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Voorwoord 
Van de miljoenen mensen wereldwijd die op de vlucht zijn, komen er in 
2015 duizenden naar Nederland die hier bescherming krijgen en deel 
gaan uitmaken van onze samenleving. 
Daarom starten we 2016 met het manifest Samen maken we het 
verschil!, waarin we oproepen tot samenwerking tussen vluchtelingen, 
burgers, overheden, bedrijven, media en maatschappelijke 
instellingen. En wat een reacties hebben we gekregen op onze  
oproep samen in vluchtelingen te investeren!
Meer dan vierhonderd bedrijven en veel particulieren zoeken 
afgelopen jaar contact met ons om iets voor vluchtelingen te geven 
of te doen. Er melden zich bijna 2.500 nieuwe vrijwilligers en ook 
het aantal donateurs blijft groeien. Het laat zien hoeveel mensen in 
Nederland vluchtelingen een warm hart toedragen.  
Wij pleiten al heel lang om vluchtelingen zo snel mogelijk na aankomst 
in Nederland actief te laten zijn en met hun integratie te laten starten. 
Hoe eerder je met de taal kunt beginnen, hoe sneller je echt deel uit 
kunt maken van de samenleving.  
Daarom zijn we ook heel blij dat asielzoekers al in de opvang kunnen 
beginnen met Nederlandse les en vrijwilligerswerk.  
Ook in de toekomst zullen we ons blijven inzetten om vluchtelingen bij 
te staan tijdens de asielprocedure en hun 
integratie in de samenleving.
 
Dorine Manson, 
VluchtelingenWerk Nederland
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VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie  
die opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. 
We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze 
mensen in een kwetsbare positie. Zij zijn huis en haard ontvlucht 
vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele oriëntatie, afkomst 
of religie.

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

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

Marcel is de maatschap
pelijk begeleider van Teklit. 
Inmiddels zijn de twee ook 
goede vrienden geworden.

Wie zijn we en wat doen we?



4 5

In 2016:
•   Begeleiden we ruim 80.000 asielzoekers bij hun asielprocedure.
•   Zijn onze 7 regionale stichtingen actief in 289 gemeenten.
•    Ondersteunen we meer dan 58.000 vluchtelingen bij hun 

integratie in de samenleving.
•   Helpen we bijna 10.000 mensen met hun gezinshereniging.
•    Beantwoordt de Helpdesk ruim 10.000 vragen van vrijwilligers, 

asieladvocaten en medewerkers.
•    Organiseren we voor meer dan 700 kinderen en hun ouders een 

fijne vakantieweek.
•   Bezoeken 40.000 mensen de Open azc dag.

2014 € 3.733.000 2015 € 7.455.000 2016 € 7.091.0002013 € 3.157.000

Aantal vluchtelingen begeleid in de gemeenten

Aantal asielzoekers begeleid tijdens de asielprocedure

2013 21.800

2013 16.000

2014 42.500

2014 21.200

2015 77.200

2015 29.200

2016 80.800

2016 58.500

2013 48.000

2014 50.000

2015 65.000

2016 67.500

Aantal donateurs

Totaal eigen fondsenwerving

2013 6.800

2014 7.500

2015 11.000

2016 13.500

Aantal vrijwilligers



Wat ging goed?  

Stagiaire Mayke (links) 
helpt vluchtelingen 
met praktische zaken 
zoals inschrijving bij de 
gemeente en het aansluiten 
van gas, water en licht.
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Nederlands leren in de opvang 
Asielzoekers mogen vanaf dit jaar al in de opvangcentra starten met 
het leren van de taal en met vrijwilligerswerk. Dit vergemakkelijkt 
hun integratie in onze samenleving. 
 
Lees hier meer over op pagina 13.   

 
Extra financiering maatschappelijke begeleiding 
Onze jarenlange lobby voor extra financiering voor maatschappelijke 
begeleiding wordt beloond.  
 
Lees hier meer over op pagina 13.

