 
moeten ondersteund worden, juist nu.’

Foto: Kees van de Veen
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Overzicht eigen fondsenwerving

Jaar Aantal 
donateurs

Totaal

2013 48.000 € 3.157.000

2014 50.100 € 3.733.000

2015 65.000 € 7.455.000

2016 67.500 € 7.673.000

Nalatenschappen
De baten uit nalatenschappen in 2016 zijn gedaald ten opzichte van 
2015, van € 512.838 naar € 481.000. Deze baten vertonen van nature 
schommelingen. In 2017 gaan we meer aandacht besteden aan de 
mogelijkheid van nalaten aan VluchtelingenWerk. Hiervoor is een 
medewerker aangetrokken die eveneens start met een programma 
voor donateurs die hoge bedragen willen schenken.

Steun van de Nationale Postcode Loterij
Begin 2016 maakt de Nationale Postcode Loterij tijdens het Goed 
Geld Gala bekend een recordbedrag van € 328 miljoen te schenken 
aan ruim honderd goede doelen op het gebied van mens en natuur. 
VluchtelingenWerk ontvangt in 2016 naast de structurele bijdrage 
van € 9 miljoen, een extra gift van € 3,1 miljoen. De Nationale 
Postcode Loterij steunt ons werk ook door in televisieprogramma’s 
zoals Miljoenenjacht, Eén tegen 100 en Koffietijd aandacht te 
besteden aan vluchtelingen en VluchtelingenWerk. 
 

 
Kanjers van Goud: helden van VluchtelingenWerk
Martijn Krabbé spreekt in het televisieprogramma Kanjers 
van Goud met Claire Korpershoek, een van onze 
medewerkers in de noodopvang in Amsterdam. Zij vertelt 
over vluchtelingen als Ziad, die in Syrië een vrije opvoeding 
genoot van een moslim vader en een christelijke moeder. 
Het gezin wordt daarom als heidens gezien, de broer van 
Ziad wordt vermoord. Het gezin vlucht hierop naar 
Nederland. Hier staat meer informatie en kan de uitzending 
worden bekeken.

Bij het Goed Geld Gala ontvangt Dorine Manson de giften voor VluchtelingenWerk van Michiel Verboven (Managing Director) van de Nationale Postcode Loterij.

Foto: Roy Beusker
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Bijdrage Nationale Postcode Loterij zeer waardevol
De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede 
doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en 
groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede 
doelen en geeft bekendheid aan hun werk. 

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. 
Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen  
2,8 miljoen huishoudens mee met de loterij. Deelnemers 
maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en 
steunen met de helft van hun lotprijs jaarlijks ruim honderd 
goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de 
Postcode Loterij is ruim 5 miljard euro aan mens en natuur 
geschonken. 

VluchtelingenWerk is al sinds het begin beneficiënt van de 
Postcode Loterij. Wij besteden de giften aan het behartigen 
van de belangen van vluchtelingen tijdens hun 
asielprocedure en hun integratie in Nederland. 
VluchtelingenWerk bedankt de Nationale Postcode Loterij 
en alle deelnemers voor hun steun. 

Samenwerking culturele sector en bedrijfsleven 
Meer dan vierhonderd bedrijven en organisaties benaderen ons in 
2016 met een voorstel, idee en/of met een verzoek voor 
samenwerking. Veel bedrijven doen een kleine of grotere donatie, 
soms in de vorm van een deel van de opbrengst van hun product, 
soms als een eenmalige gift. In meerdere bedrijven zien 
medewerkers af van hun kerstpakket en doneren de waarde aan 
VluchtelingenWerk. Dit laatste levert € 71.000 op. 
Eind 2016 biedt de hele Amsterdamse cultuurbranche, bestaande uit 
180 culturele instellingen, aan om maandelijks een flink aantal 
gratis kaartjes voor vluchtelingen beschikbaar te stellen. Een 
bijdrage in de vorm van een voorstelling is enorm waardevol voor 
vluchtelingen. Voor cultuur is taal vaak niet nodig en het biedt 
welkome afleiding en troost. Ook bieden de Amsterdamse 
cultuurinstellingen aan een stagepool voor vluchtelingen op te 
zetten. 
Het Nederlands Film Festival brengt dertig vluchtelingen in contact 
met een relatie binnen hun netwerk, in de hoop dat dit leidt tot 
stages of arbeidsplaatsen. De Stadsschouwburg Amsterdam stelt 
bovendien haar hele pand ter beschikking voor de bijeenkomst 
‘Samen maken we het verschil!’ op 2 november. Er zijn ook bedrijven 
die hun expertise aanbieden, zoals Capgemini dat helpt bij het 
ontwikkelen van het e-learning programma Integratie. Veel 
bedrijven benaderen ons actief met de vraag hoe zij bij kunnen 
dragen aan arbeids participatie van vluchtelingen. Het aanbod is 
bijzonder divers, zowel qua gewenst opleidingsniveau (van hoog tot 
laag) als in de vorm, en varieert van het bieden van stageplaatsen 
tot scholing en coaching. 

