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Voorwoord

Alle zeilen bijzetten
 

2014 is het jaar waarin Nederland wordt geconfronteerd met de gevolgen van oorlog en geweld buiten de 
grenzen van Europa. In het voorjaar weten duizenden Eritreërs Nederland te bereiken, op de vlucht voor 
een bijzonder wreed regime. Vervolgens zien we steeds meer Syriërs die hier om bescherming vragen 
vanwege de verschrikkelijke burgeroorlog. Het aantal asielzoekers verdubbelt bijna ten opzichte van 
2013. In korte tijd moet de overheid veel nieuwe en oude centra openen. 

Ook VluchtelingenWerk moet alle zeilen bijzetten om aan alle verzoeken om begeleiding te kunnen 
voldoen. We moeten op korte termijn veel nieuwe betaalde en onbetaalde mensen werven, trainen en 
begeleiden. Bovendien moeten onze mensen zich aanpassen aan de veranderde werktijden en aanpak 
van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die zich geconfronteerd ziet met oplopende 
achterstanden. Vooral het aantal aanvragen voor gezinshereniging van Syrische vluchtelingen zorgt 
soms voor veel extra werk. In Noord-Nederland wordt ‘s avonds gewerkt om alle Eritrese asielzoekers 
tijdig voor te lichten over hun asielprocedure. De consulenten van de HelpDesk leveren een aantal keer 
cruciale informatie voor de herkomstcheck waaraan de IND veel Eritrese asielzoekers onderwerpt. 

Tegelijkertijd zorgt alle aandacht voor vluchtelingen ook voor meer publiciteit voor onze organisatie.  
We zijn in 2014 heel zichtbaar geweest in de media, en hebben onze standpunten en de noodzaak voor de 
opvang van vluchtelingen goed naar voren kunnen brengen. Dat resulteert in meer bekendheid en steun 
voor onze organisatie. Zo stijgen onze inkomsten uit de particuliere fondsenwerving aanzienlijk, met 
ruim 14%.

De bijzondere ontwikkelingen rondom vluchtelingen in 2014 laten opnieuw duidelijk zien hoe belangrijk 
het is dat wij daar als organisatie goed op in weten te spelen. Binnen de Vereniging VluchtelingenWerk 
besluiten we dat de organisatie slagvaardiger moet worden. In 2014 maken we plannen voor een nieuwe 
structuur, met als doel in 2016 een organisatie te hebben die wendbaarder en minder kwetsbaar is en 
nog meer kwaliteit in de dienstverlening biedt. Zodat iedereen die op de vlucht voor oorlog en geweld in 
Nederland aanklopt, op onze hulp en begeleiding kan blijven rekenen.

Dorine Manson, directeur
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Inleiding

VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van 
vluchtelingen en asielzoekers. We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen 
die in een kwetsbare positie zitten. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun 
seksuele geaardheid, ras of religie. VluchtelingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een 
succes te maken. Met een fijnmazig net van regionale stichtingen en hun locaties, medewerkers en 
vrijwilligers is Vluchtelingen Werk de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van 
hun verblijf bijstaat.
In 2014 doen wij ons werk met 7.516 vrijwilligers en 663 medewerkers, verspreid over 12 regionale 
stichtingen. We geven voorlichting aan 42.585 asielzoekers tijdens hun asielprocedure (dat is 94% van 
het potentieel bereik, zie voor toelichting pagina 10). Ruim 570 vluchtelingkinderen genieten van een 
kindervakantieweek. We zijn actief in 294 gemeenten en hebben hierdoor een landelijke dekking van 75 
procent. In de gemeenten begeleiden we vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuwe toekomst in 
Nederland. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de ondersteuning die we jaarlijks bieden aan 
duizenden vluchtelingen.
Mede dankzij giften van meer dan 50.000 donateurs, subsidies van de overheid en een bijdrage van de 
Nationale Postcode Loterij kunnen wij ons voor vluchtelingen in Nederland inzetten.
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1. Resultaten – kort en bondig
Wat ging er goed?

Meer asielzoekers begeleid
We weten de snelle groei van het aantal asielzoekers bij te benen en 
dankzij grote inspanningen van iedereen op alle nieuwe 
asielzoekerscentra op tijd een professioneel team van medewerkers 
en vrijwilligers te plaatsen.  
Onze vrijwilligers werken desnoods ‘s avonds en in het weekend om 
alle asielzoekers tijdig voor te lichten over de asielprocedure en om 
de grote hoeveelheid aanvragen voor gezinshereniging tijdig af te 
handelen.  
De druk op onze dienstverlening blijft het hele jaar onverminderd 
groot.

Passend aanbod inburgering
Ons eigen inburgeringsprogramma voorziet duidelijk in een 
behoefte van vluchtelingen. Het programma is laagdrempelig en 
goed afgestemd op de situatie van vluchtelingen, bijvoorbeeld door 
het bieden van extra taalondersteuning. Bovendien blijft er ook na 
afloop van het inburgerings programma makkelijker contact met de 
vluchteling, zodat we sneller in kunnen spelen op begeleiding en 
ondersteuning bij de vervolgvraag, zoals het zoeken naar werk of 
opleiding.

Campagne gezinshereniging
Onze campagne voor gezinshereniging brengt bijna 350.000 euro 
op. Uit de totale opbrengst kunnen we zo’n 226 gezinnen herenigen. 
Ons pleidooi om ook kinderen die ouder zijn dan achttien met hun 
ouders te herenigen vindt ook gehoor. De staatssecretaris zegt toe 
om te onderzoeken hoe hij kan voorkomen dat deze kinderen alleen 
achter moeten blijven. 
Naar aanleiding van veelvuldig overleg worden de wachttijden bij 
Nederlandse ambassades in het buitenland teruggedrongen zodat 
families sneller door kunnen reizen.

Steun en zichtbaarheid groeit
Ondanks een krimpende markt voor goede doelen slagen we erin 
onze fondsenwerving bij particulieren met 14% te verhogen, het 
aantal donateurs groeit tot boven de 50.000. Supermarktketen 
Jumbo stelt 11.000 kerstpakketten ter beschikking aan 
vluchtelingen, en een bekend kledingmerk doneert via ons 15.000 
stuks nieuwe kleding aan bewoners van asielzoekerscentra. 
De aandacht voor vluchtelingen zorgt ook voor aandacht voor onze 
organisatie. Het aantal bezoekers aan de website groeit met 80% 
tot meer dan 400.000 bezoekers. Ook zijn we vaak in de media waar 
we veel ruimte krijgen om onze standpunten toe te lichten.  
De bekendheid van VluchtelingenWerk stijgt van 48 naar 51%, dat 
betekent dat iets meer dan de helft van de Nederlanders ons kent. 

 
 
 
 
 

Wat ging er minder goed? 

Beleid voor naturalisatie verandert niet
Ondanks flink wat media-aandacht voor het feit dat mensen met 
een pardonvergunning nauwelijks de Nederlandse nationaliteit 
kunnen krijgen, wordt het beleid niet veranderd. Hoewel ons 
rapport, ‘Ik voél me Nederlander ’, is besproken door de Tweede 
Kamer en aandacht krijgt van alle landelijke dagbladen en 
actualiteitenprogramma Nieuwsuur, zegt de staatssecretaris alleen 
toe het probleem te onderzoeken.

Europa neemt geen extra Syrische vluchtelingen op
De gezamenlijke Europese campagne om Europa te bewegen meer 
Syrische vluchtelingen uit te nodigen, heeft geen resultaat.  
Onder het motto ‘Europe Act Now’ sturen we brieven naar het 
Europees Parlement, de Europese Commissie en de Nederlandse 
politiek en bieden we 20.000 handtekeningen aan. Maar Europa 
wijzigt het beleid niet.

 Bekendheid 51%

 Waardering 63

stijging bekendheid en waardering
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2. Belangenbehartiging 
De afdeling Belangenbehartiging werkt via een mix van lobbyinstrumenten aan de belangenbehartiging 
van vluchtelingen en asielzoekers. Deze mix bestaat uit stille diplomatie, media- en communicatieacties, 
eigen onderzoek, internationale samenwerking of het betrekken van onze achterban. Door ons te richten 
op speerpunten -de meeste urgente problemen van vluchtelingen of asielzoekers - zijn we in staat met 
beperkte middelen soms veel te bereiken. Zo werven we in 2014 succesvol geld voor gezinshereniging en 
weten we via onze lobby ook te bereiken dat het beleid op punten wordt verbeterd.  
Tegelijkertijd zien we ook dat voor veel onderwerpen een lange adem nodig is: ondanks een Europese 
campagne en duizenden steunbetuigingen wil Nederland zich nog steeds niet inzetten om meer Syrische 
vluchtelingen op te vangen. Ook de uitgebreide media-aandacht voor problemen met naturalisatie, leidt 
vooralsnog alleen tot nader onderzoek, niet tot een wijziging in het beleid.

CAMPAGNE

GEZINSHERENIGING
Omdat de reis die een vluchteling maakt vaak levensgevaarlijk 
is, vluchten veel mensen alleen in de hoop dat hun gezin hen 
later achterna kan reizen. Als vluchtelingen in Nederland 
bescherming krijgen, mag hun gezin zich bij hen voegen. Maar 
de procedure hiervoor is lang, ingewikkeld en bovendien duur. 
VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen bij de aanvraag 
voor hereniging en biedt daarnaast financiële steun, met name 
voor de kosten van de vliegtickets.

Gezinshereniging centraal
Gezinshereniging van vluchtelingen staat centraal in onze 
communicatie, fondsenwerving en lobby in 2014. Hoofddoelstelling 
van de campagne is het werven van extra fondsen, daarnaast willen 
we bij het brede publiek aandacht vragen voor (de moeilijke situatie 
van) vluchtelingen die wachten op hereniging met hun gezin. 
Bovendien willen we via onze lobby inzetten op een verbetering van 
het gezinsherenigingsbeleid, met name voor meerderjarige 
kinderen. 
De campagne loopt in december, de maand waarin Nederlanders 
traditioneel veel tijd doorbrengen met hun familie. Het resultaat is 
een opbrengst van € 350.000, waarvan een aanzienlijk deel is 
bijeengebracht door onze eigen donateurs. De actiewebsite, waarop 
mensen via het principe van crowdfunding een hereniging kunnen 
financieren, levert meer dan € 40.000 op. 
De werving wordt ondersteund met advertenties in kranten en op 
Facebook, met banners op websites en met een radiospot. Deze 
wordt belangeloos ingesproken door Joris Linssen. De 
Facebook-app die we ontwikkelen is helaas geen succes.

Verbetering beleid
Ook met onze lobby boeken we resultaat. Ons pleidooi, samen met 
UNHCR, om kinderen die ouder zijn dan 18 ook de mogelijkheid te 
bieden zich te herenigen met hun ouders vindt gehoor.  
De staatssecretaris zegt toe dat hij gaat kijken hoe hij kan 
voorkomen dat kinderen in gevaarlijke omstandigheden in het land 
van herkomst moeten achterblijven.
Een ander punt van aandacht vormen de lange wachttijden bij 
sommige Nederlandse ambassades. We kaarten dit keer op keer aan 
in ons overleg met de overheid. En met succes, de lange 
wachttijden worden teruggedrongen. Familieleden van 
vluchtelingen kunnen nu sneller doorreizen naar Nederland.
Helaas wil de staatssecretaris niet ingaan op ons verzoek om 
gezinsherenigingen voor vluchtelingen die onder het oude beleid 
zijn geweigerd, alsnog mogelijk te maken. Onder het strikte beleid 
tussen 2009 en 2013 zijn veel aanvragen voor gezinshereniging 
afgewezen.