 
Aantal donateurs en vrijwilligers groeit  
Ook in 2016 steunen weer meer mensen ons werk. Het aantal 
donateurs groeit van 65.000 naar 67.500 mensen. Het aantal 
vrijwilligers neemt toe van 11.000 naar 13.500 mensen.  
 
Lees hier meer over op pagina 33 en 22.



Recordaantal deelnemers kindervakantieweken 
In 2016 gaat een recordaantal vluchtelingkinderen en 
eenoudergezinnen op vakantie met de kindervakantieweken.  
 
Lees hier meer over op 24.

 
Veel steun vanuit bedrijfsleven 
In 2016 benaderen meer dan vierhonderd bedrijven en organisaties 
ons met een voorstel of een verzoek voor samenwerking. Veel 
bedrijven doen een donatie of willen zich op een andere manier voor 
vluchtelingen inzetten.  
 
Lees hier meer over op pagina 34.

8 9

Wat kan beter? 
 
 

Nederland nodigt geen extra vluchtelingen uit 
We vinden dat Nederland meer vluchtelingen op uitnodiging moet 
laten overkomen. Kwetsbare vluchtelingen, zoals zieken, mensen 
met een beperking of alleenstaande vrouwen en kinderen moeten 
hiervoor in aanmerking kunnen komen. 
 
Lees hier meer over op pagina 12.

 
Vertraging gezinshereniging  
In de loop van het jaar zien we dat de wachttijden voor 
gezinshereniging oplopen. Daarom trekken we bij de overheid aan 
de bel. Vluchtelingen van wie gezinsleden zijn achtergebleven in het 
land van herkomst maken zich grote zorgen.  
 
Lees hier meer over op pagina 14.
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Opkomen voor vluchtelingen

Via overleg met ministeries, lobby bij het parlement,  
eigen onderzoek en door het mobiliseren van onze 
achterban komen we op voor de belangen van 
vluchtelingen. Dit jaar maken we ons sterk om meer 
vluchtelingen uit te nodigen en kaarten we opnieuw 
de lange wachttijden voor gezinshereniging aan. Ons 
jarenlange pleidooi om asielzoekers al in de opvang te 
laten starten met integreren vindt eindelijk gehoor. 

Manifest ‘Samen maken we het verschil in 2016!’ 
VluchtelingenWerk start 2016 met de presentatie van het manifest 
Samen maken we het verschil!. We pleiten voor een nieuwe aanpak 
waarin de participatie van vluchtelingen in de samenleving centraal 
staat. De komst van meer vluchtelingen naar Nederland betekent 
niet alleen een grote uitdaging voor henzelf, maar ook voor de 
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’. 

In 2016 komen veel 
vluchtelingen uit Syrië met 
een rubberboot aan op de 
Griekse eilanden. 



Nederland kan meer vluchtelingen uitnodigen 
Het uitnodigingsbeleid voor vluchtelingen is voor ons in 2016 een 
belangrijk punt. We vinden dat Nederland en de Europese Unie 
meer vluchtelingen op uitnodiging moeten laten overkomen. 
Juist kwetsbare vluchtelingen, zoals zieken, mensen met een 
beperking of alleenstaande vrouwen en kinderen zijn onveilig in 
vluchtelingenkampen. Zij moeten in aanmerking komen voor een 
versnelde procedure via een uitnodiging. We lobbyen hiervoor op 
verschillende internationale conferenties in Genève en New York en 
benaderen ook de media hierover. 

Ondanks onze lobby lukt het ons niet om de overheid te overtuigen 
het huidige aantal van vijfhonderd uitgenodigde vluchtelingen te 
verhogen.

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. Helaas volhardt de overheid in het gesloten 
houden van de Europese buitengrenzen. 
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Nederlands leren in de opvang 
We vinden het belangrijk dat asielzoekers al tijdens hun 
asielprocedure kunnen meedoen in de samenleving. Hiervoor pleiten 
we al jarenlang. In 2016 lopen de wachttijden in de asielprocedure 
op, waardoor het extra belangrijk is dat mensen alvast deel kunnen 
nemen aan onze maatschappij en Nederlands kunnen leren. 

