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Voorwoord 
Aanvankelijk lijkt 2015 een normaal jaar, maar vanaf april groeit 
het aantal mensen dat vlucht naar de Griekse eilanden enorm. In 
augustus ben ik zelf op Lesbos getuige van de eerste opvang van 
vluchtelingen en zie ik hun hoop al snel veranderen in wanhoop. Begin 
september verschijnt de afschuwelijke foto van het jongetje Aylan 
Kurdi, verdronken aangespoeld op een Turks strand. Deze iconische 
foto maakt veel los. Bij ons staat de telefoon roodgloeiend. Duizenden 
mensen melden zich aan als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk. Giften 
voor ons werk verdubbelen ten opzichte van 2014.

Maar enkele weken later praat de politiek alweer over het scheiden 
van asielzoekers naar religie en nationaliteit, en over de angst voor 
terroristen onder vluchtelingen. Ondertussen komt een eerlijker 
verdeling van vluchtelingen in Europa maar niet tot stand. 

Voor VluchtelingenWerk is 2015 het jaar van balanceren. Accepteren 
we de sobere noodopvang omdat mensen dan tenminste niet op straat 
hoeven te slapen? Werken we mee aan een versnelde asielprocedure 
zodat de wachttijd niet zo lang is? We zijn bezorgd dat tijdelijke 
veranderingen definitieve verslechteringen betekenen. 

Verreweg de meeste mensen die in 2015 hier 
asiel aanvragen, gaan deel uitmaken van onze 
samenleving. Laten we de nieuwe realiteit 
onder ogen zien en kansen creëren voor 
vluchtelingen. Laten we er samen voor zorgen 
dat zij zo snel mogelijk mee kunnen doen. 
Laten we in 2016 het verschil maken. 

Dorine Manson, directeur
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VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie  
die opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. 
We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze 
mensen die in een kwetsbare positie zitten. Zij zijn huis en 
haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele 
geaardheid, afkomst 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.

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

Vrijwilliger Joke en Damon 
uit Iran. Ramon: ‘Joke heeft 
een onuitwisbare indruk op 
mij gemaakt’.

Wie zijn we en wat doen we?
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In 2015:
•    Begeleiden we 77.284 asielzoekers bij hun asielprocedure.
•   Zijn onze 12 regionale stichtingen actief in 295 gemeenten.
•    Ondersteunen we 29.233 vluchtelingen bij hun integratie in de 

samenleving.
•    Helpen we ongeveer 12.000 mensen met hun gezinshereniging.
•    Beantwoordt de Helpdesk ruim 7.344 vragen.
•     Organiseren we voor 643 kinderen en hun ouders een heerlijk 

weekje vakantie.
•    Bezoeken 15.000 mensen de Open azc dag.

2013 € 3.157.000

2014 € 3.733.000

2015 € 7.455.000

Aantal unieke bezoekers website

Aantal asielzoekers voorgelicht

Aantal vluchtelingen begeleid in de gemeenten

2013 
6.800

2014 
7.500

2015 
11.000

Aantal vrijwilligers

2013 16.091

2014 21.264

2015 29.233

2013 21.868

2014 42.585

2015 77.284

Totaal eigen fondsenwerving

Aantal donateurs

2014 50.137 2015 64.9992013 48.070

2013 
228.077

2014 
414.000

2015 
1.030.742



Opkomen voor vluchtelingen 

Via stille diplomatie, de media, eigen onderzoek, 
internationale samenwerking of het mobiliseren van onze 
achterban komen we op voor de belangen van asielzoekers 
en vluchtelingen. In 2015 zien we resultaten op thema’s 
waar we ons al jarenlang voor inzetten. Zo heeft de Tweede 
Kamer oog voor ons pleidooi voor kleinschalige opvang 
en worden de strenge regels rondom gezinshereniging 
afgezwakt. 