Foto: Goedele M
onnens
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Veel vluchtelingen leven gescheiden van hun gezin. VluchtelingenWerk helpt om 

verscheurde gezinnen weer bij elkaar te brengen. 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/gezin/


Tenslotte brengen we samen met onze Europese koepelorganisatie 
ECRE en het internationale Rode Kruis in kaart welke knelpunten 
vluchtelingen bij gezinshereniging ervaren. In alle Europese landen 
blijkt het vaak een moeizaam proces te zijn. We spreken af om meer 
kennis en good practices uit te wisselen.

ASIEL

Europa nog niet open voor Syrische vluchtelingen
Europe Act Now. Onder dit motto start ECRE, mede op ons initiatief, 
een campagne om Europa te bewegen meer Syrische vluchtelingen 
op te nemen. Honderd Europese vluchtelingenorganisaties uit 34 
landen doen mee- het is de eerste keer dat er door ECRE zo’n grote 
gezamenlijke publiekscampagne wordt gevoerd.  
Op www.helpsyriasrefugees.eu kan iedereen de oproep 
ondertekenen. Ook is het mogelijk je stem uit te lenen aan een 
Syrische vluchteling op Twitter, wat door 16.480 mensen wordt 
gedaan. In totaal zijn er via Twitter 401.800 mensen bereikt met de 
campagne.
VluchtelingenWerk ondertekent de brief van ECRE aan de Europese 
Commissie en het Europees Parlement en stuurt ook samen met 
Amnesty International een brief naar de Nederlandse politiek 
waarbij we hen oproepen meer te doen voor Syrische vluchtelingen. 
Op Wereldvluchtelingendag overhandigt ECRE 20.000 
handtekeningen aan een vertegenwoordiger van de voorzitter van 
de Europese Raad. Helaas leidt de actie niet tot resultaat.

Geen kinderen meer in grensdetentie
In 2014 zien we resultaat van de campagne tegen grensdetentie die 
we in 2013 voerden. Het kabinet besluit namelijk dat kinderen niet 
meer in grensdetentie worden geplaatst. Daarnaast wordt de duur 
van de detentie verkort en het beleid in lijn gebracht met Europese 
regels. Deze onverwachte verbetering leidt tot aandacht voor het 
standpunt van VluchtelingenWerk op radio 1 en het ANP.

Aandacht voor een humaan asielbeleid
We voeren naar aanleiding van de tragische dood van de Russische 
asielzoeker Dolmatov in 2013 intensief overleg met de overheid 
over noodzakelijke verbeteringen in de asielprocedure. Als de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport publiceert over de 
veiligheid van asielzoekers, krijgen we veel mogelijkheden ons 
standpunt in de media toe te lichten.
VluchtelingenWerk treedt op in Nieuwsuur, het NOS journaal, RTL 
Nieuws en in het Jeugdjournaal. Hierdoor bereiken we zo’n 1,4 
miljoen kijkers. Ook zijn we te gast in het radio 1 programma Radio 
EenVandaag.Daarnaast wordt onze reactie door 30 (grote) online 
kranten en nieuwssites overgenomen en door enkele papieren 
kranten de dag erna. De strekking van bijna alle artikelen is gelijk 
aan het standpunt van VluchtelingenWerk, namelijk dat 
‘asielzoekers veiligheids risico’s lopen’ of dat ‘het beleid nog niet 
humaan genoeg’ is.

Actie ‘Let’s choose life’ Medio 2014 kondigt Italië aan te stoppen met Mare Nostrum, de reddingsoperatie voor vluchtelingen op de Middellandse Zee. Onder het motto ‘It’s 

life or death. Let’s choose life.’ vragen ECRE en VluchtelingenWerk via sociale media de reddingsoperatie, die het afgelopen jaar 150.000 vluchtelingen het leven redde, 

voort te zetten. Helaas mocht dit niet baten en wordt Mare Nostrum beëindigd. In plaats daarvan komt ‘Triton’, een veel kleinschaligere grensbewakingsoperatie.

Foto: UNHCR
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INTEGRATIE

Probleem van naturalisatie
Ruim 27.000 mensen die onder de pardonregeling uit 2007 een 
verblijfsvergunning hebben gekregen, ondervinden grote 
problemen bij hun naturalisatie. Dit geldt ook voor kinderen 
die door het Kinderpardon een vergunning krijgen.
Deze groep moet - door een aanscherping van het beleid - een 
paspoort en een geboorteakte overleggen bij hun 
naturalisatie-aanvraag. Een groot deel van deze groep 
beschikt niet over zulke documenten. Bovendien blijkt dat de 
landen van herkomst vaak niet meewerken aan de verstrekking 
ervan. Bovendien is in sommige herkomstlanden de 
administratie door oorlog verwoest of is het te onveilig om 
naar toe te reizen voor documenten. Gevolg: deze mensen 
kunnen, doordat zij niet aan de vereiste papieren kunnen 
komen, nooit de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Problemen naturalisatie op de nieuwsagenda
In 2014 gaan we door met onze lobby voor een aanpassing in het 
beleid voor naturalisatie. Omdat de overheid de criteria hiervoor 
heeft verscherpt, kunnen mensen die onder de pardonregeling een 
vergunning hebben gekregen, nauwelijks meer naturaliseren.
Naar aanleiding van een motie van de PvdA voeren we begin 2014 
overleg over de kwestie met het ministerie. Dit levert niet het 
gewenste resultaat op, het ministerie wil alleen de voorlichting 
verbeteren. Daarom brengen we in oktober, vlak voor een nieuw 
Kamerdebat over dit onderwerp, een uitgebreid rapport uit met als 
titel ‘Ik voél me Nederlander’. Met dit rapport krijgen we het 
probleem op de landelijke nieuwsagenda.
VluchtelingenWerk treedt op in Nieuwsuur, het NOS journaal, RTL 
Nieuws en in het Jeugdjournaal. Ook de landelijke kranten pikken 
het onderwerp op. Alle grote landelijke dagbladen en het 
Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en Het Parool 
besteden er veel aandacht aan; met interviews, hoofdredactioneel 
commentaar of achtergrondartikelen. Ons standpunt komt ook 
terug in grote en kleine online nieuwsmedia.

Tot een verandering van beleid leidt dit vooralsnog niet. Wel zegt 
de staatssecretaris onder druk van de Tweede Kamer toe dat hij 
nader onderzoek gaat doen naar de kwestie. De onderzoeken 
worden in 2015 gepubliceerd en besproken met de Kamer.

Creatieve oplossingen voor huisvesting
We organiseren op het Maatschappelijk Congres een workshop over 
nieuwe mogelijkheden voor de huisvesting voor vluchtelingen. Veel 
asielzoekers die in 2014 naar Nederland komen krijgen relatief snel 
een verblijfsstatus. Maar vanwege stagnatie op de sociale 
woningmarkt kunnen gemeenten steeds moeilijker aan hun 
verplichting voldoen om deze mensen te huisvesten. Vluchtelingen 
moeten daarom lang wachten op een woning. De roep om creatieve 
oplossingen voor dit probleem komt van alle kanten.
Vertegenwoordigers van het COA, de ministeries van Justitie en 
Binnenlandse Zaken, gemeenten en woningcorporaties nemen deel 
aan de workshop. Het onderwerp is in 2015 een speerpunt voor 
VluchtelingenWerk. 
Op het Maatschappelijk Congres staan we ook stil bij ons 
vijfendertigjarig jubileum.

Vijfde editie IntegratieBarometer
Op het Maatschappelijk Congres presenteren we ook de vijfde editie 
van de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer. Uit dit tweejaarlijks 
onderzoek blijkt dat de economische integratie van vluchtelingen 
stagneert en de werkloosheid hoog blijft. Het strenge 
overheidsbeleid werkt contraproductief.
Deze vijfde editie biedt voor het eerst ook een blik over de grens: 
hieruit blijkt dat de landen om ons heen ook streng zijn, maar wel 
meer ondersteuning bieden aan vluchtelingen dan Nederland.  
De IntegratieBarometer krijgt aandacht in het Radio1 Journaal en op 
BNR Nieuwsradio. Dagblad Trouw, tien regionale dagbladen en het 
ANP nemen ons persbericht over.

Uit handen van directeur Dorine Manson ontvangt staatssecretaris Teeven het eerste 

exemplaar van de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2014.

‘Pardonner’ Wang wil naturaliseren: “Ik hoor er nu nog steeds niet echt bij.”

Foto: Olga Sim
onenko
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http://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/Vluchtelingenwerk/Publicaties/rapport%20VWN%20bij%20persbericht.pdf
http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/persbericht/integratiebarometer-2014-streng-overheidsbeleid-staat-integratie-vluchtelingen


Uitvoering Kinderpardon
Samen met Defence for Children, Kerk in Actie en andere 
organisaties zetten we onze campagne uit 2013 voor een 
ruimhartiger toepassing van het Kinderpardon voort.  
We ondersteunen, ook samen met Defence for Children, advocaten 
die rechtszaken voeren over de uitvoering van de regeling.
Op BNR Nieuwsradio en in SBS Hart van Nederland pleiten we 
opnieuw voor versoepeling. Ook in andere media kunnen we 
gedurende het jaar ons standpunt kwijt. Op basis van extra 
informatie van burgemeesters krijgen uiteindelijk vijftig gezinnen 
(158 personen) alsnog een vergunning.

Verkiezingen
In het voorjaar van 2014 gaat Nederland tweemaal naar de stembus: 
voor de gemeenteraad en voor het Europees Parlement.  
Voor VluchtelingenWerk betekent dit opnieuw kansen om de positie 
van vluchtelingen onder de aandacht te brengen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen ondersteunen we de regionale 
stichtingen in hun lokale lobby. We maken een (interne) website en 
een brochure ‘Vluchtelingenbescherming in de gemeenten’.  
Op regionaal niveau worden verschillende verkiezings-
bijeenkomsten georganiseerd en nemen lokale medewerkers deel 
aan plaatselijke debatten.

Vanwege de humanitaire drama’s op de Middellandse Zee en de 
situatie in Syrië en Eritrea staat het vluchtelingenvraagstuk hoog 
op de Europese politieke agenda. Om de kiezer beter inzicht te 
geven in de standpunten van de Europese partijen, plaatsen we 
online een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s (‘langs de 
lat’). Deze wordt goed bezocht.

Ook doen we mee aan een verkiezingsdebat in het Huis van Europa 
in Den Haag en plaatst Trouw daags voor de verkiezingen een 
opinie-artikel van VluchtelingenWerk. Bovendien zien we 
onderdelen van het vijfpuntenplan dat we verspreiden onder de 
politieke partijen, terug in de verschillende verkiezings-
programma’s.

Internationaal Programma
In 2014 beginnen we met een groot project in Bosnië-Herzegovina. 
VluchtelingenWerk richt zich in dit project op kennisoverdracht, het 
versterken van onze Bosnische zusterorganisaties en hun 
samenwerking met de overheid. In Servië, Montenegro en Turkije 
voeren we vergelijkbare projecten uit.

25 jaar Commissie Opvang & Integratie De Commissie Opvang & Integratie is een 

groep externe deskundigen die, onder leiding van hoogleraar Integratie- en 

Migratiestudies Han Entzinger, gevraagd en ongevraagd beleidsadvies geeft aan 

VluchtelingenWerk. In 2014 bestaat de commissie 25 jaar. Ter ere hiervan geeft 

een aantal commissieleden korte gastcolleges voor een enthousiast gehoor van 

medewerkers van VluchtelingenWerk. 
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50 gezinnen krijgen alsnog een vergunning via het Kinderpardon.