	 	Resultaat: Gelukkig besluit de overheid dit jaar eindelijk dat 
asielzoekers al tijdens de asielprocedure mogen beginnen met 
Nederlandse les en met vrijwilligerswerk. 

Ook start een aantal gemeenten samen met ons een project waarbij 
erkende vluchtelingen een huis krijgen in dezelfde gemeente als 
het asielzoekerscentrum waarin zij wonen. Zo gaat hun opgebouwde 
netwerk niet verloren en kunnen zij snel starten met hun integratie.

Extra financiering maatschappelijke begeleiding 
Onze vrijwilligers ondersteunen via maatschappelijke begeleiding 
vluchtelingen bij het vinden van hun weg in Nederland. Zo worden 
vluchtelingen zo snel mogelijk zelfredzaam en nemen zij actief deel 
aan de samenleving. Al jaren pleit Vluchtelingen Werk voor extra 
financiering voor maatschappelijke begeleiding. In 2016 heeft onze 
lobby resultaat.

	 	Resultaat: Het bedrag voor maatschappelijke begeleiding wordt 
verhoogd naar € 2.370 per vluchteling. Deze verhoging blijft 
ook in 2017 gehandhaafd. Bovendien wordt in 2016 besloten 
om per 1 juli 2017 deze begeleiding in de Wet inburgering vast 
te leggen. Hierdoor zijn gemeenten verplicht om vluchtelingen 
maatschappelijke begeleiding te bieden.
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Wachttijden gezinshereniging lopen op  
In de loop van het jaar zien we dat de wachttijden voor 
gezinshereniging oplopen. Daarom trekken we bij de overheid aan 
de bel. Vluchtelingen van wie gezinsleden zijn achtergebleven, 
maken zich grote zorgen, bijvoorbeeld over hun gezinnen die nog in 
de belegerde Syrische stad Aleppo zitten. Elke dag dat de komst van 
hun vrouw en kinderen langer duurt, is er een teveel. 

Uiteindelijk zet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meer 
personeel in voor de behandeling van de aanvragen. Maar het zal nog 
tot ver in 2017 duren voor de achterstanden zijn weggewerkt.

Aanpassing regels gezinshereniging Eritrea  
Bij Eritrese gezinsherenigingsaanvragen merken we dat de 
overheid 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 contact te leggen met de Eritrese autoriteiten. Als de overheid 
erachter komt dat vluchtelingen het land illegaal hebben verlaten, 
kunnen zij daarvoor vervolgd worden. Nadat we dit aankaarten bij 
het ministerie wordt het beleid aangepast. 

  Resultaat: Gezinsleden van Eritrese vluchtelingen lopen minder 
gevaar bij gezinshereniging.
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Een Syrisch gezin wordt na 
lange tijd weer herenigd  
op Schiphol. 



VluchtelingenWerk voorziet medewerkers, vrijwilligers 
en advocaten van actuele informatie over de 
asielprocedure, de veiligheidssituatie in herkomstlanden 
en de rechtspositie van vluchtelingen. Zo kunnen zij 
vluchtelingen beter begeleiden. In 2016 krijgt onze 
Helpdesk een recordaantal vragen. Voor asieladvocaten 
organiseren we speciale bijeenkomsten. Daarnaast werken 
we mee aan internationale onderzoeken en publiceren we 
zelf ook internationale rapporten, bijvoorbeeld over de 
veiligheidssituatie in Ethiopië.

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 meer dan 10.000 
vragen, ruim 25% meer dan vorig jaar, een absoluut record.

17

Kennis delen

Goede informatie helpt 
onze medewerkers, 
vrijwilligers en advocaten 
om vluchtelingen beter te 
begeleiden.  
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Er waren:
• 2.220 vragen over de asielprocedure
• 4.660 vragen over landen van herkomst
• 4.030 vragen over integratie
 

Achtergrondinformatie over landen van herkomst  
De consulenten van onze unit Landeninformatie beantwoorden 
vragen van onder anderen advocaten over de situatie in landen 
waar asielzoekers vandaan komen. In 2016 stellen we bijvoorbeeld 
ter ondersteuning van de asielaanvraag van een Afghaanse atheïst 
een brief op die gebruikt wordt bij 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.

