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Voorwoord 
In 2014 wordt Nederland geconfronteerd met de gevolgen van oorlog 
en geweld buiten de grenzen van Europa. In het voorjaar weten 
duizenden Eritreërs ons land 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 
asielzoekerscentra openen. 

Ook VluchtelingenWerk moet alle zeilen bijzetten om deze 
vluchtelingen te kunnen ondersteunen. In korte tijd moeten we veel 
nieuwe medewerkers en vrijwilligers werven, trainen en begeleiden. 
Vooral het aantal aanvragen voor gezinshereniging van Syrische 
vluchtelingen levert veel extra werk op. Tegelijkertijd zorgt alle 
aandacht voor vluchtelingen ook voor meer publiciteit voor onze 
organisatie. We zijn in 2014 heel zichtbaar in de media en dat 
resulteert in meer bekendheid en steun voor VluchtelingenWerk. We 
ontvangen ruim 14% meer inkomsten van onze donateurs, waar we 
natuurlijk ontzettend dankbaar voor zijn.  

Deze grote veranderingen laten zien hoe belangrijk het is om  
een slagvaardige en flexibele organisatie te zijn.  
Daarom werken we in 2014 aan de voorbereiding 
van een andere structuur van de vereniging. 
Zodat iedereen die in Nederland aanklopt op de 
vlucht voor oorlog en geweld, op onze hulp en 
begeleiding kan blijven rekenen.

Dorine Manson, directeur
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Wie zijn we en wat doen we?
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 afdelingen, 
medewerkers en vrijwilligers is VluchtelingenWerk de enige 
organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun 
verblijf bijstaat.

In 2014:
•  Zijn er 50.084 mensen die VluchtelingenWerk financieel steunen
•  Zijn er 7.516 vrijwilligers actief en 663 medewerkers in dienst 
•  Geven we voorlichting aan 42.585 asielzoekers  

in de asielzoekerscentra
•  Zijn we actief in 294 gemeenten
•  Bezoeken ruim 400.000 mensen onze website
•  Bemiddelen we 400 vluchtelingen naar werk of opleidingsplaats
•  Organiseren we voor 570 kinderen een heerlijke vakantieweek 

Dankzij de steun van onze donateurs, bijdragen van de Nationale 
Postcode Loterij en subsidies van de overheid kunnen wij ons 
inzetten voor vluchtelingen in Nederland.
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Wat ging goed in 2014?

Meer asielzoekers begeleid

We weten de snelle groei van het aantal asielzoekers bij te 
benen. Dankzij grote inspanningen van iedereen op alle nieuwe 
asielzoekerscentra kunnen we op tijd een professioneel team van 
medewerkers en vrijwilligers plaatsen. Onze vrijwilligers werken 
desnoods ‘s avonds en in het weekend om aan de vraag te voldoen. 

Lees hier meer over op pagina 15 en 16.

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. 

Lees hier meer over op pagina 16.
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Vrijwilliger Anne (rechts) 
begeleidt vluchtelingen in 
Tilburg.
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Campagne gezinshereniging

Onze campagne voor gezinshereniging brengt bijna 350.000 euro op. 
Dat betekent dat we zo’n 226 gezinnen kunnen 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. 

Lees hier meer over op pagina 9 en 10.

Meer steun

De aandacht voor vluchtelingen zorgt ervoor dat we in 2014 vaak in 
de media zijn. Onze bekendheid bij het publiek stijgt. Bovendien 
groeit het aantal donateurs tot boven de 50.000 en stijgen onze 
opbrengsten van de particuliere fondsenwerving met 14%. 

Lees hier meer over op pagina 28.

Wat kon beter in 2014?

Beleid voor naturalisatie verandert niet 

Ondanks flink wat media-aandacht voor het feit dat mensen met  
een pardonvergunning heel moeilijk de Nederlandse nationaliteit  
kunnen krijgen, wordt het beleid niet veranderd. 

Lees hier meer over op pagina 10 en 11.

Europa nodigt geen extra Syriërs uit 

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 de Europese en Nederlandse politiek. 
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Via stille diplomatie, de media, eigen onderzoek, 
internationale samenwerking of het betrekken van 
onze achterban komen we op voor de belangen van 
asielzoekers en vluchtelingen. Ieder jaar kiezen we een 
paar onderwerpen waar we ons het meest voor inzetten. 
Hierdoor zijn we in staat om met beperkte middelen soms 
veel te bereiken. 

Campagne gezinshereniging

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. 
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Opkomen voor vluchtelingenWang: “Ik maak al zo 
lang deel uit van deze 
samenleving.”  
Zie pag. 10
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Resultaat  
•  Opbrengsten campagne € 350.000, (waarvan €40.000 uit de 

actiewebsite). Hiermee kunnen we 226 gezinnen herenigen.
•  De staatssecretaris zegt toe te kijken hoe hij kan voorkomen dat 

kinderen die ouder zijn dan 18 in gevaarlijke omstandigheden in 
het land van herkomst moeten achterblijven. 

•  Via overleg weten we de lange wachttijden bij Nederlandse 
ambassades terug te dringen zodat familieleden sneller kunnen 
doorreizen naar Nederland.

Niet gehaald:  
•  Gezinnen van wie de hereniging onder het oude beleid is 

afgewezen, komen niet alsnog in aanmerking voor een nieuwe 
aanvraag. Onder het strikte beleid tussen 2009 en 2013 zijn veel 
aanvragen voor gezinshereniging afgewezen.

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 de Nederlandse 
nationaliteit krijgen. Terwijl ze wel een permanente verblijfs-
vergunning hebben. 

Vlak voor een belangrijk Kamerdebat over dit onderwerp publiceren 
we een uitgebreid rapport met als titel ‘Ik voél me Nederlander’. 
Dankzij dit rapport krijgen we het probleem op de landelijke 
nieuwsagenda. Helaas blijft het beleid van de overheid vooralsnog 
onveranderd. 

Resultaat 
•  VluchtelingenWerk treedt op in Nieuwsuur, het NOS Journaal,  

RTL Nieuws en in het Jeugdjournaal. 
•  Alle grote landelijke dagbladen en het Nederlands Dagblad, 

het Reformatorisch Dagblad en Het Parool geven aandacht aan 
het rapport met interviews, hoofdredactioneel commentaar of 
achtergrondartikelen. 



Geen kinderen meer in grensdetentie

In 2014 zien we ook resultaat van de campagne tegen grensdetentie 
die we in 2013 voerden. Het kabinet besluit dat kinderen niet meer 
in grensdetentie worden geplaatst. Daarnaast wordt de duur van 
grensdetentie verkort en het beleid in lijn gebracht met Europese 
regels. Hiermee hebben we onze doelstellingen van de campagne 
grotendeels gehaald. 
 
 
Uitvoering Kinderpardon

Samen met Defence for Children, Kerk in Actie en andere 
organisaties zetten we onze campagne uit 2013 voor een 
ruimhartiger regeling 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.
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50 gezinnen krijgen alsnog een vergunning via het Kinderpardon.



De afdeling Begeleiding ondersteunt de regionale 
stichtingen bij hun werk. Dit doen we onder meer via 
deskundigheidsbevordering, de coördinatie van projecten en 
samenwerkingsafspraken. In 2014 stond veel van ons werk 
voor de regionale stichtingen in het teken van de groei van 
het aantal asielzoekers. 

Nieuwe centra, nieuwe vrijwilligers

We moeten in 2014 alle zeilen bijzetten om op alle nieuwe 
asielzoekerscentra tijdig een professioneel team beschikbaar te 
hebben om de asielzoekers bij te staan. De regionale stichtingen 
werven en trainen 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. De achterstanden in de asielaanvragen nopen de IND 
tot maatregelen die ook gevolgen hebben voor ons werk.
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Ondersteuning regionale 
stichtingen

Koningin Máxima bezoekt 
een voorstelling van ons 
project Samenspel. 
Zie pag. 18



Weekend- en avonddiensten 

•  In Noord-Nederland werken onze medewerkers ook in het 
weekend om alle Eritrese asielzoekers, die alleen in deze regio 
worden opgevangen, tijdig voor te kunnen lichten. 

•  Ook op het aanmeldcentrum in Zevenaar gaan onze medewerkers 
’s avonds werken, omdat de IND overgaat tot avondopenstelling 
om de achterstanden weg te werken.

•  Om alle aanvragen voor gezinshereniging tijdig in te dienen 
werken medewerkers en vrijwilligers soms in de weekenden 
door. Voor deze aanvragen worden strikte termijnen gehanteerd.

 

Succes voor inburgeringscursus

De eigen inburgeringscursussen die we in 2013 zijn gestart, zijn een 
succes. Begin 2014 zijn er 500 cursisten op 37 leslocaties, aan het 
eind van het jaar hebben we meer dan 2.100 klanten op 77 locaties. 
Het lukt ons het inburgeringsprogramma goed af te stemmen op de 
specifieke situatie van vluchtelingen. 
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 inburgeringsaanbod, omdat veel vluchtelingen 
die nu nog in asielzoekerscentra wonen, dan naar een gemeente 
verhuizen. 

Resultaat
• 2.100 klanten eind 2014
• Inburgeringsaanbod op 77 locaties 
 

Taalproject Werk-Woorden

Uit ervaring en onderzoek blijkt duidelijk dat taalcoaches veel 
meerwaarde bieden bij taalverwerving en bij het vergroten van het 
zelfvertrouwen van vluchtelingen. Daarom zijn we heel blij dat de 
Rabobank Foundation en het VSB fonds ons nieuwe taalcoachproject 
Werk-Woorden voor één jaar willen ondersteunen. Werk-Woorden 
richt zich op mensen die al klaar zijn met de inburgering, maar 
desondanks de taal nog onvoldoende beheersen. 

Resultaat
•  Afronding project ‘Taal in Beweging’, 2.600 taalkoppels bij elkaar 

gebracht in de periode 2012-2014
•  Honorering ‘Werk-Woorden’, 800 nieuwe taalkoppels in 2015

2.600 taalkoppels  
bij elkaar gebracht
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Koninklijk bezoek bij muziekvoorstelling 

In mei bezoekt koningin Máxima in Zwolle een muziekvoorstelling 
van kinderen uit asielzoekerscentra en reguliere basisscholen, 
samen met het Nederlands Symfonieorkest. De ‘Symfonie 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.
 

Voorlichting kinderen in asielzoekerscentra

De lange duur van de procedure, de verhuizingen en het gebrek 
aan informatie geeft kinderen in asielzoekerscentra een 
onzeker en machteloos gevoel. In 2014 zetten we daarom het 
voorlichtingsprogramma voor kinderen ‘Tell me!’, 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 op een aantal centra 
met speciale kinderspreekuren. 

Ondersteuning en begeleiding naar werk

Via het project Startbaan zijn eind 2014 vierhonderd vluchtelingen 
bemiddeld naar werk, een leerwerkplaats of een opleiding met een 
praktijkcomponent. Het project, dat gefinancierd wordt door de 
Nationale Postcode Loterij, voeren we uit in samenwerking met de 
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. 
De bedrijven Manpower en Accenture ondersteunen ons in 2014 
bij de verdere professionalisering van onze begeleiding van 
vluchtelingen richting baan of opleiding. 

Resultaat
•  400 vluchtelingen bemiddeld naar werk of opleidingsplaats

400  
vluchtelingen 

bemiddeld 
naar werk of 
opleidings- 

plaats



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. 

Draagvlakbevordering

VluchtelingenWerk probeert draagvlak voor de opvang van 
vluchtelingen te bevorderen door verhalen van vluchtelingen te 
vertellen. Wat hebben ze meegemaakt, wat bracht hen er toe om te 
vluchten? Persoonlijke getuigenissen raken, roepen emotie op en 
geven vluchtelingen een gezicht. De verhalen zijn onder meer te 
lezen in ons VluchtelingenWerk Magazine, dat elk kwartaal in een 
oplage van 23.000 wordt verspreid onder donateurs en vrijwilligers. 
Verhalen van vluchtelingen staan ook centraal in de voorlichting op 
scholen. 
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Communicatie en draagvlak

Op Wereldvluchtelingendag 
voetbalt een vluchtelingen
team tegen een team met 
bekende Nederlanders. 
Zie pag. 23
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Veel meer bezoekers website

Onze website biedt ook veel informatie over wat een vluchteling is en 
waarom mensen vluchten. In 2014 is de website verbeterd: 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.
 
 
Bekendheid stijgt

Afgelopen jaar steeg onze bekendheid 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.

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 roepen 
Sky Radio en de 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 pagina 9). 
 
 
Voetballen op Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni speelt op het dak van de IKEA in Utrecht een 
vluchtelingenteam tegen een team bekende Nederlanders. 
De voetbalwedstrijd wordt gehouden in het kader van 
Wereldvluchtelingendag, op initiatief van VluchtelingenWerk 
Nederland, Kerk in Actie, UNHCR en UAF. Verschillende media 
besteden aandacht aan dit initatief. 

 Bekendheid 51%

 Waardering 63%

stijging bekendheid en waardering



Campagne Tegengeluid

Onze toenemende aanwezigheid op sociale media zorgt ook voor 
meer voor kritiek en negatieve geluiden over vluchtelingen. In onze 
campagne ‘Tegengeluid’ vragen we mensen via advertenties in 
bussen, kranten en op Facebook om met een sms een tegengeluid 
tegen deze vooroordelen te laten horen. 

Resultaat
•  Ruim 1.000 mensen steunen onze oproep in de korte campagne 

‘Tegengeluid’. 

We moeten verder kijken dan 
onze eigen achtertuin.

Vluchtelingen zijn echte  
mensen, met echte levens.

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

Wat schrik ik van de  
vervelende berichten over 
vluchtelingen, wat erg om  
zo te denken.

Mensen in nood hebben hulp 
nodig. Dat moet gewoon!

Ik schaam me voor die  
negatieve geluiden over 
vluchtelingen.

Is dit hoe Nederland wil zijn?  
Ik in ieder geval niet!
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Dankzij de steun van duizenden vrijwilligers en donateurs 
kunnen we ons werk blijven doen. Daarnaast ontvangen we 
geld van de Nationale Postcode Loterij, de overheid en een 
aantal fondsen. 

Werving vrijwilligers

Vanwege de verdubbeling van het aantal asielzoekers, hebben we 
veel nieuwe vrijwilligers nodig. Hiervoor zetten we onze campagne 
‘Gezocht: Parttime Held’ in. De regionale stichtingen gebruiken 
het wervingsmateriaal, zoals advertenties, posters, folders en de 
website. 
Bovendien zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk vrijwilligers een 
e-mailadres binnen VluchtelingenWerk krijgen. Hierdoor staan we 
makkelijker en sneller met elkaar in contact.

Resultaat
•  Het aantal vrijwilligers groeit in 2014 met 700 naar 7.500  

(zie ook pag. 17).

Financiën en organisatieJohannes (donateur): 
“Vluchtelingen kunnen echt 
iets bijdragen aan onze 
maatschappij.”
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Steun voor vluchtelingen groeit

In 2014 groeit het aantal donateurs met 4,2 procent. De giften van 
donateurs zijn een belangrijke bron van inkomsten. Al een aantal 
jaar achter elkaar stijgen de opbrengsten van de particuliere 
fondsen werving, maar de groei in 2014 is opvallend groot. 

Resultaat
•  We ontvangen € 3.501.437, van onze donateurs, een groei van 

14,3 % t.o.v. 2013.
•  Het aantal donateurs groeit met 4,2%, eind 2014 hebben we 

50.084 donateurs.

Opbrengst donateurs: 
€ 3.501.437

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

Aantal donateurs 
eind 2014: 50.084

4.2% groei 

11.000 kerstpakketten

Kerstpakketten: Jumbo en Post NL

VluchtelingenWerk is één 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 gratis te bezorgen bij 
85 locaties door het hele land. 



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. 
 
 
Subsidie van de overheid

In 2014 ontvangen we 10,7 miljoen subsidie van de ministeries van 
Binnenlandse Zaken, Justitie en Sociale Zaken. Het geld is onder 
andere bestemd voor de voorlichting aan asielzoekers over de 
asielprocedure.
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Donateursservice

Heeft u vragen over doneren, wilt u een adreswijziging doorgeven 
of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de 
donateursservice.  
E-mail donateurs@vluchtelingenwerk.nl  
Telefoon 020 346 72 07

31



Colofon
Jaarverslag XS is een uitgave van VluchtelingenWerk Nederland
Tekst   Brigitta van den Berg
Eindredactie   Onno Yska
Foto pagina 4   Goedele Monnens
Foto pagina 14   Olga Simonenko
Foto pagina 14   Gijs Versteeg
Foto pagina 20   Klaas Fopma
Foto pagina 26   Martijn van der Linden
Foto pagina 32   Goedele Monnens  
Opmaak   Studio Stennis

© VluchtelingenWerk Nederland, april 2015

“Binnen een halfjaar sprak 
ik Nederlands”. Ahmed is 
blij met de begeleiding van 
taalcoach Henk.



Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam 
T 020 346 72 00 
info@vluchtelingenwerk.nl 
www.vluchtelingenwerk.nl

Wilt u ons volledige jaarverslag lezen? Of alles weten over 
onze financiën in 2014? Bekijk onze website:  
www.vluchtelingenwerk.nl/jaarverslag2014.


