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In de afgelopen dertig jaar heeft SVAZ expertise opge-
bouwd in zowel de maatschappelijke en juridische bege-
leiding van vluchtelingen en asielzoekers als in de uitvoe-
ring van projecten gericht op inburgering, taalverwerving 
en arbeidstoeleiding van vluchtelingen. Onze kennis 
stellen we ten dienste van vluchtelingen en asielzoekers, 
gemeenten, maatschappelijke organisaties, zelforganisa-
ties van vluchtelingen en samenwerkingspartners. Het 
lijkt goed te gaan met VluchtelingenWerk in onze regio. 
Zowel een gemeente als een bedrijf in de SVAZ regio 
kreeg eind 2013 de VluchtelingenWerkAward. Wethouder 
Andrée van Es ontving op 21 november 2013 namens de 
gemeente de prijs omdat Amsterdam echt een veilige 
haven is voor vluchtelingen met een status. Elke vluchte-
ling, die in Amsterdam wordt gehuisvest, kan rekenen op 
adequate maatschappelijke begeleiding tijdens de eerste 
jaren in ons land. De gemeente heeft beleid ontwikkeld 
om vluchtelingen hun inburgeringsexamen te laten halen 
en veel meer vluchtelingen aan het werk te laten komen. 
Naast de maatschappelijke begeleiding door SVAZ biedt 
Amsterdam nieuwe vluchtelingen het Taal- en Oriëntatie-
programma van dertien weken om hen voor te bereiden 
op hun verplichte inburgeringstraject. In de categorie
beste bedrijven kreeg Inntel Hotels in Zaandam de 
VluchtelingenWerkAward. Dit hotel geeft vluchtelingen 
de kans werkervaring op te doen en roept andere hotels 
op hetzelfde te doen. 
Het draagvlak voor vluchtelingen lijkt in 2013 te stabili-
seren. Uit onderzoek in opdracht van VluchtelingenWerk 
blijkt dat 74% van de Nederlanders vindt dat ons land 
bescherming moet bieden als vluchtelingen kunnen 
aantonen gevaar te lopen. In de SVAZ regio hebben 
nog nooit zoveel mensen (758) zich vrijwillig ingezet om 
vluchtelingen zich welkom te laten voelen en een goede 
start te geven. Op 1 februari 2013 trad het ‘Kinderpardon’ 
in werking. Kinderen met een asielachtergrond die meer 

dan vijf jaar in Nederland zijn, zouden op basis hiervan in 
aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Maar deze positieve ontwikkelingen hebben ook een 
verontrustende keerzijde. Het toelatings- en uitzetbeleid 
wordt steeds verder aangescherpt. De inburgerings-
cursussen zijn in 2013 niet langer een door gemeenten 
gefinancierd aanbod maar een verplichting waarvoor 
nieuwkomers zelf een lening moeten afsluiten. Ook de 
financiering van de maatschappelijke en juridische be-
geleiding van asielzoekers, vluchtelingen en uitgeproce-
deerden staat zwaar onder druk. Op aandringen van een 
overgrote meerderheid van de Tweede Kamer is in 2013 
per vluchteling die zich vestigt in een gemeente € 2000 
als extra budget voor de maatschappelijke begeleiding 
behouden. Dit bedrag wordt echter in 2014 gehalveerd 
naar € 1000 per persoon. Veel lokale politici gaven in de 
VluchtelingenBarometer 2012 al aan dat zij zich ernstig 
zorgen maken of die ondersteuning in de toekomst nog 
geboden kan worden. Zeer verontrustend is ook het 
beleid ten aanzien van uitgeprocedeerden. Gemeenten 
ondervinden dagelijks de gevolgen doordat een groot 
deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers op straat 
belandt. Ze kunnen of durven niet terug, terwijl de over-
heid hen ook niet kan uitzetten. Hierdoor ontstaat een 
daklozenprobleem met de daarbij behorende humanitaire 
en openbare ordeproblemen. De asielzoekers die een 
tentenkamp opzetten en daarna onderdak zochten in de 
Vluchtkerk in Amsterdam vormen slechts het topje van 
de ijsberg. Ze zijn het symbool van de onderliggende pro-
blemen: dat asielprocedures beter en zorgvuldiger moe-
ten, dat landen van herkomst soms te snel ‘veilig’ worden 
verklaard, en dat geen opvang wordt geboden tijdens de 
hele procedure. Niet iedereen die terug wil, kán daad-
werkelijk vertrekken – en het buitenschuldbeleid biedt 
onvoldoende soelaas, omdat het zeer mondjesmaat en 

Missie

Op basis van de Universele Verklaring van de rechten van de Mens, het Vluchtelingenverdrag en andere 

internationale verdragen heeft elk land niet alleen de plicht om vluchtelingen bescherming te verlenen door 

middel van asiel, maar ook om te voorkomen dat iemand wordt teruggestuurd terwijl er gegronde vrees bestaat 

voor vervolging of een mensonwaardige behandeling. Daarnaast betekent recht op bescherming ook toegang 

verlenen tot de samenleving. 

De Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan zet zich in voor het recht van bescherming van de asielzoekers 

en vluchtelingen in onze regio. Deze missie is tweeledig. Allereerst zet de organisatie zich in voor een humane 

asielopvang en rechtvaardige asielprocedure. Ten tweede beoogt de organisatie sociale en economische 

participatie van vluchtelingen, dus meedoen, wonen, werken kortom leven in de regio.

Met deze missie is de Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan een van de weinige organisaties die de 

belangen van vluchtelingen in de regio behartigt en die daarvoor ook een gevestigde naam heeft. Het is 

bovendien een organisatie met bijzonder gemotiveerde, betrokken en toegewijde medewerkers en vrijwilligers.

Kerntaken zijn:

• Rechtsbescherming en begeleiding rondom de asielprocedure.

• Begeleiding van vestiging van vluchtelingen. 

• Begeleiding van het inburgeringstraject van de nieuwkomers.

• De begeleiding van vluchtelingen naar beroepseducatie en/of werk. 

• Het bevorderen van sociale participatie van vluchtelingen.

Missie en kerntaken Voorwoord



Tabel 1   Totaal cliënten SVAZ 2013

mannen vrouwen Totaal

Amsterdam 1565 750 2315

Diemen 14 25 39

Uithoorn 9 10 19

Ouder Amstel 2 4 6

Zaanstad 178 132 310

Purmerend 16 21 37

Edam-Volendam 16 19 35

Waterland 18 9 27

Wormerland 11 15 26

Landsmeer 2 4 6

Oostzaan 3 2 5

Totaal 1834 991 2825

Figuur 1: Mannen en vrouwen onder de cliënten SVAZ 2013
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Figuur 3: Tien belangrijkste herkomstlanden cliënten SVAZ 2013
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Figuur 2: Leeftijdscategorieën cliënten SVAZ 2013
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erg formeel wordt toegepast. De vertrektermijnen zijn te 
kort, en tijdelijk onderdak in een zogenoemde vrijheids-
beperkende locatie (VBL) is voor hen die (nog) niet kun-
nen of durven terugkeren vaak geen optie. Met als gevolg 
een leven in de illegaliteit, op straat in de gemeenten. De 
Amsterdamse gemeenteraad besloot in april opvang en 
begeleiding te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers 
die niet kunnen worden uitgezet. Het gemeentebestuur 
verzocht SVAZ de dossiers van 159 Vluchtkerkbewoners 
op hun juridisch perspectief te onderzoeken. 
Per 1 december werd deze groep vluchtelingen onder 
voorwaarden in de Vluchthaven gehuisvest.

In tegenstelling tot de verwachtingen – gezien het 
restrictieve toelatingsbeleid – nam de instroom van 
asielzoekers in Nederland in 2013 toe (van 13.095 in 2012 
tot 16.470 in 2013). Somalië, Afghanistan, Irak en Iran 
staan nog steeds in de top 5 van belangrijkste herkomst-
landen van asielzoekers in de opvangcentra, maar in 2013 
vormen vluchtelingen uit Syrië de grootste groep. Syriërs 
staan ook in de top 5 herkomstlanden onder de status-
houders die zich in 2013 in de Zaanstreek vestigden. 

Het totaal aantal vluchtelingen dat een beroep deed op 
SVAZ in elf van de dertien gemeenten in de regio Amstel tot 
Zaan nam eveneens toe. Vorig jaar was nog een afname van 
16% van het cliëntenbestand te constateren, in 2013 is het 
cliëntenaantal met 6,2% licht gestegen tot een totaal van 
2825 vluchtelingen. 

Wat de achtergrond van cliënten betreft hebben ten op-
zichte van vorige jaren geen grote verschuivingen plaatsge-
vonden. Het overgrote deel van de SVAZ cliënten zijn ook 
nog steeds mannen, vrouwen vormen slechts 35% van het 
cliëntenbestand. 

Het SVAZ cliëntenbestand was relatief jong: 76% is
jonger dan veertig jaar en slechts 8% was vijftigplusser. 

Cliënten kwamen uit meer dan tachtig verschillende 
landen. Twee derde van de cliënten komt uit de tien 
belangrijkste herkomstlanden waarbij Somalië (16,2%) 
bovenaan staat, gevolgd door Irak (10%). Uit Eritrea was 
7% afkomstig, uit Iran 6,3%, uit Afghanistan 5,7%, uit 
China 5,5% en uit Ethiopië 3,5%. Uit ieder van de landen 
Myanmar, Nigeria en Soedan was rond 3% van de cliën-
ten afkomstig. 

 
Dankzij een enthousiast team van 41 betaalde medewer-
kers en 758 vrijwilligers is SVAZ er in 2013 in geslaagd om 
bijna drie duizend vluchtelingen in de elf gemeenten in 
onze regio maatschappelijke en juridische begeleiding te 
bieden en te ondersteunen bij alle stappen op weg naar 
een zelfstandig bestaan in hun nieuwe leefomgeving. 

Mária van Veen, directeur SVAZ

Leeswijzer:
‘Het Heft in Eigen Hand’ is als titel voor dit jaarverslag 
gekozen omdat alle SVAZ activiteiten gericht zijn op on-
dersteuning van vluchtelingen waardoor zij zo snel moge-
lijk zelfstandig hun eigen zaken kunnen behartigen, hun 
eigen netwerk opbouwen en benutten en in hun eigen 
inkomen kunnen voorzien. In hoofdstuk 1 een overzicht 
van de maatschappelijke begeleiding op weg naar die 
zelfstandigheid. Hoofdstuk 2 is gewijd aan de juridische 
begeleiding van specifieke groepen vluchtelingen zoals 
de Vluchtkerkbewoners, ex-AMV’s en gezinsherenigers. 
In hoofdstuk 3 staan het nieuw aanbod van de integra-
tiecursussen en de taalprojecten in diverse gemeenten 
centraal. In hoofdstuk 4 worden de projecten beschreven 
waarmee SVAZ zowel oudere als jongere vluchtelingen 
effectief begeleidt naar participatie en arbeidsmarkt-
deelname. In het vijfde hoofdstuk een impressie van de 
activiteiten die gedurende het hele jaar in de regio zijn 
ontplooid om het draagvlak voor vluchtelingenwerk 
verder te vergroten en om vluchtelingen in contact te 
brengen met medebewoners in hun nieuwe woonplaats. 
In het zesde hoofdstuk achtergrondinformatie over de 
betaalde en onbetaalde medewerkers van SVAZ. Hoofd-
stukken 7 en 8 geven inzicht in de besluitvoorbereiding 
en besluitvorming binnen management en bestuur en 
hoofdstuk 9 in de financiële resultaten. In het laatste 
hoofdstuk worden feiten en cijfers rond de vluchtelingen 
die in 2013 een beroep deden op SVAZ in beeld gebracht.



Uitreiking VluchtelingenWerk Award 2013 aan de doorzetster 
Khadija Said uit Amsterdam foto: Klaas Fopma

Missie en kerntaken 

Voorwoord 
 

1 Maatschappelijke begeleiding 9

2 Juridische begeleiding 17

3  Inburgering en Taal 23

4  Participatie en Werk 29

5  Draagvlak 41

6  Medewerkers 45

7  Management 51

8  Bestuur 53

9  Financieel resultaat 57

10  Feiten en Cijfers  63 

 Afkortingen  68

 Colofon 70

Inhoud



Figuur 4: Percentage achterstand ten opzichte van taakstelling 2013

0 10 20 40 5030 60

Edam-
Volendam

Uithoorn

Zaanstad

Waterland

Ouder Amstel

Amsterdam

Wormerland

Landsmeer

Oostzaan

Diemen

Purmerend 275

202

14%

7%

-6%

17%

17%

25%

27%

41%

42%

53%

33%

Ondertekening partnerovereenkomst SVAZ en de Amsterdamse corporaties 
Eigen Haard, Ymere en de Alliantie op 18 september. 
Staand negen woonwijkvrijwilligers van SVAZ 
foto: Theo Wesselink
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1 Maatschappelijke begeleiding

Taakstelling
Volgens de landelijke taakstelling zouden gemeenten 
in 2013 in de SVAZ regio 632 vluchtelingen huisvesting 
moeten bieden. Behalve in Purmerend – waar zelfs twee 
huisvestingen meer plaatsvonden dan vereist – werd die 
taakstelling nergens behaald. Aan het eind van het jaar 
is er in de regio totaal een achterstand te huisvesten 
vluchtelingen van 34%. Hoogste percentage achterstand 
is er in Uithoorn, maar ook in andere gemeenten is er een 
behoorlijke achterstand zoals weergegeven in figuur 4. 
Het aantal vluchtelingen, dat eind van het jaar nog wacht 
op woonruimte, is uiteraard het hoogst in de grootste 
stad in de regio Amsterdam (189).

De maatschappelijke begeleiding door SVAZ start op het moment dat een vluchteling zich vestigt in 
een gemeente en eindigt op het moment dat een vluchteling zelfstandig is. SVAZ werkt samen met 
de gemeenten in de regio om die maatschappelijke begeleiding te bieden, soms gedurende twee jaar 
en soms gedurende een langere periode als dat nodig is. In dit hoofdstuk wordt de maatschappelijke 
begeleiding in de elf gemeenten samengevat.



Tabel 2   Financierbare cliënten JMB Amsterdam 2013

Doorstroom 
vanuit 2012  

naar 2013 

Instroom 2013 Totaal 2013 Uitstroom 2013

Inburgeringsplichtigen

Nieuwkomers WI 1.069 233 1.302 270

Pardonners 60  - 60 38

Ex-AMA’s met status 5 10 15 2

Volwassenen in Procedure

In procedure volwassenen 1 1 0

Totaal 1.134 244 1.378 310 
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Figuur 5: Mannen en vrouwen in de verschillende leeftijds-
 categorieën van de financierbare cliënten  in Amsterdam

Tabel 3   Vergunning  cliënten  

Soort vergunning man vrouw Totaal

VBT Asiel (Grond nog onbekend) 84 57 140

VBT Asiel 29-A 180 47 227

VBT Asiel 29-B 403 177 580

VBT Asiel 29-C 35 19 54

VBT Asiel 29-D (Categoriaal Besluit) 65 26 91

VBT Asiel 29-E 9 58 67

VBT Asiel 29-F 6 5 11

VBT Regulier - Buitenschuld 3 1 4

VBT Regulier - Medische Behandeling 6 3 9

VBT Regulier - Medische Nood 4 4

VBT Regulier - niet-tijdelijke humanitaire gronden 3 3

VBT Regulier - onder beperking cf beschikking Minister 4 6 10

VBT Regulier - Partner 1 1 2

VBT Regulier - Verblijf bij Kind 2 2

VBT Regulier - Voortgezet Verblijf 8 7 15

VBT Regulier B-9 (Mensenhandel) 3 15 18

VBT Regulier 65 10 75

VOT Asiel 26 7 33

VOT Regulier 1 1

Overige situaties 19 12

Totaal Resultaat 922 456 1378

10 11

Meer dan de helft van deze cliënten is afkomstig uit vijf van de zestig herkomstlanden: 
Somalië (263 cliënten), Iran (133), Eritrea (125), Irak (114) en China (100).

