
Manifest 
Samen maken we het verschil in 2016!

De komst van grote aantallen vluchtelingen stelt Nederland voor een forse 
uitdaging. Vluchtelingen moeten succesvol deel gaan uitmaken van onze 
samenleving. Dit is goed voor hen en voor ons. Er is geen tijd te verliezen. Het roer 
moet om. In dit Manifest presenteert VluchtelingenWerk een nieuwe aanpak waarin 
de participatie van vluchtelingen centraal staat, zonder afbreuk te doen aan onze 
verworvenheden. 

Oorlog, vervolging, onderdrukking. Als mensen hun leven 
niet zeker zijn, is er soms geen andere uitweg dan te 
vluchten. Een ingrijpend besluit. Wereldwijd zijn er ruim  
60 miljoen vluchtelingen op zoek naar veiligheid. Nog  
nooit waren dat er zo veel. Bijna 90% wordt in de regio 
opgevangen. Een deel zoekt elders bescherming, omdat 
deze in de regio van herkomst onvoldoende geboden wordt. 
Vorig jaar kwamen meer dan één miljoen mensen naar 
Europa. Bijna 60.000 asielzoekers meldden zich in ons land.

De komst van vluchtelingen maakt veel los. Veel 
Nederlanders zetten zich in hun directe omgeving in  
voor vluchtelingen. Overheden en maatschappelijke 
organisaties doen er alles aan om vluchtelingen te bieden 
wat zij nodig hebben. Tegelijkertijd vragen mensen zich af: 
zijn we wel opgewassen tegen de komst van zoveel 
vluchtelingen en gaat dit niet ten koste van onze eigen 
vrijheden en verworvenheden?

De oorzaken waarom mensen vluchten zullen helaas  
niet snel worden weggenomen. Het is dan ook de realiteit 
dat veel vluchtelingen hier zullen blijven. Het is in het 
belang van de vluchtelingen, maar ook in het belang van  
de samenleving, dat zij in vrijheid en veiligheid, met 
respect voor onze waarden en normen, zo snel mogelijk een 
nieuw en zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dit is de 
beste basis, ook als terugkeer in de toekomst eventueel 
mogelijk is. 

Kortom: er is een creatieve en innovatieve aanpak nodig. 
Een aanpak die geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de 
bescherming en die voorkomt dat vluchtelingen in de 
marge van de samenleving terecht komen.
VluchtelingenWerk Nederland pleit daarom voor:

1.  Een stevig maatschappelijk draagvlak voor bescherming 
van vluchtelingen

 
 •  Sta open voor het verhaal van een vluchteling. 

Probeer met hen in contact te komen. Ontmoeting 
leidt tot meer wederzijds begrip. Iedereen heeft 
een netwerk nodig. Geef samen met vluchtelingen 
vorm aan het Nederland waarin je zelf wilt leven.

 •  Bied als maatschappij ruimte aan initiatieven voor 
vluchtelingen, als tastbaar teken van een welkome 
samenleving.  Zorg dat burgers alle kans krijgen 
zich in te zetten voor vluchtelingen. Bundel als 
overheid en maatschappelijke organisaties deze 
inzet en maak het duurzaam. Benut alle 
mogelijkheden van het bedrijfsleven om 
vluchtelingen snel aan werk te helpen.

 •  Toon als overheid en politiek in woord en daad 
leiderschap en realiteitszin. Neem 
verantwoordelijkheid voor een waardig en 
toekomstgericht vluchtelingenbeleid. Bestrijd 
polarisatie en vooroordelen. Blijf je in het gesprek 
over vluchtelingen op feiten baseren. De media 
hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.



2. Soepele participatie in de Nederlandse samenleving

 •  Intensiveer en versnel het integratieproces en 
geef de gemeente hierbij een belangrijke rol. 
Koppel huisvesting, taal/inburgering, opleiding 
en arbeidstoeleiding aan elkaar en bied 
persoonlijke begeleiding.