	 	Resultaat: De rechter is het eens met ons standpunt en de 
Afghaanse vluchteling krijgt een asielvergunning.

Twijfel over nationaliteit Eritrea en Somalië 
In 2016 ondersteunen we een paar zaken van Eritreeërs en Somaliërs 
waarvan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), na verlening van 
de asielvergunning, twijfelt over hun nationaliteit. Deze vluchtelingen 
dreigen hun verblijfsvergunning alsnog kwijt te raken. Dankzij onze 
informatie kan worden aangetoond dat de IND haar beslissing op 
onjuiste informatie en aannames baseert.

	 	Resultaat: De vluchtelingen behouden hun verblijfsvergunning en 
blijven zo beschermd tegen vervolging in het land van herkomst.

Scholing asieladvocaten 
We organiseren een aantal bijeenkomsten voor advocaten om hen 
te ondersteunen in hun werk. Daarnaast hebben 360 aangesloten 
advocaten toegang tot onze Helpdesk en de online database 
VluchtWeb. Ook ontvangen zij ons wekelijks online blad Update 
waarmee zij bijblijven over actuele uitspraken in asielzaken. 

Landenrapport Ethiopië 
In 2016 publiceren we, in opdracht van VN-vluchtelingenorganisatie 
UNHCR, een rapport over de veiligheidssituatie in Ethiopië. Het is 
de eerste publicatie die we voor UNHCR maken. De onafhankelijke 
rapporten van UNHCR worden door overheden wereldwijd gebruikt als 
basis voor hun asiel- en landenbeleid.

7.340 10.9106.460

Aantal vragen 2014 Aantal vragen 2015 Aantal vragen 2016



We ondersteunen onze regionale stichtingen om op alle 
nieuwe noodopvanglocaties tijdig nieuwe vrijwilligers 
te hebben. Ook zorgen we voor de nodige scholing van 
deze mensen. Daarnaast starten we nieuwe projecten, 
bijvoorbeeld om kinderen voor te lichten over de 
asielprocedure en om vluchtelingen te ondersteunen bij 
het oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onze 
kindervakantieweken bieden dit jaar meer kinderen en 
ouders dan ooit een weekje plezier en ontspanning. 

Begeleiding van asielzoekers in de (nood)opvang 
Duizenden asielzoekers worden in 2016 gehuisvest in sporthallen, 
evenementenlocaties, gevangenissen en andere vormen van 
noodopvang. Zij moeten soms maanden wachten voordat hun 
asielprocedure start. Wij proberen op al deze locaties tijdig een 
team van vrijwilligers te hebben om deze mensen bij te staan. 
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Ondersteuning regionale 
activiteiten

Tijdens de kinder
vakantieweken kunnen 
kinderen zich een week 
lang ontspannen en alle 
zorgen achter zich laten.  
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Onze 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. 

	 	Resultaat:  
•  We begeleiden meer dan 80.000 asielzoekers tijdens de 

asielprocedure.
 • In 2016 groeit het aantal vrijwilligers van 11.000 naar 13.500.  
 •  We bieden bijna 10.000 medewerkers en vrijwilligers een 

training of aanvullende scholing.

Voorlichting aan vluchtelingkinderen 
Via ons project EigenWijs maken we vluchtelingkinderen op 
verschillende manieren wegwijs in de asielprocedure en hun 
nieuwe leven in Nederland. Dit gebeurt op een interactieve manier, 
bijvoorbeeld door een filmpje, een stripboek en spelletjes. 

	 	Resultaat: Op twintig scholen die verbonden zijn aan een 
asielzoekerscentrum geven we voorlichting over wat de kinderen 
te wachten staat. 

	 		Resultaat: Op twaalf asielzoekerscentra bieden we wekelijkse 
spreekuren – Time4You – waar kinderen al hun vragen kunnen 
stellen. Dit helpt hen om het proces waar zij in zitten, beter te 
begrijpen.

Muzieklessen en concerten voor kinderen 
Voor vluchtelingkinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we 
muzieklessen, 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.