Van A tot Z
Een vluchteling is in de visie van SVAZ zelfstandig als 
hij of zij:
- over eigen woonruimte beschikt;
- geslaagd is voor de taal en inburgering; 
- het leven in balans heeft (lichamelijk en psychisch 
  gezond is);
- de weg weet in de bureaucratie dan wel kan terugvallen
  op het eigen netwerk;
- over een eigen (stabiel) inkomen beschikt.
Met als doelstelling vluchtelingen effectief te begeleiden 
om dit zo snel mogelijk te bereiken werden in Amster-
dam 1378 cliënten begeleid in het traject van aankomst 
tot zelfstandigheid (van A tot Z).

De 244 nieuwe cliënten zijn individueel voorgelicht over de werkwijze van SVAZ en de 
wederzijdse verwachtingen. Aan groepsvoorlichting over de werkwijze van SVAZ en over 
een aantal thema’s rond inkomen, uitgaven, sociale voorzieningen, rechten en plichten als 
uitkeringsgerechtigde, inburgering, projecten binnen SVAZ en de hulp vanuit de juridische 
afdeling, namen 63 vluchtelingen deel. Bij alle nieuwe cliënten is bekeken waar zij recht op 
hebben en is gezamenlijk de aanvraag gedaan voor voorzieningen.
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Figuur 7: Inkomen financierbare cliënten Amsterdam
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Inburgering
Met een groot deel van de cliënten is veelvuldig ge-
sproken over de nieuwe Wet Inburgering. De contacten 
tussen klantmanagers van DWI en de SVAZ consulenten 
worden steeds beter, mede dankzij het aanwijzen van 
speciale vluchtelingenklantenmanagers bij de DWI. SVAZ 
wordt regelmatig benaderd als er problemen zijn met 
uitval van klanten. De groep die het inburgeringsdiploma 
nog niet heeft gehaald blijft een punt van zorg. Het is 
niet goed als te snel wordt aangestuurd op een onthef-
fing. Het is wenselijk als de klanten de mogelijkheid krij-
gen of zelf creëren om alsnog hun inburgeringsdiploma 
te halen. In de stad zijn redelijk veel mogelijkheden om 
taallessen te volgen.

Gezondheidszorg
Begin van het jaar werd SVAZ geconfronteerd met het 
faillissement van AlleKleur Zorg, onze belangrijkste sa-
menwerkingspartner op GGZ-gebied. Na een periode van 
onzekerheid werd duidelijk dat de werkzaamheden en 
een deel van het personeel overgenomen werden door 
I-psy. Met hen moeten nog nieuwe samenwerkingsaf-
spraken gemaakt worden. De klanten zijn overgenomen 
door I-psy en het spreekuur bij SVAZ is hervat.

Financiële problemen
Er is een duidelijke toename van het aantal cliënten met 
financiële problemen. Twee trends zijn hierbij te signa-
leren: het besteedbare inkomen wordt steeds krapper, 
mede door de huurprijzen die steeds meer oplopen en 
problemen met uitbetaling van toeslagen zorgen voor 
forse betalingsachterstanden. 

Bij Agis, DUO en de Belastingdienst loopt regelmatig iets 
mis en deze organisaties zijn slecht bereikbaar. Bijvoor-
beeld een terugkerend probleem voor gezinsherenigers 
is dat zij als toeslagpartner worden gezien vanaf het 
moment dat er in het GBA komt te staan dat ze gehuwd 
zijn. De Belastingdienst wil dan weten of ze een verblijfs-
vergunning en/of inkomsten hebben. Bij verblijf in het 
buitenland heeft de cliënt in Nederland recht op 50% van 
de gezinsnorm zorgtoeslag. Dat gaat vaak fout omdat de 
Belastingdienst niet weet (of niet goed oplet) of cliënt 
in het buitenland verblijft. Met andere toeslagen voor 
gezinsherenigers maakt de Belastingdienst ook vaak fou-
ten. Een cliënte kreeg na gezinshereniging met haar zes 
kinderen geen huurtoeslag meer. Het bezwaar hiertegen 
werd toegewezen maar er werd niet betaald. Na inge-
brekestelling volgde keurig binnen de termijn van twaalf 
weken een beschikking. Maar nog steeds geen geld. Eind 
2013 wacht cliënte al vier maanden op huurtoeslag. Over 
de knelpunten met Agis schreef SVAZ in december een 
memo aan de DWI.

Huurdersondersteuning
In Amsterdam werd na de partnerovereenkomst die in 
2012 met woningcorporatie Eigen Haard is afgesloten 
door SVAZ ook met De Alliantie en Ymere een part-
nerovereenkomst aangegaan. De afspraak houdt in dat 
er 24 wijkvrijwilligers (Eigen Haard: 10, Ymere: 8 en de 
Alliantie: 6) geworven worden die een of meerdere (ex)
vluchtelingen die huren bij de corporaties ondersteunen 
in het “buurtwijs” maken van de vluchtelingen/huur-
ders. Vluchtelingen leren daardoor de buurt en de buren 
kennen en woonwijkvrijwilligers kunnen helpen bij het 
signaleren van problemen met de woning of in de woon-
omgeving. Deze woonwijkvrijwilligers hebben kennis van 
de buurtvoorzieningen, waaronder het lokale loket van 
de woningcorporaties, en krijgen een door de woning-
corporaties verzorgde training. In september, oktober 
en december zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor 
de woonwijkvrijwilligers. Per bijeenkomst waren hierbij 
veertien woonwijkvrijwilligers aanwezig.
Al voor de zomervakantie waren vijftien vluchtelingen 
die huren bij Eigen Haard gekoppeld aan een wijkvrijwil-
liger. Vijf meer dan in de overeenkomst is afgesproken. 

In het najaar vonden nog 27 huisbezoeken van woonwijk-
vrijwilligers bij vluchtelingen plaats: zeven bij huurders 
van Eigen Haard, negentien bij huurders van Ymere en 
een bij een Alliantiehuurder. Woonwijkvrijwilligers van 
SVAZ waren onder meer intermediair bij het verhelpen 
van onderhoudsklachten en vluchtelingen hebben ken-
nis gemaakt met de leefomgeving en soms ook met de 
wijkbeheerder. 
Op verzoek van de woningcorporaties tracht SVAZ zo 
vroeg mogelijk in het proces in te stappen. Vaak is een 
vrijwilliger al aanwezig bij het tekenen van het huurcon-
tract. Zowel bij de woningcorporaties als bij de medewer-
kers van SVAZ is veel enthousiasme over de samenwer-
king. De cliënten zijn over het algemeen erg blij met een 
huisbezoek zo vlak na de vestiging. 

Huisvestingsdag 
In Zaanstreek-Waterland maakt een vrijwilliger vanaf de 
dag van aankomst de vluchteling wegwijs in de nieuwe 
woonplaats. Tijdens de huisvestingsdag gaat deze maat-
schappelijk begeleider samen met de nieuwkomer alle 
instanties af om het huurcontract, de inschrijving bij de 
gemeente en de sociale dienst te regelen. De maatschap-
pelijk begeleider blijft daarna contact houden met de 
vluchteling en verstrekt informatie, regelt praktische 
zaken en helpt met invullen van formulieren tot de vluch-
teling dit zelfstandig kan. 

In 2013 zijn er 56 huisvestingsdagen gerealiseerd: 
Zaanstad:   19
Wormerland:     6
Oostzaan:               geen 
Landsmeer:               geen 
Edam-Volendam:              6 
Purmerend:               15
Waterland:          10
Na de huisvesting is de maatschappelijke begeleiding 
opgestart en zijn er 48 nieuwkomers gekoppeld aan een 
vast contactpersoon voor de trajectduur van 18 maanden.



Tabel 4   Begeleidingsperiode cliënten Diemen

Startdatum begeleiding 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal

Aantal cliënten in 2013 6 6 10 3 14 39

14 15

In 2013 werden ook 89 trajecten afgesloten na anderhalf 
jaar begeleiding: 
Zaanstad:               41
Wormerland:                3
Oostzaan:                 5
Landsmeer:                1
Edam-Volendam:               8
Purmerend:               23
Waterland:                          8

Maatschappelijke begeleiding Diemen
De maatschappelijke begeleiding in Diemen is gefa-
seerd opgezet. De dag van aankomst wordt gestart met 
eerste opvang, kennismaking en intake en inschrijving 
bij alle relevante instanties. Fase 2 begint zes tot acht 
weken na vestiging en is bedoeld om inzicht te krijgen 
in de wensen en knelpunten binnen de leefsituatie en 
dagbesteding van de vluchteling. In de daaropvolgende 
fase worden gezamenlijk activiteitenplannen ontwikkeld, 
doelen gesteld en keuzes gemaakt. Zo mogelijk vindt ook 
koppeling aan een taalcoach plaats. De vierde fase staat 
in het teken van de uitvoering van de actieplannen met 
planmatige begeleiding naar zelfredzaamheid uitgevoerd 
door vier vrijwilligers en een gediplomeerde mbo’er 
onder leiding van de coördinator. Alle cliënten krijgen 
een aanbod voor budgethulp en les in internetbankieren 
op maat. In de vijfde en laatste fase vinden afrondingsge-
sprekken plaats en worden de dossiers opgeheven, cliënt 
krijgt het eigen juridisch dossier mee. Tijdens dit gesprek 
wordt ook de mogelijkheid van naturalisatie besproken.

Vanuit locatie Diemen heeft SVAZ in 2013 39 cliënten 
begeleid. Van deze 39 cliënten vielen er 21 onder de 
gemeentelijke financiering 2013 en de overige 18 cliënten 
zijn voorgefinancierd. 

SVAZ Diemen bood ook nog planmatige begeleiding aan 
dertig cliënten die al langer dan de trajectperiode cliënt 
waren. Daarnaast werden nog vijf gezinnen van ex-cliën-
ten begeleid in verband met multi-problem situatie.

Maatschappelijke begeleiding 
Ouder-Amstel en Uithoorn

Sinds 2013 maken ook de gemeenten Ouder-Amstel en 
Uithoorn gebruik van de dienstverlening van SVAZ. In 
de eerste helft van het jaar werden twee nieuwe cliënten 
begeleid die zich in Duivendrecht vestigden. Later in het 
jaar zijn nog vijf nieuwe cliënten in de gemeente Ouder-
Amstel geplaatst, waaronder een alleenstaande en twee 
gezinnen. Alle cliënten kregen een maatschappelijke 
begeleidster, juridische begeleiding en aan de hand van 
de ingevulde checklist planmatige begeleiding.
Nieuw was ook de begeleiding van cliënten in Uithoorn. 
Daar begeleidde SVAZ de huisvesting van twee gezinnen 
en een alleenstaande. Zij werden onder meer onder-
steund bij: 
– aanvraag uitkering 
– monitoren aangevraagde voorzieningen
– inschrijving huisarts en tandarts, UWV, zorgverzekering
– aanvragen DigiD
– tekenen huurovereenkomst
– lopende uitkering
– start scholing twee kinderen ISK en een kind 
   kleuterschool
– eerste afspraak huisarts en tandarts
– gebreken woning na oplevering hersteld
– maandelijks rechtmatigheidsformulier door cliënt laten 
invullen
Cliënten werden verder geïnformeerd over inburgering, 
oriëntatie op vrijwilligerswerk/betaald werk en het op-
zetten van hun thuisadministratie. Drie cliënten werden 
gekoppeld aan een taalcoach. 

Behoud Maatschappelijke begeleiding
In enkele gemeenten stond het behoud van de maat-
schappelijke begeleiding onder druk wegens de bezuini-
ging op de rijksbijdrage. Met ambtenaren en wethouders 
werden de mogelijkheden besproken en bij gemeente-
raden werd gelobbyd om een gemeentelijke bijdrage in 
stand te houden. De uitkomst van deze lobby in Diemen 
en Zaanstad is dat beide gemeenten de maatschappelijke 
begeleiding (inclusief eerste opvang) van vluchtelingen in 
2014 financieren. 



Umbrella March op 20 juni - Wereldvluchtelingendag - 
op weg naar de grensdetentie te Schiphol 
foto: Klaas Fopma
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Juridische begeleiding2

Falend landelijk beleid
In de visie van VluchtelingenWerk Nederland laten de 
gebeurtenissen in Amsterdam treffend zien dat het 
asielbeleid faalt. VluchtelingenWerk vindt dat deze groep 
mensen onderdak en intensieve begeleiding nodig heeft 
om of alsnog een verblijfsvergunning te krijgen of om na te 
denken over terugkeer wat overigens niet binnen een week 
kan. Mensen op straat zetten helpt in ieder geval niet bij 
het stimuleren van terugkeer. Ook zou Nederland moeten 
erkennen dat sommige landen niet meewerken aan terug-
keer en het landenbeleid hierop moeten aanpassen.

In september 2012 startte een veertigtal ongedocumen-
teerden een tentenkamp in Osdorp aan de Notweg in 
Amsterdam. Toen op 30 november 2012 het tentenkamp 
werd ontruimd waren er meer dan 130 bewoners. Na de 
ontruiming kwam de groep terecht in de St. Josephkerk 
te Amsterdam, die al snel de naam Vluchtkerk kreeg. Op 
zaterdag 23 maart 2013 is er gedemonstreerd tegen het 
asielbeleid en ter voorkoming dat alle Vluchtkerkbewoners 
per 1 april 2013 weer op straat kwamen te staan. Aan deze 
demonstratie namen SVAZ en VWN deel. 

Hulpaanbod
Op 3 april 2013 nam de gemeenteraad van Amsterdam een 
motie aan waarin het college werd opgeroepen binnen 
de wettelijke kaders opvang en begeleiding te bieden aan 
uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen worden 
uitgezet. Het college werd ook gevraagd om bij een hulp-

verzoek van Vluchtkerkbewoners samen met de stadsde-
len te zoeken naar een oplossing voor (tijdelijke) opvang. 
Ook vroeg de raad Vluchtkerkbewoners die kampen 
met ernstige psychische klachten hulp te bieden in een 
reguliere GGZ-instelling. De burgemeester stuurde daarop 
een brief naar de Vluchtkerkbewoners met informatie 
over de mogelijkheid van een individueel hulpaanbod. Aan 
SVAZ werd gevraagd de juridische dossiers te onderzoeken 
inclusief het perspectief op een verblijfstatus. SVAZ heeft 
dit onderzoek voor 159 asielzoekers uitgevoerd. Daarvan 
zijn er 94 in voorbereiding op een procedure. In september 
bood de staatssecretaris iedereen die bereid was terug te 
keren onderdak en een bedrag van € 4.500 bij terugkeer 
aan. Niemand heeft van dit aanbod gebruik gemaakt. 