 •  Bied vluchtelingen meer maatwerk bij hun 
integratie. Bied lager opgeleiden een combinatie 
van inburgeren en praktijkervaring, zoals stages, 
vrijwilligerswerk, leren en werken. Geef hoger 
opgeleiden een ‘stoomcursus’ Nederlands en laat 
hen met behoud van uitkering verder studeren 
om hun expertise te behouden en verder te 
ontwikkelen. Ondersteun vluchtelingen bij het 
vinden van werk.

 •  Bied vluchtelingen met een status zo snel 
mogelijk voorlichting over en ondersteuning bij 
het regelen van hun inburgering.

3.  Betere, kleinschalige opvang en snelle huisvesting in 
alle gemeenten

 •  Geef vluchtelingen zo snel mogelijk na 
statusverlening een eigen woning, waar de 
vluchteling verder kan bouwen aan een nieuw 
bestaan. Breid de voorraad sociale 
huurwoningen flink uit. 

 •  Breng snel na aankomst in Nederland opleiding, 
werkervaring en perspectief van de vluchteling 
in kaart. Bied asielzoekers taalles en kennis van 
de Nederlandse samenleving. Geef alle 
asielzoekers en vluchtelingen onbeperkt toegang 
tot de arbeidsmarkt en vrijwilligerswerk.  

 •  Verplicht alle Nederlandse gemeenten 
kleinschalige en goede opvang te bieden aan 
asielzoekers. Schaf grootschalige centra en 
noodopvang af.  Laat asielzoekers in dezelfde 
gemeente wonen totdat over hun aanvraag is 
beslist om onnodig verhuizen te voorkomen en 
contacten en continuïteit in school en werk te 
behouden.

 

4. Een snelle, eerlijke en zorgvuldige asielprocedure

 •  Voorkom jarenlange onzekerheid doordat verblijfs
vergunningen te lang tijdelijk zijn. Geef vluchte
lingen na drie jaar een permanente vergunning.

 •  Bied snel duidelijkheid. Voorkom lange wachttijden 
voor en tijdens de asielprocedure. 

 •  Garandeer dat de asielprocedure zorgvuldig is, met 
voldoende rust en goede voorbereiding. Geef 
asielzoekers de ruimte hun vluchtverhaal te vertellen 
met een onafhankelijke tolk en adequate rechtshulp.

5.  Het Nederlands EU voorzitterschap zet in op een 
gezamenlijke Europese aanpak

 •  Verdeel de verantwoordelijkheid voor de behandeling 
van asielaanvragen in Europa eerlijk via een 
EUaanmeldcentrum in elke lidstaat. Houd daarbij 
zoveel mogelijk rekening met de voorkeuren van 
vluchtelingen voor plaatsing.

 •  Bied vluchtelingen legale toegang tot Europa, zodat 
zij niet gedwongen worden om gebruik te maken van 
mensensmokkelaars en via onveilige routes te 
reizen. Verhoog het aantal hervestigingsplaatsen, 
breid mogelijkheden voor gezinshereniging uit en 
verstrek humanitaire visa via ambassades.

 •  Investeer als EU gezamenlijk in beschermings
capaciteit in de regio, zodat vluchtelingen daar 
volwaardige bescherming krijgen, inclusief zorg, 
onderwijs en toegang tot werk.

Deze aanpak vergt grote inspanningen van iedereen, in de 
eerste plaats van de vluchtelingen zelf. Zij moeten al hun 
kracht en capaciteiten inzetten. Een resolute inzet en 
samenwerking tussen vluchtelingen, burgers, overheden, 
bedrijven, media, instellingen en maatschappelijke 
organisaties is noodzakelijk. Insluiting in plaats van 
uitsluiting; investeren in plaats van afweren. Nieuwe wegen 
bewandelen: pragmatisch, doelgericht en optimistisch. Alleen 
zo kunnen vluchtelingen volwaardig deel uitmaken van onze 
samenleving. Vluchtelingen die naar Nederland komen, 
kunnen op ons rekenen. Samen maken we het verschil in 2016!

Al meer dan 35 jaar komen wij op voor de rechten van vluchtelingen en helpen 
hen bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Dagelijks zetten onze 
vrijwilligers en medewerkers  zich hier overal in het land voor in.
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