3.  Ondersteuning en begeleiding regionale 
stichtingen

De afdeling Begeleiding zorgt voor een zorgvuldige en uniforme begeleiding van asielzoekers en 
vluchtelingen door alle regionale stichtingen. Dit doen we onder meer via deskundigheidsbevordering, 
productenboeken, samenwerkingsafspraken, financiering en speciale projecten. 
2014 staat voor een groot deel in het teken van de verdubbeling van het aantal asielaanvragen.  
De komst van vooral veel Syrische en Eritrese vluchtelingen heeft in meerdere opzichten veel impact op 
de organisatie van onze dienstverlening. De afdeling Begeleiding ondersteunt de regionale stichtingen 
onder meer bij de scholing van nieuwe betaalde en onbetaalde medewerkers en het opzetten van teams in 
nieuwe centra. 
De regio’s breiden het aanbod van inburgeringscursussen aanzienlijk uit. Daarnaast gaan we door met 
activiteiten gericht op werk, want de werkloosheid onder vluchtelingen blijft hoog. Wij zijn dan ook heel 
blij dat we samen met het UAF, dankzij intensief overleg, erin slagen een vluchtelingenparagraaf in het 
Integratie-Akkoord Werk te krijgen.

ASIEL

Uitbreiding dienstverlening en nieuwe medewerkers
In 2014 komen meer asielzoekers naar Nederland dan in 2013. Het 
aantal eerste asielaanvragen groeit van 9.840 naar 21.810. Het COA, 
de overheidsorganisatie die zorgt voor de opvang van asielzoekers, 
opent in 2014 oude en nieuwe locaties, voormalige detentiecentra 
en organiseert zelfs noodopvang in de IJsselhallen in Zwolle om in 
de vraag te kunnen voorzien. We moeten alle zeilen bijzetten om op 
de nieuwe locaties tijdig een professioneel team beschikbaar te 
hebben. De regionale stichtingen werven en scholen in 
samenwerking met het Landelijk Bureau veel nieuwe betaalde en 
onbetaalde medewerkers. Op sommige plekken is het moeilijk om 
nieuwe vrijwilligers te vinden, oorzaken zijn dominante politieke 
opvattingen of de slechte bereikbaarheid van het centrum.
Gelukkig weten we desondanks overal een goed opgeleid team te 
plaatsen, dat zelfs in de opstartfase goede dienstverlening biedt.  
In een afgelegen kazerne in Budel, op de grens van Brabant en 
Limburg is het aanleggen van ICT-voorzieningen een ‘bijzondere 
uitdaging’, maar VluchtelingenWerk is er als eerste online.
Bij de voorbereiding van onze nieuwe medewerkers worden we 
geconfronteerd met de steeds wisselende noodmaatregelen die de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en COA nemen om zowel 
de opvang als de asielprocedure goed te laten verlopen. Sommige 
locaties krijgen een specifieke functie. Het is dan moeilijk en soms 
een teleurstelling voor vrijwilligers als ze zich hierop voorbereiden 
en het centrum vervolgens toch een andere functie krijgt. Hierdoor 
gaat veel energie verloren. 
VluchtelingenWerk geeft in 2014 voorlichting aan 42.585 
asielzoekers. Dat is 94% van het potentiële bereik. Dat dit aantal 

hoger is dan het aantal mensen dat in 2014 een eerste asielaanvraag 
indiende (21.810), is te verklaren doordat er ook mensen zijn 
begeleid die al voor 2014 een asielaanvraag indienden.

Extra avond- en weekenddiensten
De achterstanden in de asielaanvragen nopen de IND tot 
maatregelen die ook gevolgen hebben voor ons werk. Zo besluit de 
IND halverwege 2014 om het grote aantal Eritrese asielaanvragen, 
vanwege de schaarste aan de tolken Tigrynja, alleen in Noord-
Nederland af te handelen.
De medewerkers van VluchtelingenWerk in deze regio werken vanaf 
die tijd ook in het weekend om alle Eritrese asielzoekers tijdig voor 
te kunnen lichten. Extra werktijd geldt ook voor onze medewerkers 
op het aanmeldcentrum in Zevenaar, waar de IND tijdelijk overgaat 
tot avondopenstelling om de achterstanden weg te werken.

In de tweede helft van 2014 vragen veel Syriërs asiel aan in Nederland. Om hen 

opvang te bieden worden veel nieuwe opvanglocaties geopend, zoals hier in Budel.

Foto: Goedele M
onnens
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Het grote aantal mensen met een status in de centrale opvang zorgt 
voor veel vraag naar ondersteuning bij de aanvraag voor 
gezinshereniging. Om deze tijdig in te dienen, werken medewerkers 
en vrijwilligers soms in de weekenden door.
Budel en Doetinchem worden aangewezen om de capaciteit in de 
rust- en voorbereidingstermijn te vergroten. VluchtelingenWerk 
regelt hier tijdig teams om namens de vreemdelingenketen de 
officiële voorlichting te geven over de asielprocedure, het medisch 
advies en de andere ketenpartners.

Onzekerheid in de pre-pol
Vanwege de beperkte capaciteit van de IND en de schaarste aan 
tolken, met name voor het Tigrynja en Syrisch-Arabisch moeten 
asielzoekers langer wachten in de zogeheten 
pre-procesopvanglocatie (pre-pol). De combinatie van gebrek aan 
informatie, een sober verblijf (soms in sporthallen) en geen contact 
met een advocaat zorgt voor spanningen. Het feit dat veel mensen 
hun familie onder slechte omstandigheden achter hebben moeten 
laten, maakt de situatie er niet beter op. Het lukt ons in veel 
gevallen om de mensen gerust te stellen, onder meer door uit te 
leggen hoe de asielprocedure verloopt en dat asielzoekers van 
overheidswege een advocaat krijgen toegewezen. 

Voorlichting kinderen in asielzoekerscentra
De lange duur en de onzekere uitkomst van de procedure, de 
verhuizingen en het gebrek aan informatie kan kinderen in 
asielzoekerscentra een onzeker en machteloos gevoel geven. In 
2014 zetten we daarom het voorlichtingsprogramma voor kinderen 
over asiel, kinderrechten en het leven in een asielzoekerscentrum 
voort. Hierbij werken we nauw samen met UNICEF en De 
Kindertelefoon.
Op verzoek van de kinderen starten we in 2014 ook met speciale 
kinderspreekuren. Deze pilot wordt volgend jaar geëvalueerd. Het 
project wordt gefinancierd door het Europees VluchtelingenFonds 
(EVF) en Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN).
 
 Training en opleiding
Een deel van de trainingen voor medewerkers en vrijwilligers wordt 
verzorgd door het Landelijk Bureau. Daarnaast verzorgen de 
regionale stichtingen zelf een deskundigheidsprogramma. In 2014 
geven we vanuit het Landelijk Bureau ongeveer 50% meer 
trainingen dan in 2013, er zijn 4.761 deelnemers in 2014 tegenover 
3.160 in 2013. 

Koninklijk bezoek bij muziekvoorstelling Samenspel In mei bezoekt koningin Máxima in Zwolle een muziekvoorstelling van kinderen uit asielzoekerscentra en reguliere 

basisscholen, samen met het Nederlands Symphonieorkest. De ‘Symphonie voor Angsthazen en Durfals’, is een onderdeel van ons project Samenspel. Met dit project wil 

VluchtelingenWerk vluchtelingenkinderen hun zorgen even laten vergeten en ze met muziek plezier en ontspanning bieden.
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INTEGRATIE

Actief in minder gemeenten
Het aantal gemeenten waarin VluchtelingenWerk actief is, loopt 
licht terug van 305 naar 294 (75%). Deze terugloop heeft 
verschillende oorzaken. De belangrijkste is dat een aantal 
gemeenten besluit om de maatschappelijke begeleiding van 
vluchtelingen door een andere organisatie te laten uitvoeren.  
Vaak zijn dat brede welzijnsinstellingen. Daarnaast is het aantal 
gemeenten verminderd door gemeentelijke herindeling.  
Om toch alle vluchtelingen te kunnen ondersteunen heeft 
Vluchtelingen Werk regionale steunpunten rechtsbescherming in het 
leven geroepen. 

Uitbreiding aanbod inburgering
Het inburgeringsaanbod dat we in 2013 zijn gestart, is een succes. 
Begin 2014 zijn er 500 cursisten op 37 leslocaties, aan het eind van 
het jaar hebben we meer dan 2.100 klanten en 77 locaties.  
De werving van voldoende taalcoaches is wel een knelpunt.  
De taalcoaches maken onderdeel uit van ons aanbod de cursisten 
extra gelegenheid te bieden de taal te oefenen. Voor 2015 voorzien 
we een verdere groei van het inburgerings aanbod, zeker gezien de 
hogere aantallen vluchtelingen in de gemeenten. Tegelijkertijd zien 
we dat in sommige regio’s andere inburgeringsaanbieders zich 
terugtrekken en er nauwelijks een alternatief aanbod overblijft.  
Dit betekent dat vluchtelingen soms relatief ver moeten reizen om 
lessen te volgen, terwijl gemeenten steeds minder vaak bereid zijn 
om de reiskosten en kinderopvang te betalen.

Taalcoaches: Werk-Woorden
In juni 2014 ronden we het grote project Taal in Beweging af. In dit 
tweejarige project, gefinancierd door Europese fondsen (EIF en EVF) 
zijn 2.600 taalkoppels bij elkaar gebracht. Met het einde van Taal in 
Beweging stopt een reeks van taalcoachprojecten.
Gelukkig krijgen we eind 2014 bericht dat de Rabobank Foundation 
en het VSB fonds een nieuw taalcoachproject, Werk-Woorden, voor 
één jaar willen ondersteunen. Dankzij hen kunnen we in 2015 
opnieuw 800 vluchtelingen aan een taalcoach koppelen. Daar zijn we 
heel blij mee, want uit ervaring en onderzoek blijkt duidelijk de 
meerwaarde van taalcoaches bij taalverwerving en bij het vergroten 
van het zelfvertrouwen van anderstaligen. Werk-Woorden richt zich 
op mensen die al klaar zijn met de inburgering, maar desondanks de 
taal nog onvoldoende beheersen. Het project wordt landelijk 
uitgevoerd.

Start project schuldpreventie
Eind 2014 honoreert het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid ons projectvoorstel Eurowijzer. Via dit project wil 
VluchtelingenWerk vluchtelingen betere financiële vaardigheden 
aanleren. Vluchtelingen beginnen hun leven in Nederland meestal in 
een zeer kwetsbare inkomenspositie, bovendien duurt het vaak lang 
voordat zij hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Schulden liggen al 
snel op de loer.
Hulp bij een ordelijke thuisadministratie en financiële planning, 
leren omgaan met digitaal betaalverkeer en voorlichting over 
voorzieningen (zoals huursubsidie, zorgtoeslag, kinderbijstand, 
kindertoeslag etc.) kan voorkomen dat er financiële problemen 
ontstaan.
Eurowijzer voorziet in 2015 in de begeleiding van 500 vluchtelingen 
door heel Nederland, hiervoor worden 200 vrijwilligers getraind in 
het ‘budgetcoachen’ van vluchtelingen.

“Binnen een half jaar sprak ik Nederlands”. Ahmed is blij met de begeleiding van 

taalcoach Henk.

2.600 taalkoppels  
bij elkaar gebracht
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Pilot toeslagen belastingen
Veel vluchtelingen die zich in een gemeente vestigen, moeten 
maandenlang wachten op de uitbetaling van hun toeslagen. Dit 
komt omdat de Belastingdienst is overgestapt van een systeem van 
uitbetaling met ‘controle achteraf’ naar ‘controle vooraf’.
Na intensief overleg met de Belastingdienst starten we in juli een 
pilot waarbij VluchtelingenWerk, als erkend toeslagenservicepunt, 
de eerste aanvraag doet voor huur- en/of zorgtoeslag. De 
Belastingdienst controleert de aanvragen achteraf, 
steekproefsgewijs. Resultaat is dat de toeslagen sneller worden 
uitbetaald, minder fouten ontstaan óf eerder opgespoord worden.
De pilot is inmiddels verlengd tot 1 mei 2015, waarna de 
Belastingdienst besluit of deze nieuwe werkwijze definitief wordt.