Oproep voor veilige routes naar Europa 

Gedurende 2015 dringen we er bij de politiek op aan vluchtelingen 
legale manieren te bieden voor toegang tot Europa. Ook roepen we de 
Europese lidstaten op om meer te investeren in opvang in de regio, 
maar ook om meer Syrische vluchtelingen uit te nodigen, zodat ze 
niet via gevaarlijke illegale routes Europa hoeven te bereiken.  
We doen deze oproep samen met tientallen Europese vluchtelingen
organisaties. Ook in de media wijzen we regelmatig op het belang van 
veilige manieren voor vluchtelingen om Europa te bereiken. Helaas 
lukt het Europa in 2015 niet om met oplossingen te komen. 

Alleen al in oktober 
vluchten ruim 200.000 
mensen naar de Griekse 
eilanden, vaak in gammele 
bootjes. 
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Pleidooi voor kleinschalige opvang 

Ook in 2015 pleiten we voor kleinschalige opvangcentra voor asiel
zoekers binnen de bebouwde kom. Deze opvang biedt meer privacy 
en veiligheid en bovendien krijgen vluchtelingen zo sneller contact 
met lokale bewoners. Dat zorgt voor wederzijds begrip. We schrijven 
er een visie over en bespreken deze onder andere met het ministerie 
van veiligheid en justitie en de politieke partijen.

Resultaat
•  De Tweede Kamer neemt een motie aan van GroenLinks waarin 

staatssecretaris Dijkhof wordt verzocht asielzoekers vooral in 
kleinschalige accommodaties op te vangen. 

•  In de media wijzen we erop dat het belangrijk is tijdig met  
bewoners te praten over de komst van een asielzoekerscentrum.

Meer aandacht voor werk en integratie

Hoe zorgen we ervoor dat vluchtelingen die mogen blijven snel aan 
het werk komen? Met deze vraag benadert het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid ons. Nadat de overheid jarenlang geen 
aandacht had voor de specifieke problemen van vluchtelingen bij het 
vinden van werk, zien we dat daar nu verandering in komt. Daar zijn 
we heel blij mee. 
Onze suggestie voor een breed samengestelde Taskforce die zich 
hiervoor gaat zetten, neemt het ministerie over. Bovendien kunnen 
wij hieraan deelnemen en zo onze kennis en ervaring delen. 

8

Verbetering voor gezinshereniging

Net als vorig jaar is gezinshereniging in 2015 ons campagnethema. 
Vluchtelingen kunnen pas echt een nieuwe toekomst opbouwen als 
ze weer samen zijn met hun gezin. Daarom helpen we vluchtelingen 
bij gezinshereniging en bieden hun financiële steun om dit mogelijk 
te maken. In 2015 zijn er meer verzoeken om gezinshereniging dan 
het jaar ervoor. We geven meer geld uit dan begroot. Dankzij de fors 
gestegen bijdragen van donateurs kunnen we toch in alle aanvragen 
voorzien. We zijn blij met een aantal verbeteringen die we weten te 
bewerkstelligen met onze lobby. 

Resultaat
•  De wettelijke aanvraagtermijn voor gezinshereniging wordt  

verlengd van drie naar zes maanden; in de praktijk komen 
hierdoor minder mensen in de problemen. 

•  De aanscherping van het beleid voor meerderjarige kinderen 
wordt ongedaan gemaakt; nu kunnen ook kinderen die net ouder 
zijn dan 18 jaar weer herenigd worden met hun ouders. 

•  Bladen als Margriet, Libelle en landelijke dagbladen besteden 
aandacht aan gezinshereniging en wat dit voor vluchtelingen 
betekent.

•  We ondersteunen zo’n 12.000 vluchtelingen bij een aanvraag 
voor gezinshereniging. 
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Kennis delen

VluchtelingenWerk voorziet medewerkers, vrijwilligers en 
advocaten van actuele informatie over de asielprocedure, 
de veiligheidssituatie in herkomstlanden en de materiële 
rechtspositie van vluchtelingen. Onze telefonische en 
digitale helpdesk ontvangt dagelijks tientallen vragen. Ook 
overheden doen een beroep op ons. We voeren overleg en 
delen onze kennis. 