Vanuit de verkoop van het pamflet ‘Broederschap’, waarin Frans Timmermans zijn persoonlijke kijk biedt op de toekomst van Europa en oproept tot broederschap, ontving 

VluchtelingenWerk een cheque van ¤ 20.000. Paul Mbikayi en Dorine Manson nemen de cheque in ontvangst.

Foto: Klaas Fopm
a
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Effectieve inzet van middelen
De planning- en controlcyclus start met het opstellen van 
jaarplannen. Hierin worden de strategische doelstellingen uit de 
meerjarige beleidsvisie vertaald naar concrete activiteiten. 
VluchtelingenWerk wil haar middelen zo veel mogelijk besteden  
aan haar doelstellingen en activiteiten die ten goede komen aan 
vluchtelingen. Daarom hebben we geen winstoogmerk en streven 
we ernaar het financiële resultaat op nul te houden. Gelet op de 
veelheid en complexiteit van onze activiteiten kan het echter 
voorkomen dat we door een kleine afwijking van 1 à 2% in de 
activiteiten een financieel effect (positief of negatief) van  
€ 1 miljoen tot € 2 miljoen hebben. In 2016 komt het resultaat uit op 
€-834.000. Sinds 1 oktober 2016 stelt het landelijk bestuur de 
begroting van de vereniging vast. Daarna keuren de landelijke raad 
van toezicht en de verenigingsraad de begroting goed. Deze 
procedure geldt ook voor de jaarrekening.  
Het bestuur, de raad van toezicht en de verenigingsraad houden 
gedurende het jaar de vinger aan de pols via financiële 
uitvoeringsrapportages. 

VluchtelingenWerk verantwoordt de kosten van beheer en 
administratie apart. Onder deze kosten vallen onder meer de kosten 
van het bestuur, secretariaten, financiën, ICT, huisvesting, 
personeelszaken en facilitair beheer. De bracheorganisatie Goede 
Doelen Nederland adviseert haar leden om niet meer dan 6% van de 
totale kosten te besteden aan beheer en administratie. 
In 2016 bedraagt het aandeel kosten voor beheer en administratie 
1,58% van de totale kosten. 

Risicoanalyse Landelijk Bureau
VluchtelingenWerk houdt een algemene reserve (continuïteits-
reserve) aan om bij abrupte inkomstenschommelingen de 
activiteiten te kunnen voortzetten. De branchevereniging Goede 
Doelen Nederland en het Centraal Bureau Fondsenwerving hanteren 
een maximumnorm van 150% van de jaarlijkse kosten van de 
werkorganisatie, voor VluchtelingenWerk maximaal € 12,9 miljoen. 
VluchtelingenWerk blijft daar zeer ruim onder. De daadwerkelijke 
omvang van de continuïteitsreserve ligt in 2016 op € 7,7 miljoen.  
Het contract met de Nationale Postcode Loterij loopt tot eind 2017. 
In dit jaar gaat VluchtelingenWerk in gesprek over het vervolg van 
de subsidierelatie. Het is voor ons van groot belang dat deze wordt 
voortgezet. Het aanhouden van reserves op een spaarrekening 
brengt niets op en kost in sommige gevallen zelfs geld. Daarom 
heeft VluchtelingenWerk een deel van haar reserves ondergebracht 
bij een professionele vermogensbeheerder. 