Onderzoek arbeidsbegeleiding gemeenten
De werkloosheid onder vluchtelingen is hoog. Zonder begeleiding 
vinden de meesten van hen geen baan. Gemeenten en UWV moeten 
in deze begeleiding voorzien, maar daarvoor is meestal geen 
specifiek op vluchtelingen gerichte aanpak meer mogelijk. Dit is 
voor ons aanleiding om de monitor Aan het werk te starten; een 
onderzoek naar het effect van re-integratie-inspanningen van 
gemeenten.
Uit de monitor blijkt dat het effect van de gemeentelijke 
inspanningen voor vluchtelingen niet duidelijk is, terwijl de 
onderzochte gemeenten wel weten dat de arbeidsmarktpositie van 
deze groep niet goed is. De gemeente Amsterdam vormt hierop een 
gunstige uitzondering.

Startbaan bemiddelt 400 vluchtelingen
Eind 2014 zijn via het project Startbaan 400 vluchtelingen 
bemiddeld naar werk, een leerwerkplaats of een opleiding met een 
praktijkcomponent. Het project is een coproductie van alle twaalf 
regionale stichtingen, het Landelijk Bureau en de Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF.
Het project wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. 
Dankzij Startbaan hebben we inmiddels gestructureerde contacten 
met zo’n tachtig werkgevers.

Vluchtelingen in Integratie-Akkoord
Na intensief overleg met het ministerie van Sociale Zaken slagen we 
erin, samen met het UAF, om een vluchtelingenparagraaf in het 
Integratie-Akkoord Werk te krijgen. Op basis van dit akkoord maakt 
minister Asscher afspraken met bedrijven over inspanningen om de 
arbeidsmarktpositie van met name migrantenjongeren te 
verbeteren. Vluchtelingen worden nu ook mee genomen in de 
gesprekken met de werkgevers. We verwachten dat dit in 2015 leidt 
tot meer contacten met werkgevers.

Project Vrouw en werk
De uitvoering van Vrouw en Werk, een project dat is gestart in 2013 
met steun van Instituut GAK, verloopt moeizaam. Via het project 
leiden we vrouwelijke vluchtelingen naar een baan of opleiding in de 
zorgsector. De grote veranderingen in deze sector, vooral de sluiting 
van zorginstellingen, vermindert het aantal beschikbare plaatsen.
Eind 2014 zijn 221 vrouwen ingestroomd in het project, waarvan er 
35 vroegtijdig zijn gestopt zonder resultaat. 46 vrouwen zijn 
succesvol bemiddeld. 140 vrouwen doen nog mee. Het project loopt 
tot 1 april 2015.

Met de hulp van haar jobcoach vond Melanya een stage bij taartenspeciaalzaak 

PlanetCake. En onlangs kreeg ze een vast contract! 

400  
vluchtelingen 

bemiddeld 
naar werk of 
opleidings- 

plaats
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Zetjes blijken niet altijd nodig
Met financiële steun van de Start Foundation starten we in 2014 het 
Zetjesproject. Met een ‘zetje’ van gemiddeld € 2.500 kan een 
vluchteling, die geen gebruik meer kan maken van 
re-integratiebudgetten of studiefinanciering, hiervoor alsnog een 
bijdrage krijgen. Tien Z-jes worden in 2014 uitgereikt, met name 
aan vluchtelingen die zich willen vestigen als ZZP-er.
Dit zijn er minder dan gedacht. Uit de praktijk blijkt dat er bij 
gemeenten of werkgevers financieel toch meer mogelijk is ter 
ondersteuning van goede trajectplannen van gemotiveerde 
vluchtelingen. Inmiddels zijn we met de Start Foundation in gesprek 
om te kijken hoe we de middelen het best in kunnen zetten voor een 
succesvolle re-integratie.

Pilot samenwerking bedrijven
Manpower en Accenture ondersteunen ons in 2014 bij de 
professionalisering van onze begeleiding op het terrein van 
arbeidsparticipatie. De bedrijven delen kennis en adviseren over 
het verbeteren van onze werkprocessen en gegevens. In Rotterdam 
en Eindhoven voeren onze regionale stichtingen samen met 
Manpower en Accenture een pilot uit voor arbeidsbemiddeling van 
vluchtelingen. In 2014 richten we ons vooral op de voorbereiding, 
de verschillende organisaties moeten aan elkaar wennen en werken 
aan het vormgeven van de samenwerking. Zo heeft Manpower 48 
jobcoaches getraind. Concrete resultaten verwachten we in 2015.  
De regionale stichtingen bereiden de kandidaten voor, Manpower 
plaatst en begeleidt op de werkvloer. Accenture adviseert over data 
en werkprocessen.
 

Vakantieweken voor vluchtelingkinderen. VluchtelingenWerk zorgt er jaarlijks voor dat vluchtelingkinderen een week zorgeloos kunnen spelen en genieten. Iedere zomer 

staan er weer gezellige, spannende en sportieve kindervakantieweken op het programma.
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4. Kennis en expertise 
De afdeling Expertise deelt kennis en informatie over de asielprocedure, herkomstlanden, integratie en 
materiële rechtspositie met de medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk en de advocatuur. 
De twee belangrijkste middelen hierbij zijn de (telefonische) Helpdesk en online databank Vluchtweb. 
Daarnaast brengt de afdeling wekelijks het jurisprudentieblad Update uit en tweewekelijks de 
nieuwsbrief Compact. Voor de asieladvocatuur organiseert de afdeling bovendien twee keer per jaar een 
scholingsbijeenkomst. 
In 2014 is er door het grote aantal asielzoekers meer behoefte aan inhoudelijke expertise. De consulenten 
bieden onder meer belangrijke ondersteuning bij asielaanvragen van Eritreërs en bij het grote aantal 
aanvragen voor gezinshereniging. Bovendien worden we door de overheid geconsulteerd over belangrijke 
nieuwe wetgeving op het terrein van asielprocedure.

De Helpdesk krijgt in 2014 ruim 6.400 vragen binnen. Met name op 
het terrein van gezinshereniging van Syrische vluchtelingen wordt 
veel ondersteuning gevraagd. Op de online databank Vluchtweb 
wordt ruim 79.000 keer ingelogd. 

ASIEL

Consultatie wijziging asielprocedure
In 2014 consulteert het ministerie van Justitie VluchtelingenWerk 
over wetgeving om de procedurerichtlijn te implementeren. Deze 
richtlijn heeft grote invloed op de asielprocedure. We maken een 
analyse van de conceptwetgeving en leveren punten aan ter 
verbetering. Een belangrijke wijziging, die al per 1 januari 2015 
ingaat, is dat de IND niet langer asielverzoeken kan afwijzen bij het 
ontbreken van bepaalde documenten. Dit was sinds jaar en dag wél 
het geval. Dat de IND nu overgaat op dit nieuwe beleid is een 
belangrijke verbetering.

Onderzoek vestigings-alternatief
In 2014 komt het APAIPA rapport (Actors of Protection and the 
Application of the Internal Protection Alternative) van ECRE uit, 
waaraan VluchtelingenWerk heeft meegewerkt. Voor dit rapport 
hebben experts in elf EU-lidstaten, waaronder consulenten van de 
afdeling Expertise, onderzoek gedaan naar het gebruik van 
beschermings-en vestigingsalternatieven. Asielzoekers krijgen dit 
tegengeworpen als de overheid van mening is dat de asielzoeker in 
zijn eigen land bescherming kon vragen (bijvoorbeeld bij de politie) 
of dat iemand zich in een ander deel van het land had kunnen 
vestigen om vervolging te voorkomen.
Het rapport is door wetenschap en advocatuur met instemming 
ontvangen. Met dit rapport bieden wij hen een handzaam overzicht 
van de uitvoering en beleid per EU-lidstaat.

Startconferentie Strategisch procederen
In april nodigen we de top van de Nederlandse vreemdelingen-
advocatuur uit voor een conferentie over strategisch procederen. 
Doel van de bijeenkomst is kennis over procederen bij het Europese 
Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te 
vergroten.
Sinds 2013 voert VluchtelingenWerk het project ‘Strategisch 
Procederen om internationaal recht te halen’ uit. Doel hiervan is 
Nederlandse regelgeving op het terrein van vluchtelingschap en 
bewijslastverdeling te toetsen aan het Europees recht. Dit doen we 
via het ondersteunen van procedures bij het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de EU.

Boek Handvest van de grondrechten van de EU
Samen met ECRE brengen we een boek uit over het handvest van de 
grondrechten van de EU. In dit handvest staan verschillende 
fundamentele rechten. Asielzoekers hebben deze rechten ook, maar 
in de praktijk blijkt het moeilijk deze op te eisen.
Het boek, getiteld ‘The application of the EU Charter of Fundamental 
Rights to asylum procedural law’ bevat uitleg en praktische tips 
voor advocaten, rechters, medewerkers van Ngo’s en ambtenaren 
over deze fundamentele rechten in de asielprocedure. Het boek 
wordt verspreid in verschillende Europese landen.
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Steun voor zaak echtpaar Ingoesjetië
De Commissie Strategisch Procederen, bestaande uit 
advocaten en wetenschappers, steunt in 2014 de zaak van een 
echtpaar uit Ingoesjetië bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM). De commissie besluit hiertoe met name 
vanwege de manier waarop de Nederlandse overheid in deze 
zaak is omgegaan met bewijs en de nieuwe asielaanvraag.
De zaak betreft een echtpaar dat in Nederland asiel aanvraagt 
omdat zij in de Russische Federatie problemen hadden met 
politie. Dit komt omdat de broer van de man verdacht wordt 
van terroristische activiteiten. Het stel is door de politie 
opgepakt en mishandeld. Hierbij krijgt de vrouw een miskraam. 
In detentie worden ze gedwongen een verklaring te 
ondertekenen waarin ze toegeven met terroristen te hebben 
samengewerkt. Daarna worden ze vrijgelaten, maar mogen het 
land niet verlaten. Toch slagen ze erin te vluchten.
De IND wijst de asielaanvraag af vanwege ongeloofwaardigheid 
van het asielrelaas. Het stel dient daarna een nieuwe 
asielaanvraag in. Inmiddels beschikken zij over meer 
documenten die hun asielrelaas ondersteunen. Deze aanvraag 
wordt echter opnieuw afgewezen omdat er volgens de IND geen 
sprake is van nieuwe feiten die een nieuwe beoordeling 
rechtvaardigen.
De advocaat maakt hierop een klacht aanhangig bij het EHRM. 
De Commissie Strategisch Procederen geeft advies bij het 
opstellen van deze klacht. Bovendien dient de commissie een 
verzoek in bij het hof voor toestemming om in de zaak te 
interveniëren. Dit verzoek is gehonoreerd. Het echtpaar krijgt 
nadien alsnog een asielvergunning.

 

LANDENINFORMATIE

Uitbreiding team
Het team Landeninformatie heeft vier consulenten op de 
aanmeldcentra waar zij vragen van advocaten over landen van 
herkomst kunnen beantwoorden. Deze medewerkers worden 
medegefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand. Vanwege het 
grote aantal Eritrese zaken schakelen we voor een aantal maanden 
een extra documentalist in.