Werk: project VIP en Refugee Talent Hub 
Werk is een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede 
integratie van vluchtelingen. Daarom starten we met het project 
VIP, Vluchtelingen Investeren in Participeren. Het doel is om 
vluchtelingen via training en praktijkervaring te ondersteunen bij 
het vinden van werk. In 2016 starten ruim vijfhonderd vluchtelingen 
in het project.

	 	Resultaat: Zo’n 250 vluchtelingen van deze 500 mensen 
doen praktijkervaring op in de vorm van een stage of 
werkervaringsplek. Sommige vluchtelingen hebben al een baan 
gevonden.

Samen met bedrijven en de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF 
zetten we ook de Refugee Talent Hub op, een digitaal platform waar 
werkzoekende vluchtelingen, werkgevers en mentoren elkaar vinden. 

	 	Resultaat: Een paar honderd vluchtelingen hebben een profiel 
aangemaakt, tientallen mentoren volgen een training en vijftig 
bedrijven hebben zich aangemeld. 
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Kindervakantieweken 
In 2016 gaat een recordaantal vluchtelingkinderen en 
eenoudergezinnen op vakantie met de kindervakantieweken.  
Dankzij deze vakantieweken, die we al 26 jaar aanbieden, kunnen 
kinderen en hun ouders een weekje ongestoord genieten, plezier 
maken en alle zorgen achter zich laten. 

	 	Resultaat: 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.

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 ook inburgeringscursussen aan. 

	 	Resultaat: In 2016 volgen zo’n 5.400 cursisten onze 
inburgerings cursus op 92 locaties. De deelnemers waarderen de 
cursus met een cijfer variërend van 6,9 tot 8,6. 

Astrid (rechts) is vrijwilliger 
bij VluchtelingenWerk en 
helpt vluchtelingen bij hun 
integratie.



26 27

Communicatie en draagvlak

Via onze eigen mediakanalen, persvoorlichting en 
campagnes zetten we ons in om de steun voor vluchtelingen 
te vergroten. In 2016 laten we onder andere via de kaarten
actie Warm Hart en een petitie op de tram zien dat veel 
mensen solidair zijn met vluchtelingen in Nederland.  
Dit blijkt ook uit onderzoek dat we laten doen. De Open azc 
dag trekt twee keer zoveel mensen als het jaar ervoor. 

Campagne #rekenopmij  
Er zijn veel mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen en 
bereid zijn hen te helpen. Om dit 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.  
 
Onderzoek naar draagvlak 
Ter ondersteuning van de campagneboodschap laten we onderzoek 
doen 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.

Meer dan vierduizend 
mensen tekenen de petitie 
‘NEDERLAND IS VOL... met 
mensen die vluchtelingen 
een warm hart toedragen’. 
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Tram met steun voor vluchtelingen 
Voor € 5 kunnen mensen hun naam op een tram laten zetten om 
vluchtelingen een steuntje in de rug te geven. Vanaf Prinsjesdag 
rijdt de tram, met de slogan ‘NEDERLAND IS VOL... met mensen 
die vluchtelingen een warm hart toedragen’ een maand lang door 
Rotterdam en Amsterdam. Het Haagse openbaarvervoerbedrijf 
HTM wil de tram niet laten rijden omdat zij de boodschap te 
controversieel vindt. De actie krijgt hierdoor extra media-aandacht. 

	 	Resultaat: Meer dan vierduizend mensen tekenen deze ‘rijdende 
petitie’. 

Warm hart voor vluchtelingen 
In december lanceren we de kaartenactie Warm Hart, waarbij 
Nederlanders die positief staan tegenover vluchtelingen hen een 
kaart kunnen sturen.  

	 	Resultaat: Bijna 15.000 mensen vragen de kaart aan. In januari 
2017 overhandigen wij de eerste kaarten aan vluchtelingen in 
asielzoekerscentra. 

Verdubbeling aantal bezoekers Open azc dag  
In 2016 organiseren we voor de tweede keer de Open azc dag. 
Mensen kunnen op die dag vluchtelingen ontmoeten en ervaren hoe 
het leven in een asielzoekerscentrum is.  
 