We verwachten hierop een jaarlijks rendement van 3 à 5%, maar we 
rekenen de mogelijke opbrengsten niet mee in onze begroting. 
Uiteraard wordt de opbrengst wel verantwoord in de jaarrekening. 
De aandelen en obligaties waarin is belegd, worden door 
Sustainalytics gescreend op duurzaamheid. Hierbij wordt onder 
andere gekeken naar bedrijfsethiek, werknemersrechten en de 
producten die een bedrijf maakt. Zo beleggen we bijvoorbeeld niet 
in kernenergie, wapens of niet-duurzame bosbouw. 
VluchtelingenWerk heeft met haar activiteiten op het gebied van 
begeleiding van vluchtelingen, gezinshereniging, inburgering, 
helpdeskadviezen en meer voortdurend te maken met groei- en 
krimpsituaties. Het eigen vermogen van VluchtelingenWerk is nodig 
en voldoende om aan schommelingen het hoofd te bieden. 

Kosten fondsenwerving onder CBF-percentage
De kosten van fondsenwerving van VluchtelingenWerk bedragen 
11,3% van de inkomsten uit fondsenwerving. Deze kosten mogen 
van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gemiddeld 25% 
bedragen over een periode van drie jaar. Hier blijft Vluchtelingen-
Werk ruim onder.

Organisatie

Visie2020
In 2016 werken we toekomstscenario’s uit waarbij we rekening 
houden met variaties in het aantal asielzoekers en verschillende 
ontwikkelingen in het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. 
Op basis hiervan formuleren we een nieuwe verenigingsvisie die 
ons de komende vier jaar (2017-2020) richting geeft: Visie2020. 
Deze visie beschrijft hoe we ons ideaal van een verwelkomende 
samenleving op het gebied van asiel, integratie en draagvlak voor 
vluchtelingen dichterbij brengen. Ook formuleren we onze 
vernieuwingsagenda voor de komende jaren. Zo willen wij ons 
bijvoorbeeld richten op meer maatwerk voor vluchtelingen, 
vluchtelingen meer betrekken bij ons werk en nieuwe vormen van 
vrijwilligerswerk ontwikkelen. 

Visie op inburgering
In 2016 beschrijven we in onze Visie op inburgering het huidige 
beleid, de verbeteringen die wij nodig achten en de rol van 
VluchtelingenWerk hierin. We gebruiken deze visie bij onze lobby, 
voorlichting, maatschappelijke begeleiding, het signaleren van 
knelpunten en bij ons eigen cursusaanbod.

Visie op arbeidsparticipatie
In 2016 beschrijven we ook onze Visie op arbeidsparticipatie.  
We benadrukken hierin dat werk een belangrijk aspect is van 
integratie en roepen daarom op tot een parallelle benadering van 
integratie en arbeidsparticipatie. Dit vereist een nieuwe vorm van 
samenwerking met en tussen werkgevers, opleidingen en 
gemeenten. 
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Veranderproces en nieuw besturingsmodel
In 2016 zijn er drie fusies waarmee het aantal regionale 
lidstichtingen van VluchtelingenWerk van twaalf naar zeven gaat. 
Op 1 oktober 2016 gaat het nieuwe besturingsmodel van de 
vereniging van start. Vanaf die datum heeft VluchtelingenWerk een 
landelijke raad van toezicht en een bestuur. Ook de zeven 
lidstichtingen gaan op dat moment over op het nieuwe 
besturingsmodel. Elke stichting werkt met een regionale raad van 
toezicht en een directeur-bestuurder. 
Het bestuur van VluchtelingenWerk bestaat uit een onafhankelijk 
voorzitter (tevens verantwoordelijk voor het Landelijk Bureau) en 
de zeven directeur-bestuurders van de lidstichtingen. In juli 2017 
volgen de laatste twee fusies, zodat VluchtelingenWerk vanaf 
midden 2017 vijf regionale lidstichtingen heeft.

Impact vrijwilligers op welzijn vluchtelingen groot 
In 2016 groeit het aantal vrijwilligers van 11.000 naar 13.500. Ten 
opzichte van begin 2015 is dat een verdubbeling van het aantal 
vrijwilligers. Duizenden nieuwe vrijwilligers vragen ook om veel 
extra ondersteuning, scholing en begeleiding. 
De impact van de inzet van vrijwilligers is groot. In een onderzoek 
uit mei 2015 van internationaal adviesbureau Stewart Redqueen is 
berekend dat de waarde van de inzet van vrijwilligers voor 
VluchtelingenWerk tientallen miljoenen per jaar bedraagt.  
Een aantal concrete voorbeelden van hoe onze vrijwilligers het 
verschil maken, is dat door hun begeleiding: 
•  vluchtelingen actiever zijn op de arbeidsmarkt,
•   vluchtelingen minder risico lopen in financiële problemen te 

komen,
•   minder vluchtelingen het gevaar lopen hun huis uitgezet te 

worden.