Advies herkomstcheck Eritrea
In 2014 ondersteunt het team Landeninformatie ook een aantal 
zaken van Eritreërs waarbij de IND twijfelt aan de nationaliteit. 
Vanwege het grote aantal asielzoekers uit Eritrea die in het voorjaar 
naar Nederland komen, kijkt de IND heel kritisch of deze mensen 
ook daadwerkelijk uit dit land komen en recht op bescherming 
hebben. In een groot aantal zaken kan dankzij onze informatie de 
herkomst van Eritrese asielzoekers worden geverifieerd en de 
onterechte afwijzing van de IND worden weerlegd.

Verschillende kaarten Eritrea
Het asielverzoek van de heer T. wordt afgewezen omdat hij 
volgens de IND onjuiste verklaringen afgeeft over zijn 
leefomgeving. De consulenten van Landeninformatie 
verifiëren met kaartmateriaal de herkomstvragen die de IND 
aan de asielzoeker stelde. Hieruit blijkt dat de woonplaats T. 
volgens verschillende kaarten op andere plekken ligt. De IND 
ging uit van een andere locatie dan de heer T., waardoor zijn 
verklaringen onterecht als onjuist zijn aangemerkt. 
Desondanks wordt zijn asielverzoek tot in hoger beroep 
afgewezen.
T. was ook erkend als vluchteling door UNHCR in Ethiopië. 
Daarom kaarten wij zijn zaak ook bij hen aan. Nadat UNHCR een 
brief over de zaak stuurt, wordt de man bij zijn tweede 
aanvraag alsnog als vluchteling erkend.

Inbreng trainingsmodule overheid
Onze inspanning voor de verbetering van het gebruik van 
landeninformatie door de overheid werpt in 2014 zijn vruchten af. 
Samen met ECRE leveren we, op verzoek van het Europees bureau 
voor Asielondersteuning (EASO), commentaar op de concept-
trainingsmodule Landeninformatie voor hoor- en beslisambtenaren 
van immigratiediensten uit Europa. Dankzij deze inbreng dragen we 
eraan bij dat Nederlandse ambtenaren, maar ook hun collega’s in 
andere Europese landen, beter in staat zijn informatie uit 
herkomstlanden op waarde te schatten en op een neutrale manier te 
gebruiken in beslissingen.Kaarten spelen een grote rol bij het verifiëren van de verhalen van asielzoekers. 

Foto: Goedele M
onnens
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5. Communicatie en draagvlak 
De eenheid Communicatie zet zich in voor het bevorderen van draagvlak voor vluchtelingen via eigen 
publicaties, lespakketten, campagnes en persvoorlichting. Draagvlak is van groot belang: als de bevolking 
positief staat tegenover vluchtelingen, ontstaat een klimaat waarin vluchtelingen kunnen gedijen en 
waarin wij ons werk goed kunnen doen. In 2014 formuleren we ons beleid hiervoor opnieuw waarbij 
we ons richten op het verwerven van aantoonbaar draagvlak. Dat is bijvoorbeeld het aantal donateurs, 
maar ook andere meetbare zaken, zoals het aantal ondertekenaars van een petitie, ontvangers van de 
e-nieuwsbrief en het aantal vrienden op Facebook. Al deze groepen zijn opgenomen in onze piramide van 
betrokkenheid. Voor elke laag van de piramide formuleren we meetbare doelstellingen.

vrijwilliger

donateur

sympathisant

volger

incidenteel contact

doelgroep

breed publiek

Piramide van betrokkenheid

Draagvlakbevordering
VluchtelingenWerk probeert begrip en draagvlak te bevorderen door 
de verhalen van vluchtelingen te vertellen. Wat hebben ze 
meegemaakt, wat bracht hen er toe om te vluchten? Persoonlijke 
getuigenissen raken, roepen emotie op en halen vluchtelingen uit 
de anonimiteit van de algemene groep migranten. Verhalen van 
vluchtelingen zijn onder meer te lezen in ons VluchtelingenWerk 
Magazine, dat elk kwartaal in een oplage van 23.000 wordt 
verspreid onder donateurs en vrijwilligers.
Onze website biedt ook veel (achtergrond) informatie over wat een 
vluchteling is en waarom mensen vluchten. In 2014 is de website 
verbeterd: de zoekfunctie is geoptimaliseerd en de site is sneller 
geworden. 

Het aantal bezoekers groeit met 80% tot ruim 400.000. Dat is mede 
te danken aan de gratis advertenties die we dankzij het Google 
Grantspro-programma op Google kunnen plaatsen. Iedere maand 
kunnen we voor maximaal 40.000 dollar gratis adverteren.
Verhalen van vluchtelingen staan ook centraal in de voorlichting op 
scholen. Leerkrachten en scholen vragen regelmatig onze 
lespakketten voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan. 
In alle delen van het land geven vrijwilligers voorlichting. 
Vluchtelingen die hun verhaal vertellen voor de klas maken vaak 
diepe indruk.
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Campagne Tegengeluid. Parweez reageert op social media op negatieve berichten over vluchtelingen met het vertellen van zijn verhaal. “Die reacties doen pijn, maar ik rea-

geer er beleefd op. Als ik ook maar één iemand kan laten inzien dat het onzin is, dan is mijn doel bereikt.”

Sociale media campagne Tegengeluid
Via sociale media bereiken we steeds meer mensen, ook buiten onze 
gangbare doelgroepen. We zien het aantal vrienden op Facebook 
groeien van 8.485 naar 13.667. Het aantal volgers op Twitter groeit 
ook, maar minder snel: van 6.331 naar 7.633.
Onze aanwezigheid op sociale media zorgt ook voor meer ook kritiek 
en negatieve geluiden over vluchtelingen. Ruim 1.000 mensen 
steunen onze oproep in de korte campagne ‘Tegengeluid’. In deze 
campagne vragen we mensen via advertenties in bussen, kranten 
en op Facebook om via een sms een tegengeluid tegen vooroordelen 
te laten horen.

Zichtbaarheid groeit
Om draagvlak te verwerven, is het belangrijk om grote groepen 
mensen te bereiken. Daarom hechten we veel belang aan 
persvoorlichting. Mede dankzij de inzet van persvoorlichting 
vergroten we in 2014 onze zichtbaarheid en bekendheid. 2013 liet 
voor het eerst weer een groei in de bekendheid van onze 
organisatie zien. Afgelopen jaar stijgt onze bekendheid opnieuw, 
van 48 naar 51%. Dat betekent dat net iets meer dan de helft van de 
Nederlanders VluchtelingenWerk kent. Ook de waardering voor 
VluchtelingenWerk zit in de in de lift, die stijgt van 59 naar 63  
(op een schaal van 0 tot 100). Bron: Charibarometer 2014.

We moeten verder kijken dan 
onze eigen achtertuin.

Vluchtelingen zijn echte  
mensen, met echte levens.

Mensen in nood hebben hulp 
nodig. Dat moet gewoon!

Kijk verder dan je neus lang is! 
Heb je medemens lief.

Ik schaam me voor die negatieve 
geluiden over vluchtelingen.

Is dit hoe Nederland wil zijn?  
Ik in ieder geval niet

Foto: M
ona van den Berg
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VluchtelingenWerkAwards
Op het Maatschappelijk Congres reiken we de VluchtelingenWerk-
Awards 2014 uit. Met deze awards zet VluchtelingenWerk 
gemeenten en bedrijven in het zonnetje die zich extra inzetten voor 
de integratie en arbeidsparticipatie van vluchtelingen in Nederland. 
We hopen dat andere gemeenten en bedrijven geïnspireerd raken 
en hetzelfde doen. In de categorie ‘Beste Gemeente’ wint Sittard-
Geleen. Ousmane Bikienga krijgt de Award in de categorie 
‘Doorzetter’. Ondanks zijn veel te lange asielprocedure en het gemis 
van zijn gezin bleef Ousmane altijd positief en vol energie. Vorig 
jaar kreeg hij een verblijfsvergunning en sloot hij zijn gezin weer in 
de armen. Bakkerijbedrijf De Bakkers Lamers is het ‘Beste Bedrijf’. 
Zij worden de hele dag gevolgd door een cameraploeg van het SBS 
6-programma Hart van Nederland. 

Winnaar NRC Charity Award
In 2014 winnen we de NRC Charity Award voor de beste, meest 
impactvolle advertentie. De prijs levert ons gratis 
advertentieruimte op in de krant voor een bedrag van € 75.000. 
Daarnaast roept Sky Radio samen met de Nationale Postcode Loterij 
directeur Dorine Manson uit tot ‘Powervrouw’. VluchtelingenWerk 
krijgt gratis zendtijd ter waarde van € 25.000. We gebruiken beide 
prijzen voor onze campagne voor gezinshereniging (zie hoofdstuk 
Belangenbehartiging).

Voetballen op Wereldvluchtelingendag Bovenop het dak van de IKEA in Utrecht strijdt een vluchtelingenteam tegen een team bekende Nederlanders. De voetbalwedstrijd 

wordt gespeeld in het kader van Wereldvluchtelingendag, op initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie, UNHCR en UAF.

Foto: Klaas Fopm
a
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6. Financiën en organisatie
Het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk boekt in 2014 een positief financieel resultaat van ruim  
€ 850.000. Dit resultaat is voor ruim de helft te danken aan donateursbijdragen, die veel hoger waren dan 
verwacht. Deze namen toe met bijna € 600.000, oftewel met 14,3 procent. Ondanks deze mooie resultaten 
verwacht VluchtelingenWerk Nederland dat de structurele baten op de middellange termijn teruglopen. 
Daarom reorganiseren we het Landelijk Bureau en krimpt het aantal medewerkers. Daarnaast starten 
we met de voorbereiding van een verandering van de structuur van de vereniging, om de organisatie 
slagvaardiger te maken en de kwaliteit van onze dienstverlening aan vluchtelingen verder te verbeteren. 

 
FINANCIËN

 
Toelichting 
VluchtelingenWerk (Landelijk Bureau) heeft in 2014 een financieel 
resultaat geboekt ter grootte van € 856.000 (zie staat van baten en 
lasten op pagina 21). In 2013 lag het resultaat op een vergelijkbaar 
niveau. Daardoor heeft de organisatie haar reserves kunnen vergroten. 
Uit de balans komt naar voren dat het vrij besteedbaar vermogen 
(continuïteitsreserve en bestemmingsreserves gezamenlijk) ultimo 
2014 ca. € 10,5 mln. omvat. De omvang van de continuïteitsreserve ad. 
€ 9,5 mln. valt binnen de norm van de Vereniging van Fondsenwervende 
Instellingen. Die ligt op anderhalf maal de kosten van de 
werkorganisatie oftewel een bedrag van € 11,6 mln. Het bestuur heeft 
bepaald dat het overschot uit 2014 in 2015 extra zal worden besteed 
aan activiteiten ten behoeve van de doelgroep, zoals ondersteuning bij 
gezinshereniging en arbeidsparticipatie. 

In 2014 is een risicoanalyse uitgevoerd voor alle onderdelen van de 
vereniging met als doel inzicht te krijgen in de risico’s die de 
organisatie loopt en de vertaling daarvan naar benodigde middelen. Op 
die wijze kan een indicatie ontstaan van de benodigde omvang van de 
continuïteitsreserve. Uit de eerste uitkomsten komt naar voren dat de 
omvang van de reserve nog niet geheel voldoende is om alle risico’s 
binnen de vereniging af te dekken. 

In 2014 heeft VluchtelingenWerk ca. € 2,5 mln. meer besteed aan 
asielgerelateerde zaken dan in 2013. Deze stijging wordt veroorzaakt 
door de toename van het aantal asielzoekers, dat steeg van 9.840 vorig 
jaar naar 21.810 in 2014. VluchtelingenWerk heeft een succesvol 
beroep gedaan op de Rijksoverheid voor meer financiële 
ondersteuning om de extra activiteiten te kunnen uitvoeren. 