Informatie over nieuwe asielprocedure

In 2015 verandert de wet en regelgeving over de asielprocedure 
en de opvang van asielzoekers op belangrijke onderdelen. Het is 
belangrijk dat onze medewerkers en vrijwilligers, maar ook asiel
advocaten, goed op de hoogte zijn van deze wijzigingen. We zorgen 
voor heldere informatie en organiseren, in samenwerking met 
de Immigratieen Naturalisatiedienst (IND), drie bijeenkomsten 
hierover. 

Vrijwilliger Jaimy en Wael 
uit Syrië. Wael: ‘Zonder 
Jaimy was het nooit gelukt 
te herenigen met mijn 
gezin’.



Steven Ammeraal, één 
van de consulenten 
van de Helpdesk op het 
Landelijk Bureau van 
VluchtelingenWerk, 
beantwoordt vragen van 
advocaten en vrijwilligers.

Samenwerking UNHCR

In september 2015 sluiten we een contract met de vluchtelingen
organisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees), voor het schrijven van rapporten over 
landen waar vluchtelingen vandaan komen. Deze landeninformatie 
is nationaal en internationaal een belangrijke informatiebron voor 
overheden, advocaten en vluchtelingenorganisaties. 

Helpdesk

VluchtelingenWerk heeft op het Landelijk Bureau een Helpdesk 
waar medewerkers, vrijwilligers en asieladvocaten terecht kunnen 
met vragen. De vragen komen met name binnen via de email en de 
telefoon.

Resultaat
In 2015 ontvangt de Helpdesk in totaal 7.344 vragen:
•   1.850 vragen over de asielprocedure en internationale  

regelgeving; 
•  1.395 vragen over landen van herkomst; 
•  2.926 vragen over integratie, waarvan bijna twee derde over 

gezinshereniging;
• 1.173 overige vragen. 

12



In 2015 werken we keihard om samen met de regionale 
stichtingen ondersteuning te bieden aan alle asielzoekers 
in de nieuwe opvangcentra en gemeenten. Tegelijkertijd 
proberen we de duizenden nieuw aangemelde vrijwilligers 
op een goede manier in te zetten. Daarnaast organiseren 
we onder meer kindervakantieweken en bieden we 
ondersteuning bij het vinden van werk.  

Begeleiding in de opvang 

Het aantal asielzoekers dat tijdens de asielprocedure begeleiding 
krijgt van VluchtelingenWerk, stijgt in 2015 fors van 42.585 naar 
77.284. Het lukt ternauwernood om alle asielzoekers de onder
steuning te bieden die ze nodig hebben. Daar komt nog eens bij dat 
het grote aantal asielzoekers leidt tot allerlei noodoplossingen, 
zoals onderdak in evenementenhallen en sportcomplexen. Ook daar 
willen we vluchtelingen van advies dienen. We moeten alle zeilen 
bijzetten om op alle nieuwe noodopvangplekken mensen aan het 
werk te krijgen en hen hiervoor de juiste scholing te geven. 
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Begeleiding regionale 
stichtingen

Vakantieweken voor 
vluchtelingkinderen: Jessy 
en Zahra hebben de hele 
week leuk gespeeld.
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We organiseren trainingen over o.a. de asielprocedure, gezinsher
eniging, conflicthantering en interculturele communicatie.
We kiezen ervoor om alleen binnenskamers bezwaar te maken tegen 
de keuze van onder meer voormalige gevangenissen en het grote 
tentenkamp Heumensoord als opvanglocatie. We zijn immers ook blij 
dat alle asielzoekers in ieder geval onderdak hebben.

Resultaat
•  We begeleiden 77.284 asielzoekers. Dat is 91% van alle asiel

zoekers in procedure.
•  6.357 medewerkers en vrijwilligers ontvangen training of 

scholing. 
•  We organiseren naast de trainingen twintig landen en  

themadagen, onder andere over Eritrea, Syrië, Irak, Iran,  
gezinshereniging en zelfredzaamheid.

11.000 nieuwe aanmeldingen vrijwilligers 

We zijn ontzettend blij met de 11.000 nieuwe vrijwilligers die zich in 
2015 aanmelden. Tegelijkertijd is het een logistieke uitdaging vraag 
en aanbod van vrijwilligerswerk binnen de vereniging goed op elkaar 
af te stemmen. We investeren in extra scholing, zodat alle nieuwe 
vrijwilligers goed voorbereid aan het werk gaan. Niet iedereen kan 
meteen aan de slag. In sommige steden ontstaan wachtlijsten. En 
soms moeten we mensen teleurstellen als blijkt dat hun verwach
tingen niet aansluiten bij de mogelijkheden die VluchtelingenWerk 
biedt voor vrijwilligerswerk. 

Ondersteuning in gemeenten

In 2015 is VluchtelingenWerk actief in 295 gemeenten. Daarmee  
zijn we in 75% van alle gemeenten aanwezig. We ondersteunen  
daar 29.233 vluchtelingen bij hun integratie in de samenleving 
(maatschappelijke begeleiding).
Het inburgeringsaanbod dat we in 2013 zijn gestart is een succes. 
VluchtelingenWerk voorziet nu in ongeveer 20% van het totale 
aanbod van inburgering. We willen de cursussen op zoveel mogelijk 
locaties aanbieden zodat vluchtelingen weinig hoeven te reizen. 
Reiskosten en kinderopvang worden door gemeenten namelijk 
meestal niet vergoed. 

Veel Nederlanders zijn bereid om zich in hun vrije tijd in te zetten 
voor vluchtelingen. 



 Resultaat
• 29.233 vluchtelingen krijgen begeleiding in de 295 gemeenten.
•  4.387 vluchtelingen volgen een inburgeringscursus bij 

VluchtelingenWerk.
• Inburgeringscursussen worden aangeboden op 95 locaties.

25 jaar kindervakantieweken

In 2015 organiseren we voor de vijfentwintigste keer de kinder
vakantieweken. Dankzij de vakantieweken kunnen ouders en 
kinderen even loskomen van alle moeilijkheden, de onzekerheid 
en de stress van de asielprocedure. Ruim tienduizend kinderen zijn 
in de afgelopen 25 jaar met ons op vakantie geweest. De kinder
vakantieweken worden mede mogelijk gemaakt door financiële steun 
van onze donateurs en de Nationale Postcode Loterij.

Resultaat
•  In 2015 bieden we 643 vluchtelingen een weekje vakantie. 

304 kinderen gaan op kinder of jongerenkamp en circa 227 
kinderen en 112 volwassenen nemen deel aan een vakantie voor 
éénoudergezinnen. 
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Vluchtelingen aan het werk

Via het project Startbaan, gefinancierd door de Nationale Postcode 
Loterij, helpen we vluchtelingen aan een stage of werkervarings
plaats. We werken hierin samen met de Stichting voor Vluchteling
Studenten UAF. In 2015 werken we met succes aan het uitbreiden van 
ons werkgeversnetwerk.

Ahmed uit Somalië vond een baan bij de autogarage van Merijn via 
het project Startbaan. Ahmed: ‘Iedere dag als ik wakker word, ben 
ik blij om te werken. Thuis zitten is niet goed voor je geest.’



VluchtelingenWerk 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. De grote aandacht voor vluchtelingen in 
2015 leidt tot veel steun voor ons werk. Het laat duidelijk 
zien dat er in Nederland een grote groep mensen is die 
zich solidair toont met vluchtelingen en zich voor hen wil 
inzetten.

Veel steun voor vluchtelingen 

Als begin september de foto van het verdronken jongetje Aylan 
in de media verschijnt, staan de telefoons bij VluchtelingenWerk 
roodgloeiend en raken de mailboxen overvol. Iedereen wil iets doen 
voor vluchtelingen. 
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Communicatie en draagvlakVrijwilliger Annelies en 
Yannies uit Sierra Leone. 
‘Annelies staat altijd voor 
me klaar, ongelofelijk!’
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Een kleine greep uit de mooie initiatieven en financiële steun:
•  TV-actie RTL Late Night. Humberto Tan voert actie voor 

vluchtelingen in een extra lange uitzending. VluchtelingenWerk 
ontvangt een deel van de opbrengst: € 135.000.

•  Eurocommissaris Frans Timmermans schenkt de opbrengst van 
zijn pamflet Broederschap – Een pleidooi voor verbondenheid 
aan VluchtelingenWerk. De opbrengst bedraagt € 20.000. 

•  Speciaal benefiet van theaters Amsterdam. Theaters aan en 
rond het Leidseplein in Amsterdam stellen de opbrengst van hun 
programmering op woensdag 21 oktober ter beschikking. We 
ontvangen een bedrag van € 34.498.

•  De Islamitische Stichting Nederland zamelt € 44.000 in tijdens 
een collecte in de aangesloten moskeeën en gaat hun achterban 
enthousiasmeren om zich in te zetten als vrijwilliger. 

Een uitgebreid overzicht van mooie initiatieven vindt u op onze 
website www.vluchtelingenwerk.nl.

Campagne Vluchtelingen kunnen op ons rekenen 

Met onze campagne Vluchtelingen kunnen op ons rekenen willen 
we een breed publiek duidelijk maken dat VluchtelingenWerk dé 
organisatie is die vluchtelingen in Nederland ondersteunt en vragen 
we om bijdragen voor ons werk. De campagne bestaat onder meer 
uit radio en tvspots, buitenreclame, advertenties op internet en 
in bladen. Veel media plaatsen de advertenties of spotjes gratis of 
tegen forse kortingen. Het taxibedrijf Capture bijvoorbeeld plaatst 
de campagne gratis op haar wagens. 

Resultaat
•  De inkomsten uit eigen fondsenwerving groeien fors (lees hier 

meer over in het hoofdstuk Financiën en organisatie).  
De bekendheid van VluchtelingenWerk stijgt van 51% naar 63%.  
Ook het aantal volgers op Twitter en Facebook stijgt en meer dan 
1 miljoen mensen bezoeken onze website.

2013 8.485

2014 13.977

2015 27.546

2013 6.331

2014 7.633

2015 10.517

2013 48%

2014 51%

2015 63%

Aantal volgers op Facebook en Twitter

Bekendheid VluchtelingenWerk



Open azc dag 

Op zaterdag 13 juni organiseert VluchtelingenWerk samen met het 
COA de eerste landelijke open dag op de asielzoekerscentra. Door 
het hele land openen 38 centra hun poorten. In totaal bezoeken 
15.000 mensen de open dag. De populairste onderdelen zijn de 
rondleidingen en de hapjes die op veel centra door bewoners zelf 
zijn gemaakt. Veel bezoekers geven na afloop aan meer begrip te 
hebben voor asielzoekers. In 2016 volgt de tweede Open azc dag op 
24 september.
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In 2015 verdubbelen de opbrengsten uit de particuliere 
fondsenwerving. Het aantal donateurs groeit flink, net 
als het aantal bedrijven dat zich aanmeldt om ons werk 
te steunen, met expertise of financieel. Dankzij al deze 
steun kunnen wij ons maximaal in blijven zetten voor 
vluchtelingen. 

Grote stijging inkomsten

De betrokkenheid in de samenleving bij vluchtelingen is heel groot 
in 2015. Dat blijkt ook uit de verdubbeling van de opbrengst vanuit 
particuliere fondsenwerving. In totaal ontvangen we € 7.455.000. 
Deze inkomsten zorgen ervoor dat we onafhankelijk kunnen blijven 
opereren als belangenbehartiger van vluchtelingen. Het aantal 
donateurs van VluchtelingenWerk neemt met maar liefst 30% toe. 
Bovendien worden er hogere bedragen gedoneerd: de gemiddelde 
gift stijgt van € 69,84 naar € 110,83. Het wervingspercentage is lager 
dan ooit en daalt van 16,4% in 2014 naar 10,3% in 2015. Daarmee 
blijven we ruim onder de norm van 25% die het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) hanteert. 

Financiën en organisatieTele2 staat tijdens de 
wedstrijd tegen Vitesse 
haar plek op de shirts 
van FC Utrecht af aan 
VluchtelingenWerk.
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Resultaat 
• Het aantal donateurs stijgt met 30 procent naar 64.999 mensen; 
•  De totale inkomsten uit particuliere fondsenwerving bedragen  

€ 7.455.000, een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Steun van de Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij keert in 2015 een recordbedrag van  
€ 312 miljoen uit aan bijna honderd goede doelen. Vluchtelingen
Werk ontvangt naast de structurele bijdrage van € 9 miljoen, een 
extra gift van € 1 miljoen.

Grote uitbreiding samenwerking bedrijfsleven

Ruim 150 bedrijven en organisaties nemen in 2015 contact met ons 
op omdat zij iets voor vluchtelingen willen betekenen. Het aanbod 
varieert van organisatieadvies en financiële bijdragen tot banen 
en stages voor vluchtelingen. We koppelen deze bedrijven zoveel 
mogelijk aan bestaande activiteiten, zoals de kindervakantieweken 
of onze werkervaringsprojecten.

In 2015 ondernemen bedrijven onder meer de volgende activiteiten 
voor vluchtelingen: 
•  Tele2 plaatst het logo van VluchtelingenWerk op de shirts van  

FC Utrecht en de reclameborden langs het veld tijdens de 
wedstrijd van 13 september.

•  Het ensemble van het Koninklijk Concertgebouw Orkest voert 
iedere zes weken een kamermuziekconcert uit op één van de 
asielzoekerscentra. 

•  Eredivisie en Jupiler League organiseren op 11 november 
voetbalmiddagen voor kinderen uit asielzoekerscentra. Alle 
34 betaald voetbalorganisaties nemen deel. Ongeveer 2.000 
kinderen hebben een geweldige middag. 

We ontvangen bijna € 700.000 van bedrijven. Nog nooit was dat 
bedrag zo hoog. 

Overzicht eigen fondsenwerving

Jaar Aantal 
donateurs

Totaal Bijdrage
per donateur

2012 46.883 ¤ 2.961.809 ¤ 63,17

2013 48.070 ¤ 3.157.000 ¤ 63,76

2014 50.137 ¤ 3.733.000 ¤ 69,84 

2015 64.999 ¤ 7.455.000 ¤ 110,83 



Subsidie van de overheid

In 2015 ontvangen we € 10.640.000 subsidie van de ministeries 
van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken. 
Dat is meer dan we begroot hebben, vanwege het grotere aantal 
asielzoekers dat we begeleiden. 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.
Email  donateurs@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon  020 346 72 07
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Het ensemble van het Koninklijk Concertgebouw Orkest treedt op 
voor vluchtelingen in de Noorderkerk in Zaandam. 
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Donateur Myrte: ‘We zijn 
verplicht mensen in nood 
te helpen. Die plicht moet 
niet, juist nu de nood 
zo hoog is, ter discussie 
worden gesteld.’



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 2015? Bekijk onze website:  
www.vluchtelingenwerk.nl/jaarverslag2015.