In 2016 besluit het bestuur tot het aanstellen van een adviseur 
vrijwilligersbeleid.

Aantal vrijwilligers

Klachtenafhandeling
VluchtelingenWerk kent een klachtenregeling. In 2016 registreren 
we achttien meldingen van ontevreden cliënten, vrijwilligers of 
mensen die met onze organisatie te maken hebben gehad. In 
vijftien gevallen kunnen we succesvol bemiddelen. In drie gevallen 
leidt het tot een klacht, waarvan er twee deels gegrond worden 
verklaard. In twee gevallen leidt de klacht tot aanbevelingen in het 
werkproces, die zijn overgenomen door de betrokken regionale 
stichting. Een aanbeveling over het reglement zelf wordt bij de 
herziening in 2017 meegewogen. 

Personeelsbeleid
In 2016 groeit het personeelsbestand vanwege de hoge instroom 
van vluchtelingen in 2015 en begin 2016. Het personeel in de regio 
neemt toe van 837 naar 1.130 betaalde medewerkers. Het aantal 
medewerkers op het Landelijk Bureau groeit met 30%, van 102  
naar 130. 
Het percentage ziekteverzuim voor het Landelijk Bureau, exclusief 
zwangerschaps- en bevallingsverlof, is 4,5%. Dat is een stijging van 
twee procentpunt ten opzichte van 2015. Het verzuim is beperkt 
beïnvloedbaar. 

Vanuit de verkoop van het pamflet ‘Broederschap’ van Frans Timmermans ontving 

VluchtelingenWerk een cheque van 20.000. In zijn pamflet biedt Timmermans zijn 

persoonlijke kijk op de toekomst van Europa, waarbij hij oproept tot broederschap.

2013 6.800

2014 7.500

2015 11.000

2016 13.500

Portret: nieuwe vrijwilliger 

Florrie de Pater: ‘Ik ben dit werk gaan 
doen om mensen te ontmoeten uit 
andere landen en culturen. Het had ook 
te maken met de algemene sfeer in 
Nederland. Dat gezeur over “Nederland 
is vol”, dat vind ik zulke flauwekul.’

Foto: Goedele M
onnens
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VluchtelingenWerk Volg Systeem biedt meer privacy
Het VluchtelingenWerk Volg Systeem (VVS) is een monitorings-
systeem waarin alle gegevens van cliënten staan.  
De afgelopen twee jaar stijgt het aantal actieve gebruikers binnen 
de organisatie van 3.400 naar 6.200. In dezelfde periode investeren 
we met name in de bescherming van de privacy van onze cliënten. 
Daarbij houden we rekening met de recente nationale wetgeving 
vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens en aankomende Europese 
regelgeving. 
In 2016 werken we aan een volledig herontwerp van het VVS, dat 
gebruiksvriendelijker, veiliger en beter te beheren is. Lancering van 
de nieuwe versie lukt niet binnen het kalenderjaar, maar wel begin 
2017. De reden daarvoor is dat we meer functies ontwikkelen dan 
oorspronkelijk gepland. 

Groei in ICT
Het aantal werkplekken groeit in 2016, als gevolg van de uitbreiding 
van het personeel, van 2.350 naar 3.100. Ook het aantal ICT 
gebruikers groeit fors, van 11.500 naar 16.500 in één jaar tijd.  
De ICT helpdesk verwerkt 28.000 vragen van medewerkers, 
tegenover 17.500 vragen in 2015.

Foto: Goedele M
onnens

Marcel is de maatschappelijk begeleider van Teklit. Inmiddels zijn de twee ook goede vrienden geworden.
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6. Bestuur en toezicht
In dit hoofdstuk legt VluchtelingenWerk verantwoording af over hoe bestuur en toezicht zijn geregeld. 