Achtergrond bewoners
Van de 159 ongedocumenteerden uit de Vluchtkerk —
Vluchthaven die door SVAZ werden ondersteund waren 
er 42 afkomstig uit Somalië, 20 uit Ethiopië, 16 uit Soedan 
en 14 uit Eritrea. Ruim 90% zijn mannen en de grootste 
leeftijdsgroep vormen de 18-30 jarigen (50%). 

Naast de cliënten die onder de maatschappelijke begeleiding vallen worden ook andere vluchtelingen 
begeleid op juridisch gebied. Een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam is al 
ruim een jaar op drift. Het begon met een tentenkamp in Osdorp waarna de groep achtereenvolgens 
terechtkwam in de Vluchtkerk, de Vluchtflat, het Vluchtpark, de Vluchtschans en eind 2013 in de 
Vluchthaven. In dit hoofdstuk aandacht voor deze groep uitgeprocedeerden die onderdak zocht in 
Amsterdam, voor de begeleiding van ex AMV-ers en gezinsherenigers en andere juridische zaken. 
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Figuur 8: Leeftijden van mannen en vrouwen
 in de Vluchtkerk/Vluchthaven

Figuur 9: Stadsdelen waar Up2You jongeren wonen
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Tabel 5   Stand van zaken vergunningen  
                   Up2You jongeren eind 2013

mannen vrouwen Eindtotaal

Asielzoeker 2 1 3

Geen document 18 4 22

Procedure mbt verlenging 2 2

Uitgeprocedeerd 13 3 16

VBT Asiel 6 2 8

VBT Regulier 6 7 13

VOT Asiel 2 2

W document 13 1 14

Niet bekend 13 13

Eindtotaal 73 20 93

Tabel 6   Juridische ondersteuning Zaanstreek-Waterland

verlenging 
vergunning

intrekking 
vergunning

inventarisatie 
mogelijkheden 

verblijfs-
vergunning

naturalisatie gezins-
hereniging

overig totaal

Edam/Volendam 3 3

Landsmeer 1 1 3 1 6

Purmerend 1 1

Oostzaan 2 3 3 8

Waterland 3 5 3 4 15

Wormerland 3 5 3 4 15

Zaanstad 55 1 7 29 5 56 153

Totaal 68 1 7 43 14 68 201

18 19

Aan het eind van de projectperiode hebben 23 jongeren 
een voorlopige verblijfsvergunning gekregen, 14 hebben 
een W-document in afwachting van de beslissing over 
hun verblijfsvergunning en 16 zijn uitgeprocedeerd. 
Van de overige jongeren beschikken er 22 niet over 
documenten.   

Up2You
Met het in 2013 afgesloten Up2You project wilde SVAZ 
voorkomen dat alleenstaande minderjarige asielzoekers 
(ex-AMV’s), nadat zij volwassen zijn geworden, met 
onbekende bestemming uit beeld verdwijnen. Zij werden 
daartoe ondersteund bij het aanvragen van een reguliere 
verblijfsvergunning en/of terugkeer naar het land van 
herkomst.
De groep van 93 Up2You-ers die SVAZ de afgelopen jaren 
begeleidde is uiteraard jong: slechts zes van hen hebben 
inmiddels de leeftijd van dertig jaar bereikt. Het gaat 
vooral om jongens, onder de Up2You-ers waren twintig 
meisjes. De jongeren zijn afkomstig uit 24 verschillende 
landen. Belangrijkste herkomstlanden zijn Angola (13 
jongeren), Sierra Leone en Guinee (allebei 8 jongeren). 
Van 24 jongeren is niet bekend uit welk land zij afkomstig 
zijn. Bijna een derde deel van de jongeren had geen vaste 
woon- of verblijfplaats, de overigen woonden verspreid 
over de stad. 

Eind september 2013 moesten de bewoners de inmiddels 
gekraakte Vluchtflat verlaten, waarna op 2 oktober het 
Vluchtkantoor - genoemd Vluchtschans - werd gekraakt. 
Op 14 november moesten de bewoners ook  deze Vlucht-
schans verlaten. Op 23 november kwam burgemeester 
Van der Laan met een aanbod dat de groep van 159 in een 
voormalig Huis van Bewaring (inmiddels Vluchthaven 
genaamd) kon verblijven, op basis van bepaalde voor-
waarden. Toen de groep bewoners uiteindelijk instemde 
met die voorwaarden nodigde de gemeente SVAZ uit om 
mee te denken over een passende vorm van begeleiding 
van deze groep. Eind december lag er een concept plan 
waarin de bewoners de kans werd geboden om activitei-
ten te verrichten of korte opleidingen te volgen. SVAZ is 
door de gemeente gevraagd om ook deze begeleiding op 
zich te nemen. Zo veel mogelijk wordt hierbij samen-
gewerkt met andere organisaties en de vrijwilligers die 
betrokken zijn bij de bewoners van de Vluchthaven. 

Juridisch spreekuur
Naast hiervoor beschreven groepen uitgeprocedeerden en 
ex-AMV’s doen vluchtelingen dagelijks voor diverse juridi-
sche problemen waarmee zij geconfronteerd worden een 
beroep op SVAZ. In Amsterdam werd het juridisch spreekuur 
3690 maal bezocht in 2013. In Diemen werd wekelijks een 
inloopspreekuur gehouden op de maandagochtenden. Een 
aantal malen is overleg gevoerd met advocaten en met de 
helpdesk van VluchtelingenWerk Nederland in verband met 
juridische vragen of knelpunten van cliënten. Vaak zijn die 
problemen gerelateerd aan de vergunning die verlengd moet 
worden of dreigt te worden ingetrokken of nog niet is ver-
leend. Veel vragen kwamen binnen over de mogelijkheden 
voor naturalisatie. 
In tabel 6  een overzicht van de vragen van 196 cliënten die 
in Zaanstreek-Waterland juridische ondersteuning vroegen. 



Figuur 10: Belangrijkste herkomstlanden gezinsherenigers
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Figuur 11: Leeftijden van mannen en vrouwen 
 die gezinshereniging aanvroegen 

´Ontmoet ons´ in Monnickendam 
foto: Ria Houweling (Waterland in Beeld)
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Gezinshereniging
Veel vragen waren afkomstig van gezinsherenigers. Door 
de versoepeling van het nareisbeleid werden door de IND 
meer DNA testen afgenomen met als positieve effecten: 
meer toekenningen aan gezinsherenigers en een verkor-
ting van de procedure. In 2013 werden in Amsterdam 248 
vluchtelingen begeleid bij de procedure gezinshereni-
ging. Belangrijkste herkomstlanden zijn Somalië, Eritrea, 
China, Nepal en Myanmar. Bijna driekwart van de gezins-
herenigers zijn mannen en de helft valt in de leeftijdsca-
tegorie 30-40 jarigen. Bijna zeventig procent was tijdens 
de procedure om gezinsleden over te laten komen nog 
bezig met een inburgeringstraject, zestien procent had 
de inburgering voltooid of was daarvan vrijgesteld.  

Successen
Van de 95 cliënten waarvan het dossier in 2013 werd ge-
sloten konden er 48 (iets meer dan 50%) met hun gezin 
worden verenigd.

Uitreisboete
Voor een cliënt strandde gezinshereniging nadat hij 
jarenlang bezig was om zijn gezin naar Nederland te 
krijgen op de uitreisboete. Sinds enige tijd confronteren 
de Ethiopische autoriteiten Somaliërs met een ´boete´ 
of leges voor een uitreisvisum. Voor een gezin met twee 
kinderen zijn de kosten circa € 1700. Met een prijs voor 
de vliegtickets naar Amsterdam van circa € 1900 lopen 
de kosten op tot ongeveer € 3600. Voor een cliënt die 
van een bijstandsuitkering afhankelijk is, zijn deze kosten 
voor gezinshereniging niet te dragen. De fondsen die 
beschikbaar waren om gezinsherenigers financieel te 
ondersteunen raakten door de steeds stijgende kosten 
uitgeput. Per 1 juli 2013 ging het Vluchtelingenfonds op 
slot en het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) 
verstrekte sindsdien standaard € 300 per aanvraag. Ge-
pland is om het landelijke Vluchtelingenfonds opnieuw in 
te richten. Tijdens de SVAZ personeelsdag in september 
is het initiatief genomen tot oprichting van een regionaal 
noodfonds ´Geef om Vluchtelingen´ – in aanvulling op 
het landelijke Vluchtelingenfonds.



Groepsfoto feestelijke bijeenkomst voor taalkoppels op 14 juni 
foto:  Jan Reinier van der Vliet
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Inburgering en Taal3

Voor vluchtelingen die onder de nieuwe inburgeringswet 
vallen is het moeilijk om een keuze te maken met welke 
taalaanbieder ze in zee willen gaan. In Amsterdam zijn 
nieuwkomers met een WWB uitkering verplicht aan het 
‘Taal en Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen’ (TOV) 
deel te nemen. Een belangrijk onderdeel van dit program-
ma van drie maanden is het ondersteunen bij het kiezen 
van een aanbieder van een inburgeringscursus. SVAZ 
werkt nauw samen met Implacement Projecten BV die in 
opdracht van DWI in Amsterdam is gestart met dit ‘Taal 
en Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen’.

Nieuw in 2013: 
SVAZ Inburgeringscursussen

Begin januari is gestart met het ontwikkelen van een plan 
van aanpak voor het uitvoeren van inburgeringstrajecten 
voor vluchtelingen. SVAZ werkte hierbij samen met de 
regionale stichtingen VluchtelingenWerk Zuid-Holland 
Noord, Noordwestholland, Maasdelta en Midden-Neder-
land. Per 1 mei 2013 is gezamenlijk een bovenregionaal 
projectmedewerker Inburgering aangesteld voor het 
verrichten van ondersteunende werkzaamheden bij het 
opzetten en realiseren van inburgeringstrajecten. Voor 
vrijwilligers en medewerkers werden vier informatie-
bijeenkomsten gehouden – waarvan een in Zaandam 
– en drie Nieuwsbrieven over het Inburgeringsaanbod 
uitgebracht.  

Vlak voor de zomervakantie behaalde SVAZ het Blik op 
Werk aspirant-keurmerk. In het najaar konden daarom 
inburgeringscursussen voor vluchtelingen en migranten 
aangeboden worden. 
Projectmedewerker Marieke van Zantvoort: “Vluchtelin-
gen krijgen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
een brief waarin staat dat ze inburgeringsplichtig zijn en 
zelf hun inburgering moeten regelen en betalen. Om in 
aanmerking te komen voor een DUO-lening moeten zij 
wel een cursusaanbieder met het Blik op Werk keurmerk 
kiezen. Vluchtelingen kunnen die aanbieders vinden 
op de website van Blik op Werk. SVAZ is daar een van. 
Natuurlijk kunnen vluchtelingen ook via de eigen SVAZ 
website bij ons terecht komen. De maatschappelijk 
begeleiders informeren cliënten over alle inburgerings-
mogelijkheden. Vluchtelingen kiezen ook voor andere 
taalaanbieders dan SVAZ. Er wordt goed op gelet dat 
maatschappelijk begeleiders objectief blijven in hun 
informatie. Mocht een cliënt meer informatie over de 
SVAZ inburgering willen, dan kan deze zich aanmelden 
voor een voorlichtingsbijeenkomst en eventueel daarna 
inschrijven voor een cursus.” 

Het aanbod omvat cursussen op maat, met persoon-
lijke begeleiding, goed lesmateriaal en onderwijs op elk 
niveau voor langzame en snelle leerders en voor laag- tot 
hoogopgeleiden. Naast het inburgeringstraject biedt 

Inburgering is geen recht meer maar blijft verplicht voor vluchtelingen die zich in Nederland vestigen. 
Om vluchtelingen op hun individuele wensen en omstandigheden gerichte inburgering te bieden 
heeft SVAZ zelf inburgeringscursussen ontwikkeld. In dit hoofdstuk de eerste resultaten daarvan. 
Een nieuwe taal leer je niet uit boekjes maar vooral door contact met mensen die de taal spreken. In 
de praktijk bleek dat inburgeraars - juist vanwege de taalbarrière - weinig echte contacten hebben 
met mensen die Nederlands spreken. Om die contacten te bevorderen werden de taalcoachprojecten 
ontwikkeld. In dit hoofdstuk ook daarvan een verslag.   



Taalcoachen is geen eenrichtingsverkeer 
“Taalcoaching heeft een duidelijk omschreven doel en 
een flexibele inzet en ongedwongen sfeer staan centraal. 
Taalcoaching vraagt een beperkte tijdsinvestering: een 
half jaar anderhalf uur contact per week. De taalcoach 
kan zijn kennis over de Nederlandse taal en cultuur 
overdragen en verbreedt zelf zijn of haar horizon.” Een 
combinatie van factoren die volgens projectleider Eli-
zabeth Bereket maakt dat taalcoachen veel vrijwilligers 
aanspreekt. 

Bron: SVAZ brochure Vijfhonderd koppels aan zet in 
Taalduet, juni 2013.
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SVAZ ook cursussen voor alfabetisering en het NT2 
Staatsexamen I en II. Marieke van Zantvoort: “Potentiële 
cursisten koppel ik aan een intaker. Deze neemt ook tes-
ten af om het startniveau en de leerbaarheid vast te stel-
len zodat we de groepen op niveau kunnen indelen. De 
eerste groep die in Amsterdam startte was een groep van 
vooral snelle leerders. Uit de evaluatie blijkt dat ze het al-
lemaal een prettige groep vinden, zeer tevreden zijn over 
de docent en dat het leuk is om naar de les te komen. Het 
klikte ook goed met de klassenassistenten. De indeling in 
groepen qua niveau blijkt erg belangrijk. Een aanvankelijk 
gemengde groep in Zaandam had een moeizame start. 
Nadat de groep op niveau gesplitst was, hebben alle 
deelnemers hun draai gevonden. Wij merken dat mensen 
het heel leuk vinden om naar ‘school’ te gaan.” 
Eind 2013 zijn er vijf groepen gestart in Amsterdam en 
Zaandam met totaal 44 cursisten: 
1. Amsterdam: 14 cursisten (snel)
2. Amsterdam: 8 cursisten (langzaam) 
3. Amsterdam Zuidoost: 7 cursisten (snel en langzaam)
4. Zaandam: 7 cursisten (snel)
5. Zaandam: 8 cursisten (langzaam)

Het taalonderwijs wordt gegeven door de ervaren 
taalaanbieder NLtraining. Zij doen dit onder de vlag en 
voorwaarden van SVAZ. De docenten worden tijdens de 
lessen ondersteund door vrijwillige klassenassistenten. 
Deze begeleiden subgroepjes of individuele cursisten, 
hebben een signalerende rol en overleggen met de 
docent over de voortgang van cursisten. Daarnaast krijgt 
iedere cursist desgewenst een individuele taalcoach 
buiten de les voor anderhalf uur per week. Zo is er extra 
aandacht voor spreekvaardigheid, Nederlands in de prak-
tijk en kennismaking met de Nederlandse samenleving.

Taalduet III
Begin van het jaar werden in het kader van Taalduet III de 
laatste 75 taalkoppels gerealiseerd waarvan 62 in Amster-
dam en 13 in Diemen. De intake van vluchtelingen vond 
plaats tijdens vijf groepsbijeenkomsten of individueel. 
Voor de taalcoaches werden vier trainingen Methodisch 
handelen uitgevoerd op zaterdagen.
In Diemen werd een nieuwe methode rond mindmap-
ping ontwikkeld voor taalkoppels. Het gaat in het begin 
om heel elementaire zaken zodat vluchtelingen zelf-
redzaam worden. Bijvoorbeeld het uitspreken van de 
eigen straatnaam en geboortedatum. Dat lukt vaak niet 
goed als vluchtelingen moeten bellen met een instantie. 
Belangrijk is ook dat deelnemers via vrijwilligerswerk veel 
in een omgeving verkeren waar ze Nederlands horen, ook 
al praten zij zelf nog niet veel. 

Uit de evaluaties kwam naar voren dat vrijwilligers - op 
een uitzondering na - taalcoachen leuk vinden: het geeft 
voldoening, van taalcoachen krijg je energie, je leert veel 
over een andere cultuur. Ook vluchtelingen vonden het 
Taalduet leuk en toonden hun waardering. Het feit dat 
iemand zich vrijwillig voor hen inzet maakt dat zij zich 
meer welkom voelen in Nederland en makkelijker inte-
greren. Taalcoachen is meer dan alleen taal. Het speelt 
ook een cruciale rol op het gebied van sociale cohesie en 
betrokkenheid bij inburgering van vluchtelingen. 

Op 14 juni werd het project Taalduet III succesvol afgeslo-
ten tijdens een slotconferentie met 130 aanwezigen. Daar 
werd ook de filmreportage vertoond die gedurende dit 
project was gemaakt.

Project Taalcoach Plus: Taal in Beweging
‘Taal in Beweging’ is een samenwerkingsproject van elf 
regionale stichtingen die aangesloten zijn bij VWN, dat 
voor 50% wordt gefinancierd door Europese fondsen 
(EVF en EIF). Begin van het jaar werd de samenwerkings-
overeenkomst met VWN getekend en is de projectadmi-
nistratie ingericht. Naast veel aandacht voor taal kent dit 
Taalcoach Plusproject aandacht voor enkele specifieke 
leerdoelen van vluchtelingen op het gebied van opbouw 
en uitbreiding van het sociaal netwerk, kennis van bedrij-
ven en beroepen, en vrijwilligerswerk. De werkwijze rond 
werving, intake, matching en begeleiding van de taalkop-
pels komt overeen met die van het project Taalduet III. 
Deze taalcoaches maakten ook gebruik van de trainingen 
Methodisch Handelen.
Medegefinancierd door DWI vond in het kader van dit 
project ook de pilot groepstaalcoaching’ plaats voor 
laagopgeleide vluchtelingen die niet makkelijk één-op-
één te koppelen waren, maar liever in groepsverband de 
Nederlandse taal willen oefenen. Aan deze pilot namen 
achttien vluchtelingen deel. 
Samen met hun taalcoaches bezochten vluchtelingen 
Nederlandse musea en andere culturele activiteiten. 
Taalkoppels konden de kosten van deze uitstapjes decla-
reren en kregen een museumkaart. In Amsterdam bleek 
de Openbare Bibliotheek de meest aangewezen ont-
moetingsplaats voor taalkoppels. Daarbij konden zij ook 
gebruik maken van de diensten van de OBA.

Succesvolle koppelingen
In 2013 zijn conform de EVF voorwaarden 165 succesvolle 
koppelingen gerealiseerd waarvan acht in Diemen, een in 
Uithoorn, vijf in Zaandam en 151 in Amsterdam. 
In de tweede helft van het jaar kwamen daar nog 67 
koppelingen bij waarvan drie in Diemen, een in Uithoorn, 
een in Zaandam en 62 in Amsterdam. 

Drie taalkoppelaars worden geïnterviewd op 14 juni

Presentatie resultaten Taalduet III op 14 juni

Foto’s: Jan Reinier van der Vliet



Figuur 14: Achtergrond taalcoaches
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Figuur 13:  Leeftijdscategorieën taalcoaches 
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Figuur 15:  Woonwijk/plaats Taalcoaches
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Evaluatie
Het enthousiasme over taalcoaching kwam ook hier bij 
zowel evaluaties met vluchtelingen als met vrijwilligers 
naar voren. Vluchtelingen hebben hun taalniveau en 
communicatievaardigheden verbeterd. Daarnaast hebben 
ze zich samen met de taalcoaches op vrijwilligerswerk en 
de arbeidsmarkt georiënteerd. Na een halfjaar wilden de 
meeste taalcoaches doorgaan omdat ze een halfjaar te 
kort vonden.

Opvallend is de grote leeftijdscategorie jongeren onder 
taalcoaches. Deels is dit te verklaren doordat  SVAZ 
actief taalcoaches werft onder studenten van de Ho-
geschool Amsterdam. Voor deze studenten zijn diverse 
voorlichtingsmiddagen georganiseerd over het project 
‘Taal in Beweging’. Tijdens die bijeenkomsten zijn tevens 
intakegesprekken met toekomstige taalcoaches gevoerd.  

Nog meer taal
In Amsterdam verzorgden wijkvrijwilligers van SVAZ in 
de Rivierenbuurt de Pijp wekelijks taal-en conversatieles-
sen voor nieuwkomers. Het gemiddeld aantal bezoekers 
bedroeg per avond 25 personen.
Het Taalcoachproject in Purmerend werd in 2012 afgeslo-
ten, maar de taalcoaches bleven! Zij werden gekoppeld 
aan vier vluchtelingen in gemeente Waterland. Daarnaast 
waren er in Waterland nog tien koppels van inburgeraars 
en taalcoach actief. 
Ook in Edam-Volendam werden taalkoppels gerealiseerd. 
Totaal zijn daar 21 taalcoaches gekoppeld aan 24 cliënten. 

Project Vrouwen en alfabetisering
De grootste doelgroep in Diemen is de groep analfabete 
vrouwen. Om de kansen op een inburgeringsdiploma 
te vergroten, zijn twee vrouwengroepen georganiseerd: 
een alfabetiseringsgroep en een vrouwenpraatgroep. In 
de alfabetiseringsgroep, geleid door twee vrijwillige NT2 
docenten, is het doel het leren begrijpen van taal verder 
te ontwikkelen. In de andere groep ligt het accent op 
een speelse manier werken aan kennis van de Neder-
landse Samenleving (KNS) en zelfredzaamheid. Sinds 1 
september is dit een gemengde groep van vrouwen en 
mannen. Beide groepen kwamen wekelijks bijeen. De 
afdeling Inburgering van de gemeente was enthousiast 
over dit initiatief. Op eigen verzoek hebben ambtenaren 
van de Inburgering en van de Sociale Dienst een keer 
meegelopen met zowel de alfabetiseringsgroep als de 
vrouwengroep. 
In december werd duidelijk dat de analfabete inburge-
raars met de officiële (voor)inburgeringstrajecten uiterlijk 
1 juli 2014 moeten stoppen omdat de gemeente dan geen 
inburgering meer financiert. Cliënten zijn dan aangewe-
zen op SVAZ groepslessen met vrijwillige docenten. Eind 
2013 is daarvoor een subsidieaanvraag ingediend bij de 
gemeente. Ook bij het Meerlandenfonds is een bijdrage 
aangevraagd voor deze projecten. Op 18 december 
tijdens een feestelijke uitreiking hebben de begeleiders 
van de vrouwengroep een cheque van € 500 in ontvangst 
genomen.

Project Vernieuwende educatieve 
vormen

In 2013 zijn door de Volksuniversiteit vijf speciaal voor 
vluchtelingen ontwikkelde cursussen bij SVAZ gegeven: 
een Telefoontraining van zes bijeenkomsten (totaal 23 
deelnemers) en een Spreek- en luistervaardigheidscursus 
van negen bijeenkomsten (totaal 50 deelnemers)
Daarnaast werden ook twee Rekencursussen gegeven 
van zes bijeenkomsten (totaal 86 deelnemers). 
Vooral de rekencursussen werden door de deelnemers 
erg gewaardeerd.

Onderonsje na de presentatie projectresultaten ´Tussen Luipaard en Leeuw´ 
op 30 mei in Purmerend      Foto: Kevin



Uitreiking eerste rugzak door minister Asscher tijdens landelijke kickoff van Startbaan 
aan Sivaginee Mahendrarajah, deelneemster ´Talent uit Isolement´ 
foto: Martin Schruijer
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Project Tussen Luipaard en Leeuw
SVAZ kijkt met grote tevredenheid terug op de resultaten 
van dit project en de ontwikkeling die de deelnemers, 
ieder binnen zijn eigen mogelijkheden, hebben doorge-
maakt. Ondanks dat ruim twee derde van de deelnemers 
bij aanvang van het project ingedeeld was op de laagste 
treden van de Participatieladder, konden de meesten 
geplaatst worden op een stage- of werkervaringsplaats. 
Aan het eind van de projectperiode hadden vier deelne-
mers een tijdelijke arbeidsovereenkomst en hebben zes 
deelnemers een reguliere vervolgopleiding behaald. Voor 
een groot aantal van de deelnemers ligt duurzame ar-
beidsmarktparticipatie binnen hun bereik als de gemeente 
de begeleiding om werknemersvaardigheden verder te 
ontwikkelen continueert. 
Doelstellingen van het project Tussen Luipaard en Leeuw 
waren:
-  het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt in

de regio Zaanstreek-Waterland voor vijftig vluchtelingen
en 
-  het positief beïnvloeden van het imago van vluchtelin-

gen als werknemers en collega’s bij bedrijven. 

Doel was ook om de grote groep Somaliërs in de 
Zaanstreek-Waterland ondersteuning te bieden gezien 
hun achterstand op de arbeidsmarkt in vergelijking met 
andere groepen vluchtelingen in deze streek. Met de 
financiële ondersteuning van de Achmea Foundation, 
het VSB Fonds en Instituut Gak en medewerking van 
de gemeenten Zaanstad en Purmerend kon dit twee-
jarige werkgelegenheidsproject uitgevoerd worden in 
de periode 1 oktober 2011 – 1 oktober 2013 vanuit de 
SVAZ locatie in Zaanstad. 

Werving van bedrijven 
In de regio Zaanstreek-Waterland werden 25 werkgevers 
bereid gevonden deelnemers uit dit project de kans te 
bieden werkervaring en werknemersvaardigheden op te 
doen. Deze werkgevers waren achteraf zeer positief over 
de inzet en motivatie van ‘hun’ vluchteling. Het imago 
van de vluchteling bij deze werkgevers en hun collega’s 
over hun (werk)capaciteiten is uitstekend.
Terwijl bij bedrijven de bereidheid groot was om vluchte-
lingen een werkervaringsplaats te bieden, bleek het te-
genovergestelde voor de animo om een workshop diver-

4 Participatie en Werk

Met diverse projecten wil SVAZ bijdragen aan versterking van de arbeidsmarktpositie van 
vluchtelingen. De arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen is veel lager dan die van andere 
migrantengroepen of autochtonen. Van de Somalische groep heeft slechts een kwart betaald werk. Bij 
de Afghaanse en Irakese vluchtelingen ligt dit rond de veertig procent. De uitkeringsafhankelijkheid is 
bij de vluchtelingroepen daarom hoog. Eén op de vijf Iraanse Nederlanders, één op de vier Afghaanse 
Nederlanders, één op de drie Irakese en één op de twee Somalische Nederlanders is aangewezen op 
een bijstandsuitkering (SCP 2014). Gezien hun zeer grote achterstand op de arbeidsmarkt vormde 
de Somalische vluchtelingen een belangrijke doelgroep voor het SVAZ project ‘Tussen Luipaard 
en Leeuw’ waarvan de resultaten in dit hoofdstuk beschreven worden. Vluchtelingenvrouwen 
participeren nog minder dan mannen. Twee SVAZ projecten zijn daarom specifiek gericht op de 
doelgroep vluchtelingenvrouwen. In dit hoofdstuk een samenvatting daarvan en van de overige op 
participatie en werk gerichte projecten.  



Figuur 16: Herkomstlanden deelnemers Tussen Luipaard en Leeuw
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Figuur 17: Hoogst genoten opleiding deelnemers 
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Resultaat
De meerderheid van de deelnemers was ingedeeld op 
participatieladder 2. Daarvan kon 44% worden geplaatst 
op een stage- of werkervaringsplaats. Qua opleiding 
had de meerderheid van de deelnemers geen of alleen 
basisonderwijs genoten. Van de 53 deelnemers hebben 45 
personen het totale programma succesvol afgerond en 
hun certificaat ontvangen. Aan het eind van het project 
hebben vijf deelnemers betaald werk en volgen acht deel-
nemers een opleiding aan het Regio College Zaanstreek-
Waterland. Zes van hen hebben die opleiding binnen 
een jaar voltooid en ontvingen in september 2013 hun 
diploma. Een deelneemster heeft nog iets meer tijd nodig 
en verwacht binnen een half jaar ook haar opleiding suc-
cesvol af te sluiten. 
Mede dankzij het enthousiasme en onvermoeibare inzet 
van de projectteamleden (betaalde krachten en de vrij-
willigers) heeft 80% van de deelnemers een persoonlijke 
groei doorgemaakt. Het zelfvertrouwen van deelnemers 
is aanzienlijk verbeterd, niet alleen in het spreken van de 
Nederlandse taal maar ook in het vertrouwen in de eigen 
capaciteiten en competenties. Lopende het traject zijn 
acht deelnemers wegens privé-, psychische of traumati-
sche redenen voortijdig uitgestroomd.  Alle deelnemers 
zijn warm overgedragen aan de desbetreffende klant-
managers van de verschillende gemeenten. De klant-
managers hebben toegezegd de vluchtelingen verder te 
begeleiden met een aanbod afgestemd op de wensen en 
behoeften van de vluchteling. Hierbij valt te denken aan 
het aanbod om zich voor te bereiden op het staatsexa-
men Nederlands, project Taal naar werk of plaatsing op 
een andere stage- of werkervaringsplaats.

Opzet van het project:
Het trainingsaanbod van dertig trainingen per week werd 
verzorgd door 14 enthousiaste vrijwillige docenten en 
omvatte:
- Nederlandse taal 
- Competentietraining 
- Sollicitatietraining 
- Basisvaardigheden op de werkvloer
- Computervaardigheden
- Maatwerktrainingen vakjargon op de werkvloer. 
Veel deelnemers combineerden de trainingen met hun 
stage- of werkervaringsplaats. Die combinatie bleek in de 
praktijk goed te werken. De theorie in de training werd 
direct omgezet in de dagelijkse praktijk en de deelnemers 
konden met elkaar ervaringen uitwisselen. Het aan elkaar 
feedback geven werkte als een katalysator voor de indivi-
duele ontwikkeling en beter begrip over de werkproces-
sen op de werkplek.