Balans VluchtelingenWerk Landelijk Bureau 
Balans per 31 december na resultaatsbestemming - alle cijfers x € 1.000 

2014 2013 
ACTIVA

Materiële vaste activa 408 450 

Financiële vaste activa  -  - 

Voorraden 10 34 

Vorderingen 2.150 2.260 

Effecten 5.859 6.001 

Liquide middelen 8.139 8.737 

Totaal 16.566 17.482 

PASSIVA

Reserves en fondsen

continuïteitsreserve 9.493 8,691 

bestemmingsreserves 985 900 

bestemmingsfondsen 267 298 

Voorzieningen 410 733 

Schulden op korte termijn 5.411 6.860 

Totaal 16.566 17.482 
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Steun van de Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij keert in 2014 een recordbedrag van 302 
miljoen euro uit aan 101 goededoelenorganisaties, waaronder 9 
miljoen euro aan VluchtelingenWerk Nederland. Met het geld dat 
VluchtelingenWerk ontvangt, is onze onafhankelijkheid gewaarborgd 
en kunnen we ons werk voor vluchtelingen handen en voeten geven! 

Naast deze financiële bijdrage, steunt de Postcode Loterij ons ook door 
aandacht te besteden aan vluchtelingen en VluchtelingenWerk in haar 
televisieprogramma’s: Miljoenenjacht, Beat the Crowd, Een tegen 100 
en Koffietijd.

In 2014 is een aflevering van het programma ‘Kanjers van Goud’ 
geheel gewijd aan VluchtelingenWerk. In dit programma worden 
gewone Nederlanders die zich inzetten voor anderen verrast met 
een Gouden Wimpel. De eer viel te beurt aan Chris Baltussen, die 
naast zijn reguliere baan werkt als taalcoach en begeleider bij het 
project Startbaan. Dit project is een initiatief van 
VluchtelingenWerk en UAF, waarbij vluchtelingen extra hulp krijgen 
bij het vinden van een stageplek of baan. Het driejarige project 
wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. 

Vier miljard euro voor mens en natuur
Dankzij de 2,5 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij kan 
VluchtelingenWerk blijven opkomen voor de rechten van 
vluchtelingen. De helft van ieder lot van de Postcode Loterij gaat 
rechtstreeks naar goede doelen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking, natuurbescherming en projecten 
gericht op mensenrechten en sociale cohesie. VluchtelingenWerk 
zet het ontvangen bedrag in voor de begeleiding van 
vluchtelingen tijdens hun asielprocedure en bij hun integratie in 
Nederland.
De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede 
doelen te steunen. Inmiddels spelen miljoenen Nederlanders mee 
met de loterij. Zij maken elke maand kans op honderdduizenden 
prijzen. Tegelijkertijd steunen de deelnemers goede doelen, 
omdat de helft van de lotprijs bestemd is voor 
goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode 
Loterij is ruim vier miljard euro aan mens en natuur gegeven.
VluchtelingenWerk Nederland bedankt de Postcode Loterij en alle 
deelnemers voor hun steun. 

Staat van baten en lasten Realisatie  
2014 

Begroting  
2014 

Realisatie  
2013 

BATEN

Baten uit fondsenwerving 3.733 3.275 3.157 

Baten uit acties van derden (Nationale Postcode Loterij) 10.098 10.105 9.645 

Subsidies van overheden 10.744 8.418 8.820 

Baten uit eigen activiteiten 1.352 963 1.367

Rentebaten/beleggingen 486  - 470 

Totaal BATEN 26.413 22.761 23.459 

LASTEN

Besteed aan activiteiten

Asiel 13.986 11.602 11.525 

Integratie 4.515 4.869 4.763 

Vereniging 5.750 4.628 5.389 

Totaal besteed aan activiteiten 24.251 21.099 21.677 

Kosten van beheer en administratie 593 910 717 

Kosten werving baten 755 752 749 

Mutaties voorzieningen / bijzondere lasten -42  - -534

Totaal LASTEN 25.557 22.761 22.609 

RESULTAAT 856 0 850
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Meerjarenraming VluchtelingenWerk 
Landelijk Bureau

Toelichting

Baten
VluchtelingenWerk Nederland verwacht dat de structurele baten op de 
middellange termijn teruglopen. Tot en met 2016 keert de Nationale 
Postcode Loterij jaarlijks € 9 miljoen uit. In 2017 wordt de bijdrage 
verlaagd naar € 8 miljoen per jaar. Vanuit de 13de trekking is voor de 
periode van 2013 tot medio 2015 een bedrag van € 3 miljoen toegekend 
voor arbeidsparticipatie. Daarnaast wordt een vermindering verwacht 
van reguliere subsidies van de rijksoverheid. Voor de baten uit 
fondsenwerving verwachten we een stabilisatie op het hoge niveau van 
2014. Op de regel rentebaten en baten uit beleggingen zijn 
voorzichtigheidshalve uitsluitend de te verwachten rentebaten 
begroot.

Lasten
Bij teruglopende baten behoren teruglopende lasten. Die terugloop is 
evenredig over de verschillende bestedingscategorieën verdeeld. 
Daarbij gaan we er van uit dat de omvang van de instroom van nieuwe 
asielzoekers ongeveer op het niveau van de jaren 2010 t/m 2013 
uitkomt (en dus niet op het veel hogere niveau van 2014). Voor een 
gedetailleerde onderbouwing en toelichting op de jaarcijfers verwijzen 
we naar de Jaarrekening 2014. 

GIFTEN EN SPONSOREN

Kerstpakketten: Jumbo en Post NL
VluchtelingenWerk is een van de begunstigde organisaties van de 
kerstpakkettenactie van supermarktketen Jumbo. Dankzij deze actie 
kunnen we 11.000 kerstpakketten uitdelen aan vluchtelingen door heel 
Nederland. Post NL is bereid de pakketten te bezorgen bij 85 locaties 
door het hele land.

Gulle gever kleding Ter Apel
Een bekend kledingmerk, dat graag anoniem wil blijven, biedt 
VluchtelingenWerk in Ter Apel 15.000 stuks nieuwe kleding aan. Daar 
zijn we natuurlijk heel blij mee. 

Bedragen 
 x € 1.000

2017 2016 2015 2014

Raming Begroting Realisatie

Baten uit eigen 
fondsenwerving

3.500 3.500 3.170 3.733

Bijdrage uit acties 
van derden (NPL)

8.000 9.000 10.224 10.098

Subsidies 
overheden

8.500 8.500 9.862 10.744

Baten uit eigen 
activiteiten

1.000 1.000 1.008 1.352

Rentebaten  
en baten uit 
beleggingen

250 250 250 486

Som der baten 21.250 22.250 24.514 26.413

Asiel 11.000 11.400 12.804 13.986

Integratie 4.200 4.500 4.610 4.515

Verenigingsstaf 4.700 5.000 5.556 5.750

Kosten werving 
baten

750 750 740 755

Kosten beheer en 
administratie

600 600 800 593

Overige -42

Som der lasten 21.250 22.250 24.514 25.557

RESULTAAT 0 0 0 856

Supermarktketen Jumbo stelt 11.000 kerstpakketten beschikbaar voor  

vluchtelingen.

Foto: VluchtelingenW
erk Am

stel tot Zaan
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DONATEURS

Steun voor vluchtelingen groeit
In 2014 neemt het aantal donateurs toe met 4,2 procent. Het laat zien 
dat een groeiend aantal mensen zich verbonden voelt met ons werk; in 
2014 zijn er 50.084 actieve donateurs. Ook de gemiddelde bijdrage van 
donateurs stijgt van € 63,76 in 2013 naar € 69,84.
De giften van donateurs vormen een belangrijke bron van inkomsten. 
De opbrengsten van de particuliere fondsenwerving stijgen al jaren, 
maar de groei in 2014 is opvallend groot. De totale opbrengst van de 
eigen fondsenwerving is € 3.501.437. Dat is 14,3 procent meer dan in 
2013.

Overzicht eigen fondsenwerving

Werving van nieuwe donateurs
De werving via deur-tot-deur-werving en de bijsluiters bij bladen en 
kranten is ook in 2014 succesvol en zorgt voor veel nieuwe donateurs. 
Daarnaast zetten we effectief nieuwe manieren van werving in. Voor de 
campagne Gezinshereniging ontwikkelen we een actiewebsite 
gebaseerd op het principe van crowdfunding. Voor het eerst hebben we 
succes met onlinewerving, we halen meer dan € 40.000 op. Voor de 
campagne ‘Tegengeluid’ testen we met respons via SMS, duizend 
mensen doen hieraan mee. 

Contact en informatie
We informeren onze donateurs over ons werk via de nieuwsbrief 
Voetsporen (4 keer per jaar), een projectmailing (2 keer per jaar) en 
een verkorte versie van het jaarverslag. Donateurs die daar prijs op 
stellen, ontvangen ook het VluchtelingenWerk Magazine (4 keer per 
jaar) en de e-mailnieuwsbrief (ongeveer 10 keer per jaar). In 2014 
sturen we ook een servicekaart aan alle donateurs om te vragen of alles 
naar wens is. Ook nemen we vaker zelf contact op, bijvoorbeeld om 
donateurs te bedanken voor hun steun.

Nalatenschappen
De baten uit nalatenschappen in 2014 zijn € 149.590, dat is een stuk 
hoger dan in 2013 (€ 27.893). Dit is geen trend, we zien al jaren 
schommelingen in de baten uit nalatenschappen.

Aantal donateurs 
eind 2014: 50.084

4.2% groei 

Opbrengst donateurs: 
€ 3.501.437

14,3% groei t.o.v. 2013 

Jaar Aantal gevers Totaal €
Bijdrage per 

donateur

2010 43.869 € 2.743.961 € 62,55

2011 46.766 € 2.895.238 € 61,91

2012 46.883 € 2.961.809 € 63,17

2013 48.070 € 3.065.085 € 63,76

2014 50.137 € 3.501.437 € 69,84

Johannes (donateur VluchtelingenWerk: “Vluchtelingen kunnen echt iets bijdragen 

aan onze maatschappij.”

Foto: M
artijn van der Linden
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ORGANISATIE

Veranderingsproces
De Verenigingsraad kiest er voor de organisatie slagvaardiger te 
maken. Er komt één landelijke vereniging met vijf regionale 
stichtingen. Elke stichting wordt aangestuurd door een directeur-
bestuurder met een Raad van Toezicht. De vernieuwde vereniging zal 
bestuurd worden door een Raad van Bestuur met daarin de directeur-
bestuurders van de vijf nieuwe regio’s en de directeur van de landelijke 
vereniging als voorzitter. In plaats van het landelijk bestuur komt er 
een Raad van Toezicht. Een zestal kwartiermakers gaat aan de slag om 
het veranderingsproces vorm te geven. Op 1 januari 2016 moet de 
nieuwe organisatie in werking treden. Er moet dan een nieuwe 
organisatie gevormd zijn die wendbaarder, minder kwetsbaar en 
kostenefficiënt is en nog meer kwaliteit biedt. 

Werving vrijwilligers
Omdat overal in het land nieuwe centra worden geopend, zijn er veel 
nieuwe vrijwilligers nodig. We besluiten onze campagne ‘Gezocht 
Parttime Held’ nieuw leven in te blazen. Deze campagne is een paar jaar 
geleden ontwikkeld in het kader van het project ‘Kwaliteit in 
diversiteit’. Het wervingsmateriaal, zoals de advertenties, posters, 
folders en de website, blijkt nog actueel en wordt door de regionale 
stichtingen ingezet voor wervingsactiviteiten. Het aantal vrijwilligers 
stijgt van ca. 6.800 naar 7.500 mensen. Deze stijging is groter dan het 
lijkt, omdat in 2014 veel vrijwilligers uitstromen doordat een aantal 
taalcoachprojecten stopt. 