De vereniging en de regionale stichtingen 
Het landelijk bestuur van de vereniging VluchtelingenWerk Nederland 
bestaat eind 2016 uit de directeur-bestuurders van de zeven regionale 
(lid-) stichtingen en een onafhankelijk voorzitter die tevens 
verantwoordelijk is voor het Landelijk Bureau. Elk bestuurslid heeft 
een of meerdere inhoudelijke portefeuilles, zoals belangenbehartiging 
en internationale zaken, vrijwilligers, kwaliteit, positionering en 
bedrijfsvoering.
Conform de statuten moeten bepaalde bestuursbesluiten, zoals het 
vaststellen van een jaarplan en begroting en het vaststellen van de 
visie, worden goedgekeurd door de landelijke raad van toezicht en de 
verenigingsraad. De verenigingsraad bestaat uit de zeven 
afgevaardigden: één raad van toezicht-lid uit elke regionale stichting. 
De verenigingsraad benoemt de leden van de landelijke raad van 
toezicht.
Voor de uitvoering van diverse verenigingstaken en het faciliteren van 
de regionale stichtingen heeft de vereniging een Landelijk Bureau.  
Het Landelijk Bureau staat onder leiding van de voorzitter van het 
bestuur. In 2016 is de vereniging overgegaan op het nieuwe 
besturingsmodel.

Landelijke raad van toezicht
Sinds 1 oktober 2016 heeft de vereniging een landelijke raad van 
toezicht. Een commissie Selectie en (her)benoeming is in december 
2016 gestart met de werving van leden voor de vacante posities in de 
raad van toezicht. De leden worden benoemd voor een periode van 
maximaal vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd.
Op 31 december 2016 bestaat de landelijke raad van toezicht van de 
vereniging uit de volgende personen (allen benoemd per 1 oktober 
2016):

Jan van Zijl, voorzitter
Frank Rövekamp, vicevoorzitter
Zakia Guernina
Dagmar Oudshoorn

Drie posities zijn op 31 december 2016 vacant.

De leden van de landelijke raad van toezicht ontvangen geen beloning 
voor hun werkzaamheden. Wel ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding 
van € 1.500 op basis van de vrijwilligersregeling. De ontvangen 
vergoedingen staan in de jaarrekening van 2016 per persoon 
verantwoord. 

 
Hoofd- en nevenfuncties 
toezichthouders
 
Jan van Zijl, voorzitter raad van toezicht
• Hoofdfunctie: vicevoorzitter ABP (per 1 april 2016)
• Relevante nevenfuncties:
 voorzitter Platform Beroepsonderwijs
 voorzitter commissie Ruim Baan voor Oost-Groningen
 voorzitter NGO Leren van Elkaar
  voorzitter Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven
 voorzitter Stichting van het Onderwijs
 lid raad van toezicht Platform Bèta Techniek
 lid raad van advies Stichting GAK Fonds
 lid raad van toezicht Oxfam Novib

Frank Rövekamp, vicevoorzitter raad van toezicht 
• Relevante nevenfuncties:
 voorzitter raad van commissarissen Vodafone Duitsland
 lid raad van commissarissen van Unit 4
 lid raad van commissarissen van PostNL
 lid raad van commissarissen Koninklijk Theater Carré
 lid bestuur van Kasteel de Haar
 lid board van Refugees United

Zakia Guernina, lid raad van toezicht 
• Hoofdfunctie: interim executive digitalisering
• Relevante nevenfuncties:
 lid raad van toezicht Hogeschool Utrecht
 lid raad van toezicht Resto van Harte
 lid raad van commissarissen van Woonzorg Nederland

Dagmar Oudshoorn-Tinga, lid raad van toezicht 
• Hoofdfunctie: burgemeester Uithoorn
• Relevante nevenfuncties:
 lid raad van toezicht Nederlandse Adoptie Stichting 
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Bestuur
Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, stelt de financiële 
richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse leiding. De werkwijze van het bestuur wordt nader geregeld 
in een bestuursreglement. Dit bestuursreglement wordt in de loop van 
2017 gepubliceerd. 

Op 31 december 2016 bestaat het landelijk bestuur van de vereniging 
uit de volgende personen (allen benoemd per 1 oktober 2016):

Dorine Manson, voorzitter van het bestuur, tevens belast met de leiding 
van het Landelijk Bureau
Klaas van Gelder, tevens interim directeur-bestuurder 
VluchtelingenWerk Midden-Nederland (aanstelling tot 1 juli 2017)
Christine Hillemans, tevens directeur-bestuurder van 
VluchtelingenWerk Noord-Nederland
Mirjam Huisman, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk 
Zuidwest-Nederland 
Piet de Kroon, tevens interim directeur-bestuurder SNV Brabant-
Centraal (aanstelling tot 1 juli 2017)
Tineke Parson, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk 
Noordwest-Nederland
Jacqueline de Visser, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk 
Zuid-Nederland
Jan van der Werff, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk 
Oost-Nederland

De landelijke raad van toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen 
van een maatschappelijk passende beloning, contractduur, 
rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor de voorzitter van het 
bestuur. Wat betreft de zeven directeur-bestuurders zijn de 
betreffende regionale raden van toezicht hiervoor verantwoordelijk. 
Over de beloning van de directeur-bestuurders wordt verantwoording 
afgelegd in de jaarrekeningen van de regionale stichtingen. 