De matching is uitstekend verlopen. De vijfentwintig 
werkgevers in de Zaanstreek-Waterland die meewerkten 
aan dit project zijn zeer positief over de inzet en motiva-
tie van de vluchteling. Vijfendertig vluchtelingen hebben 
hun stage- of werkervaringsplaats naar tevredenheid 
afgerond. Slechts in twee situaties is de matching niet 
goed gegaan. Ondanks die mismatch waren de betrokken 
werkgevers bereid een andere deelnemer op te nemen. 
Per 1 oktober 2013 kunnen zeven deelnemers hun stage- 
of werkervaringsplaats voortzetten om hun arbeids-
marktpositie verder te verstevigen.

siteit te volgen. De meeste deelnemers werden geplaatst 
in kleine teams waarbij de opname in het team soepel 
verliep. Door de positieve en gemotiveerde houding van 
de vluchteling was er bij de werkgevers of collega’s geen 
behoefte aan een workshop diversiteit.

Werven deelnemers
Om tot een deelnemersaantal van 50 te komen, zijn 
ruim 170 intakegesprekken gevoerd. Het aanleveren van 
kandidaten door de gemeenten verliep uiterst moeizaam 
en traag. Het opleidings- en werkervaringsniveau van 
de aangeleverde kandidaten was laag tot zeer laag en 
een groot aantal potentiële deelnemers bleek nog niet 
in staat om aan een werkgelegenheidstraject deel te 
nemen. Het project startte uiteindelijk met 53 deelne-
mers waarvan 62% mannen en 38% vrouwen en met de 
meerderheid in de leeftijdscategorie 25-45 jaar. Deelne-
mers waren afkomstig uit twintig landen, met Somalië als 
herkomstland van de grootste groep.  



Aandachtspunten voor 
werkgelegenheidsprojecten

Met alle geplaatste deelnemers van het project ‘Tussen 
Luipaard en Leeuw’ en hun werkgevers zijn evaluatiege-
sprekken gevoerd. De deelnemers bleken zeer tevreden 
over dit project. Door de veilige omgeving durfden zij 
zich kwetsbaar op te stellen waardoor ruimte ontstond 
voor zelfontplooiing. Vluchtelingen zijn zich bewuster 
geworden van hun positie en mogelijkheden op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Het project bood hen volop 
kansen om een eigen netwerk op te bouwen. Ook de 
bedrijven bleken enthousiast over de samenwerking met 
SVAZ en over de inzet en motivatie van de vluchtelin-
gen. De aandachtspunten die uit de evaluatie naar voren 
kwamen zijn als volgt samen te vatten:

Taal én cultuuromslag
Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel 
om succesvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. De 
gemeenten onderkennen dit en zijn bereid de vluchte-
lingen aanvullende cursussen Nederlands aan te bieden, 
waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt. 
De tijd nodig om zich te kwalificeren voor de Nederland-
se arbeidsmarkt is langer dan verwacht. Vooral de ge-
dragshouding op de werkvloer, het zelf initiatief nemen 
en assertiviteit, vraagt meer tijd. Hier ervaren vluchtelin-
gen vooral het cultuurverschil. Veel deelnemers vonden 
het niet makkelijk om zich aan te passen aan de bedrijfs-
cultuur. Als voorbeeld daarvan werd genoemd: bij veel 
deelnemers heerste het verwachtingspatroon dat je op 
het werk een opdracht krijgt, uitvoert en vervolgens 
rustig afwacht tot je de volgende opdracht krijgt. Terwijl 
hier juist meer eigen initiatief wordt verwacht en dat 
gevraagd wordt om een nieuwe opdracht. Ook de hou-
ding naar een leidinggevende is hier anders dan in veel 
herkomstlanden. Daar hoor je een leidinggevende niet 
tegen te spreken en zowel mannen als vrouwen kijken 
een leidinggevende niet recht in de ogen. 

Maatwerk
Aandachtspunt ten aanzien van de matching werkgever-
vluchteling is: maatwerk centraal! 
Niet passend daarbij bleek de aanvankelijke gevolgde 
werkwijze van het eerst werven van werkgevers en 
daarna kijken voor welke vluchtelingen de aangeboden 
werkervaringsplaatsen geschikt waren. De ervaring 
heeft geleerd dat werven van bedrijven gekoppeld moet 
zijn aan een potentiële kandidaat. Dit betekende wel 
dat gedurende de gehele projectperiode bedrijven zijn 
benaderd om deelnemers te plaatsen. 

Structurele bedrijvenlobby
Structurele taak tijdens de uitvoering van werkgelegen-
heidsprojecten is daarnaast het geven van voorlichting 
aan bedrijven en ondernemersverenigingen om onze 
doelgroep structureel op de agenda te zetten en te hou-
den. In de afrondende fase van dit project is  onderzocht 
of bedrijven een partnership met SVAZ willen aangaan. 
Twee werkgevers hadden aan het eind van de project-
periode hiervoor al een overeenkomst gesloten. Het 
lobbyen hiervoor wordt onverkort voortgezet. 
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Feestelijk slot
In de overvolle theaterzaal van Pop- en Cultureel Podium 
P3 te Purmerend vond op 30 mei 2013 de slotconferen-
tie plaats. Ruim tachtig personen waren getuige van de 
uitreiking van het certificaat aan 45 deelnemers. Zes 
deelnemers en zes werkgevers van Scan Laser, Primark, 
Com´media, Inntel Hotels, Zorgcirkel en GOM deelden 
in duo´s hun ervaringen over de stageperiode met het 
publiek. Wethouder Berent Daan van de gemeente Pur-
merend onderstreepte het belang van dit soort projecten 
om vluchtelingen een kans te geven op de arbeidsmarkt. 
Ook wethouder Erik Struijlaart van de gemeente Zaan-
stad stak zijn enthousiasme voor dit project niet onder 
stoelen of banken.

Groepsfoto van deelnemers ´Tussen Luipaard en Leeuw´ op 30 mei in Purmerend 
Foto: Kevin



Projectcoördinator Sophie Koper: “De aanleiding voor 
dit project was dat in 2009 bleek dat slechts 11% van 
de vluchtelingenvrouwen een betaalde baan had. Veel 
vrouwen hadden geen startkwalificatie en als zij in het 
land van herkomst een diploma hadden gehaald werd 
dat in Nederland niet erkend. Na de inburgering bleven 
daarom veel talenten onbenut. Wij zijn enorm trots op 
de resultaten die zonder de financiering van het VSB-
fonds en Instituut Gak niet mogelijk waren geweest.”

Figuur 18: Herkomstlanden deelneemsters groep 4 en 5 TUI

0 21 3 4 5

Rwanda

China

Sri Lanka

Guinee

Afghanistan

Eritrea

Tibet

Iran

Somalië

Uganda

Nepal

Ghana

Ivoorkust

Sovjet Unie

Ethiopië

Nigeria

Groep 4

Groep 5

Figuur 19: Opleidingsachtergrond deelneemsters groep 4 en 5 TUI
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Figuur 20:  Leeftijdscategorieën deelneemsters groep 4 en 5 TUI
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Vijf groepen van 15-20 vrouwen konden in de periode mei 
2011 tot december 2013 het ‘Talent uit Isolement’ traject 
voltooien. Dat traject omvatte een heel jaar waarin de 
eerste dertien weken in het teken stonden van het her-
kennen van kwaliteiten en mogelijkheden op de arbeids-
markt (competentietraining). Een dagdeel werd besteed 
aan conversatieles en deelneemsters konden desgewenst 
gekoppeld worden aan een taalcoach. De daaropvol-
gende dertien weken werd vooral aandacht besteed aan 
het vinden en lezen van vacatures en hoe zij zichzelf 
kunnen presenteren bij een werkgever. In de laatste fase 
van het traject vergroten de deelneemsters hun beroeps-
kwalificaties tijdens een stage en/of een opleiding. In 
juni werden dertig certificaten uitgereikt aan succesvolle 
deelneemsters van groep 2 en 3. De vijfde en laatste 
groep startte het traject in februari en de deelneemsters 
van groep 4 sloten in 2013 hun traject af. 

Doelstelling van dit project is dat 75 deelneemsters 
uitstromen naar een betaalde baan, vrijwilligerswerk, 
zelfstandig  ondernemerschap of naar een opleiding die 
hun positie op de arbeidsmarkt in de nabije toekomst 
verbetert. 

Project Talent uit Isolement
Speciaal voor vluchtelingenvrouwen startte SVAZ in 2011 
het op arbeidsmarktdeelname gerichte project ‘Talent uit 
Isolement’. 



Tabel 7   Resultaten project Talent uit Isolement in 2013

Groep 4: 18 vrouwen Groep 5: 22 vrouwen

Stage 12 vrouwen 11 vrouwen

Betaald werk 2 vrouwen 2 vrouwen

Opleiding 11 vrouwen 18 vrouwen

Staatsexamen 2 vrouwen 2 vrouwen

Uitval 1 vrouw 1 vrouw

Tabel 8   Plaatsing op opleidingen deelneemsters  
                    groepen 4 en 5 TUI

Groep 4 Groep 5

Schakeljaar HBO 
(Psychologie/Verpleegkunde) 

2 1

Rechten 1

Tandartsassistente 1

Facilitair medewerker  3 1

Kappersopleiding mbo 2 1

Bedrijfseconomie  1

Helpende mbo 2 2 8

Procesoperator mbo 2 1

Administratief mbo 1 1 5

Detailhandel 1

Totaal 11 18
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Op 7 maart 2014 vindt de Slotconferentie van het project 
Talent uit Isolement plaats. Daar worden de resultaten 
van het totale project gepresenteerd. In het Jaarverslag 
2014 volgt daarvan een uitgebreid verslag. 

SVAZ Opleidingsfonds voor 
vluchtelingenvrouwen

Dat zoveel vrouwen een reguliere opleiding konden volgen 
was mede mogelijk door een schenking van de Stichting 
Westeinde ten behoeve van het opleidingsfonds voor 
vluchtelingenvrouwen. Voor  gelden uit dit fonds komen 
uitsluitend individuele aanvragen van vrouwelijke vluchte-
lingen voor aanvullend taalonderwijs of beroepsopleiding in 
aanmerking. In 2013 kregen twaalf vrouwen een bijdrage uit 
dit fonds. Ook voor twaalf deelneemsters zorgde Capabel 
VrouwenVakscholing voor een kwart medefinanciering van 
de individuele opleidingskosten via een Europees fonds.  

Project Vrouw en Werk
In juni werden twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden 
bijgewoond door 35 vrouwen die een opleiding en een baan 
in de zorg ambieerden. Eind augustus ging het project van 
start met zestien deelneemsters. 
Tijdens de zoektocht naar leer-werkervaringsplaatsen bleek 
de zorgsector op slot te zijn gegaan. Door bezuinigingen en 
door overheveling van rijksoverheidstaken naar de gemeen-
ten, ontstond een grote uittocht van personeel. Vooral 
mensen met een mbo 2 moesten het ontgelden. 
De deelneemsters aan dit project starten gezien het taal-
niveau met mbo 2, maar zullen vervolgens in hun vakgebied 
door moeten stromen naar mbo 3 of 4 om in aanmerking te 
komen voor een baan. 
De deelneemsters zijn uitgedaagd om op zoek te gaan naar 
vrijwilligerswerk zodat zij zich alvast binnen een zorginstel-
ling kunnen bewijzen als gemotiveerde potentiële werk-
nemer. Een groot aantal deelneemsters heeft inderdaad 
vrijwilligerswerk gevonden. Door Cordaan en Capabel werd 
voorlichting gegeven over opleidingen in de zorg. Ook DWI 
Amsterdam verstrekte de deelneemsters informatie over 
het werken in de thuiszorg. Hoewel een aantal deelneem-
sters heeft gesolliciteerd bleef een vacatureaanbod uit.

In het kader van de empowerment zijn de deelneemsters 
naar Dress for Success geweest op 29 oktober 2013. Deze 
vrijwilligersstichting gaf voorlichting over de presentatie 
tijdens een sollicitatiegesprek en individuele kledingad-
viezen. De deur voor de deelneemsters staat open voor 

een gratis outfit voor een sollicitatiegesprek voor zowel 
een baan als voor vrijwilligerswerk. De uitnodiging voor 
het gesprek is voldoende om voor deze gratis outfit in 
aanmerking te komen. 

In december zijn zes deelneemsters begonnen met de 
mbo 2 opleiding Helpende in de zorg, vier deelneemsters 
starten in januari met de mbo 3 opleiding Individuele 
gezondheidszorg en een deelneemster gaat de mbo 4 
opleiding Apothekersassistente volgen. Van de overig vijf 
deelneemsters kan er een waarschijnlijk begin 2014 met 
de mbo 2 opleiding Helpende in de zorg starten en drie 
later dat jaar zodra zij hun inburgering gehaald hebben. 
De jobcoach onderhoudt contact met deze drie deel-
neemsters. De zestiende deelneemster is eind december 
doorgestroomd naar het project Startbaan.

Project Krachten voor de Start en 
Startbaan 

In mei heeft SVAZ bij het EVF de aanvraag ´Krachten 
voor de start´ ingediend: een voortraject met een em-
powermenttraining voor het plaatsen van vluchtelingen 
in Startbaan én een begeleidingstraject tijdens deze 
plaatsing. Begin augustus is dit project toegekend. Ook 
in mei werd bij het Landelijk Bureau een aanvraag inge-
diend voor het realiseren van 75 plaatsingen in Startbaan 
in de periode juni 2013 tot en met eind december 2015. 
Het VWN project Startbaan wordt gefinancierd met NPL 
gelden. Daarvan werden voorlopig veertig plaatsingen 
toegekend. Eind 2013 zijn er elf vluchtelingen in Start-
baan begonnen.

Project Werkmaatjes
Om nog meer vluchtelingen te kunnen plaatsen op een 
erkende leerwerkplek, opleiding, stage of betaalde baan 
werd het werkmaatjesconcept ontwikkeld. In oktober 
diende SVAZ bij het Oranje Fonds het project Werkmaat-
jes in ter ondersteuning van laagopgeleide vluchtelingen. 
Na de toekenning van subsidie kon dit project in decem-
ber starten. Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
diende SVAZ eind december het project WERKDUET in 
bij de gemeente Amsterdam en het VSBfonds.

Project Gedeelde Toekomst
Na ‘Gedeelde Herinneringen’ en ‘Gedeelde Ervaringen’ 
was ‘Gedeelde Toekomst’ het derde ‘Gedeelde’ project 
voor oudere vluchtelingen en oudere Amsterdammers. 
Met deze projecten wil SVAZ de eenzaamheid van oudere 
vluchtelingen doorbreken door hen met oudere buurtbe-
woners in contact te brengen en zo hun netwerk en blik-
veld te vergroten en hun isolement te doorbreken. Cen-
traal in dit project stond de toekomst van ouderen in de 
stadsdelen Amsterdam West en Amsterdam Nieuw-West. 
Gekoppeld aan oudere Amsterdammers leerden oudere 
vluchtelingen tijdens workshops werken met nieuwe cre-
atieve technieken. De deelnemers zijn daarnaast in twee-
tallen of groepjes op zoek gegaan naar voorzieningen 
in de wijk waar activiteiten worden georganiseerd die 
voor ouderen interessant zijn. De gezamenlijk gemaakte 
kunstwerken over hun Gedeelde Toekomst in Amsterdam 
werden in mei en juni 2013 in het eigen stadsdeel onder 
grote publieke belangstelling gepresenteerd en geëxpo-
seerd. Een aantal deelnemers verbeeldde de ‘Gedeelde 
Toekomst’ door een jas te maken van grafisch bewerkte 
plattegronden van Amsterdam West en Nieuw-West: een 
jas die iedereen past, die als gegoten zit, die je verwarmt. 
Uitnodiging aan alle vluchtelingen en overige stadsdeel-
bewoners was daarbij: “Trek aan die jas en voel je thuis! 
Help anderen bij het aantrekken van die jas.”

Foto: Conchita Rink



Projectcoördinator Conchita Rink verwacht dat zeker 
de helft van de oudere vluchtelingen, die deelnamen aan 
dit project, zelfstandig actief zal blijven: “Anderen heb-
ben nog wat belemmeringen weg te werken of zijn door 
zorgtaken (nog) niet in staat om veel gebruik te maken 
van de ontdekte voorzieningen. Er zijn plannen om fiets-
lessen te gaan volgen, een muziekgroep te vormen, een  
Ouderen Persbureau in Amsterdam West op te starten, 
te gaan zingen in een Russisch koor in Amsterdam en 
om deel te nemen aan de cursus stoppen met roken in 
het Mannencentrum Daadkr8. Na afloop van dit project 
zullen beslist veel pas ontdekte kunstzinnige talenten 
verder ontwikkeld worden.“

Bron: SVAZ brochure Gedeelde Toekomst, augustus 2013

Deelneemster ´Gedeelde toekomst´ tijdens projectpresentatie in juni
foto: Conchita Rink
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Project Vrouwen Vooruit! 
Doelstelling van ‘Vrouwen Vooruit! in Edam-Volendam 
is empowerment van geïsoleerde vluchtelingenvrouwen. 
Maandelijks worden bijeenkomsten georganiseerd waar 
steeds vijftien tot twintig vluchtelingenvrouwen naartoe 
komen. In januari en februari zijn er vier keer compu-
terlessen gevolgd door twaalf vrouwen. In maart was er 
een bijeenkomst over veiligheid met medewerking van 
de brandweer. Ook deden vrouwen mee aan de ontmoe-
tingsmarkt van het wijksteunpunt. In april nam een aan-
tal vrouwen deel aan een door vrijwilligers georganiseerd 
uitstapje naar Maastricht. Veel animo was er voor de 
picknick op het Slobberland in juni. Belangrijk resultaat is 
dat de vrouwen nu een netwerk hebben.

Project Ongekend Bijzonder
Doel van dit oral history project is om de levensverhalen 
van vluchtelingen en hun bijdrage aan de ontwikkeling 
van de grote steden te verzamelen, vast te leggen en toe-
gankelijk te maken voor een breed publiek. SVAZ is een 
van de partners van dit project van de Stichting Bevorde-
ring Maatschappelijke Participatie. Toen de financiering 
eindelijk rond was kon dit project in het najaar 2013 
starten. In november vond de eerste stuurgroepverga-
dering in Amsterdam plaats. Aan de landelijke startbij-
eenkomst – de Ouverture Ongekend Bijzonder - op 13 
december in het Nationaal Museum te Den Haag werd 
door SVAZ samen met alle stuurgroepen uit vier grote 
steden deelgenomen.



Mariet ten Doeschot, coördinator locatie Diemen:
“Er is dit najaar echt een nieuw elan ontstaan, het draag-
vlak in Diemen voor Vluchtelingenwerk groeit weer. 
Dit uit zich onder andere in de aanmelding van nieuwe 
vrijwilligers. In december zijn wij begonnen met het 
inwerken van drie nieuwe maatschappelijk begeleiders. 
Allen worden daarnaast ook ingezet als taalcoach.”

´Ontmoet ons´in Monnickendam
foto: Ria Houweling (Waterland in Beeld)
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5 Draagvlak

Belangrijk onderdeel van draagvlakvergroting vormde 
het regelmatig overleg met politici en beleidsambtenaren 
in de elf gemeenten waar SVAZ actief is. Voor draag-
vlakvergroting onder werkgevers en maatschappelijke 
organisaties zorgden diverse projecten en presentaties 
van projectresultaten tijdens conferenties en in publica-
ties die in de vorige hoofdstukken zijn genoemd. In deze 
paragraaf een impressie van de overige activiteiten die in 
het kader van draagvlakvergroting plaatsvonden. 

Amsterdam
In juni heeft het advocatenkantoor Linklaters een uit-
stapje georganiseerd (en betaald) naar het Archeon met 
48 vluchtelingen en kinderen en met kantoorgenoten van 
Linklaters. 
Aan de Umbrella March op 20 juni leverde SVAZ een 
flinke bijdrage. Uit onderzoek bleek dat meer dan de 
helft van de Nederlandse bevolking (56%) vindt dat 
vluchtelingen die op Schiphol bescherming vragen niet 
in de cel horen, maar hun asielprocedure in een open

asielzoekerscentrum zouden moeten kunnen doorlopen. 
Tijdens de Umbrella March werd bekend gemaakt dat 
31.000 mensen de petitie ‘Geen vluchteling in de cel!’ 
ondertekenden. 
Met de presentatie van het project Gedeelde toekomst in 
de stadsdelen Nieuw West en West werden de proble-
matiek en de kracht van oudere vluchtelingen voor het 
voetlicht gebracht. 
In juli, augustus en september  zijn er vijf  vaartochten 
door de Amsterdamse grachten georganiseerd voor 
vluchtelingen. Hieraan namen in totaal 25 vluchtelingen 
deel.
In september is in samenwerking met de wijkvrijwilligers 
van Amsterdam Noord de theatervoorstelling: ‘As I left 
my fathers house’ onder regie van Bright Richardson uit-
gevoerd. Deze voorstelling werd bezocht door ongeveer 
70 mensen, waaronder zowel vluchtelingen als vrijwil-
ligers.
Op 4 december is er in samenwerking met advocaten-
kantoor Linklaters een Sinterklaasfeest georganiseerd. 
Hieraan hebben 40 vluchtelingenkinderen met hun 
ouders deelgenomen, samen met kinderen van medewer-
kers van Linklaters. 
In Rivierenbuurt de Pijp kwam op elke eerste maandag 
van de maand (behalve in mei) de eetgroep bijeen voor 
vluchtelingen en buurtbewoners in de Martin Luther 
kerk.

Een van de prioriteiten in het Werkplan 2013 was het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen 
in de regio. De website vormt daarvoor een belangrijk communicatiemiddel. In 2013 zijn alle regionale 
stichtingen van VluchtelingenWerk op één website overgegaan. De SVAZ nieuwsrubriek wordt 
sindsdien beter bijgehouden en telt gemiddeld 13 bezoeken per dag. 



´Ontmoet ons´ in Monnickendam
foto: Ria Houweling (Waterland in Beeld)
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Diemen
Op 1 oktober werd tijdens de conferentie “Eenzaamheid” 
SVAZ gepresenteerd en ons netwerk en samenwerking 
uitgebreid.  In samenwerking met Serve the City hebben 
zeven cliënten en twee vrijwilligers op 9 november kook-
workshops gegeven voor 21 Diemenaren en gekookt voor 
80 vrijwilligers op het jaarfeest van Serve the City.
Tijdens de uitreiking van de gewonnen cheque van het 
Meerlandenfonds hebben twee vrijwilligers de aanpak 
van het vrouwenproject toegelicht voor burgemeesters 
en wethouders van omringende gemeenten. Dit leverde 
evenals de kookworkshops publiciteit op in regionale 
bladen.

Zaanstreek-Waterland
‘Ontmoet Ons’ is een gezamenlijk initiatief van sociaal 
cultureel centrum De Bolder en SVAZ Zaanstreek-Water-
land. Vrijwilligers en beroepskrachten van SVAZ en De 
Bolder organiseren samen de ‘Ontmoet Ons’ avonden. 
Voor die avonden nodigt een groep vluchtelingen hun 
buren uit om te komen eten. Tijdens het eten gaat men 
met elkaar in gesprek over hoe het is om buren van el-
kaar te zijn zonder elkaars cultuur en leefwijze te kennen. 
Begin van het jaar waren er succesvolle ‘Ontmoet Ons’ 
bijeenkomsten in Monnickendam waar vluchtelingen uit 
Myanmar en Eritrea kookten voor respectievelijk 76 en 
68 deelnemers. Eind september kookten vluchtelingen 
uit Irak voor 120 mensen. Deze enorme opkomst was 
te veel en vanaf die bijeenkomst kwam er een strenger 
toelatingsbeleid. Op 6 december schoven ongeveer 
tachtig buren en Waterlanders aan een tafel toen twee 
Nepalese gezinnen de gerechten bereidden. Bijzonder 
aan deze avond was dat de nieuwe burgemeester Luzette 
Wagenaar-Kroon als gastvrouw optrad. De aanwezige 
vluchtelingen stelden dit heel erg op prijs.
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Figuur 24:   Leeftijdscategorieën medewerkersFiguur 21: Fulltimers en parttimers
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Figuur 23: Achtergrond medewerkers
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6 Medewerkers

In dit hoofdstuk de schijnwerper op de betaalde en onbetaalde medewerkers die alle activiteiten
van SVAZ uit de vorige hoofdstukken mogelijk maakten in de elf gemeenten in onze regio. 
VluchtelingenWerk is van oorsprong een vrijwilligersorganisatie die steeds verder is 
geprofessionaliseerd. In dit hoofdstuk komt naar voren dat SVAZ nog steeds gedreven 
vrijwilligers weet te vinden en te binden om vluchtelingen deskundig op weg te helpen in hun 
nieuwe omgeving. 

Betaalde krachten
In 2014 waren 41 betaalde medewerkers in dienst, 
waaronder 7 mannen en 34 vrouwen. Twee mannen en 
vijf vrouwen werken fulltime, de overige medewerkers 
parttime. Van de medewerkers heeft 17% een contract 
voor bepaalde tijd. 

Een derde deel van de medewerkers heeft meer dan al-
leen een Nederlandse achtergrond, de helft daarvan een 
achtergrond als vluchteling.
Qua leeftijdscategorieën vormen de 40plussers de over-
grote meerderheid. 



Figuur 25:  Fte functies medewerkers
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Tabel 9   Aantal klantbezoeken in Amsterdam

Maand Cliënten Overigen Totaal

Januari 1178 409 1587

Februari 1045 416 1461

Maart 1318 446 1764

April 1156 404 1560

Mei 1169 500 1669

Juni 1207 472 1679

Juli 997 371 1368

Augustus 985 384 1369

September 1190 441 1631

Oktober 1333 442 1775

November 1498 486 1984

December 1265 382 1647

Figuur 26: Functiecategorieën vrijwilligers
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Figuur 28:   Leeftijdscategorieën vrijwilligers
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In figuur 26 wordt de verdeling van de vrijwilligers over 
die verschillende functies in beeld gebracht. 
 

Scholingsplan medewerkers
De afdeling JMB is op 14 en 26 maart getraind in Coa-
chingsvaardigheden en Planmatig Begeleiden en op 25 
maart is de training Toeslagenservice Belasting gegeven. 
De financiële medewerkers hebben de training Calc voor 
gevorderden gevolgd. Twee medewerkers hebben op 25 
mei en 13 juni de Drupal training gevolgd om de nieuwe 
website te kunnen beheren.
Een manager en een projectcoördinator hebben een trai-
ning ‘Organisatie Vertegenwoordiging’ gevolgd via OSA. 
Vier anderen hebben via OSA aan de training ‘Motive-
rende gespreksvoering’ deelgenomen.

Er zijn drie personeelsbijeenkomsten gehouden waarvan 
de laatste op 3 december werd afgesloten met een borrel. 
Op 16 september werd de jaarlijkse personeelsdag gehou-
den in de Zaanse Schans. 

Vrijwilligers
In totaal waren 758 vrijwilligers actief voor Vluchtelin-
genWerk in de regio Amstel tot Zaan: 241 mannen en 517 
vrouwen! In voorafgaande hoofdstukken is bij vrijwel alle 
activiteiten ook het vele werk van vrijwilligers beschre-
ven. Samengevat zijn de vrijwilligers onder te verdelen in 
vijf functiecategorieën: 
- de kantoorvrijwilligers die de balie bemensen en 

allerlei ondersteunende diensten verrichten op de 
verschillende locaties,

- de JMB vrijwilligers die maatschappelijke begeleiding 
bieden en de juridische spreekuren houden,

- de projectvrijwilligers die als taalkoppelaar, jobcoach, 
klassenassistent, cursusorganisator of bij andere 
activiteiten de projectcoördinator ondersteunen,

- de wijkvrijwilligers die vluchtelingen wegwijs maken 
in eigen buurt en

- de taalcoaches 

Ruim de helft van de medewerkers werkt in de juridische 
en maatschappelijke dienstverlening. Projectmedewer-
kers vormen samen de kleinste functiegroep. Daartus-
sen zitten medewerkers die ondersteunende diensten 
verlenen. Daaronder vallen zowel het management, de 
administratieve en financiële medewerkers en degenen 
die samen met vrijwilligers de receptie bemensen.

Die receptiemedewerkers bedienen de telefooncentrale 
en ontvangen de cliënten en andere bezoekers. 
In Amsterdam waren dat bijna 20.000 in 2013.

Om nog beter inzicht te krijgen in de hoeveelheid werk 
die vrijwilligers verrichten is gekeken naar de ureninzet 
per vrijwilliger.  Daarbij is er vanuit gegaan dat taal-
coaches en wijkvrijwilligers gemiddeld een half jaar (26 
weken) twee uur per week actief zijn en JMB vrijwilligers, 
projectvrijwilligers en kantoorvrijwilligers gemiddeld een 
jaar (45 weken) 8 uur per week. Met de aantallen vrijwil-
ligers per categorie levert dat totaal 111.180 uren vrijwil-
ligerswerk per jaar op! Als die uren betaald werk waren 
zou dat zestig banen opleveren (59,4 fte).

Achtergrond vrijwilligers
De man/vrouw verhouding onder de vrijwilligers is het 
tegenovergestelde van die onder de cliënten van SVAZ: 
twee derde van de vrijwilligers is vrouw, twee derde van 
de cliënten is man. De laatste jaren is het aantal jongeren 
dat vrijwilligerswerk verricht aanzienlijk toegenomen: 
de 18 tot 30 jarigen vormen in 2013 zelfs de grootste 
leeftijdscategorie. Maar ook de 50plussers zijn goed 
vertegenwoordigd onder de vrijwilligers omdat in deze 
leeftijdsgroep ook veel mannen actief zijn. 



Figuur 29: Achtergrond vrijwilligers
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Hoewel in het totale vrijwilligersbestand mensen met al-
leen een Nederlandse achtergrond veruit in de meerder-
heid zijn, is er een aanzienlijke groep van 85 vrijwilligers 
met meer dan alleen een Nederlandse achtergrond. De 
meeste daarvan zijn zelf vluchteling. 

 

Uiteraard zijn er ook vrijwilligers gestopt in 2013, bijvoor-
beeld een grote groep die actief was in Wereldwerk aan 
de Zaan en voor het project Tussen Luipaard en Leeuw.

Deskundigheidsbevordering en 
uitwisseling

Naast de reguliere basiscursussen nemen vrijwilligers 
deel aan diverse landelijke trainingen, workshops en 
thema/landenbijeenkomsten van het Landelijk Bureau. 
Om ook voor de wijkvrijwilligers een aanbod te hebben 
heeft SVAZ op 1 augustus een vrijwilligersproject bij het 
Landelijk Bureau (LB) ingediend en inmiddels toegekend. 
Met de gelden uit dit project organiseert SVAZ een inspi-
ratietraining, workshops interculturele communicatie  en 
de regionale vrijwilligersdag. 
In Zaanstad is een training gegeven over de nieuwe in-
burgeringswet: 16 vrijwilligers en stagiairs namen hieraan 
deel. 
Op 16 november 2013 is een vrijwilligersdag voor alle 
vrijwilligers van SVAZ georganiseerd. Hierbij zijn ver-
schillende workshops aangeboden. Aan deze dag namen 
70 vrijwilligers deel. De reacties op deze vrijwilligersdag 
waren unaniem positief.



Uitreiking VluchtelingenWerk Award beste bedrijf 2013 
aan Inntel Hotels Zaandam op 21 november te Zaandam 
foto: Klaas Fopma

51

7 Management

Het MO kwam in 2013 dertien keer  bijeen: 28 januari, 
14 maart, 9 en 24 april, 23 en 28 mei, 18 en 24 juni, 2 en 9 
september, 1, 14 en 29 oktober, 27 november en 17 decem-
ber. Ook in augustus hadden de directeur en de manager 
JMB zeer regelmatig overleg, namelijk op 7, 14, 15, 19 en 23 
augustus.

Vaste onderwerpen op het MO:
P&O: 

Stand van zaken zieken / re-integratie, contacten met 
de bedrijfsartsen en ArboNed, verlofsaldo, verlofaan-
vragen, formatie en werkplekken. Ook zijn de volgende 
zaken besproken: arbeidsdeskundige onderzoeken bij 
4 medewerkers, planning en inhoud basiscursussen, 
programma regionale vrijwilligersdag, planning en in-
houd diverse personeelsbijeenkomsten waaronder 
de jaarlijkse personeelsdag in september, invoeren VOG, 
invoeren Meldcode Huiselijk Geweld.

JMB: 
Personeelsformatie, opvang uitgeprocedeerden, 
Vluchtkerk, toeslagenservicepunten Belastingdienst, 
tegenvallende instroom Amsterdam, samenwerking met 
de DWI, financiering 1e opvang en maatschappelijke 
begeleiding gemeenten Diemen en Zaanstad, financie-
ring begeleiding hervestigde vluchtelingen in Zaanstad 
en Purmerend, faillissement AlleKleur Zorg, Regionaal 
Steunpunt Rechtsbescherming, aangescherpte criteria 
Vluchtelingenfonds per 1 juli 2013 en de effecten daarvan 
voor gezinsherenigers, caseloadgesprekken, onderzoek 
naar de positie van Somaliërs, problematiek met AGIS 
voor JMBcliënten in Amsterdam, monitor Maatschap-
pelijke Begeleiding 2014, Taal- en Oriëntatieprogramma 
Vluchtelingen Amsterdam, Blik op de Toekomst, klant-
tevredenheidsonderzoek.

Projecten P&W: 
Stand van zaken en voortgang van alle projecten. 

Fondswerving en Financiën: 
Financiering project Gedeelde Toekomst, aanvraag 
project Taalcoaches 2013, aanvragen
Krachten voor de Start en Inburgering in Bedrijf, 
aanvraag Regionaal Steunpunt 
Rechtsbescherming, plan van aanpak Startbaan, 
aanvraag Vrijwilligersproject, 
aanvraag Werkmaatjes en Werkduet.
Financiële rapportages + Begroting 2014 + overzichten 
onzekere en zekere baten 2013.

VWN: 
Verzoeken, relevante zaken uit de weekmails, maatschap-
pelijk congres 31 oktober, nieuws uit het Directeurenover-
leg, Verenigingszaken.

Overige onderwerpen in het MO
-  Implementatie VVS 
-  Verhuizing Zaandam van Jufferstraat 6 naar 

Jufferstraat 2 + behoud locatie Diemen
-  VluchtelingenWerk Award 2013: driemaal uitgereikt 

in SVAZ; de beste gemeente Amsterdam), het beste 
bedrijf (Inntel Hotels Zaandam) en de doorzetster 
(Khadija Ali)

-  Partnerovereenkomst met Eigen Haard, de Alliantie 
en Ymere: op 24 september is deze overeenkomst 
gesloten.

-  Trainingen Volksuniversiteit Amsterdam voor 
 cliënten JMB

-  Operational audit SVAZ
-  Rapportage 1e halfjaar uitvoering werkplan 2013
-  Werkplan 2014



Bestuursvoorzitter SVAZ aan het woord tijdens het 
maatschappelijk congres van VWN op 31 oktober 
foto: Martin Schruijer
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8 Bestuur

Voorgenomen agenda bestuursvergaderingen

- Jaarrapportage 2012 (financieel resultaat)
- Uitwerking nieuw organisatiemodel SVAZ
- Toekomstscenario´s SVAZ

- Vooroverleg voorzitter, penningmeester, directeur met 
  accountants over bevindingen accountantscontrole 2012
- Vaststellen Financieel Jaarverslag 2012
- Vaststellen Jaarverslag 2012 (inhoudelijk)
- Vooruitblik 2013 en 2014

- Financiële rapportage 1e tertaal 2013
- Inhoudelijke rapportage 1e tertaal 2013
- 1e Conceptbegroting 2014
- Voorbereiding VR 13 juni

- Financiële rapportage 2e tertaal 2013
- Inhoudelijke rapportage 2e tertaal 2013
- 2e Conceptbegroting 2014
- Voorbereiding VR oktober

- Vaststellen begroting 2014
- Vaststellen werkplan 2014
- Meerjarenraming 2014 – 2016

Agenda bestuursvergaderingen

- Financiële rapportage tertaal 3 2012 inclusief prognose 2012
- Stand van zaken nieuw organisatiemodel
- Bestuursvacatures en profielen
- Programma Verenigingsconferentie 7 februari
- Aftredend bestuurslid Mintwab Aliyou

- Vooroverleg voorzitter, penningmeester, directeur, manager, 
  controller met accountants over bevindingen accountants-
  controle 2012
- Vaststellen Financieel Jaarverslag 2012
- Vaststellen Jaarverslag 2012 (inhoudelijk)
- Sociaal Plan 2013
- Brainstorm opvulling bestuursvacatures

- Financiële rapportage 1e tertaal 2013 + prognose
- 1e Conceptbegroting 2014
- Landelijke penningmeestersoverleg 27 mei 
- Verenigingsraad 13 juni
- Actuele regionale ontwikkelingen
- Procedure vaststellen rond invulling vacatures

- Financiële rapportage 2e tertaal 2013 + prognose
- 2e concept begroting 2014
- Rapportage uitvoering Werkplan 2013 1e half jaar 
- Stand van zaken vacature penningmeester
- Bestuurlijk overleg tussen SVAZ en landelijk bestuur VWN 
  op 29 augustus
- Verkenning schaalvergroting VWNWH en SVAZ

- Vaststellen begroting 2014
- Vaststellen werkplan 2014
- Verkenning schaalvergroting VWNWH en SVAZ
- Benoeming nieuwe penningmeester per 27 maart 2014
- Vaststellen vergaderschema 2014
- Terugblik op Verenigingsraad 31 oktober en penning-
  meesteroverleg 14 oktober

Dinsdag 
5 februari

Dinsdag 
26 maart

Dinsdag 
28 mei

Dinsdag 
1 oktober

Dinsdag 
10 december

Naast het vaststellen van de jaarstukken, de begroting en het werkplan houdt het bestuur toezicht op 
de directie en vervult ook de klankbordfunctie voor de directeur.



Napraten na slotconferentie voor taalkoppels op 14 juni
foto: jan Reinier van der Vliet
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Samenstelling bestuur SVAZ 
per 31 december 2013:

De heer drs. H.G.M. Blocks, voorzitter
Mevrouw drs. M. van den Berg, secretaris
De heer M. Blankman, penningmeester
Mevrouw drs. M. Aliyou, bestuurslid
Mevrouw mr. L. ten Berge, bestuurslid
Mevrouw mr. W.J.C. Swildens-Rozendaal, bestuurslid
Mevrouw mr. drs. T.L. Tan, bestuurslid



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

 Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012

BATEN

Subsidies van overheden

Gemeente Amsterdam  1.234.000 1.339.730 1.414.476

Overige Gemeente Amstel  81.200 95.502 67.877

Gemeenten Zaan  306.500 370.891 400.097

1.621.700 1.806.123 1.882.450

Overige baten

VluchtelingenWerk Nederland 304.500 322.275 224.985

Overige subsidies 491.600 316.064 531.350

Overige baten  4.000 39.221 1.734

800.100 677.560 758.069

Totaal baten 2.421.800 2.483.683 2.640.519

LASTEN

Personeelskosten 1.813.200 2.008.206 2.027.939

Afschrijvingen  2.800 10.618 28.683

Huisvestingskosten 176.000 174.851 241.113

Organisatiekosten 171.500 159.001 197.625

Activiteiten en projecten 238.100 197.493 158.411

Totaal lasten  2.401.600 2.550.169 2.653.771

Exploitatieresultaat 20.200 66.486- 13.252-

Financiële baten en lasten  2.500- 1.085- 423-

Resultaat boekjaar  17.700 67.571- 13.675-

RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging Opleidingsfonds 32.500

Onttrekking Opleidingsfonds 8.463-

Mutatie continuïteitsreserve 91.608- 13.675-

 

Resultaat boekjaar 67.571- 13.675-

Expositie gezamenlijke kunstwerken deelnemers ´Gedeelde toekomst´ 
in hal stadsdeelkantoor Amsterdam West 10-28 juni 
foto: Carola Rombouts
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9 Financieel resultaat

Over 2013 heeft SVAZ 
een negatief resultaat 
van € 67.571 gerealiseerd. 
Het begrote positieve 
resultaat van € 17.700 is 
niet gehaald vanwege 
sterk opgelopen 
personeelskosten 
door ziektevervanging 
van langdurig zieke 
medewerkers. In 
2013 is voor het eerst 
een voorziening 
arbeidsongeschiktheid 
van € 16.500 
getroffen waardoor 
de personeelskosten 
nog verder opliepen. 
Eind 2013 bedraagt de 
continuïteitsreserve 
circa € 192.000.



BALANS per 31 DECEMBER 2012 (na verwerking van de voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2013 31 december 2012

ACTIVA

Materiële vaste activa 22.062 20.057

Vlottende activa

Vorderingen 696.097 638.983

Overlopende activa 23.520 27.355

719.617 666.338

Liquide middelen 407.178 230.510

1.148.857 916.905

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 192.255 283.863

Bestemmingsfondsen 24.037

Voorziening 49.200 73.600

Schulden op korte termijn

Crediteuren 57.266 48.239

Belastingen en sociale lasten 132.871 126.982

Vooruitontvangen bedragen 316.093 178.891

Overige schulden 377.135 205.330

883.365 559.442

1.148.857 916.905
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Toelichting op de baten
De baten zijn ruim een half ton hoger dan begroot.  Het totaal 
aan gemeentelijke opbrengsten is circa € 180.000 hoger dan 
begroot. Dit laat zich als volgt verklaren: 
– SVAZ heeft meer dan het dubbele aan taalkoppels 

gerealiseerd waardoor de opbrengsten ook zijn verdubbeld;
– SVAZ verkreeg van de gemeente Amsterdam de 

gefinancierde opdracht om 159 dossiers van Vluchtkerk-
bewoners juridisch te onderzoeken en hierover aan de 
gemeente te rapporteren;

– door de verhoogde huisvestingstaakstelling in 2013 zijn in 
diverse gemeenten (exclusief Amsterdam) veel meer trajec-
ten 1e opvang en maatschappelijke begeleiding door SVAZ 
gerealiseerd en door de betreffende gemeenten gefinan-
cierd;

– SVAZ ontving circa € 18.000 meer aan baten van VWN.

Aan Overige subsidies werd ruim € 140.000 minder gerea-
liseerd waarvan een ton minder aan inburgeringstrajecten. 
In oktober startten de eerste groepen cursisten met taalon-
derwijs terwijl in de begroting rekening was gehouden met 
een start in april 2013. Ook hebben enkele projecten lagere 
opbrengsten gegenereerd.

Toelichting op de lasten
De totale lasten vallen circa € 150.000 hoger uit dan begroot 
(= 6,15%). De grootste afwijking wordt veroorzaakt door de 
post Personeelskosten die circa € 200.000 hoger uitvalt dan 
begroot (= 10,8%). De overige personeelskosten (inhuur perso-
neel, arbozorg, mutatie vakantiedagen) namen toe en voor de 
nieuwe voorziening arbeidsongeschiktheid zijn kosten opge-
nomen ad € 16.500. Gezien het hoge ziekteverzuim stegen ook 
de opbrengsten ziekengeld aanzienlijk, namelijk met 58% ten 
opzichte van de uitkering in 2012. Deze opbrengsten dekten 
slechts voor de helft van de gemaakte kosten.
De huisvestings-, organisatiekosten en activiteiten/projecten 
kosten bleven ruim binnen de begroting met in totaal circa 
€ 52.000. 

Toekomstverwachting
Op 10 december 2013 heeft het bestuur de begroting en het 
werkplan 2014 vastgesteld. In deze bestuursvergadering is 
het te verwachten negatieve resultaat over 2013 uitvoerig 
besproken. In 2014 kruipt SVAZ nog niet uit het dal. De 
begrote opbrengsten van de gemeenten Amsterdam en Die-
men vallen veel lager uit dan in 2013. Amsterdam loopt fors 
achter op de realisatie van de huisvestingstaakstelling. Begin 
januari 2014 dient de gemeente Amsterdam over heel 2014 
795 personen te huisvesten terwijl men verwacht hiervan de 
helft te zullen realiseren. SVAZ voert hierover overleg met de 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en de coördinator van de 
stadsregio Amsterdam.
Het budget voor VluchtelingenWerk in Diemen is met de 
helft gereduceerd, doch is onvoldoende om de hogere 
instroom van vluchtelingen in 2013 en 2014 te begeleiden. 
Bij de vaststelling van dit budget is hiermee geen rekening 
gehouden. Op 18 maart 2014 is met de wethouder van de 
gemeente Diemen afgesproken dat SVAZ over 2014 een 
aanvullende subsidie in zal dienen.

De versterking van de financiële positie van SVAZ wordt in 
elke bestuursvergadering besproken. Met instemming van 
het bestuur zijn de directies van SVAZ en VWNWH gestart 
met een verkenning van schaalvergroting tussen de beide 
regionale organisaties. Rond de zomer 2014 zal duidelijk 
worden of beide besturen een intentieverklaring tekenen 
inzake een op termijn te fuseren provinciale organisatie van 
VluchtelingenWerk in Noord Holland.

Grondslagen van waardering

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale 

waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaf-

fingswaarde onder aftrek van de afschrijvingen die geba-

seerd zijn op de geschatte economische levensduur.

De afschrijvingen vinden als volgt plaats:

Verbouwingen 10% per jaar of minder indien huurcontract 

eerder eindigt.

Inventaris 20% per jaar.

Apparatuur 33,3% per jaar.

Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden 

tijdsevenredig afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde 

met een voorziening voor oninbaarheid indien dit noodza-

kelijk wordt geacht.

Voorziening  frictiekosten

De voorziening frictiekosten betreft een inschatting van 

de afvloeiïngskosten van personeelsleden waarvan het 

moment en de omvang van eventuele betalingen nog niet 

vaststaat. Op basis van de afspraken in CAO en Sociaal Plan 

is de reële vergoeding bepaald. Hierop is het door Vluchte-

lingenWerk Nederland te vergoeden gedeelte (“coulance-

regeling”) in mindering gebracht.

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Eind 2013 is een nieuwe voorziening arbeidsongeschiktheid 

opgenomen. De omvang van de voorziening is gelijk aan 

de op balansdatum bestaande verplichtingen tot het door-

betalen van loonkosten van personeelsleden die langdurig 

geheel of gedeeltelijk verzuimen.

Grondslagen van resultaatbepaling

Rekening houdend met de grondslagen van waardering 

wordt het resultaat voorts als volgt bepaald.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen op-

brengsten en de daaraan verbonden kosten over het 

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds 

vermelde waarderingsgrondslagen.

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarop de 

betreffende diensten zijn geleverd. Subsidiebaten worden 

toegerekend aan jaren naar gelang de activiteiten plaats-

vinden. Lasten zijn verantwoord in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn.



Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

Telefax 020 664 21 87 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan.

De bijgesloten samengevatte jaarrekening, opgenomen in hoofdstuk 9 van dit 
jaarverslag, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2013 en de 
samengevatte staat van baten en lasten over 2013 met bijbehorende toelichtingen, 
zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening 
in onze controleverklaring van 27 maart 2014. 

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis 
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 
“Organisaties zonder winststreven”. Het kennisnemen van de samengevatte 
jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de 
gecontroleerde jaarrekening van Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan.

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de 
gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals 
beschreven op pagina 58.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte 
jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming 
met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 
“Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten”. 

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang 
zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van 
Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan en in overeenstemming met de 
grondslagen zoals beschreven in de toelichting op pagina 58.

Amsterdam, 27 maart 2014 Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door:
A.P. Buteijn RA en K. Ait Boukdir RA

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze 
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.
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Figuur 30a: Mannen en vrouwen onder de 2315 cliënten Amsterdam

750 vrouwen1565 mannen

Figuur 30b: Mannen en vrouwen onder de 39 cliënten Diemen

25 vrouwen14 mannen

Figuur 30c: Mannen en vrouwen onder de 19 cliënten Uithoorn

10 vrouwen9 mannen

Figuur 30d: Mannen en vrouwen onder de 446 cliënten
 Zaanstreek-Waterland

244 mannen 199 vrouwen

onbekend 3

Figuur 31a: Tien belangrijkste herkomstlanden cliënten Amsterdam
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Mannen en vrouwen
In Amsterdam is 68% van de cliënten man. In Zaanstreek-
Waterland vormen mannelijke cliënten iets meer dan 
de helft (55%) van het cliëntenbestand en in Diemen en 
Uithoorn heeft SVAZ meer vrouwen dan mannen als 
cliënt. 

10 Feiten en cijfers in beeld

In de voorafgaande hoofdstukken van dit jaarverslag zijn de activiteiten, de deelnemers aan die 
activiteiten, de medewerkers en vrijwilligers geschetst. In dit laatste hoofdstuk een aantal feiten en 
cijfers over het totale cliëntenbestand van 2825 vluchtelingen, uitgesplitst naar de locaties Amsterdam 
(2315 cliënten), Diemen (39 cliënten), Uithoorn (19 cliënten) en Zaanstreek-Waterland (446 cliënten).  

Landen van herkomst
Somalië en Irak zijn al een aantal jaren de belangrijk-
ste herkomstlanden van cliënten. In Amsterdam en 
Zaanstreek-Waterland staan deze landen ook bovenaan 
als herkomstland.  In Amsterdam komt China, dat vorig 
jaar het derde herkomstland was, op de vijfde plaats 
na Eritrea en Iran. In Diemen zijn de grootste aantallen 
cliënten afkomstig uit Somalië en Eritrea en in Uithoorn 
uit Afghanistan. In Ouder-Amstel, waar de begeleiding 
door SVAZ in 2013 is gestart, komen zes cliënten uit 
Ethiopië, Iran en Irak.



Figuur 34b: Inkomen 14 mannelijke cliënten Diemen
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Figuur 31b:  Vijf belangrijkste herkomstlanden cliënten Diemen
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Figuur 31c:  Vijf belangrijkste herkomstlanden cliënten Uithoorn
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Figuur 31d:  Tien belangrijkste herkomstlanden cliënten 
 Zaanstreek-Waterland
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Figuur 32a: Leeftijdscategorieën cliënten Amsterdam
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Figuur 32b: Leeftijdscategorieën cliënten Diemen
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Figuur 32c: Leeftijdscategorieën cliënten Zaanstreek-Waterland
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Figuur 33a:  Hoogstgenoten opleiding cliënten Amsterdam
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Figuur 33b:  Hoogstgenoten opleiding cliënten Diemen
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Figuur 34a: Inkomen 1267 mannelijke cliënten Amsterdam

WSF (1%)

Wet WIJ (8%)

Stageovereenkomst (1%)

Betaald werk (12%)

Betaald werk 
+ aanvullende
uitkering (7%)

WW (1%)

WWB (61%)

AOW/overig (1%)

(Nog) geen
inkomen/leefgeld (9%)

7%

61%

8%

1%

1%

1%

1%

12%9%

64 65

Leeftijden
Was vorig jaar de jongste leeftijdscategorie nog de groot-
ste in Amsterdam, in 2013 is dat net als in Zaanstreek-
Waterland en Diemen de groep 31-40 jarigen. Als alleen 
gekeken wordt naar de vrouwelijke cliënten blijkt ook dit 
jaar de jongste categorie nog de grootste in Amsterdam. 

Opleiding
Van de Amsterdamse cliënten heeft 15% helemaal geen opleiding 
genoten in het land van herkomst, 31% alleen basisonderwijs (al 
dan niet voltooid) en heeft 16% een opleiding op HBO of WO 
niveau gevolgd. Relatief gezien is het opleidingsniveau van 
cliënten in Diemen nog lager: tweederde heeft geen of alleen 
(een aantal jaren) basisonderwijs. 

Inkomen
Van 81% van de cliënten in Amsterdam en van alle 
cliënten in Diemen is de inkomstenbron bekend. Wat de 
mannelijke cliënten in Amsterdam betreft bestaat het in-
komen voor 60% uit een WWB uitkering. In Diemen geldt 
dat voor 65% van de mannen. Betaald werk in Amsterdam 
heeft 19% van de mannen, maar voor meer dan een derde 
daarvan is het inkomen uit arbeid zo laag dat dit wordt 
aangevuld door een uitkering. Dat laatste geldt voor alle 
mannen die in Diemen betaald werk hebben. In Amster-
dam heeft 9% van mannen nog helemaal geen inkomen. 
In Uithoorn heeft een cliënt inkomen als zzp-er, het 
inkomen van de overige 17 cliënten is een WWB uitkering. 



Man

264

154

828

379

150

73

Vrouw

200

400

600

800

1000

Bezig 
met inburgering

(Nog) 
Geen inburgering
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Figuur 36b: Inburgering Uithoorn
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Figuur 35a: Inkomen 606 vrouwelijke cliënten Amsterdam
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Figuur 35b: Inkomen 25 vrouwelijke cliënten Diemen
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Figuur 37: Stadsdelen waar cliënten wonen in Amsterdam
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Figuur 38: Gemeenten waar cliënten Zaanstreek-Waterland wonen
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Vrouwelijke cliënten waarvan de inkomstenbron bekend 
is in Amsterdam hebben nog minder vaak dan de mannen 
betaald werk: slechts 5%. Voor 69% van de vrouwen in 
Amsterdam en 80% van de vrouwen in Diemen bestaat 
het inkomen uit een WWB uitkering.

Inburgering
Van de cliënten in Amsterdam heeft 18% de inburgering 
voltooid of is daarvan vrijgesteld. Dat kan zijn omdat 
cliënt een opleiding volgt, gezien zijn of haar leeftijd 
of wegens bijzondere omstandigheden. Tien procent is 
nog niet met inburgering begonnen en 52% is bezig met 
inburgering. Van twintig procent is niet bekend of inbur-
gering al dan niet is afgerond. Dat laatste geldt ook voor 
een cliënt in Uithoorn. Drie cliënten volgen in Uithoorn 
een inburgeringscursus, zeven cliënten zijn daar al voor 
geslaagd, een bereidt zich voor op het staatsexamen en 
drie cliënten volgen een alfabetiseringstraject. 

Stadsdelen
Van 1976 Amsterdamse cliënten is bekend in welk stad-
deel zij wonen. Grootste groep van de mannen woont in 
West, van de vrouwen in Nieuw-West. Voor mannen en 
vrouwen komt Zuidoost op de tweede plaats. Het Cen-
trum is nog steeds het stadsdeel met de minste inwoners 
met een vluchtelingenachtergrond. 

Woonplaatsen in Zaanstreek-Waterland
In Zaanstreek-Waterland woont het overgrote deel van 
de SVAZ cliënten in Zaanstad (310). In Purmerend wonen 
37 cliënten en in Edam-Volendam 35. In Waterland en 
Wormerveer wonen respectievelijk 27 en 26 cliënten en 
in Landsmeer en Oostzaan 6 en 5. 
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Afkortingen

AZC  Asielzoekerscentrum

AMV  Alleenstaande Minderjarige Vluchteling

COA  Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

DT&V  Dienst Terugkeer en Vertrek

DWI  Dienst Werk en Inkomen

DWZS  Dienst Wonen Zorg en Samenleven

EVC  Erkenning van Verworven Competenties

GBA  Gemeentelijke Basisadministratie 

GGD  Gemeentelijke of Gemeenschappelijke 

 Gezondheidsdienst

GGZ  Geestelijke gezondheidszorg

IND  Immigratie- en Naturalisatie Dienst

LB  Landelijk Bureau  

SVAZ  Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan

TGN  Toets gesproken Nederlands 

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VBT  Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

VOT  Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

VOVO  Voorlopige Voorziening

VTV   Vergunning tot Verblijf

VVS  Vluchtelingen Volg Systeem

VVTV   Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf

VWN  VluchtelingenWerk Nederland

WAO   Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(voorloper van WIA)

Wajong   Wet werk en arbeidsondersteuning 

 jonggehandicapten

WI  Wet Inburgering 

WIA  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WIJ  Wet investering in jongeren

Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning

WW  Werkloosheidswet

WWB  Wet Werk en Bijstand

Verblijfsvergunningen

Verblijfsvergunningen asiel
Personen van wie het asielverzoek wordt ingewilligd, krijgen 
een verblijfsvergunning asiel. Een verblijfsvergunning asiel 
kan betrekking hebben op een aanvraag uit hetzelfde of een 
vorig jaar. Vóór 1 april 2001 kon men in aanmerking komen 
voor een A-status, Vergunning tot Verblijf (VTV) of Voor-
waardelijke Vergunning tot Verblijf (VVTV). Met ingang van 1 
april 2001 zijn de A-status, VTV en VVTV vervangen door de 
vergunningen voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 
Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd verleent een 
niet-Nederlander toestemming om langer dan drie maanden 
in Nederland te blijven. Er is een vergunning voor bepaalde 
tijd regulier en een voor asiel. De asielvergunning wordt in 
beginsel voor een periode van maximaal 5 jaar verleend. 

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd 
Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verleent een 
niet-Nederlander toestemming om voor onbepaalde tijd in 
Nederland te blijven. Er is een vergunning voor onbepaalde 
tijd regulier en een voor asiel. De betrokkene kan na vijf 
jaar rechtmatig verblijf op grond van de vergunning voor 
bepaalde tijd en na het behalen of na ontheffing van het 
inburgeringsexamen in aanmerking komen voor de vergun-
ning voor onbepaalde tijd, voor de vluchteling wanneer die 
nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft.

Voorlopige Voorziening
Indien de vreemdeling bezwaar maakt tegen de afwijzende 
beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
en hem/haar tegelijkertijd aangezegd wordt Nederland te 
verlaten, kan de rechter met een voorlopige voorziening de 
gevolgen van die beslissing opschorten. Deze uitspraak blijft 
van kracht totdat de rechter een definitief oordeel uitspreekt 
over de zaak.
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Uitreiking VluchtelingenWerk Award 2013 beste gemeente aan 
wethouder Andrée van Es van Amsterdam 21 november tijdens DIVOSAcongres 
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Colofon

Regiokantoor Amsterdam
Bezoekadres:
Surinameplein 122, 1058 GV Amsterdam 
Telefoon: 020 6277745 
E-mail: info@svaz.nl
Fax: 020 6205669

Locatie Diemen
Bezoekadres:
Ouderkerkerweg 26, 1112 BE Diemen
Telefoon: 020 6904549
E-mail: vluchtelingenwerkdiemen@svaz.nl

Locatie Zaanstad
Bezoekadres:
Jufferstraat 6, 1508 GE Zaandam 
Telefoon: 075 6173297 
Fax: 075 6125380

Purmerend 
Bezoekadres:
2e etage van de Centrale bibliotheek.
Waterlandlaan 40
1441 MP Purmerend
Postadres: Jufferstraat 2, 1508 GE Zaandam
Telefoon: 075-6173297
Email contactpersoon: vluchtelingenwerk-purmerend@svaz.nl

Edam-Volendam
Bezoekadres:
Gebouw van de bibliotheek Meerwijk
Dijkgraaf Poschlaan 8
1135 GP Edam
Postadres: Jufferstraat 2, 1508 GE Zaandam
Telefoon: 075-6173297
Email contactpersoon: wdoornbos@svaz.nl

Monnickendam
Bezoekadres:
Sociaal Cultureel Centrum de Bolder
’t Spil 1
1141 SB Monnickendam
Telefoon: 0299-820028
Email contactpersoon: wdoornbos@svaz.nl

U kunt het werk van SVAZ steunen door donateur te worden.
Meer informatie: info@svaz.nl 

Rekeningnummer 11.80.92.693
ten name van: Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan 
te Amsterdam
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