Vrijwilligers: Veel meer online en geregistreerd
Het aantal vrijwilligers met een e-mailadres binnen VluchtelingenWerk 
stijgt van 4.500 naar 6.500. Hierdoor staan we makkelijker en sneller 
met elkaar in contact. Daarnaast wordt iedereen geregistreerd in een 
regionale personeelsmodule. Inmiddels is 80% van alle vrijwilligers in 
dit systeem geregistreerd, eind 2013 was dit nog 55%. 

VOG voor alle medewerkers
Om de veiligheid van cliënten te vergroten is in 2014 gestart om alle 
medewerkers en vrijwilligers te laten beschikken over een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG). Eind 2014 zijn alle nieuwe medewerkers en 
vrijwilligers in bezit van een VOG. In 2015 is het streven dat iedereen 
binnen de organisatie over een VOG beschikt.

Bescherming cliëntgegevens
Het aantal medewerkers dat het cliënt-registratiesysteem 
VluchtelingenWerkvolgsysteem (VVS) gebruikt, groeit in 2014 naar 
3.600 gebruikers, een groei van 70%. Daarom vergroten we de 
veiligheid van het systeem met onder meer een scherpere 
gebruikersregistratie, regionale bewustwordingscampagnes en een 
leermodule over privacybescherming. We bereiden in 2014 ook de 
invoering van een beveiligingstoken voor. Deze token zorgt ervoor dat 
er een extra code moet worden ingevoerd voordat er in het systeem kan 
worden gewerkt. De token wordt vanaf 2015 gebruikt.

Decentralisatie VluchtelingenFonds
In 2014 wordt het VluchtelingenFonds gedecentraliseerd. De 
beoordeling van verzoeken gebeurt nu op het niveau van de twaalf 
regionale stichtingen. Vluchtelingen en asielzoekers kunnen een 
beroep doen op het fonds voor financiële ondersteuning bij 
gezinshereniging, leges, bijzondere noden en daggeld. Reden voor de 
decentralisatie is meer maatwerk te bieden bij aanvragen.

Bedrijfsvoering
In 2014 besteden we extra aandacht aan het budgetbeheer voor de 
eerstelijns activiteiten asiel. Dit is een gevolg van de grote groei van 
het aantal opvanglocaties en de (tijdelijke) uitbreidingen van 
bestaande locaties. Daarnaast gaat veel tijd zitten in de ondersteuning 
van de afdeling Begeleiding bij de verantwoording van een aantal grote 
(mede door de Europese Unie) gefinancierde projecten zoals het 
project Taal in Beweging. De Europese verantwoordingsvereisten zijn 
zwaar, maar we slagen erin om aan de eisen te voldoen.

Personeelsontwikkeling
Het percentage ziekteverzuim, exclusief zwangerschaps- en 
bevallingsverlof, is 3.3%. Dat is een daling van bijna een heel 
procentpunt ten opzichte van 2013.
VluchtelingenWerk reorganiseert in 2014. Doel is het gefaseerd 
terugbrengen van de formatie naar 70 fte vaste formatie. De 
organisatie moet helaas afscheid nemen van een aantal gewaardeerde 
medewerkers.
Per 1 januari 2015 zijn organisaties verplicht om de 
Werkkostenregeling toe te passen. In 2014 treffen we hiervoor de 
voorbereidingen, in overleg met de Ondernemingsraad passen we een 
aantal personeelsregelingen aan.
Vanaf september 2013 tot 1 januari 2015 werken het Landelijk Bureau 
en VluchtelingenWerk Oost Nederland samen op het gebied van P&O. 
Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking. Nu er binnen de 
vereniging wordt opgeschaald, past deze constructie echter niet meer 
in het organisatiemodel.

Capaciteitsproblemen
Ook de ICT-afdeling krijgt in 2014 te maken met de gevolgen van de 
komst van grote aantallen asielzoekers. Onder vaak grote tijdsdruk 
sluiten we een groot aantal nieuwe locaties aan op ons netwerk. In 
sommige vallen is ook dienstverlening nodig op locaties die geen 
toegang bieden tot het bestaande ICT-netwerk. Dit zorgt voor 
onverwachte complicaties.
De snelle groei van het aantal werkplekken, van 1.400 naar 1.750, 
veroorzaakt soms problemen bij de telefonie, e-mail en het cliënt-
registratiesysteem VVS. Inmiddels zijn de knelpunten opgelost.
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7. Bestuur en toezicht
In dit hoofdstuk legt VluchtelingenWerk Nederland verantwoording af over hoe bestuur en toezicht 
zijn geregeld. Naast een overzicht van de activiteiten geven we inzicht in de governance: scheiding 
van toezicht en bestuur, bestuursbesluiten, en een overzicht van nevenfuncties van bestuurs- en 
directieleden.

Scheiding in toezicht en bestuur 
De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland bestaat op 31 december 
2014 uit twaalf regionale stichtingen en het Landelijk Bureau.  
De regionale stichtingen zijn zelfstandig – het Landelijk Bureau 
voert een aantal landelijke taken uit en faciliteert de regionale 
stichtingen. Het bestuur van de vereniging legt verantwoording 
af aan de Verenigingsraad. In de Verenigingsraad bespreken 
afgevaardigden van de regionale stichtingen (de leden) de 
hoofdlijnen van het beleid van de vereniging en keuren de 
voorgelegde besluiten goed. Daarnaast benoemt de Verenigingsraad 
de bestuursleden. Voor de dagelijkse uitvoering heeft het bestuur 
een directeur aangesteld.

Besluiten van de Verenigingsraad 
In 2014 vergadert de Verenigingsraad vier keer. In de vergadering 
van juni stelt de raad de jaarstukken over 2013 vast. In oktober keurt 
de Verenigingsraad de meerjarenbegroting goed. 
In alle vergaderingen komt de structuur van de vereniging ter 
sprake. Vastgesteld wordt dat het huidige sturingsmodel nog teveel 
vrijblijvendheid en onvoldoende slagkracht met zich mee brengt om 
de vereniging als geheel goed te besturen.  Ook biedt het huidige 
organisatiemodel onvoldoende garantie voor optimale generatie van 
nieuwe opbrengsten, het beheersen van kosten en risico’s (o.a. door 
de schaal van de regio’s). De continuïteit van de dienstverlening 
aan asielzoekers en vluchtelingen is in de toekomst zo onvoldoende 
gegarandeerd.Daarom neemt de Verenigingsraad het besluit om van 
de huidige twaalf stichtingen over te gaan naar vijf stichtingen. Alle 
entiteiten binnen de vereniging stappen ook over naar een Raad van 
Toezicht-model. Deze opschalingsoperatie moet op 1 januari 2016 
haar beslag krijgen.

Financiële adviescommissie 
De financiële adviescommissie is een commissie die bestaat 
uit onafhankelijke deskundigen. De commissie adviseert de 
Verenigingsraad over de inhoud van de jaarstukken.De commissie 
vergadert in 2014 twee keer. Zij adviseert de Verenigingsraad onder 
meer om in de begroting voortaan wel een positieve opbrengst 
uit rente en beleggingen op te nemen om beter aan te sluiten bij 
de realiteit. Daarnaast geeft zij aan dat de kwaliteit van gegeven 
kengetallen dient te worden verbeterd, dan wel minimaal te worden 
onderbouwd ter vaststelling van relevantie. Het bestuur neemt de 
aanbevelingen van de commissie over.

Het bestuur van de landelijke vereniging 
Het bestuur van de vereniging bestaat eind 2014 uit zes leden. De 
leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier 
jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Tussen 
bestuursleden onderling en met de leden van de directie bestaan 
geen nauwe familierelaties of vergelijkbare banden.
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel ontvangen ze een 
onkostenvergoeding van € 1.500 op jaarbasis. Indien de inzet 
bovenproportioneel is geweest, kan een hogere vergoeding worden 
uitgekeerd. De voorzitter bepaalt of dat het geval is en wat de 
hoogte van de vergoeding kan zijn. De ontvangen vergoedingen 
staan in de jaarrekening 2014 per persoon verantwoord.
In 2014 vergadert het bestuur zeven keer. Bij de vergaderingen zijn 
de directie en de controller aanwezig.
In 2014 besluit het bestuur over alle wettelijk vastgelegde 
onderwerpen. Daarnaast wordt iedere vergadering gesproken over 
de aanpassing van de verenigingsstructuur. Andere onderwerpen 
zijn een verenigingsbrede risicoanalyse ter bepaling van de 
gewenste omvang van de continuïteitsreserve, de 
communicatiestrategie en het beleid voor de verbetering van de 
arbeidsparticipatie van vluchtelingen. 

Benoeming
Voor de herbenoeming van bestaande en de benoeming van nieuwe 
bestuursleden bestaat een reglement. Eén van de onderdelen 
daarvan is een commissie die de beoordeling en/of selectie 
voorbereidt. Deze commissie is samengesteld uit twee 
bestuursleden (voorzitter en secretaris) en twee leden van de 
Verenigingsraad en is aangesteld voor de duur van vier jaar. 
Vanwege de aanpassing van de organisatiestructuur per 1 januari 
2016 (zie hoofdstuk Financiën en organisatie) zal in de loop van 
2015 een nieuwe procedure voor de benoeming van bestuursleden 
worden vastgesteld. 
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Samenstelling bestuur  
met hoofd- en nevenfuncties

Jan van Zijl, voorzitter 
• Benoeming in 2005, voorzitter sinds 1 februari 2012.
•  Hoofdfunctie: Voorzitter MBO Raad.
• Relevante nevenfuncties: 
 voorzitter Platform Beroepsonderwijs; 
  voorzitter van de Commissie Ruim Baan voor Oost- 

Groningen; 
 voorzitter van de NGO “Leren van Elkaar”; 
 voorzitter Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs  
 Bedrijfsleven; 
 lid Raad van Toezicht Platform Bèta Techniek; 
 voorzitter Stichting van het Onderwijs; 
 lid Raad van Advies Stichting GAK Fonds; 
 lid Raad van Advies Vakcollegegroep.

Frank Rövekamp, vice-voorzitter 
• Benoeming in 2011, vice-voorzitter sinds oktober 2012.
• Relevante nevenfuncties: 
 lid van de Raad van Commissarissen van Unit 4; 
 lid van de Raad van Commissarissen van PostNL; 
  voorzitter Raad van Commissarissen SimonsVoss  

technologies; 
  lid van de Raad van Commissarissen Koninklijk theater 

Carré; 
 lid van het bestuur van Kasteel de Haar;
 lid van de board van Refugees United.

Sjaak van der Tak, secretaris 
• Benoeming in 2012, secretaris sinds 1 mei 2013.
• Hoofdfunctie: burgemeester Westland.
• Relevante nevenfuncties: 
 lid AB Veiligheidsregio Haaglanden en dagelijks bestuur  
 College Politie Eenheid Den Haag; 
 lid AB + DB Stadsgewest Haaglanden; 
  lid Raad van Commissarissen van N.V. Holding Westland 

Infra; 
  lid dagelijks bestuur Metropoolregio Rotterdam  

Den Haag;
 bestuursvoorzitter van Stichting IKPOB;
  lid Raad van Advies Bestuursacademie Nederland-

Schouten en Nelissen; 
 lid bestuur VNG, 
  commissievoorzitter Bestuur en Veiligheid (vanuit de 

VNG); 
 lid van Taskforce Mensenhandel (vanuit de VNG); 
 lid adviescommissie Governance VNG; 
 lid Raad van Toezicht Stichting Sonneburgh Rotterdam.

Dirk-Jan de Bruijn, penningmeester
• Benoeming in maart 2010 
• Hoofdfunctie: kwartiermaker bij Concern Rijk.
• Relevante nevenfuncties: 
 lid Raad van Toezicht Dock; 
 docent Verandermanagement AOG School of Management; 
 moderator Avicenna Academie voor Leiderschap; 
 lid redactieraad Managementsite.nl.

Dagmar Oudshoorn-Tinga, bestuurslid
• Benoeming in 2013 
• Hoofdfunctie: burgemeester Uithoorn
• Relevante nevenfuncties: 
  lid van de Raad van Toezicht Nederlandse Adoptie 

Stichting.

Zakia Guernina, bestuurslid
• Benoeming in 2013 
• Hoofdfunctie: Directeur LTP Business Psychologists
• Relevante nevenfuncties: 
 lid van de Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht.

Directie
Het bestuur delegeert de dagelijkse leiding van de vereniging aan 
een algemeen directeur. Gedurende heel 2014 is dat Dorine Manson. 
De voorzitter van het bestuur heeft twee keer een 
functioneringsgesprek gevoerd met de directeur. Het 
directiesalaris valt binnen de norm volgens de Adviesregeling 
beloning directeuren van goede doelen die de Vereniging van 
Fondsenwervende Instellingen (VFI) heeft vastgesteld. De totale 
beloning van de directie – het salaris inclusief sociale lasten en 
pensioenkosten – staat vermeld in de jaarrekening.

Dorine Manson, directeur 
• Nevenfuncties:
 lid bestuur JINC; 
 lid Raad van Toezicht Museum Het Rembrandthuis; 
 lid bestuur MuseumN8; 
 lid Raad van Commissarissen Stadsherstel. 
Geen van deze nevenfuncties is direct verbonden aan haar 
hoofdfunctie, maar ze geven uitdrukking aan haar 
maatschappelijke betrokkenheid in brede zin.
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Regionale stichtingen en directeurenoverleg
Op 31 december 2014 zijn er twaalf regionale stichtingen van 
Vluchtelingenwerk. Deze fungeren als dienstverlener aan 
vluchtelingen in de gemeenten. Negen van de regionale stichtingen 
hebben een bestuursmodel met een titulaire directeur conform de 
landelijke vereniging. Drie regionale stichtingen kennen een 
directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.
De twaalf regionale directeuren vormen samen met, en onder 
leiding van, de algemeen directeur het directeurenoverleg. In het 
directeurenoverleg wordt het beleid voorbereid en de uitvoering 
daarvan gecoördineerd. Alle voorstellen over beleid en uitvoering 
passeren het directeurenoverleg. Dit overleg brengt advies uit aan 
het bestuur van de vereniging, dat gehoord dat advies een besluit 
neemt. De Verenigingsraad keurt het bestuursbesluit vervolgens 
goed. 

Interne beheersing
De accountant van VluchtelingenWerk controleert jaarlijks de 
werking van de maatregelen voor interne beheersing en rapporteert 
daarover. In november 2014 heeft de accountant een 
managementletter uitgebracht met een aantal verbetervoorstellen. 
Deze voorstellen worden in 2015 geïmplementeerd.

Effectieve inzet van middelen
De inrichting van de administratie en de verantwoording is 
gebaseerd op de doelstellingen uit de missie: streven naar een 
eerlijke, zorgvuldige en efficiënte asielprocedure en een zorgvuldig 
asielbeleid in Nederland en Europa (Asiel) en ondersteuning van 
vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland 
(Integratie). De ondersteuning die VluchtelingenWerk aan cliënten 
geeft bij hun inburgering is als aparte regel opgenomen. Daarnaast 
zijn er activiteiten op het terrein van vereniging & organisatie. 
Onder deze noemer worden alle activiteiten verantwoord die te 
maken hebben met het functioneren van de vereniging en het in 
standhouden van het netwerk van vrijwilligers.
De huidige planning- en controlcyclus begint met de opstelling van 
de jaarplannen, waarin de gestelde doelen zo concreet mogelijk 
staan beschreven. In het jaarplan worden de strategische 
doelstellingen uit het meerjarig beleidsplan vertaald naar concrete 
activiteiten. De uitvoering van de begroting wordt maandelijks 
gemonitord. Eens per vier maanden wordt ook de realisatie van de 
inhoudelijke doelen gecheckt, waar nodig wordt bijgestuurd. Een 
maatstaf voor de mate waarin de bestedingen doelgericht hebben 
plaatsgevonden is het bestedingspercentage. In 2014 was dit 94,9% 
(2013: 95,9%).

foto: Om
ar Lahm

ar

Maatschappelijk Congres VluchtelingWerk Nederland Tijdens het Maatschappelijk Congres gaat VluchtelingenWerk het debat aan met vluchtelingen, de eigen achterban en 

andere stakeholders.
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De norm voor de kosten van beheer en administratie - dat zijn de 
kosten van bestuur en niet-direct aan de uitvoering van de kern -
activiteiten toe te schrijven activiteiten zoals management, 
financiën, personele zaken en ICT – heeft VluchtelingenWerk 
ge maximeerd op 6% van de totale kosten. In 2014 bedraagt dit 
2,3%.
We trachten de kosten van niet-op-de-doelstelling gerichte 
activiteiten zo veel mogelijk te beperken. Conform richtlijn 650  
van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving gaat het daarbij om de 
kosten van fondsenwerving en de kosten van beheer en 
administratie. Voor de kosten van fondsenwerving baseert 
VluchtelingenWerk zich op de CBF-norm. Die zegt dat over drie 
achtereenvolgende jaren die categorie kosten niet meer dan 25% 
van de gerealiseerde opbrengsten fondsenwerving mag bedragen. 
Het percentage over 2014 bedraagt 16,4% (2013: 19,2%).

Betrokkenen, belanghebbenden en stakeholders
VluchtelingenWerk vindt het belangrijk vrijwilligers, medewerkers, 
advocaten, politici, subsidiënten, donateurs en andere stakeholders 
bij het werk te betrekken. Een belangrijk instrument hiervoor is het 
Maatschappelijk Congres. Doel daarvan is als belangenbehartiger 
een platform te bieden voor maatschappelijke discussie en open te 
staan voor externe invloeden. De organisatie gaat het debat aan 
met vluchtelingen, de eigen achterban en andere stakeholders.
In 2014 staat het Maatschappelijk Congres in het teken van het 
35-jarig bestaan van de vereniging. Onderdelen van het congres 
komen aan bod in het hoofdstuk Belangenbehartiging.

Klachten
VluchtelingenWerk beschikt sinds 2004 over een klachten-
reglement. Iedereen die een klacht heeft over een dienst van de 
organisatie kan deze indienen bij de vereniging. Als het een klacht 
betreft over een regionale stichting, is de eerste stap het indienen 
van de klacht bij een regionale klachtencommissie. Als de klager 
daar geen gehoor vindt, of de klacht betrekking heeft op de 
dienstverlening van de vereniging, kan hij of zij zich wenden tot de 
landelijke klachtencommissie.
In 2014 ontvangt de landelijke klachtencommissie 23 meldingen 
over ontevredenheid over de dienstverlening. Het leeuwendeel van 
deze meldingen (19) heeft betrekking op één van de regionale 
stichtingen. Deze worden nagenoeg allemaal via bemiddeling 
afgedaan. Uiteindelijk worden twee klachten behandeld, waarvan 
een door een regionale klachtencommissie en een door de landelijke 
klachtencommissie. In beide gevallen wordt de klacht (deels) 
gegrond verklaard.

Risicoanalyse, omvang vrij besteedbaar vermogen
In 2014 is een risicoanalyse uitgevoerd voor alle onderdelen van de 
vereniging met als doel inzicht te krijgen in de risico’s die de 
organisatie loopt en de vertaling daarvan naar benodigde middelen. 
Op die wijze kan een indicatie ontstaan van de benodigde omvang 
van de continuïteitsreserve.
Daaruit kwam naar voren dat verenigingsbreed een reserve van € 20 
mln. nodig is om alle risico’s te dekken. In 2015 vindt de analyse 
opnieuw plaats en wordt deze verfijnd.
De branchevereniging VFI (Richtlijn Reserves Goede Doelen) en de 
toezichthouder CBF hanteren een maximumnorm die op 150 procent 
van de kosten van de werkorganisatie ligt. Voor VluchtelingenWerk 
als geheel zou dat neerkomen op een bedrag van ruim € 50 mln. Met 
de thans gekozen invulling blijft VluchtelingenWerk daar zeer ruim 
binnen.
In 2015 zal een risicoanalyse op het door VluchtelingenWerk 
uitgevoerde inburgeringsaanbod worden uitgevoerd. De 
Verenigings raad heeft daartoe opdracht verstrekt vanuit de 
gedachte dat aard en omvang van deze activiteit in beginsel 
risicovol zijn voor de organisatie. 

Jannies met vrijwilliger Annelies. Jannies: ‘Je hoeft hier op straat niet bang te zijn dat 

iemand je aanvalt. Dat is in Sierra Leone wel anders.’

foto: Goedele M
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2014 2013 
Begeleiding asielzoekers

Aantal asielzoekers (eerste aanvraag) 21.810 9.840

Totaal aantal asielzoekers in de opvang gedurende het jaar (potentieel bereik) 45.164 30.372

Bereikt aantal asielzoekers in opvang (percentage van het potentieel bereik1) 42.585 (94%) 21.868 (72%)

Regionale stichtingen VluchtelingenWerk Nederland

Aantal regionale stichtingen tevens lid van de vereniging 12 12

Aantal gemeenten waar VluchtelingenWerk aanwezig is (percentage van totaal) 294 (75%) 305 (76%)

Aantal vrijwilligers 7.516 6.800

Aantal medewerkers (incl. Landelijk Bureau) 663 (487 fte) 560 (422 fte)

Aantal medewerkers Landelijk Bureau 104 (86 fte) 104 (88 fte)

Trainingen, Opleiding, Cursussen

Aantal deelnemers vanuit regionale stichtingen aan opleidingen, cursussen en trainingen 4.761 3.643

Kindervakantieweken

Aantal weken 40 37

Totaal aantal deelnemers kindervakantieweken  570  505

Financiën VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland Landelijk Bureau totale baten (omzet) 26.196.000 23.459.000

VluchtelingenWerk Nederland Vereniging totaal baten (omzet) 51.702.000 43.404.000

Eigen fondsenwerving 

Aantal donateurs 50.137 48.070

Gemiddelde bijdrage per jaar € 69,84 € 63,67

Totaal fondsenwerving (incl. legaten en vermogensfondsen) Landelijk Bureau 3.733.000 3.157.000

Bekendheid en waardering (Charibarometer)

Bekendheid VluchtelingenWerk bij de Nederlandse bevolking 51% 48%

Waardering door de Nederlandse bevolking (op schaal van 100) 63 59

Communicatie 

Aantal unieke bezoekers website 414.000 228.077

Oplage VluchtelingenWerk Magazine 24.000 23.000

Aantal volgers op Facebook 13.669 8.485

Aantal volgers op Twitter 7.633 6.331

Helpdesk en VluchtWeb

Aantal inlogacties VluchtWeb2 79.405 131.127

Aantal vragen aan de Helpdesk 6.460 6.706

1   in 2014 is, in tegenstelling tot in 2013, de begeleiding in opvangcentra in de cijfers meegenomen. Dat verklaart voor een deel de sterke 
verhoging van het percentage bereik. 

2  De aantallen inlogacties Vluchtweb 2013 en 2014 zijn door de overgang in de loop van 2013 naar een nieuw systeem niet goed met elkaar te 
vergelijken.

8.  VluchtelingenWerk Nederland in cijfers

 29 | VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2014



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