 
Relevante nevenfuncties 
bestuursleden
 
Dorine Manson, bestuursvoorzitter
• Relevante nevenfuncties: 
 lid bestuur JINC
 lid bestuur Refugee Talent Hub
 lid raad van toezicht Museum Het Rembrandthuis
 lid raad van commissarissen Stadsherstel Amsterdam NV
 lid raad van advies College voor de Rechten van de Mens

Klaas van Gelder, bestuurslid
• Relevante nevenfuncties: 
  vicevoorzitter cliëntenraad Ziekenhuis Amstelland, 

Amstelveen
 secretaris bestuur D66 afdeling Amstelveen
 
Christine Hillemans, bestuurslid
• Relevante nevenfuncties: 
 past president Lionsclub Skiramere
 bestuurslid Vrouwennetwerk Groningen
 lid Wmo raad Slochteren

Mirjam Huisman, bestuurslid
• Relevante nevenfuncties: geen

Piet de Kroon, bestuurslid
• Relevante nevenfuncties: 
  vertrouwenspersoon Integriteit van de vereniging Ons 

Middelbaar Onderwijs (OMO)

Tineke Parson, bestuurslid
• Relevante nevenfuncties: geen

Jacqueline de Visser, bestuurslid
• Relevante nevenfuncties: geen

Jan van der Werff, bestuurslid
• Relevante nevenfuncties: 
  commissielid Ruimte en Financiën, gemeente Montferland 

(namens PvdA) 

Alle nevenfuncties van de bestuursleden zijn onbezoldigd. Geen van de 
nevenfuncties zijn verbonden aan de hoofdfunctie van de 
bestuursleden. De nevenfuncties geven uitdrukking aan de 
maatschappelijke betrokkenheid van de bestuursleden in brede zin.
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Vergaderingen van landelijke raad van toezicht en  
verenigingsraad
Tot de statutenwijziging op 1 oktober 2016 vergadert het toenmalig 
landelijk bestuur viermaal in 2016. De raad van toezicht vergadert 
tussen 1 oktober en 31 december 2016 twee keer, onder meer over de 
goedkeuring van de begroting en de Visie2020. 

In 2016 komt de verenigingsraad driemaal samen. De verenigingsraad 
keurt de jaarrekening 2015 en het werkplan en de begroting 2017 goed, 
besluit over de voortgang van het veranderproces (opschaling naar 5 
lidstichtingen en invoering van het nieuwe besturingsmodel), stelt het 
profiel voor leden van de landelijke raad van toezicht vast en benoemt 
een tijdelijke commissie selectie en (her)benoeming van raad van 
toezicht leden.

Benoemingen
Met het ingaan van de statutenwijziging op 1 oktober 2016 zijn de vier 
leden van de landelijke raad van toezicht en de acht leden van het 
bestuur in hun functie benoemd. De drie vacatures voor leden van de 
landelijke raad van toezicht worden zo spoedig mogelijk ingevuld.

Intern en extern toezicht
Het interne toezicht loopt via bestuursbesluiten, toetsing van 
financiële aspecten door de financiële auditcommissie van de raad van 
toezicht, keuring van specifieke besluiten door de raad van toezicht en 
bespreking van hoofdlijnen in de verenigingsraad. 
De ondernemingsraad heeft een eigen functie in het interne toezicht 
via de in de Wet op de ondernemingsraden neergelegde bepalingen. 