	 	Resultaat: Op zaterdag 24 september openen meer dan zeventig 

asielzoekerscentra hun deuren voor ongeveer 40.000 mensen. 
Dit bezoekersaantal is meer dan twee keer zo hoog als het jaar 
ervoor. 

De Open azc dag in 2016 was wederom een groot succes  
met ongeveer 40.000 bezoekers.

NAAR WELK AZC 
GA JIJ? asielzoekers

-
centrum 



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%

2013 8.400

2014 13.900

2015 27.500

2016 40.100

2013 6.300

2014 7.600

2015 10.500

2016 12.500

Onze bekendheid stijgt 
Uit de Chari-barometer van onderzoeksbureau Mediad blijkt dat 
onze bekendheid verder groeit van 63% naar 65%. De waardering 
voor VluchtelingenWerk blijft gelijk: 62 op een schaal van 100. 

Daarnaast groeit het aantal bezoekers van onze website en het 
aantal volgers op Facebook en Twitter.

Bekendheid VluchtelingenWerk

Aantal volgers op Facebook

Aantal volgers op Twitter:
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In 2016 groeit het aantal donateurs opnieuw. Ook benaderen 
meer dan vierhonderd bedrijven ons met een voorstel tot 
samenwerking of voor een gift. Dankzij al deze steun kunnen 
we ons maximaal in blijven zetten voor vluchtelingen. 

Aantal donateurs blijft groeien  
Donateurs zijn onmisbaar voor ons werk. Hun donaties zorgen 
ervoor dat VluchtelingenWerk onafhankelijk kan blijven opereren als 
belangenbehartiger van vluchtelingen. Na de spectaculaire groei van 
het aantal donateurs in 2015, steunen ook in 2016 weer meer mensen 
ons werk.

	 	Resultaat: Het aantal donateurs groeit van 65.000 naar 67.500 
mensen. 

	 	Resultaat: De inkomsten uit particuliere fondsenwerving 
bedragen € 7.091.000.

Financiën en organisatie

Nieuwe donateur Edwin 
van Beveren: ‘Vluchtelingen 
moeten ondersteund 
worden, juist nu’. 
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Steun van de Nationale Postcode Loterij 
Begin 2016 maakt de Nationale Postcode Loterij bekend een 
recordbedrag van € 328 miljoen te schenken aan ruim honderd 
goede doelen op het gebied van mens en natuur. VluchtelingenWerk 
ontvangt, naast de structurele bijdrage van € 9 miljoen, een extra 
gift van € 3,1 miljoen voor extra begeleiding in asielzoekerscentra 
en hulp bij integratie. 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. 

Steun vanuit het bedrijfsleven  
In 2016 benaderen meer dan vierhonderd bedrijven en organisaties 
ons met een voorstel of verzoek voor samenwerking. Sommige 
bedrijven bieden hun expertise aan, zoals bij het ontwikkelen van 
het e-learning programma Integratie voor onze vrijwilligers. Veel 
bedrijven doen kleine of grotere donaties. In meerdere bedrijven 
zien medewerkers af van hun kerstpakket en doneren de waarde aan 
VluchtelingenWerk. Dit laatste levert € 71.000 op. 

Subsidies van de overheid  
We ontvangen in 2016 € 12.664.000 subsidie van het ministerie  
van Veiligheid en Justitie voor ons werk in asielzoekerscentra.  
Voor het trainen en begeleiden van onze vrijwilligers en 
medewerkers die vluchtelingen ondersteunen bij hun integratie 
krijgen we € 1.365.000 subsidie van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid.

Donateursservice

Heeft u vragen over doneren, wilt u een adreswijziging doorgeven 
of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de 
donateursservice.
 
E-mail  donateurs@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon  020 346 72 07
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Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam 
T 020 346 72 00 
info@vluchtelingenwerk.nl 
www.vluchtelingenwerk.nl

Wilt u ons volledige jaarverslag lezen? Of alles weten over 
onze financiën in 2016? Bekijk onze website:  
www.vluchtelingenwerk.nl/jaarverslag2016.