Het externe toezicht loopt mede via de accountant. De accountant 
neemt kennis van en controleert de jaarstukken, de administratieve 
organisatie en de interne beheerssystemen bij VluchtelingenWerk.  
De accountant rapporteert over de interim controle in zijn 
Managementletter en bij de Jaarrekening in zijn Accountantsverslag.
Het externe toezicht wordt mede gedaan door het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF). Het CBF houdt toezicht op de normen en geeft 
een keurmerk door de erkenningsregeling. VluchtelingenWerk heeft 
het CBF-keurmerk en is daarmee gehouden aan de rechten en 
verplichtingen van een goededoelenorganisatie. VluchtelingenWerk is 
aangesloten bij de branchevereniging Goede Doelen Nederland.

Financiële adviescommissie
Door het gewijzigde besturingsmodel is ook de positie van de 
financiële adviescommissie in de loop van 2016 gewijzigd. In de oude 
situatie, tot 1 oktober, bestond de commissie die was ingesteld door de 
verenigingsraad, uit twee onafhankelijke deskundigen. De commissie 
adviseerde de verenigingsraad over de begroting en de jaarstukken. De 
commissie is in 2016 tweemaal bijeen geweest en heeft geadviseerd 
over de jaarrekening 2015 en de begroting 2017.
In het nieuwe besturingsmodel is sprake van een financiële 
auditcommissie van de raad van toezicht.

Overige adviescommissies
De vereniging kent nog drie bestuursadviescommissies: de 
Vluchtelingenadviesraad, de commissie Asiel en de commissie Opvang 
en Integratie. Deze adviescommissies geven gevraagd en ongevraagd 
advies inzake beleid en strategie van VluchtelingenWerk Nederland. 
De Vluchtelingenadviesraad is in 2016 opgericht uit vluchtelingen met 
een diverse achtergrond, die vanuit hun kennis en ervaring de 
vereniging adviseren. De commissie Asiel en de commissie Opvang en 
Integratie bestaan uit onafhankelijke experts uit zowel de 
uitvoeringspraktijk als de wetenschap. Gemiddeld komen de 
commissies twee à drie keer per jaar bijeen.
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uitkomst 2015 uitkomst 2016
Begeleiding asielzoekers

Aantal asielzoekers (eerste aanvraag) 43.000 18.100

Totaal aantal asielzoekers in de opvang gedurende het jaar (potentieel bereik) 84.800 82.800

Bereikt aantal asielzoekers in opvang 77.200 80.800

Begeleide asielzoekers als percentage van het potentieel bereik 91% 98%

Regionale stichtingen VluchtelingenWerk Nederland

Aantal regionale stichtingen tevens lid van de vereniging 12 7*

Aantal gemeenten waar VluchtelingenWerk aanwezig is 295 289

Dekkingsgraad bij totaal aantal gemeenten 75% 74,1%

Aantal vrijwilligers (indicatie) 11.000 13.500

Aantal medewerkers (inclusief Landelijk Bureau) 837 1.130 

Aantal medewerkers Landelijk Bureau 102 (88 fte) 130 (113 fte)

Financiën VluchtelingenWerk 

VluchtelingenWerk Nederland Landelijk Bureau totale baten (omzet) € 34,8 mln. € 39,7 mln.

VluchtelingenWerk Nederland Vereniging totaal baten (omzet) € 73 mln. € 97 mln.

Eigen fondsenwerving

Aantal donateurs 65.000  67.500

Totaal fondsenwerving (incl. legaten en vermogensfondsen) Landelijk Bureau € 7,5 mln. €7,7 mln.

Trainingen, Opleiding, Cursussen

Aantal deelnemers vanuit regionale stichtingen aan opleiding, cursussen en trainingen 6.300 9.800

Kindervakantieweken

Aantal weken 41 42

Totaal aantal deelnemers kindervakantieweken 640 760

Bekendheid en waardering (Charibarometer)

Bekendheid VluchtelingenWerk bij Nederlandse bevolking 63% 65%

Waardering door Nederlandse bevolking 62 62

Communicatie 

Aantal unieke bezoekers website 1.030.000 1.228.000

Aantal volgers op Twitter 10.500 12.500

Aantal volgers op Facebook 27.500 40.100

Oplage VluchtelingenWerk Magazine 28.500 30.000

Helpdesk en VluchtWeb

Aantal inlogacties VluchtWeb (indicatie) 150.000 177.000

Aantal vragen aan de Helpdesk 7.300 10.900

*   De daling van het aantal regionale stichtingen dat tevens lid is van de vereniging is het gevolg van fusering.

7.  VluchtelingenWerk Nederland in cijfers
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VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
T (020) 346 72 00
F (020) 617 81 55
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl


