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1 Voorwoord 

1.1 Missie

De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde 
professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens
en met vele vrijwilligers inzet voor bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke 
steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie.

Deze missie is vastgesteld op de Verenigingsraad in maart 1998 en vastgelegd in art. 2 lid 1 van de 
statuten van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. In het visiedocument ‘Naar een Visie voor 
VluchtelingenWerk Nederland 2015’ wordt een nadere duiding gegeven aan deze organisatiemissie en 
de doelgroepen van VluchtelingenWerk.

1.2 Inleiding 

De wereld staat in brand. Steeds meer mensen worden gedwongen huis en haard te verlaten en hun 
toevlucht elders te zoeken. Steeds meer mensen overleven deze zoektocht naar veiligheid en 
bescherming niet,  En steeds meer ontstaat het besef bij regeringsleiders en de samenlevingen dat er 
toch écht iets moet veranderen. Dat de internationale gemeenschap gezamenlijk zorg dient te dragen 
voor een betere vluchtelingenbescherming wereldwijd. De vraagstukken zijn complex en overschrijden 
nationale grenzen. Oplossingen en antwoorden moeten vooral op internationaal en Europees niveau tot 
stand komen. Feit is dat dat er nu, en de komende jaren, meer vluchtelingen bescherming (zullen) 
zoeken in Europa, en ook in Nederland, die onze steun verdienen. 

Voor u ligt het Werkplan en Begroting VluchtelingenWerk Nederland 2016. Dit plan is in co-productie 
tussen de Regionale Stichtingen van VluchtelingenWerk en het Landelijk Bureau opgesteld. Gezien de 
situatie in de wereld om ons heen, staan we de komende jaren voor belangrijke uitdagingen bij het 
uitvoeren van onze missie. Zowel in de belangenbehartiging, ook met onze Europese 
zusterorganisaties, als ook om landelijk de begeleiding voor de asielzoekers en vluchtelingen te 
garanderen.

Daarnaast heeft VluchtelingenWerk in 2014 het besluit genomen om de organisatiestructuur om te 
vormen. Per 1 januari 2016 zal het aantal regionale stichtingen zijn opgeschaald van twaalf stichtingen 
naar vijf stichtingen. In 2016 zal deze opschaling verder vorm en inhoud worden gegeven om zodoende 
de kwaliteit van de dienstverlening aan vluchtelingen duurzaam te kunnen borgen en de uniformiteit van 
beleid en uitvoering te versterken.

De belangrijkste ambities, naast onze reguliere activiteiten, voor 2016 zijn:
• Werken aan een aantoonbaar draagvlak voor bescherming van vluchtelingen, gegeven het 

huidige maatschappelijke debat;
• Lobbyen voor het wegnemen van drempels bij het zo snel mogelijk integreren van vluchtelingen 

in Nederland;
• Het werven, behouden en (bij)scholen van nieuwe vrijwilligers om onze dienstverlening op peil 

te houden en de juiste facilitering van het Landelijk Bureau hierbij;
• Lobbyen voor legale en veilige manieren voor vluchtelingen om bescherming te krijgen in 

Europa en Nederland;
• Implementatie van de nieuwe verenigingsstructuur door middel van een nieuwe werkwijze 

tussen regionale stichtingen en het Landelijk Bureau ten behoeve van een robuuste organisatie 
die slagvaardig en kostenefficiënt is;

• Verdere harmonisatie van de bedrijfsvoering via de nieuw in te richten regionale bedrijfsbureau's
en de juiste facilitering van het Landelijk Bureau met als aandachtspunt projectmanagement en 
privacy;

1.3 Leeswijzer

De structuur van het werkplan en de begroting van VluchtelingenWerk Nederland 2016 sluit aan op de
organisatiestructuur van het Landelijk Bureau.
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Met de doorvoering van de landelijke takenstructuur vanuit het verbeterprogramma VluchtelingenWerk
2.0 binnen het Landelijk Bureau worden, naast de Verenigingsstaf, de activiteiten van de vereniging als
volgt geclusterd: 
Landelijke taken:

1. Belangenbehartiging
2. Begeleiding

Ondersteunende taken, uitgesplitst naar:
3. Expertise 
4. Diensten

Naast een helder onderscheid in de taken die onderdelen van de vereniging uitvoeren wordt met deze
indeling ook beoogd helderheid te geven in die taken die VluchtelingenWerk uitvoert met eigen middelen
en die taken die in opdracht van subsidiënten worden verricht.

De werkplannen en begrotingen van de regionale  stichtingen van de vereniging vormen nog geen
onderdeel van dit werkplan en begroting. 

In hoofdstuk 2 wordt het algemeen kader van het werkveld van VluchtelingenWerk Nederland geschetst.
De (inter)nationale context en ontwikkelingen op het gebied van asiel, integratie en draagvlak worden
beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de doelstellingen, resultaten, prestaties en budgetten van de afdelingen van het
Landelijk Bureau beschreven. De afdelingsbudgetten die voor de uitvoering benodigd zijn worden aan
het slot van iedere paragraaf aangegeven.

In hoofdstuk 4 wordt de begroting van baten en lasten en het meerjarenperspectief beschreven. In de 
eerste paragraaf worden de baten en lasten van VluchtelingenWerk aangegeven. Bij de toelichting op 
de baten in 2016 is onder meer de besteding per doelstellingen van de vereniging opgenomen. Hierbij is
eveneens een vergelijking met de prognose van 2015 (vastgesteld op 17 juni 2015) gemaakt: de 
prognose is de verwachting ten aanzien van de kosten per product en afdeling waarop wij eind 2015 uit 
denken te komen. In de vierde paragraaf wordt een toelichting gegeven op de middelen ten behoeve 
van de begeleiding en ondersteuning van activiteiten van de regionale stichtingen. In de daarop 
volgende paragrafen wordt informatie gegeven over welke typen opbrengsten en lasten gebonden zijn 
en de kosten van Beheer & Administratie aangegeven. In de laatste paragraaf wordt het 
meerjarenperspectief van VluchtelingenWerk Nederland geschetst voor de belangrijkste 
inkomstenbronnen, met een motivatie van de ontwikkelingen voor 2016, 2017 en 2018. 

Het werkplan sluit af met een aantal bijlagen: een verklarende woordenlijst voor de gebruikte afkortingen
en de organogrammen van de Vereniging en het Landelijk Bureau.
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2 Algemeen kader

'We are witnessing a paradigm change, an unchecked slide into an 
era in which the scale of global forced displacement as well as the 

response required is now clearly dwarfing anything seen before' 

UN High Commissioner for Refugees Guterres In UNHCR Global Trends 2014 'World at War'

2.1 Cijfers

Internationaal
'De wereld is in oorlog'. Het is de titel van UNHCR Global Trends 2014 (uitgebracht in juni 2015). Nog 
nooit waren er zoveel mensen op de vlucht voor het conflict, onderdrukking en 
mensenrechtenschendingen: 59,5 miljoen mensen, waaronder 19,5 miljoen vluchtelingen en 1,8 miljoen 
asielzoekers. Dezelfde zin werd ook in 2013 uitgesproken, maar de stijging in een jaar tijd van 51,2 naar
59,5 miljoen is de grootste procentuele stijging in een enkel jaar ooit. Beide gegevens tonen aan dat we 
ongekende tijden meemaken. De Syrië crisis, die nu al vier jaar voortduurt en waarvan het einde, mede 
door de opkomst van IS nog niet in zicht is, heeft ertoe geleid dat Syriërs de grootste groep 
vluchtelingen vormen (3,88 miljoen), een positie die is overgenomen van de Afghanen. De derde 
grootste groep zijn de Somaliërs en deze drie herkomstlanden samen zorgen voor 53% van het totaal 
aantal vluchtelingen.

Turkije vangt momenteel de meeste vluchtelingen in absolute aantallen (1,59 miljoen) op en Libanon de 
meeste per hoofd van de bevolking (1,15 miljoen), gevolgd door Jordanië. Door het conflict in Oekraïne 
ontvangt Rusland in 2014 het grootste aantal asielzoekers (274.000).

Het aantal vluchtelingen dat terugkeerde naar huis is daarentegen ongekend laag: slechts 126.800, het 
laagste aantal sinds 1983.
Er zijn in 2014 105.200 vluchtelingen hervestigd in 26 landen, de VS hervestigden de meeste 
vluchtelingen: 73.000.

Europa 
Asielaanvragen
In 2014 ontvingen Europese landen bijna 626.000 asielverzoeken, een stijging van 44% t.o.v. 2013. Een
derde van de aanvragen werd gedaan in Duitsland (173,100), een stijging van 60%, gevolgd door 
Zweden (81.000, 50% stijging); Italië (64.400, 143% stijging), Frankrijk (62.800, daling van 5%) en 
Hongarije (42.800, 126% stijging). Ongeveer 45% van de aanvragen is ingewilligd. Nederland nam met 
bijna 22.000 een plek in de middenmoot in, met 4% van het totale aantal. 

In het eerste kwartaal van 2015 werden in in de EU 185.000 eerste asielaanvragen gedaan, 
vergelijkbaar met het laatste kwartaal van 2014, maar een stijging van 86% in vergelijking met het eerste
kwartaal van 2014. De meeste aanvragen werden gedaan in Duitsland (73100, 40% van het totaal en 
een stijging van 32%) en Hongarije (32 800, 18% van het totaal en een stijging van 17%). In Zweden 
daalde het aantal behoorlijk naar 11.400, 41% minder.  In dit eerste kwartaal nam Nederland 1,3% voor 
zijn rekening met ruim 2.400 aanvragen.

Herkomst   
De top drie herkomstlanden  in de Europese Unie in 2014 waren Syrië (20%, met name in Duitsland en 
Zweden), Afghanistan (7%, Duitsland en Hongarije) en Kosovo (6%, meer dan de helft in Hongarije). 
Met name het aantal Syriërs dat toevlucht zocht in Europa is enorm gestegen de laatste jaren:  In 2012 
ging het om 23.857 mensen, in 2013 om 53.582 en in 2014 om 123.000. In het eerste kwartaal van 2015
vroegen opvallend veel Kosovaren asiel aan (50.000)

Nederland 
Asielaanvragen
Vanaf 1 januari 2015 gebruikt de IND een ander data-systeem en wordt er onderscheid gemaakt tussen 
eerste aanvragen, vervolgaanvragen en nareizende gezinsleden. Voorheen werden de nareizigers 
meegeteld bij de eerste asielaanvragen. Dit maakt het wat lastig om de cijfers te vergelijken. Voor de 
jaren 2013 en 2014 zijn de bestaande cijfers wel opgeschoond. In 2014 zijn er 21.811 eerste 
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asielaanvragen ingediend, tegenover 9.838 in 2013. En waar het aantal nareizende gezinsleden in 2013
3.629 betrof, waren dit er in 2015 5.357. Er was overigens sprake van een daling van het aantal 
vervolgaanvragen (3.257 in 2013 en 2.723 in 2014).

De eerste maanden van 2015 waren de aantallen nieuwe aanvragen relatief laag, echter in het voorjaar 
zijn er meer asielzoekers aangekomen in Nederland. Opnieuw met name uit Syrië en Eritrea. De eerste 
helft van 2015 zijn er 8.742 eerste aanvragen ingediend en 4.687 aanvragen onder het nareisbeleid.

De bezetting in de COA opvang d.d. 27 juli 2015 is 26.617.
 
Statushouders
Naast het aantal gestegen asielverzoeken valt bij de beslissingen op asielaanvragen op dat het aantal 
positieve beslissingen wederom is toegenomen: van 61% in 2013 naar tegen de 67% in 2014 (nieuwe 
telling). Een belangrijke verklaring is dat de erkenningspercentages van de grootste groepen zeer hoog 
liggen: Syrië: 91%; Eritrea 91%, statelozen (veelal Palestijnen uit Syrië) 85%; Somaliërs 59%. Ook van 
de andere grote groepen – Irakezen, Iraniërs, Afghanen – krijgt ongeveer de helft een positieve 
beslissing. 
De stijging in positieve beschikkingen heeft als effect dat het aantal vergunninghouders dat verblijft in de
centrale opvang ook weer sterk is gestegen. Eind juli 2015 was dit 12.145, een jaar eerder ruim 5.000. 
De taakstelling huisvesting vergunninghouders was in jaren niet zó hoog en de prognose voor de eerste 
helft van 2016 bedraagt zelfs 20.000.

Terugkeer
Gedwongen terugkeer blijft o.a. door het gebrek aan medewerking van landen van herkomst en 
tussenkomst van (internationale) rechters vanwege de veiligheidssituatie weerbarstig. In  2014 zijn er 
4.400 mensen uitgezet, een daling van 10% ten opzichte van 2013 (dat al een daling van 19% kende 
t.o.v. 2012). De daling heeft ook te maken met het feit dat het erkenningspercentage hoog ligt.

Zelfstandige terugkeer stijgt met 12% naar 4.110 personen. Terugkeer met ondersteuning van IOM is 
opnieuw gedaald van 2.489 in 2013 naar 2.270 in 2014. Ongeveer 64% hiervan had een 
asielachtergrond. Opvallend is dat Irak niet langer in de top 5 terugkeerlanden van IOM staat, vanwege 
de situatie aldaar.

2.2 EU en internationaal 

Internationale solidariteit
Er zijn wereldwijd meer mensen op de vlucht dan ooit. Het overgrote merendeel van deze vluchtelingen, 
86%, wordt in de regio opgevangen. Als we kijken naar de vluchtelingen uit Syrië, zien we dat dit 
percentage zelfs oploopt tot 97%. Slechts 3% van deze vluchtelingen weet Europa te bereiken. De EU 
en de lidstaten, waaronder ook Nederland, steunen de landen in de regio financieel. Nederland draagt 
bijvoorbeeld jaarlijks € 33 miljoen bij aan UNHCR, en besteedde in 2014 € 16,5 miljoen aan humanitaire 
noodhulp voor vluchtelingen en ontheemden. T.b.v. noodhulp in de Syrië crisis heeft Nederland tot 
dusverre in totaal € 126 miljoen toegezegd. 
Alleen financiële ondersteuning is echter niet genoeg.

Agenda voor Migratie

Toegang tot Europa
Het is een feit dat er steeds meer mensen omkomen bij pogingen het 'veilige' Europa te bereiken via de 
Middellandse Zee: 2.000 in de eerste helft van 2015, tegenover ruim 1.600 in dezelfde periode in 2014. 
Het is een feit dat mensensmokkelaars steeds bruter methoden hanteren, zoals boten met te weinig 
brandstof de zee opsturen en vrachtschepen die onbemand richting de Europese kusten koersen. En 
het is een feit dat de Europese lidstaten, ondanks al de humanitaire drama's en de voorgenomen 
(beleids)maatregelen nog altijd niet de politieke wil tonen om mogelijkheden om op veilige manieren 
toegang tot bescherming in Europa te krijgen te vergroten en daarmee dodelijke slachtoffers te 
voorkomen. 

In reactie op weer een grote ramp op zee in april 2015, waarbij bijna 800 mensen verdronken, kondigde 
Europa nieuwe maatregelen aan. Deze zagen vooral op nog meer repressieve grensbewaking toe en 
bestrijding van mensensmokkel door o.a. het vernietigen van boten en militaire activiteiten richting Libië, 
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waar veel van de boten vertrekken. Na veel kritiek op de beperkte reikwijdte van de Frontex operatie 
Triton (alleen territoriale wateren van Italië, geen mandaat om op hoge zee vluchtelingen te redden, 
veel minder geld beschikbaar), vervanging van de Italiaanse zoek- en reddingsoperatie Mare Nostrum, 
werd de werkingssfeer toch uitgebreid, hetgeen sindsdien vele mensenlevens heeft gered.

In de in mei 2015 gepubliceerde EU Agenda voor Migratie is er opnieuw veel aandacht voor 
samenwerking met derde landen en bestrijding van mensensmokkel. Waar duidelijk een 
verschuiving plaatsvindt van asiel- en migratiebeleid als puur interne EU aangelegenheid naar een 
breder, met buitenlandbeleid samenhangend terrein, blijft een gezamenlijke strategie t.a.v. veilige en 
legale toegang tot Europa vanuit landen daarbuiten ontbreken. Maatregelen hiertoe worden 
overgelaten aan de lidstaten zelf, op nationaal niveau.

Alleen ten aanzien van hervestiging is in de Agenda voor Migratie het voorstel opgenomen om 20.000 
vluchtelingen te hervestigen in Europa, en om voor het einde van het jaar te komen met een systeem 
voor verplichte hervestiging. De deur staat op een kier maar is nog niet open: op de Europese top in 
2015 bleek nog veel weerstand bij veel Europese leiders tegen duidelijke vaste afspraken en aantallen. 
Wat wel, mede onder druk van het nationale debat in veel lidstaten, weer op tafel komt, zijn plannen 
voor zogenoemde 'external processing' in de regio. Dit varieert van voorstellen om de grenzen maar 
helemaal te sluiten (nota VVD fractie d.d. maart 2015) tot het inrichten van processing centra in Noord-
Afrika om daar asielaanvragen te beoordelen (Italië). Hongarije kiest ervoor om een kilometerslang hek 
te bouwen langs de grens en weigert mensen binnen  te laten.

Intra EU- solidariteit
Ook binnen de EU blijft solidariteit, in de vorm van gedeelde verantwoordelijkheid voor de bescherming 
van asielzoekers en vluchtelingen, een belangrijk, maar moeizaam thema. Op praktisch en financieel 
vlak zijn er hoopvolle ontwikkelingen. Lidstaten waarvan de asielsystemen onder druk staan, kunnen 
bijstand krijgen van EU-agentschappen als het Europees Asielondersteuningsbureau (EASO) en het 
grensagentschap Frontex. Naast deze praktische bijstand kunnen zij ook een beroep doen op financiële 
bijstand. Zo is in 2014 het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) tot stand gekomen dat geldt voor 
de periode 2014-2020 en voorziet in een budget van € 3,1 miljard. Het grootste gedeelte is bestemd 
voor nationale en transnationale projecten op het gebied van asiel, legale migratie, integratie, solidariteit 
en terugkeer. 

Het debat over een evenwichtiger verdeling van van verantwoordelijkheid voor 
vluchtelingenbescherming, of een alternatief mechanisme voor Dublin, blijft echter complex. Het voorstel
uit de Agenda voor Migratie tot (verplichte) relocatie van 40.000 Syrische en Eritrese asielzoekers uit 
Griekenland en Italië over de andere EU lidstaten volgens de quota berekening, viel in zeer slechte 
aarde bij een groot aantal EU lidstaten. Nederland stelde zich in dit debat redelijk constructief op, maar 
stelde als voorwaarde dat alle lidstaten mee moesten doen. Dit leidde ertoe tijdens de EU top in juni 
2015 dat de verplichte relocatie van tafel ging, en dat landen slechts op vrijwillige basis asielzoekers 
vanuit Griekenland en Italië zouden opnemen. Dit belooft niet veel goeds voor de voorgenomen plannen
van de Europese Commissie om eind 2015 te komen met plannen voor een permanent relocatie 
regeling.

Ondertussen komen er in het voorjaar en zomer van 2015 meer asielzoekers en vluchtelingen en 
andere migranten naar Europa. Dit heeft een aantal zorgwekkende ontwikkelingen tot gevolg. Hongarije,
waar 90.000 asielzoekers aankomen, bouwt een hek langs de grens. Oostenrijk neemt geen nieuwe 
aanvragen meer in behandeling. In Duitsland geeft de Beierse politiek aan niet meer alle 
vingerafdrukken te kunnen afnemen en neemt de weerstand tegen de opvang van asielzoekers toe, 
hetgeen resulteert in aanvallen op opvangcentra. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk steggelen over 
hoe om te gaan met de situatie rondom de Kanaaltunnel en Calais, en maken plannen voor hekwerken 
en 'vrije zones'. In de eerste zeven maanden van 2015 zijn er volgens IOM 87.460 mensen per boot 
aangekomen in Italië: de opvang daar bezwijkt. En in de zomer van 2015 ontstaat er een humanitaire 
crisis op de Griekse eilanden. De situatie aldaar is zo ernstig dat humanitaire noodhulp organisaties als 
Stichting Vluchteling/IRC voor het eerst op Europees grondgebied hulpprogramma's opzetten. In 
augustus luidt UNHCR de noodklok en smeekt de Griekse regering om steun vanuit de Europese Unie. 
Meer solidariteit tussen lidstaten, maar juist ook met vluchtelingen zelf, is nu van het grootste belang.

Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS)
De in Brussel tot stand gekomen asielwetgeving moet de komende jaren, zowel in wetgeving als in 
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praktijk worden geïmplementeerd. Zo moeten de gewijzigde Procedure- en Opvangrichtlijnen uiterlijk 20 
juli 2015 in nationale wetgeving zijn omgezet. De Europese Commissie heeft als taak de afgesproken 
normen te monitoren, het Hof van Justitie van de EU doet hierop de rechterlijke toets. Procedureel is er 
met de gezamenlijke wetgeving wel iets verbeterd, maar het blijft met name bestaan uit 
minimumnormen, zo vrijblijvend geformuleerd dat van echte harmonisatie geen sprake is. Dit heeft tot 
gevolg dat asielzoekers nog altijd niet gelijk worden behandeld en beschermd ongeacht waar zij de EU 
binnen komen. De inzet binnen het GEAS wordt de komende jaren dan ook gericht op het zoveel 
mogelijk harmoniseren in de praktijk (beleidscongruentie).

Strategie en visie ontwikkeling
Met het oog op een Europees asielbeleid dat ook houdbaar is in de toekomst, en waarin aandacht is 
voor het belang van de vluchteling, wordt er in 2015 en 2016 op initiatief van denktanks als Migration 
Policy Institute, en ECRE, via dialoog, expertmeetings en onderzoek geprobeerd deze discussie op 
gang te brengen en tot concrete voorstellen te komen voor een toekomstbestendig EU asielbeleid.

Europa en integratie
Op Europees niveau blijkt uit het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de meeste 
EU lidstaten strengere inburgeringseisen stellen aan immigranten dan is toegestaan. De Europese 
Commissie probeert deze trend te pareren door in de Europese Integratie Agenda centraal te stellen dat 
integratie een tweerichtingsproces is. Het SCP-onderzoek toont aan dat de huidige praktijk in menig EU-
lidstaat hier ver van afwijkt (SCP 2012, 16-17). Zij constateren dat tegenwoordig veel meer geëist wordt 
van immigranten om zich aan te passen aan de dominante cultuur van het gastland.

EU Voorzitterschap
Vanaf 1 januari 2016 is Nederland voor een half jaar voorzitter van de EU Raad van Ministers. Begin 
2015 liet Nederland al weten dat zij zich tijdens het Voorzitterschap zal richten op het boeken van 
vooruitgang en resultaten op thema's als grensbewaking, mensensmokkel en terugkeer en dat 
asielbescherming geen speerpunt is. De agenda van het Voorzitterschap wordt echter mede bepaald 
door de actualiteit binnen de EU en daarbuiten.

2.3 Asiel 

In lijn met het regeerakkoord kenmerkt het asielbeleid van het tweede kabinet Rutte zich door een 
restrictieve toonzetting. In het politieke debat blijft het asieldebat een heet hangijzer en moeten de 
coalitiepartijen VVD en PvdA meer dan eens op zoek naar compromissen, of is er sprake van stilstand 
(agree to disagree). Denk aan de discussies over strafbaarstelling illegaal verblijf; oprekken van het 
kinderpardon; wel of geen bed-bad-brood regeling; naturalisatie van pardonners; hervestiging van 
Syriërs; Europese discussie. Ondertussen  stijgen de aantallen asielaanvragen en moet in 2016 de 
voorziene krimp in de vreemdelingenketen als gevolg van de bezuinigingen worden gerealiseerd.

Asielprocedure en Toelating
Grensdetentie
Alhoewel het de afgelopen jaren steeds minder asielzoekers betreft, en er sinds de laatste maanden van
2014 geen gezinnen met kinderen meer aan de grens worden gedetineerd, is grensdetentie van 
asielzoekers, die niets anders gedaan hebben dan om bescherming te vragen, als zodanig nog altijd niet
afgeschaft. Wel heeft de Nederlandse regering moeten erkennen dat de procedure op Schiphol een 
grensprocedure is en dus moet voldoen aan de procedurele waarborgen uit de EU Procedurerichtlijn.

Asielprocedure
Om de voorgenomen bezuinigingen te realiseren wordt de financiering van de rechtsbijstand verlaagd 
en wordt er gezocht naar mogelijkheden voor nog verdere bezuiniging in de procedure (onder andere in 
het lopende programma OPTIMA). Stroomlijning van processen, en niet het belang van de asielzoeker, 
wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Eén van de maatregelen in het kader van het stroomlijnen van 
en bezuinigen op de asielprocedure is het afschaffen van het Eerste Gehoor. Dit is een ingrijpende 
verandering van de asielprocedure: dit gehoor wordt samengevoegd met het aanmeldgehoor in de 
aanmeldfase, zonder dat de asielzoeker rust heeft gekregen, is voorgelicht door VluchtelingenWerk, zijn 
of haar advocaat heeft gesproken of een medisch onderzoek heeft gekregen. Deze maatregel zal ten 
koste gaan van een zorgvuldige asielprocedure en kan de rechtspositie van asielzoekers schaden.

Vlak voor de zomer van 2015 is het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene EU 
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Procedurerichtlijn aangenomen. Deze wijziging van wet- en regelgeving biedt kansen voor een 
verbetering van het Nederlandse asielsysteem. Zo wordt het huidige beoordelingskader naar de 
geloofwaardigheid van de asielzoeker veranderd. Eerder beoordeelde de IND eerst of het aan de 
asielaanvrager is toe te rekenen dat bepaalde documenten ontbreken om vervolgens te beslissen of van
de verklaringen positieve overtuigingskracht uitgaat. Een enkele vaagheid was dan al voldoende om het 
hele relaas als ongeloofwaardig te beschouwen. Deze toets verdwijnt en in de plaats daarvan wordt het 
hele asielrelaas integraal beoordeeld. Daarnaast wordt de marginale toets door de rechtbank afgeschaft 
en wordt het medisch steunbewijs in de asielprocedure geïntroduceerd.

De stijging van het aantal asielaanvragen, in vergelijking met eerdere jaren, heeft gevolgen voor de 
uitvoeringskant van de asielprocedure. Doordat de IND te kampen heeft (gehad) met 
capaciteitsproblemen was er sprake van stagnatie in de procedure waardoor mensen langer moesten 
wachten. Verder was er meer sprake van inzet door de IND van (relatief) onervaren hoor- en 
beslismedewerkers en een tekort aan tolken. Naar verwachting zal stijging van de aantallen 
asielverzoeken en vergunninghouders voortduren. Ook leiden bezuinigingen soms tot het eenzijdig 
aanpassen van een werkwijze door een organisatie. Ook dit kan negatieve gevolgen hebben voor 
asielzoekers tijdens de asielprocedure.  

Aandacht voor kwetsbaarheid van kinderen
Volgens UNHCR is meer dan de helft van het aantal vluchtelingen wereldwijd minderjarig.
Ook in Nederland zijn er relatief veel kinderen onder de asielzoekers. Kinderen die bijvoorbeeld direct 
vanuit Syrië, of de regio, komen hebben vaak traumatische ervaringen: van de gebeurtenissen daar en 
de reis naar Nederland. Bijzondere aandacht voor hun behoeften, of dat nu gaat om informatie over de 
procedure of het even kunnen vergeten van alle zorgen, blijft nodig. 

Bescherming
Veel asielzoekers die in Nederland veiligheid zoeken, vinden hier ook daadwerkelijk bescherming: het 
erkenningspercentage is hoog. Dit komt onder andere doordat er veel mensen komen vanuit landen, 
waarvoor Nederland een ruim toelatingsbeleid hanteert vanwege de onveiligheid aldaar, zoals Syrië. 
Daarnaast krijgen ook gezinsherenigers een (afgeleide) asielvergunning. Overigens worden Syrische 
asielzoekers verkort gehoord. Dit lijkt geen probleem omdat zij veelal direct daarna een vergunning 
krijgen. Maar mocht de situatie veranderen en vergunningen niet worden verlengd of ingetrokken, dan 
kan het ontbreken van een goed (nader) gehoor in de eerste procedure een gemis betekenen in het 
kader van de herbeoordeling.
Ondanks het hoge erkenningspercentage bij bepaalde herkomstlanden, moet niet vergeten worden dat 
er ook asielzoekers uit andere landen komen. Het nationale toelatingsbeleid asiel, dat nu alleen op basis
van internationale gronden bescherming biedt, blijft voor verbetering vatbaar, met name door het 
landgebonden asielbeleid en de toepassing ervan te verbeteren.

Opvang
Het stijgende aantal asielzoekers en stagnerende huisvesting van statushouders (zie onder 'integratie') 
maakt dat er nog altijd meer opvangcapaciteit nodig is: asielzoekers kunnen niet doorstromen van de 
POL naar AZC's. Deze zitten vol omdat doorstroom van statushouders naar gemeenten moeizaam is. 
Dit betekent ook dat de verblijfsduur in de centra toeneemt
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is vooral op zoek naar grootschalige centra. De 
noodzaak om opvangplekken te realiseren is hoog, waardoor er druk kan ontstaan op de kwaliteit van 
de opvang. Er worden bijvoorbeeld een aantal voormalige detentiecentra ingezet als opvangcentrum, als
ook grote sporthallen. Door de langere duur van verblijf in opvangcentra, en het feit dat de 
verblijfsomstandigheden door de aard van de locaties wisselend kunnen zijn, is er een risico dat de 
kwaliteit van de opvang hieronder gaat lijden.   

Vlak voor de zomer van 2015 is de herziene EU Opvangrichtlijn geïmplementeerd. Hete hangijzers 
betreffen de vragen of Nederland wel voldoet aan de reikwijdte van de Opvangrichtlijn dan wel aan de 
vereiste van specifieke aandacht voor kwetsbare personen en kinderen.

Na een ACVZ advies uit 2013 over dagbesteding is het COA  in 2014 begonnen met het Programma 
Activering. Het doel van dit programma is dat asielzoekers in de centrale opvanglocaties meer 
geactiveerd worden tijdens hun verblijf in de opvang en daarmee meer de regie hebben over hun eigen 
leven en zich ook beter op de toekomst kunnen voorbereiden.
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Door eerst de achterstanden bij de asielprocedure en vervolgens de achterstanden in de 
gezinsherenigingsprocedure stijgen de spanningen in opvanglocaties. Vluchtelingen maken zich grote 
zorgen over het lot van hun achtergebleven gezinsleden.

Om tegemoet te komen aan signalen over mogelijke radicalisering van sommige bewoners houdt het 
COA workshops met betrokkenen bij de opvang om te discussiëren over herkenning en aanpak.

In navolging van COA is ook de DT&V is begonnen met een pilot activering op drie gezinslocaties, 
gericht op terugkeer. Het aantal gezinslocaties (GL) waarin uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen 
onder een sober regime opgevangen worden om te werken aan terugkeer, is verder gestegen van 2 in 
2011 naar 8 in 2015.  

Terugkeer
Terugkeer blijft weerbarstig. In een rapport van juni 2015 concludeert de ACVZ dat van de kabinetsbrede
strategische landenbenadering (om landen van herkomst te bewegen beter mee te werken aan 
terugkeer van hun onderdanen) weinig terecht is gekomen. 
De afgelopen jaren hebben groepen uitgeprocedeerde asielzoekers via ‘tentenkampen’ en ‘vluchtkerken’
zichtbaar gemaakt dat terugkeer ook niet altijd mogelijk is.
Hervormingen van het buitenschuldbeleid, die volgens een aantal politieke partijen een deel van de 
problematiek rondom uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, 
zouden moeten oplossen, blijven uit. In 2014 is wel een streep gehaald door de fel bekritiseerde 
voorgekomen strafbaarstelling van illegaliteit verblijf. In 2015 wordt de nieuwe wetgeving rondom 
vreemdelingenbewaring – een 'lichter' (bestuursrechtelijk i.p.v. strafrechtelijk) detentieregime en wettelijk
vastgelegde alternatieven voor detentie - in het parlement behandeld.

Bed-bad-brood en begeleiding
Gemeenten worstelen al tijden met de problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht 
(meer) hadden op opvang en letterlijk op de stoep van gemeenten belandden. Door de schaarste aan 
opvangplekken in de centra worden uitgeprocedeerden nog meer dan in voorgaande jaren na 
ommekomst van de vertrektermijn op straat gezet (om plaats te maken voor asielzoekers met recht op 
opvang). Met ingang van 20 januari 2015 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
aangekondigd dat gemeenten die, n.a.v. de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale en 
Culturele Rechten (ECSCR), een bed-bad-broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers 
inrichten daarvoor een vergoeding zullen ontvangen totdat er meer duidelijkheid zou komen over de 
betekenis van de ECSCR uitspraak. Eind april kwam het kabinet met het voorstel om in vijf grotere 
gemeenten opvanglocaties te realiseren, onder de voorwaarde dat zou worden meegewerkt aan 
terugkeer. Hier ontstond veel discussie over, zowel binnen de politiek, als onder gemeenten en 
maatschappelijke organisaties. Er is geen overleg geweest met gemeenten; het plan was te 
gecentraliseerd en geconditioneerd: meewerken aan terugkeer mag nooit een randvoorwaarde zijn voor 
basale mensenrechten. De mogelijke sancties voor gemeenten die toch opvangvoorzieningen zouden 
handhaven waren onrechtvaardig en zouden o.a. vluchtelingen met een verblijfsvergunning treffen. 
Sindsdien zijn de gemeenten en het Ministerie van Veiligheid en Justitie in overleg om te komen tot een 
bestuursakkoord. De bestaande regeling voor vergoeding van gemeentelijk opvang is in juli 2015 met 
een half jaar verlengd.

Terugkeer treft ook statushouders die al in de gemeenten wonen wanneer hun verblijfsvergunning wordt
herbeoordeeld, bijvoorbeeld vanwege verbetering in de situatie in het land van herkomst, en hun 
vergunning wordt ingetrokken. Ook zij hebben een hulpvraag en een behoefte aan juridische 
ondersteuning. O.a. om te voorzien in deze behoefte, zijn we in 2013 gestart met het opzetten van de 
Regionale Steunpunten Rechtsbescherming. Dit is gecontinueerd in 2014 en is in 2015 geëvalueerd 
met het oog op 2016. 

2.4 Integratie 

De meest in het oog springende ontwikkeling wat betreft het thema ‘integratie en vluchtelingen’ voor 
2016 is het feit dat er substantieel meer vluchtelingen met een status een bestaan zullen gaan 
opbouwen in een gemeente in Nederland. Daar komt een substantieel aantal 
gezinsherenigers/nareizigers bij. Deze aantallen hebben grote gevolgen voor alle aspecten van 
integratie, zoals huisvesting, maatschappelijke begeleiding, inburgering, het vinden van werk, 
toegankelijkheid tot algemene instellingen. Deze ontwikkeling vindt plaats in een tijd waarin gemeenten 
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juist geconfronteerd worden met fikse bezuinigingen. Beide factoren kunnen een enorme impact hebben
op de duur en de kwaliteit van de maatschappelijke begeleiding door VluchtelingenWerk.

Algemene ontwikkelingen
De slechte financiële situatie van vluchtelingen bemoeilijkt het integratieproces: het is vanwege gebrek 
aan middelen lastig om deel te nemen aan sociale netwerken, culturele of sportactiviteiten, verjaardagen
e.d. 

De behoeften van vluchtelingen knellen met een belangrijke ontwikkeling binnen het integratiebeleid. 
Van migranten wordt niet alleen verwacht dat zij participeren in de Nederlandse samenleving, maar ook 
dat zij zich in sociaal-cultureel opzicht meer oriënteren op Nederland en dat zij daar zelf een zeer 
actieve rol in spelen. Het ondersteunende beleid om vluchtelingen te helpen bij hun sociaal 
economische integratie is afgeschaft, terwijl juist op dat vlak sprake is van een hardnekkige achterstand 
(zie ook SCP Jaarrapport Integratie 2013 (maart 2014)). Daarbij komt dat gemeenten in 2015 zich in een
transitieproces bevinden waarbij belangrijke overheidstaken in het sociale domein naar gemeenten 
worden overgedragen, en tegelijkertijd fors op deze taken wordt bezuinigd.

Onder invloed van het gepolariseerde politieke en maatschappelijke klimaat in Nederland worden de 
rechten van vluchtelingen steeds meer ingeperkt. Ook is er sprake van toenemende drempels die het 
vluchtelingen belemmeren om snel een zelfstandige plaats in de samenleving te veroveren.
De VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2014 laat zien dat het steeds meer eisende integratiebeleid 
met nadruk op eigen verantwoordelijkheid, voor vluchtelingen eerder negatieve dan positieve effecten 
heeft op hun participatie. Verwacht wordt dat door de steeds strengere eisen steeds meer vluchtelingen 
niet in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning en langdurig een vergunning voor 
bepaalde tijd houden.

In 2014 is een einde gekomen aan de Wet Ondersteuning Minderhedenorganisaties (WOM) en daarmee
ook het LOM (Landelijk Overleg Minderheden) en de subsidiëring van o.a. Vluchtelingen-Organisaties 
Nederland (VON). Ook Forum ontvangt geen subsidie meer en bleek niet langer levensvatbaar. Een 
deel van de taken zijn dit jaar overgegaan naar het nieuwe Kennisplatform Integratie & Samenleving. Dit
platform van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips. 
In 2016 zal het Verwey-Jonker instituut expliciet aandacht besteden aan de positie van vluchtelingen. 
VON blijft als projectenorganisatie voortbestaan.  

Een goede start

Huisvesting
Door het hoge aantal erkende vluchtelingen en de krapte op de sociale woningmarkt lopen de 
wachttijden voor de huisvesting in 2016 verder op. Voor veel gemeenten komt daar nog hun achterstand
op de realisatie in 2015 bij. De taakstelling was dan ook in jaren niet zo hoog en de prognose voor de 
eerste helft van 2016 bedraagt zelfs 20.000. De verdere verhoging in 2016 wordt mede veroorzaakt door
het toenemende aantal nareizigers. 

De stagnatie in de huisvesting leidt tot een steeds langer verblijf van vluchtelingen in de opvangcentra, 
waar hun leven al die tijd 'in de wacht staat'. Vluchtelingen moeten daarom zo snel mogelijk in een 
gemeente worden gehuisvest en met hun inburgering en integratie starten. Ook nareizigers moeten zo 
kort mogelijk in de centra verblijven en het liefst meteen bij de referent/aanvrager kunnen wonen. 
Hiervoor is het onder meer noodzakelijk dat alle ketenpartners bekend zijn met de stand van zaken rond
de individuele aanvraag voor gezinshereniging.
  
Door de krapte in de sociale huursector gaat de voorrang bij huisvesting aan prioritaire groepen steeds 
meer ten koste van het lokale draagvlak. Vanwege deze krapte wordt door het platform 'Opnieuw thuis', 
gemeenten en woningcorporaties (e.a.) gezocht naar alternatieve huisvestingsvormen zoals tijdelijk 
huisvesten, huisvesten in leegstaand vastgoed en woningdelen (onzelfstandige huisvesting). De 
resultaten daarvan zijn echter niet van de ene op de andere dag te realiseren en zullen in 2016 
vermoedelijk nog te weinig vruchten afwerpen. Een bijkomend probleem is dat de vrijkomende woningen
vaak niet passend zijn voor de woningzoekende vluchtelingenpopulatie: voor vluchtelingen zijn 'sociale' 
huren vaak onbetaalbaar (met name voor jongeren onder 23 jaar) en woningen voor alleenstaanden zijn
buiten de grotere steden schaars. Vergeleken met de afgelopen jaren zullen vluchtelingen in sommige 
gemeenten moeten inleveren: de kwaliteit van wonen is minder en op de inrichting van hun woonruimte 
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wordt (door gemeenten) bezuinigd. Voor de eerste inrichting wordt bv. minder vaak een lening of een 
lagere lening verstrekt of wordt de inrichting (in natura) tweedehands verstrekt.  

Maatschappelijke begeleiding 
Het belang van een goede eerste opvang in gemeenten is groot (coaching vestiging) en staat onder 
druk vanwege de grotere aantallen. Dat maakt het des te belangrijker dat vluchtelingen zo snel mogelijk 
na statusverkrijging worden uitgeplaatst en daarbij goed worden begeleid. Gemeenten hebben echter te 
maken met grote druk van bezuinigingen en decentralisaties. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden 
om maatschappelijke begeleiding te blijven bieden onder deze omstandigheden. De vraag blijft echter of
gemeenten in staat zijn om de budgetten aan te vullen, of dat er gekozen moet worden voor een kortere 
begeleidingsduur, een andere aanbieder of om de begeleiding zelf te doen. Er liggen kansen om in 
partnerschap met gemeenten en overige betrokkenen (zoals bijv. Platform Huisvesting) nut en noodzaak
van maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen zo goed mogelijk te borgen. Immers, dit belang is 
groot, iets wat veel gemeenten ook erkennen.

De integratie van vluchtelingen in gemeenten wordt ook belemmerd door overheidsmaatregelen bedoeld
voor andere migranten. Gedacht kan worden aan de toeslagenproblematiek (fraudebestrijding). Dit leidt 
tot onzekerheid, hoge schulden en uiteindelijk tot een 'valse start' in de gemeenten. Steeds meer 
gemeenten sluiten, al dan niet noodgedwongen, loketten die worden vervangen door digitale 
dienstverlening, hetgeen weer drempelverhogend werkt voor vluchtelingen en nieuwkomers.

Inburgering
Onder de gewijzigde Wet Inburgering zijn vluchtelingen zélf verantwoordelijk voor het regelen van hun 
inburgering. Het COA en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) hebben de taak om vluchtelingen te 
informeren. Voor vluchtelingen blijkt dit onvoldoende te zijn, vele vragen worden gesteld aan de 
vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Dat heeft tot gevolg dat het beroep op de maatschappelijke 
begeleiding is toegenomen. De wetswijziging zou in 2015 worden geëvalueerd, maar het lijkt erop dat dit
wordt uitgesteld. Wel wordt onderzoek gedaan naar het cursusaanbod (kwaliteit, prijs en spreiding). Dit 
onderzoek zal naar verwachting begin 2016 in de Kamer worden besproken. Steeds meer 
vluchtelingen/nieuwkomers doen examen waardoor de effecten van de wetswijzing zichtbaar worden. In 
2016 verstrijkt ook de inburgeringstermijn van de eerste inburgeraars die na de wetswijziging van 2013 
inburgeringsplichtig werden en dus zelf verantwoordelijk waren voor hun inburgering. Het 
inburgeringsexamen is vanaf 2015 uitgebreid met een arbeidsmarktmodule en verschillende toetsen zijn
vernieuwd /gewijzigd. Gemeenten zijn nauwelijks bereid de aanvullende kosten, zoals reiskosten en 
kinderopvang, van inburgering te vergoeden. Daarnaast is er ook sprake van een krimpende markt van 
taalaanbieders, hetgeen tot gevolg heeft dat niet voor alle inburgeraars op redelijke reisafstand een 
geschikte cursus beschikbaar is. Het heeft ook effect op de geografische spreiding van de 
inburgeringscursussen.
De toenemende aantallen vergunninghouders in de centra en in gemeenten hebben directe gevolgen 
voor het inburgeringsaanbod. Mensen verliezen kostbare tijd omdat ze moeten wachten op uitplaatsing 
naar een gemeente en omdat er geen aanbod in de buurt van of op de centra aanwezig is. Bij een lange
wachttijd wordt de inburgeringstermijn echter wel automatisch door DUO verlengd. De eerst gekrompen 
markt kan niet snel genoeg anticiperen op deze hogere aantallen waardoor de wachttijden weer  
oplopen of men kiest voor minder geschikte cursussen. In sommige regio's is zelfs een gebrek aan 
gekwalificeerde taaldocenten.

Een goede rechtspositie
Gecentraliseerde inschrijving basisregistratie
In 2014 is een pilot gestart om vluchtelingen eerder in de Basisregistratie Personen (BRP) in te 
schrijven. Deze pilot wordt in 2015 verder uitgebreid. Daarmee wordt het huisvestingsproces 
bespoedigd en krijgen vluchtelingen eerder toegang tot voorzieningen.

Inkomen / Toeslagen
De pilot met de Belastingdienst/Toeslagen (token), waarmee vluchtelingen eerder hun toeslagen krijgen 
uitgekeerd is inmiddels in een structurele werkwijze omgezet. Het is echter de bedoeling dat ook 
vluchtelingen voor wie de aanvraag niet door VluchtelingenWerk als Servicetoeslagenpunt wordt gedaan
niet meer als 'onbekende aanvrager' worden gezien. 
Daarnaast spelen nog een aantal andere problemen waardoor vluchtelingen niet (meer) voor toeslagen 
in aanmerking komen, met name als zij nog met gezinshereniging bezig zijn. Ook hiervoor wordt met de 
Belastingdienst naar oplossingen gezocht.
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Gezinshereniging
In 2013 is het beleid ten aanzien van de uitleg van de feitelijke gezinsband versoepeld en per 1 januari 
2014 is de wet Herschikking asielgronden in werking getreden waarin een ruimere definitie van de 
gezinshereniging van vluchtelingen staat. Deze versoepelingen hebben er toe geleid dat het 
inwilligingspercentage in 2014 sterk is gestegen. Daarnaast is door het toenemend aantal statushouders
ook het aantal gezinsherenigingsaanvragen sterk omhoog gegaan. In 2013 kwamen 4.000 gezinsleden 
aan en in 2014 5.360. Het aantal gezinsherenigingsaanvragen in 2014 is verdubbeld ten opzichte van 
2013, namelijk van 6.480 in 2013 naar 14.040 in 2014. In 2015 zal het aantal nog hoger zijn. Voor 
VluchtelingenWerk betekent dit dat de benodigde inzet ten aanzien van de ondersteuning van 
aanvragen nog meer zal moeten groeien. Er zal meer menskracht nodig zijn en meer scholingen van 
nieuwe vrijwilligers. Ook zal er naar verwachting een groter beroep gedaan worden op het 
Vluchtelingenfonds in verband met de reiskosten van grotere gezinnen.

De aanbevelingen uit het rapport van de ACVZ hebben aanknopingspunten gegeven voor een aantal 
belangrijke verbeteringen. In 2015 zal waarschijnlijk het aangescherpte beleid voor meerderjarige 
kinderen verder worden versoepeld en wordt er door de staatssecretaris gekeken naar de 
uitvoerbaarheid van de nareistermijn.

Naturalisatie
Het wetsvoorstel, voortvloeiend uit een voornemen uit het Regeerakkoord, om de naturalisatietermijn te 
verlengen van vijf naar zeven jaar is begin 2014 ingediend. Wordt het wetsvoorstel aangenomen dan 
betekent dit dat naturalisatie voor vluchtelingen verder wordt bemoeilijkt en daarmee hun integratie. 
Daarnaast moeten inburgeraars bij hun aanvraag van naturalisatie in sommige gevallen achteraf nog het
nieuwe examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) doen.
Het aantal pardonners dat genaturaliseerd kan worden stijgt maar heel langzaam (inmiddels 7.000 van 
de 27.000 pardonners) in verband met de bewijsnoodproblematiek met betrekking tot documenten.

Sociale Participatie
De start- en rechtspositie van vluchtelingen in een gemeente is een bijzondere. Ze hebben te maken 
met een aantal specifieke factoren die zelfredzaamheid (aanvankelijk) belemmeren.
Een teveel aan zorgen en onzekerheden, o.a. over achtergebleven gezinsleden en de mogelijkheden 
voor gezinshereniging, ondermijnt de eigen kracht van vluchtelingen. Terwijl er in de beginfase 
ongelofelijk veel geregeld moet worden, zijn er nog extra barrières waar vluchtelingen tegenaan lopen: 
dat ze de taal nog nauwelijks beheersen en niet bekend zijn met onze bureaucratische en veelal 
gedigitaliseerde samenleving; dat ze vanaf het begin met minimale inkomsten een bestaan moeten 
opbouwen. Er moet vaak schroom en wantrouwen overwonnen worden. Vluchtelingen zijn in eigen land 
bijvoorbeeld een andere gezondheidszorg gewend. Vluchtelingen ontberen een sociaal netwerk: een 
belangrijke factor. Activiteiten gericht op ontmoeting en contact zijn daarom van groot belang. Daarnaast
blijken de reguliere instellingen, ondanks het generieke beleid, niet altijd voldoende toegankelijk te zijn 
en sluit hun aanbod niet aan op de vraag van vluchtelingen.

Economische participatie
Het UWV geeft in februari 2015 aan dat er sedert medio 2014 sprake is van economische groei. Er zijn 
positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: voor het eerst in jaren is het aantal banen voor 
werknemers hoger dan een jaar geleden; minder ontslagvergunningen; een lager aantal faillissementen;
meer vacatures en meer uitzendmedewerkers. Uit de Manpower Arbeidsmarktbarometer voor het 
tweede kwartaal 2015 blijkt dat in alle regio's werkgevers optimistisch zijn over het aannemen van 
personeel.

Toch is de werkloosheid nog hoog (februari: 7,1% van de beroepsbevolking, 633.000 personen) 
Arbeidsgehandicapten krijgen prioriteit, hetgeen voortvloeit uit het Sociaal Akkoord dat per 1 januari 
2015 operationeel is geworden. De Wet werk en zekerheid zal een grotere flexibilisering van de 
arbeidsmarkt tot gevolg hebben. Recent onderzoek door de OESO wijst bovendien uit dat deelname van
niet-westerse migranten aan de arbeidsmarkt in Nederland ongekend laag is t.o.v. andere Europese 
landen. Ook volgens het College voor de Rechten van de Mens is discriminatie op de arbeidsmarkt nog 
altijd een groot probleem. 

De positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt blijft dus onverminderd kwetsbaar, laten ook de cijfers 
uit de VluchtelingenWerk Integratiebarometer 2014 zien: Relatief weinig vluchtelingen hebben werk: 
46% heeft een betaalde baan, maar voor bijna de helft hiervan geldt dat dit veelal parttime is of zich 
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beweegt aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Veel vluchtelingen hebben een uitkering (39%) en ze 
hebben een slechte inkomenspositie. 78% heeft een inkomen ruim beneden modaal en 26% leeft 
beneden de armoedegrens. Daarom is het van groot belang dat in het Integratie Akkoord Werk een 
expliciete passage is opgenomen over vluchtelingen. In 2015 wordt in samenwerking tussen het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 
en VluchtelingenWerk Nederland daaraan verdere invulling gegeven (brief van minister Asscher aan de 
Tweede Kamer d.d. 11 november 2014).

Uitgenodigde vluchtelingen (hervestiging)
In 2015 zal de discussie plaats vinden over het vaststellen van het quotum voor de komende vier jaar 
met opnieuw de vraag of daar nog een extra hervestiging van Syrische vluchtelingen bij komt. De directe
plaatsing van uitgenodigde vluchtelingen in gemeenten maakt dat deze vluchtelingen gebaat zijn bij 
intensieve maatschappelijke begeleiding. De extra financiering voor de begeleiding van uitgenodigde 
vluchtelingen is in 2014 ten einde gekomen. Het wordt voor het COA steeds moeilijker om gemeenten te
vinden die deze groep willen huisvesten. 

In 2016 is VluchtelingenWerk als betrokken NGO mede verantwoordelijk voor de organisatie van de 
Annual Tripartite Consultations on Refugees (ATCR), samen met DMB en UNHCR. Hierbij ontstaat de 
kans om het quotumbeleid en -praktijk op de politieke en maatschappelijke agenda te plaatsen.

2.5 Draagvlak

Ontwikkelingen: 
Het vluchtelingenvraagstuk is en blijft sterk gepolariseerd. Het draagvlak voor bescherming van 
vluchtelingen in Nederland is niet een automatisme: er moet hard aan worden gewerkt. 

De ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben een weerslag op dit draagvlak:
• De hogere aantallen asielzoekers, in vergelijking tot voorgaande jaren, leiden tot onrust in de 

samenleving. Temeer wanneer dit gevoed wordt door politici die spreken over 'ontwrichtende 
aantallen' en de komst van deze asielzoekers in het frame van 'criminaliteit' en 'aanpak 
mensensmokkelaars' wordt geplaatst. De noodzaak om in korte tijd voor opvangplekken te 
zorgen leidt tot protesten door buurtbewoners. Een guur klimaat en weinig verwelkomend;

• Omdat burgers ook tegelijkertijd via de media geconfronteerd worden met de misère in Syrië en
omringende regio, en horen en lezen over de dictatuur in Eritrea, is er ook bij een deel van de 
bevolking begrip voor het feit dat mensen uit deze landen vluchten en bescherming zoeken. 
Velen melden zich spontaan aan als vrijwilliger (nu bijna 8.000 VluchtelingenWerk vrijwilligers), 
willen 'iets' doen, steunen  het werk dat we als organisatie doen. Mensen spreken zich uit om 
zichtbaar te maken dat er ook een 'tegenbeweging' is, die vluchtelingen juist welkom wil heten; 
via social media ontstaan talrijke initiatieven.

• Omdat ook de overheid erkent dat een groot deel van de mensen die naar Nederland vlucht 
rechtsbescherming nodig heeft, groeit het aantal mensen met een verblijfsvergunning, dat een 
plek verdient in onze samenleving. Gezien de situatie op de huizenmarkt is huisvesting van 
vluchtelingen een groot en breed gevoeld probleem. Vooral doordat gemeenten een wettelijke 
taak hebben huisvesting te bieden aan prioritaire groepen, waaronder vluchtelingen, wordt de 
komst van vluchtelingen als het probleem ervaren, in plaats van het tekort aan betaalbare 
sociale huurwoningen;

• Ook de bredere discussie over Europa, migratie, angst voor terrorisme en de islam baart 
zorgen. De media laten boten vol mensen zien die aankomen in Europa; de opkomst van IS 
(het beeld van een IS jihadist die op het strand van Libië naar de 'overkant' wijst: “wij komen 
eraan”; de aanslagen in Parijs en Kopenhagen; de discussie over (voorkomen van) 
radicalisering en de bestrijding van jihadisme. Het versterkt het gevoel van angst voor alles dat 
'vreemd' is. Het publiek heeft geen vertrouwen in de overheid, en nog minder in 'Europa' waar 
het gaat om het bieden van oplossingen; terwijl men aan de andere kant ook lijkt in te zien dat 
daar de antwoorden vandaan moeten komen.

• De zorgen over (gebrekkige) integratie van migranten nemen weer toe nu de economische 
situatie wat minder urgent wordt. Volgens SCP onderzoek staat het als 3e op de lijst van 
maatschappelijke (ervaren) problemen. Uit het internationaal vergelijkende onderzoek 
Transatlantic trends van juni 2014 blijkt dat 50% van de Nederlanders vindt dat immigranten 
slecht integreren in de Nederlandse maatschappij. Het minderhedenvraagstuk blijft vele 
emoties oproepen. Ook dit heeft zijn weerslag op de positie van vluchtelingen in onze 
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samenleving.

Ontwikkelingen social media
Het medialandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het publiek is versnipperd over een groot 
aantal media en er is een verschuiving naar online media. Door de opkomst van social media, is het 
steeds makkelijker en laagdrempeliger geworden om je mening te uiten. Via bijvoorbeeld Twitter, 
Facebook of reactiemogelijkheden onder online nieuwsberichten, kan tegenwoordig iedereen proactief 
zijn of haar mening geven. Op een onderwerp als vreemdelingenbeleid wordt hier, vaak op het scherpst 
van de snede, dan ook volop over gediscussieerd. Zo kan het voorkomen dat iemand zonder kennis van
zaken, wel een groot podium creëert waar volop op onderbuikgevoelens en angst wordt ingespeeld. 
Meningen worden geponeerd als feiten. Draagvlakbevordering is in dit landschap een stuk bewerkelijker.
Want hoe onderscheidt men de feiten van de fabels?

Ontwikkelingen werving van vrijwilligers 
Er is een achteruitgang in het aantal vrijwilligers en het aantal uren dat men besteed aan 
vrijwilligerswerk in Nederland. In 2014 doet 37% van de volwassen Nederlanders vrijwilligerswerk. Dit 
percentage is gedaald sinds 2010, toen het nog 41% bedroeg. Het toenemend belang dat de overheid in
de participatiesamenleving aan mantelzorg en informele hulp hecht vormt op termijn een bedreiging voor
het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers hebben meer behoefte aan aanbod dat met hun mogelijkheden (tijd, 
duur, intensiteit en specifieke competenties) rekening houdt. Er is behoefte aan meer inspraak bij de 
activiteiten en de organisatie waarvoor zij zich inzetten. 

Ontwikkelingen ‘goede doelen markt’

Bekendheid en waardering
De bekendheid van goede doelen staat onder druk vanwege de enorme versnippering in de media. Zeer
bemoedigend is dat de bekendheid van VluchtelingenWerk is gegroeid: van 48% in 2013 naar 51% in 
2014. De neergaande trend van de afgelopen jaren lijkt daarmee doorbroken. De waardering voor 
VluchtelingenWerk is ook gegroeid: 59 naar 63.

Vertrouwen en beeldvorming
Het vertrouwen in goede doelen is al sinds 2006 systematisch aan het dalen. Het percentage van de 
Nederlanders dat zegt veel vertrouwen te hebben in goede doelen wordt steeds kleiner. In 2006 was dit 
nog 42%, in 2014 is het gedaald naar 29%. Voor de inkomsten uit giften van het publiek op lange termijn
is het lage vertrouwen een probleem. Bestedingen van goede doelen liggen meer en meer onder een 
vergrootglas. Naast positieve associaties als ‘mensen helpen’ en ‘een betere toekomst’ heeft men ook 
veel twijfels. Negatieve publiciteit zoals bij Stichting ALS Nederland, Alpe d’HuZes, voor het KWF, en 
Greenpeace zorgen voor imagoschade voor de hele sector. 

Donateurs
Donateurs worden kritischer en wisselen vaker van goed doel. Een goede relatie met een goed doel is 
steeds minder vanzelfsprekend. Zij zoeken ook sneller de dialoog via bijvoorbeeld social media en 
verwachten meer maatwerk. 

Geefgedrag Nederlanders
In 2013 gaven Nederlandse huishoudens bijna € 4,4 miljard uit aan donaties en sponsoring, een lichte 
stijging ten opzichte van 2011 (€ 4,3 miljard). Terwijl het percentage van de huishoudens dat geeft aan 
goededoelenorganisaties in de loop van de jaren is gestegen (van 85% in 2011 naar 88% in 2013), is de
gemiddelde waarde van de giften gedaald (van € 182 in 2011 naar € 169 in 2013). De afname in het 
geefgedrag valt vrijwel geheel te wijten aan een afnemend geefgedrag bij de grotere gevers. 
Huishoudens geven het vaakst aan gezondheid (74%), gevolgd door milieu, natuurbehoud en 
dierenbescherming (44%) en internationale hulp (41%). Minder dan een derde van de huishoudens 
(29%) geeft aan kerk en levensbeschouwing, maar dit doel ontvangt wel de hoogste bedragen, namelijk 
43% van het totaalbedrag aan giften.

Fondsenwerving
Traditionele fondsenwerving staat onder druk. Door toenemende wet- en regelgeving wordt 
fondsenwerving steeds verder bemoeilijkt. Niet alleen door de Nederlandse regels, denk aan het bel-me-
niet register, maar ook door de internationale afspraken zoals de invoering van SEPA. Het gebruik van 
de acceptgiro - nog steeds zeer succesvol bij losse giften - stopt in 2019. Daarnaast is er meer 
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‘concurrentie’, er zijn steeds meer organisaties die om financiële steun vragen. Naast goede doelen, ook
andere non-profitinstellingen zoals ziekenhuizen, musea en theaters. Bovendien kunnen consumenten 
op steeds meer manieren ‘goed doen’, bijvoorbeeld door het kopen van ‘goede producten’, zoals 
Pampers voor UNICEF. 

2.6 Overige ontwikkelingen Vereniging VluchtelingenWerk Nederland 

Binnen de omgeving van VluchtelingenWerk Nederland is sprake van een aantal ontwikkelingen dat van
invloed is voor de vereniging in 2016 en daarna.

Veranderopdracht
Per 1 januari 2016 vindt de formalisering en het operationeel zijn van de aanpassing van de huidige 
organisatievorm plaats, met als doel: kwaliteit verhogen; kwetsbaarheid beperken; kosten beheersen. 
Dat betekent dat vanaf dat moment de vereniging is georganiseerd volgens het Raad van Toezicht 
model. De vereniging bestaat verder uit een dagelijks bestuur voor de sturing van de gehele vereniging 
en 5 leden, ieder met een eigen Raad van Toezicht. Verdere implementatie van deze organisatievorm 
vindt plaats in 2016.

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers vormen de ruggengraat van VluchtelingenWerk. Door de bezuinigingen van de overheid 
wordt een sterker beroep op vrijwilligers gedaan. Tegelijkertijd is sprake van een lichte daling van de 
totale inzet voor vrijwilligerswerk in de maatschappij. VluchtelingenWerk blijft echter wel in staat 
voldoende vrijwilligers aan onze organisatie te binden.

Het vrijwilligersbeleid van VluchtelingenWerk met als pijlers kwaliteit, continuïteit en diversiteit, is in het 
licht hiervan herijkt. De pijlers blijven onverkort gehandhaafd waarbij de hierboven geschetste 
ontwikkelingen worden betrokken zoals het beter afstemmen van de activiteiten op de wensen van de 
vrijwilligers, het beter benutten van de mogelijkheden van social media en internet voor werving en de 
binding van vrijwilligers, het versterken van hun invloed op het beleid en een betere afstemming tussen 
de taken van betaalde medewerkers en vrijwilligers. Binnen het kader van de veranderopdracht zijn de 
regelingen voor vrijwilligerswerk en de functieomschrijvingen voor vrijwilligers geüniformeerd. In 2016 
vindt een belangrijk deel van de implementatie plaats.

Governance
Op het terrein van governance wordt er door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie 
(SBF), tezamen met het kabinet, gewerkt aan het zogenaamde Validatiestelsel. Dit stelsel van toezicht 
en verantwoording voor de brede filantropische sector zal afspraken bevatten over een nieuwe 
gedragscode, over normen voor onafhankelijk toezicht, over de uitvoering van toezicht en over 
beschikbaarheid van publieksinformatie. Ook de VFI-leden – en dus VluchtelingenWerk - zijn aan deze 
code gebonden. De verwachting is dat in het najaar van 2015 duidelijk is hoe de nieuwe code en de 
verdere regelgeving er uit gaan zien.

Strategie en visieontwikkeling
De huidige verenigingsvisie ziet op de periode 2010-2015. Met het oog op 2020 en gezien de 
veranderende omgeving van de vereniging, zowel extern als intern, wordt de visie herijkt. Eind 2015 zijn 
op een aantal deelgebieden van de missie van VluchtelingenWerk  visiedocumenten ontwikkeld die als 
basis dienen voor strategische, tactische en operationele keuzes ten aanzien van onze inzet. 

Bedrijfsvoering
De  éénorganisatiegedachte  zal in de komende jaren leiden tot het doorvoeren van een verdere 
functionele harmonisatie van onze bedrijfsprocessen, verenigingsbreed, op ICT, financiën en personeel.

De faciliterende en coördinerende rol van het Landelijk Bureau ten aanzien van P&O, ICT en Finad 
wordt verder uitgewerkt in samenhang met de implementatie van de nieuwe organisatievorm van de 
vereniging en gebruikmakend van de hierboven genoemde functionele harmonisatie.

De audit VVS, uitgevoerd in 2014 en afgerond in 2015, wijst op het bouwen van een derde versie van 
VVS, die gebruiksvriendelijker is en meer mogelijkheden biedt op het gebied van registratie van onze 
producten.
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3 Werkplan per afdeling 

3.1 Inleiding

Uitgaande van de context en algemene ambities die in hoofdstuk 2 zijn geschetst, worden hierna de 
specifieke ambities voor de afdelingen Belangenbehartiging, Begeleiding, Expertise, Diensten en de 
Verenigingsstaf aangegeven.
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3.2 Belangenbehartiging

Doelstelling: de afdeling belangenbehartiging maakt zich sterk voor een ruimhartig beleid voor 
asielzoekers en vluchtelingen en draagvlak voor hun bescherming in de samenleving.

3.2.1 Algemeen

De afdeling Belangenbehartiging treedt op als landelijke collectieve belangenbehartiger voor 
asielzoekers en vluchtelingen. Door middel van lobby bij beleidsmakers en politiek, persvoorlichting, 
publiekscommunicatie en het werven en binden van donateurs draagt de afdeling bij aan 
vluchtelingenbescherming in Nederland. Daarnaast ondersteunen wij zusterorganisaties buiten 
Nederland, die zich inzetten voor rechtsbescherming voor vluchtelingen.

Wij werken binnen campagnes samen met regionale stichtingen en andere partners. Waar mogelijk 
trekken wij op in coalities en werken samen met organisaties als UNHCR en VNG. Zo pleiten wij in 2016
samen met de Europese koepelorganisatie ECRE voor Europese solidariteit met landen van eerste 
opvang in de regio, legale en veilige toegang tot bescherming en het delen van verantwoordelijkheid 
voor opvang en integratie van vluchtelingen binnen Europa. 

Asielzoekers en vluchtelingen worden in Nederland geconfronteerd met een restrictief landenbeleid, 
hoge eisen aan geloofwaardigheid en eenzijdige nadruk op eigen verantwoordelijkheid bij terugkeer of 
integratie. Diegenen die worden toegelaten tot Nederland ondervinden hoge drempels en steeds minder 
steun bij hun deelname aan de samenleving. De afdeling Belangenbehartiging monitort deze processen 
en komt in actie om te voorkomen dat de grenzen van humaniteit worden overschreden. Dat kan alleen 
wanneer er voldoende draagvlak voor vluchtelingenbescherming blijft bestaan in de Nederlandse 
samenleving. Daarom bouwen we ook in 2016 verder aan aantoonbaar draagvlak in de Nederlandse 
samenleving. Het stijgend aantal asielaanvragen in Nederland en Europa zorgt voor veel aandacht in de
media en samenleving. Dit biedt kansen voor de zichtbaarheid van VluchtelingenWerk en de 
mogelijkheid sympathisanten aan ons werk te binden.

De afdeling belangenbehartiging kent in 2016 de volgende activiteiten:
1. Beleidsbeïnvloeding asiel en integratie
2. Draagvlak (persvoorlichting, communicatie en fondsenwerving)
3. Internationaal programma

3.2.2 Beleidsbeïnvloeding

Een belangrijke activiteit van de afdeling Belangenbehartiging is beleidsbeïnvloeding en lobby. Deze 
baseert zich op signalen uit de praktijk en eigen intern en extern onderzoek.

De wijze van prioritering en keuze voor de aanpak gebeurt op basis van de volgende criteria:
 missie VluchtelingenWerk Nederland en Visie 2020;
 consistentie met eerdere standpunten;
 keuze voor onderwerpen waarop VluchtelingenWerk in beleid en de (regionale uitvoerings) 

praktijk expertise heeft;
 waar VluchtelingenWerk de enige speler is, eigenstandig opereren; waar ook anderen een rol 

spelen, afstemmen of samenwerken.
Ten behoeve van beleidsbeïnvloeding en lobby participeert de afdeling in relevante overleggen over 
beleidsontwikkeling en –implementatie op het terrein vluchtelingenbescherming (asiel- en 
integratiebeleid) met beleidsmakers en politici, schrijft (lobby)brieven en monitort de toepassing van 
asiel- en integratiebeleid. 

Beoogde resultaten
 bij de parlementaire behandeling van relevante beleids- en wetsvoorstellen spelen de gevolgen voor

asielzoekers en vluchtelingen en de standpunten van VluchtelingenWerk een rol;
 Vluchtelingenwerk wordt door politici, beleidsmakers en maatschappelijke partners ervaren als 

deskundige, constructieve, en waar nodig kritische partner in het politieke en maatschappelijke 
debat over vluchtelingenbescherming (asiel en integratie);

 zichtbare en succesvolle initiatieven zijn ontwikkeld in samenwerking met partnerorganisaties zoals 
ECRE, Amnesty International, Defense for Children, Human Rights Watch, UAF, Pharos en 
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relevante partners als UNHCR en VNG. Deze hebben geleid tot verbetering van de positie van 
vluchtelingen;

 signalen uit de praktijk en analyse daarvan, alsmede inzichten op basis van onderzoek leiden tot 
nieuwe beleidsvoorstellen en komen op de politieke en maatschappelijke agenda;

 actuele en relevante beleidsinformatie op de genoemde thema's is intern en extern gedeeld, o.a. ten
behoeve van interne visie- en beleidsontwikkeling;

 de bestuursadviescommissie Asiel en Opvang & Integratie adviseren over relevante thema's.

Beleidsbeïnvloeding asiel

Doel: VluchtelingenWerk draagt aantoonbaar bij aan een humaan asielbeleid.

De collectieve belangenbehartiging in het domein asiel richt zich meerjarig op het waarborgen van een 
zorgvuldige toelatingsprocedure, het ruimhartig en inclusief toepassen van toelatingsgronden, 
rechtvaardige verdeling van asielzoekers binnen Europa en humane toepassing van het verdrag van 
Dublin, afschaffing of verdere beperking van detentie aan de grens, menswaardige en kwalitatief goede 
opvang van asielzoekers, verbetering van het buitenschuldbeleid en een duurzaam terugkeerbeleid. 
Daarbij bestaat speciale aandacht voor kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld gezinnen, vrouwen, 
(alleenstaande) minderjarigen, LHBT's en mensen met medische problematiek.

Activiteiten
De afdeling Belangenbehartiging richt zich in 2016 in ieder geval op de volgende onderwerpen binnen 
het nationale asielbeleid:
1. zorgvuldige asielprocedure, waarin onder meer: 

– implementatie procedurerichtlijn: monitoren, met name zorgvuldige beoordeling
– introductie medisch steunbewijs en volle toets door de rechter
– afschaffen eerste gehoor: monitoren effecten 

2. afschaffen of verder beperken grensdetentie, ook voor andere groepen dan gezinnen met kinderen, 
met de volgende nadrukken:

– detentie als ultimum remedium
– detentie gebaseerd op individuele afweging
– gunstiger regime dan regime vreemdelingenbewaring ex art. 59 Vw  

3. ruime en inclusieve toepassing van beschermingsgronden (a- en b-grond art. 29 Vw):
– juiste toepassing van verplichtingen uit Vluchtelingenverdrag en internationale 

mensenrechtenverdragen
– landenbeleid doet recht aan diverse bronnen van landeninformatie, waaronder 

mensenrechtenrapportages
4. kwalitatief goede opvang van asielzoekers: monitoren en signaleren kwaliteit in relatie tot de hogere 
aantallen asielzoekers en ook statushouders.
5. uitwerking en implementatie Europese migratieagenda: 

– inclusief legale kanalen voor toegang tot Europa (met focus op humanitaire visa) en de
– Europese dimensie hiervan en good practices (met focus op EU-aanpak bescherming in de 

regio/RDPP’s)
6. veilige en waardige terugkeer van afgewezen asielzoekers: beleid en praktijk van terugkeer voldoet 
aan de kwaliteitseisen zoals verwoord in de visie op terugkeer. 
7. bijzondere aandacht voor kwetsbare personen bij alle voorgaande thema's.

Monitors en eventueel extern onderzoek, gebaseerd op de (regionale) praktijk, ondersteunen de 
beleidsbeïnvloeding. 
Voor 2016 gaat het om de volgende plannen:

- monitor implementatie procedurerichtlijn (intern);
- effect afschaffen Eerste Gehoor (extern);
- effecten van de herschikking asielgronden wat betreft behoud traumatabeleid (onder b-grond) 

(extern);
- effecten van het arrest xyz op asielvergunning van LHBT-ers;
- monitor van het vernieuwde ‘buitenschuld-beleid’;
- vooronderzoek intrekkingsbeleid asielvergunningen en effect op vluchtelingen;
- (bijdragen aan quick scan ‘Kind in het Centrum 2.0’ , door werkgroep Kind het AZC.
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Indicatoren 
Op de gekozen actuele thema's: zorgvuldige asielprocedure; afschaffen grensdetentie; ruime toepassing
van beschermingsgronden; goede opvang; Europese Migratie agenda; veilige en waardige terugkeer:

• Impact op beleidsmakers en politici;
• zichtbare initiatieven en (bijdrage aan) publicaties;
• agendering en advisering intern;
• beleidsvoorbereiding;
• (coördinatie) interne monitors t.b.v. beleidsbeïnvloeding.

Producten en begroting 
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten op het gebied van beleidsbeïnvloeding asiel 
betreft het product A3.1 in de begroting. Dit betreft een inzet van 4.497 uren van het Landelijk Bureau en
€ 175.000 externe kosten.

3.2.3 Beleidsbeïnvloeding integratie

Doel: VluchtelingenWerk draagt aantoonbaar bij aan een betere positie van vluchtelingen, gericht op 
volwaardige participatie in de samenleving.

De collectieve belangenbehartiging in het domein integratie richt zich meerjarig op het waarborgen van 
de integratierechten van vluchtelingen, het wegnemen van drempels en het bevorderen van de 
participatie van vluchtelingen op de thema’s rechtspositie, gezinshereniging, huisvesting, inburgering, 
inkomen, werk, maatschappelijke participatie, naturalisatie en hervestiging.

In 2016 is Nederland voorzitter van de VN-conferentie over hervestiging (ATCR). VluchtelingenWerk 
treedt op als NGO-gastheer. Dit betekent een belangrijk momentum voor een substantiële verhoging van
het quotum van uitgenodigde vluchtelingen in Nederland.

Activiteiten
De afdeling Belangenbehartiging richt zich in 2016 in ieder geval op de volgende onderwerpen binnen 
het vluchtelingen- en integratiebeleid in Nederland:

1. soepele gezinshereniging
met name afschaffen nareistermijn en monitoren effecten van hogere aantallen op beleid en praktijk
2. geen verdere aantasting van de (materiële) rechtspositie
wat betreft verblijfszekerheid en inkomen, en dan met name verbetering toekenning toeslagen
3. een ruime hervestiging/quotumbeleid
met name voor Syriërs;  volgen invulling nieuw quotumbeleid (2016-2020) 
4. snelle en kwalitatief goede decentrale huisvesting en soepele overgang vanuit de centra
5. een adequaat inburgeringsbeleid, inclusief voorlichting en een geschikt aanbod
o.a. lobby in het kader van evaluatie herziene Wet inburgering
6. noodzakelijke steun voor maatschappelijke begeleiding
zorgdragen dat (rijks)overheid voldoende financiering beschikbaar stelt voor de maatschappelijke 
begeleiding van vluchtelingen (door VluchtelingenWerk)
7. geen verdere uitbreiding van integratievereisten voor vluchtelingen
o.a. volgen effect van (mogelijke) invoering participatieverklaring en wet Taaleis in de bijstand
8. soepele naturalisatie
ook voor pardonners, en geen verlenging van de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar voor 
vluchtelingen (wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap)
9. expliciete aandacht voor de specifieke positie van vluchtelingen en aanvullende maatregelen ter 
bevordering van participatie van vluchtelingen, o.a. goede uitwerking van IntegratieAkkoorden van SZW.
10. bijzondere aandacht voor kwetsbare personen bij alle voorgaande thema's.

Monitors en eventueel extern onderzoek, gebaseerd op de (regionale) praktijk, ondersteunen de 
beleidsbeïnvloeding. Voor 2016 gaat het om de volgende plannen:

- Prakijkervaringen van vluchtelingen met inburgering na de herziene Wet inburgering (interne 
monitor)
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- Effect van ‘maatschappelijke begeleiding’ op participatie en integratie van vluchtelingen (extern 
onderzoek)  

- (Voorbereiding) VluchtelingenWerk IntegratieBarometer

Indicatoren
Op de gekozen actuele thema's: gezinshereniging, (materiële) rechtspositie, hervestiging, huisvesting, 
inburgering, maatschappelijke begeleiding, naturalisatie, integratievoorwaarden en positie op de 
arbeidsmarkt:

• Impact op beleidsmakers en politici;
• Zichtbare initiatieven en (bijdrage aan) publicaties;
• agendering en advisering intern;
• beleidsvoorbereiding;
• (Coördinatie) interne monitors t.b.v. beleidsbeïnvloeding.

En daarnaast:
• VluchtelingenWerk heeft haar rol als co-chair van de ATCR goed ingevuld en ook haar stempel 

gedrukt op de activiteiten.

Producten en begroting 
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten op het gebied van beleidsbeïnvloeding 
integratie betreffen de producten I3.1 en I3.4 in de begroting. Dit betreft een inzet van 2.254 uren van 
het Landelijk Bureau en € 728.000 externe kosten.

3.2.4 Draagvlak 

Doel: VluchtelingenWerk is zichtbaar en herkenbaar in Nederland en draagt bij aan een draagvlak in de
samenleving ten aanzien van asielopvang en vluchtelingen.

Draagvlak is de noodzakelijke basis voor duurzame vluchtelingenbescherming. Het is daarom belangrijk 
om te werken aan draagvlakbevordering voor vluchtelingen in Nederland. We doen dat door te werken 
aan veranderingen in kennis, houding en gedrag. 

Het bevorderen van draagvlak betekent werken aan kennis over vluchtelingen. Het is belangrijk dat 
Nederlanders weten wat een vluchteling is, waarom mensen vluchten, waarom bescherming zo 
belangrijk is en waarin een vluchteling zich onderscheidt van andere migranten. 

Daarnaast is het van groot belang om de houding van Nederlanders tegenover vluchtelingen positief te 
beïnvloeden. Dat doen we door de verhalen van vluchtelingen te vertellen. Wat hebben ze meegemaakt,
wat bracht hen er toe om te vluchten? Persoonlijke verhalen raken, roepen emotie op en halen 
vluchtelingen uit de anonimiteit. 

Draagvlak is ook zichtbaar in het gedrag van mensen, bijvoorbeeld door de groei van onze achterban 
(nieuwe vrijwilligers, donateurs of sympathisanten) aan onze organisatie. Het is belangrijk om de actieve
steun die we via draagvlakinitiatieven verwerven te borgen door deze mensen blijvend te binden aan 
VluchtelingenWerk. In 2015 zijn we gestart met het opstellen en implementeren van een 
‘klantcontactstrategie’. Deze strategie is gericht op het werven en behouden van verschillende groepen 
‘klanten’ (donateurs, vrijwilligers en sympathisanten). Doel is het opbouwen van een duurzame relatie 
met hen en deze versterken. Zo maken we zichtbaar dat veel mensen zich sterk maken voor 
vluchtelingen en er in de samenleving belang wordt gehecht aan de bescherming van vluchtelingen. 

Het campagnethema en de speerpunten die de afdeling Belangenbehartiging ieder jaar vaststelt zijn 
richtinggevend voor de activiteiten en middelen die de teams communicatie, fondsenwerving en pers 
inzetten om aantoonbaar draagvlak te realiseren. Daarnaast bieden we ondersteuning aan de regionale 
stichtingen op het gebied van communicatie, fondsenwerving en persvoorlichting. Om dit doel te 
bereiken, ontwikkelt de afdeling Belangenbehartiging tal van activiteiten op het terrein van 
communicatie, fondsenwerving en persvoorlichting, te weten:
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Marketing en communicatie 

Activiteiten
• Corporate communicatie: VluchtelingenWerk Magazine, Jaarverslag, folders en rapporten;
• Evenementen: Wereldvluchtelingendag, campagne-evenement en overige evenementen;
• Digitale communicatie: Website www.vluchtelingenwerk.nl, actiewebsites, intranet en de e-mail-

Nieuwsbrief, Facebook;
• Nationale Postcode Loterij NPL): werkzaamheden die volgen uit de afspraken met de NPL, 

zoals bijdragen aan door de NPL gesponsorde tv-programma's en activiteiten van derden die 
worden ondersteund vanuit het draagvlakfonds;

• Draagvlak: periodiek onderzoek naar draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving;
• Campagnes: uitwerking campagnethema in een brede publiekscampagne;
• Voorlichting: activiteiten gericht op bewustwording en draagvlakbevordering, bijvoorbeeld 

Voetsporen, inserts en deur-tot-deur werving.

Beoogde resultaten
• de bekendheid en waardering voor VluchtelingenWerk is gegroeid;
• het aantal sympathisanten is toegenomen;
• de binding met sympathisanten is versterkt;
• het merk VluchtelingenWerk is sterker geworden (in samenwerking met de Verenigingsstaf).

Indicatoren
• het aantal sympathisanten is gegroeid door het ontwikkelen van (laagdrempelige) 

handelingsperspectieven;
• aantal ontvangers van de e-mailnieuwsbrief groeit met 5.000;
• het aantal bezoekers aan onze website groeit met 50.000;
• aantal likes op Facebook stijgt met 5.000;
• aantal deelnemers aan activiteiten groeit (hierbij gaat het bijvoorbeeld om ondertekenaars van een 

petitie, bezoekers van een evenement, deelnemers aan een virale actie, puzzelaars);
• de klantcontactstrategie is voor alle voor communicatie relevante klantgroepen geïmplementeerd 

en er zijn initiatieven ondernomen om deze te optimaliseren;
• de toegenomen binding van vrijwilligers en sympathisanten blijkt uit een groeiende waardering van 

deze groepen voor het werk van VluchtelingenWerk en uit de toegenomen participatie van deze 
groepen:
– meer vrijwilligers ontvangen VluchtelingenWerk Magazine
– de email-Nieuwsbrief wordt beter gelezen (click through rate omhoog van 28% naar 32%)
– meer mensen hebben gereageerd op de ontwikkelde handelingsperspectieven.

Persvoorlichting

Activiteiten
Het beantwoorden van vragen en doen van woordvoering, maar ook proactief nieuws maken en 
‘casting’.

Beoogde resultaten
• de bekendheid en waardering voor VluchtelingenWerk is gegroeid
• het merk VluchtelingenWerk is sterker geworden (in samenwerking met de Verenigingsstaf)

Indicatoren
• de bekendheid en waardering VluchtelingenWerk groeit of blijft minimaal gelijk (blijkt uit 

Charibarometer 2017);
• aantal volgers op Twitter groeit met 2.500;
• het realiseren van vrije publiciteit via de media is een belangrijke methode om zichtbaarheid voor 

VluchtelingenWerk te bewerkstelligen. Die zichtbaarheid richt zich op de campagne en gekozen 
speerpunten en dat is ook terug te zien in de mediaresultaten

○ Het campagnethema en elk speerpunt heeft tenminste het mediaresultaat zoals 
ingeschat in een vooropgezet persplan

○ Voor de relevante actualiteiten heeft VluchtelingenWerk middels reactieve inzet 
mediakansen benut;
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• de klantcontactstrategie is voor alle voor pers relevante klantgroepen geïmplementeerd en er zijn 
initiatieven ondernomen om deze te optimaliseren.

Fondsenwerving

Activiteiten
Werving van donateurs en het versterken van de relatie met hen door middel van een 
loyaliteitsprogramma (informeren, betrekken en binden); ontwikkelingen in de markt volgen, innovatief 
zijn, experimenteren met nieuwe fondsenwervingsmethoden en –kanalen

Beoogde resultaten
• het aantal nieuwe donateurs is toegenomen;
• de binding met donateurs is versterkt;
• het merk VluchtelingenWerk is sterker geworden (in samenwerking met de Verenigingsstaf).

Indicatoren
• het aantal donateurs stijgt tot 52.500;
• de kwaliteit en klantvriendelijkheid van de donateursservice blijft hoog;
• de klantcontactstrategie is voor alle voor fondsenwerving relevante klantgroepen geïmplementeerd 

en er zijn initiatieven ondernomen om deze te optimaliseren;
• de toegenomen binding van donateurs blijkt uit een hogere bijdrage en minder opzeggingen.  

Producten en begroting 
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten op het gebied van draagvlak betreffen de 
producten V3.1 tot en met V3.5  in de begroting. Dit betreft een inzet van 12.650 uren van het Landelijk 
Bureau en € 1.640.000 externe kosten.

3.2.5 Internationaal programma 

Doel: VluchtelingenWerk levert via het versterken van zusterorganisaties een zichtbare bijdrage aan 
rechtsbescherming voor asielzoekers en vluchtelingen buiten Nederland.

Nog steeds wordt het overgrote deel van de vluchtelingen opgevangen in de regio (van conflicten) en 
aan de buitengrenzen van Europa. De asielsystemen in deze landen zijn vaak onvoldoende op orde 
waardoor er een reëel risico bestaat dat asielzoekers niet de noodzakelijke bescherming krijgen. Het 
internationaal programma biedt vanuit internationale solidariteit ondersteuning aan zusterorganisaties in 
deze landen.

Het internationaal programma is gericht op capaciteitsversterking van zusterorganisaties die (rechts-) 
bescherming aan vluchtelingen bieden. Ten behoeve van het internationaal programma is in 2013 een 
meerjarenstrategie opgesteld en goedgekeurd door de Verenigingsraad voor de periode 2014-2016. In 
deze periode ligt de focus op de westelijke Balkan, Turkije en Kenia. Vanaf 2016 zal onder het 
internationaal programma ook aandacht worden besteed aan capaciteitsversterking in landen aan de 
binnengrenzen van de EU en in noord-Afrika. Zelfstandig en via partnerschappen met andere 
internationale organisaties levert VluchtelingenWerk actief een bijdrage aan de rechtsbescherming van 
vluchtelingen in deze regio/landen. Naast andere noden is rechtsbescherming een basale sociale 
veiligheid. Andere organisaties richten zich met name op onderdak, voedsel en medische zorg. 
VluchtelingenWerk is de enige organisatie die de expertise op het gebied van rechtsbescherming en 
juridische begeleiding heeft. In onze aanpak werken we vraaggestuurd. Door langdurige 
samenwerkingsrelaties aan te gaan kunnen we goed inspelen op de vraag.

In 2016 voeren we projecten uit in Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Turkije (waar al 
financiering voor is) en zetten we volgens de meerjarenstrategie in op het verkrijgen van financiering 
voor projecten voor tenminste € 750.000. Ook blijven we inzetten op het meer zichtbaar en bekend 
maken van het internationaal programma.

Beoogde resultaten
• zusterorganisaties in bovengenoemde regio/landen zijn na ondersteuning door 

VluchtelingenWerk in staat zelfstandig (rechts)bescherming te realiseren voor asielzoekers en 
vluchtelingen;
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• Om dit resultaat in de periode 2014-2016 te behalen, worden deze zusterorganisaties, al dan 
niet in samenwerking met internationale organisaties, ondersteund door experts van 
VluchtelingenWerk. Uiteindelijk zijn zij zo beter in staat om op te komen voor de belangen van 
vluchtelingen en zijn zij daarin een gesprekspartner voor hun overheden, rechtsbijstand- 
verleners en/of UNHCR. VluchtelingenWerk Nederland heeft hiervan profijt ten behoeve van de 
eigen activiteiten in Nederland.

Indicatoren
• VluchtelingenWerk heeft een programma internationale rechtsbescherming waarbinnen 

projecten naar wederzijdse tevredenheid met zusterorganisaties worden uitgevoerd;
• de projecten worden geëvalueerd op zichtbare bijdrage aan rechtsbescherming voor 

asielzoekers en vluchtelingen buiten Nederland en relatie met de uitvoeringspraktijk van 
VluchtelingenWerk in Nederland;

• VluchtelingenWerk wordt internationaal door partijen als ECRE en UNHCR erkend als partner 
die toegevoegde waarde levert: dit heeft positief effect op de internationale lobby en 
samenwerking;

• Er is projectfinanciering gerealiseerd voor tenminste € 750.000.

Producten en begroting
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten betreft het product A3.3 in de begroting. Dit 
betreft een inzet van 1.830 uren van het Landelijk Bureau en € 150.000 externe kosten.
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3.3 Begeleiding

Doelstelling: De afdeling begeleiding faciliteert de regionale stichtingen van de Vereniging 
VluchtelingenWerk Nederland om begeleiding te bieden op een manier die asielzoekers tijdens en na 
de asielprocedure in staat stelt de regie over hun leven te houden en de begeleiding van de regionale 
stichtingen leidt er toe dat vluchtelingen een stap hoger kunnen zetten op de participatieladder en 
daardoor beter in staat zijn om een zelfstandig bestaan in Nederland op te bouwen.

3.3.1 Algemeen

Zoals elders in dit werkplan ook beschreven vindt in 2016 de verdere implementatie plaats van de 
veranderingen binnen de vereniging. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze van samenwerking tussen 
de regionale stichtingen en de afdeling begeleiding. Dit implementatie traject vraagt veel van alle 
medewerkers en het is belangrijk om in gezamenlijkheid te monitoren waar knelpunten ontstaan. Waar 
mogelijk zal de afdeling begeleiding oplossingen aandragen voor gesignaleerde problemen, best 
practices verzamelen en intern leren bevorderen en waar nodig met externe partijen afspraken maken 
om de uitvoering van het werk in de regionale stichtingen te vergemakkelijken. 

Faciliteren van de inzet van betaalde medewerkers en vrijwilligers in de regionale stichtingen
De medewerkers van VluchtelingenWerk in het hele land bieden begeleiding aan asielzoekers en 
vluchtelingen, van aankomst tot zelfstandigheid. De afdeling begeleiding faciliteert het uitvoerende werk 
in de regionale stichtingen met deskundigheidsbevordering, interne beleidskaders, 
samenwerkingsafspraken, financiering en werkwijzen. VluchtelingenWerk combineert uitvoerend werk 
met signalering ten behoeve van belangenbehartiging. Een deel van het uitvoerende werk wordt 
bekostigd uit verenigings-middelen, zodat de daar verkregen kennis en ervaring kan worden ingezet in 
het kader van belangenbehartiging. In samenwerking met de regionale stichtingen zoekt de afdeling 
begeleiding naar een balans tussen de inzet van vrijwilligers als een vorm van burgerkracht, betaalde 
medewerkers en deskundige, professionele dienstverlening. De inzet van vrijwilligers is een belangrijk 
instrument om een brug te helpen bouwen tussen asielzoekers en vluchtelingen en de Nederlandse 
samenleving. Vrijwilligers zetten zich in op een zeer breed en divers terrein en kunnen daarbij rekenen 
op professionele ondersteuning om effectief te kunnen werken aan de vele vraagstukken waar 
asielzoekers en vluchtelingen in Nederland zich voor geplaatst zien:

• in alle fasen van de asielprocedure biedt VluchtelingenWerk informatie en vervult een rol als 
intermediair. Samen met de asielzoeker en diens advocaat zetten we ons in voor een 
zorgvuldige rechtsbescherming: in onze samenwerking met alle organisaties in de keten streven
we naar zorgvuldigheid in de asielprocedure en staat het menselijke aspect voorop. Onze 
werkwijze is er op gericht asielzoekers zoveel mogelijk te betrekken bij de asielprocedure;

• na statusverlening biedt VluchtelingenWerk ondersteuning tijdens de eerste stappen in een 
gemeente tot inburgering en van gezinshereniging tot ondersteuning bij het vinden van werk. 
Onze werkwijze in gemeenten is er op gericht dat vluchtelingen een stap naar boven kunnen 
zetten op de 'participatieladder'. De participatieladder is één van de instrumenten om participatie
en zelfstandigheid te beschrijven. De ladder loopt van trede 1 (geïsoleerd) tot trede 6 (betaald 
werk of hiervoor geschikt).

• VluchtelingenWerk zet zich in om, indien geen bescherming nodig is, afgewezen asielzoekers te
ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze omtrent (duurzame) zelfstandige 
terugkeer waarbij terugkeer niet de uitkomst hoeft te zijn. 

(Europese) projectsubsidies
De afdeling Begeleiding richt zich verder op diversificatie van de financiering. Via projectontwikkeling, 
acquisitie en samenwerking met fondsen, bedrijven en partners werken we aan kansen voor 
asielzoekers en vluchtelingen. In 2015 is het nieuwe Europees Asiel, Migratie en Integratie Fonds 
(AMIF) van start gegaan, waarmee mogelijkheden ontstaan voor langer lopende projecten. Binnen de 
vereniging heeft de afdeling Begeleiding een scharnierfunctie. Enerzijds hebben we een faciliterende rol 
naar de regionale stichtingen, anderzijds hebben we een bewakende rol namens de subsidiegevers en 
fondsen. Ook ligt het penvoerderschap van projecten zowel gericht op asiel als op integratie met 
landelijke financiering (EU-fondsen, ministeries, grote fondsen) en met landelijke 
samenwerkingspartners bij de afdeling Begeleiding.
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Beheer van contacten met landelijke financiers
De afdeling begeleiding zorgt tevens voor het aanvragen, beheren en verantwoorden van middelen ten 
behoeve van de vereniging als geheel, waar het gaat om landelijke financiers van activiteiten in 
bijvoorbeeld de centrale opvang, maar ook verantwoording van landelijke projecten bij 
vermogensfondsen, Europese fondsen, etc. Met deze financiers, onder meer het Ministerie van V&J, 
vindt regelmatig overleg plaats over actuele ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de financiering
van deze activiteiten.

3.3.2 Voortgang 2015
Voor het tweede jaar op rij start het jaar 2015 met relatieve rust bij het aantal asielaanvragen, vanaf 
april/mei is er een forse toename te zien. Op basis van de wereldwijde situatie rond vluchtelingen is de 
verwachting dat dit hoge aantal in 2015 langer aanhoudt. De kosten stijgen enorm, de flexibiliteit die 
gevraagd wordt van de regio's is een stuk groter, de kwaliteit van asielprocedure en opvang staan verder
onder druk. Het werk op het terrein van gezinshereniging stijgt meer dan ooit tevoren. De taakstelling in 
de gemeenten is enorm. Het werk rond maatschappelijke begeleiding en inburgering groeit mee. De 
regionale stichtingen slagen er gelukkig nog in om voldoende vrijwilligers te vinden om al het werk rond 
asielprocedure en maatschappelijke begeleiding uit te voeren. Het aantal deelnemers aan 
scholingsactiviteiten die de afdeling Begeleiding aanbiedt ten behoeve van de vrijwilligers stijgt met 
50%.
In 2015 wordt verder uitwerking gegeven aan het verenigingsbesluit tot verandering. Dit besluit heeft 
vanaf 2016 gevolgen voor de samenwerking en aansturing van het uitvoerende werk in de regio's. 
Hierbij is geen sprake van een bezuiniging, maar staan kwaliteit, uniformiteit en efficiency van het 
proces voorop.
Onder druk van moeilijke economische omstandigheden besluit het bestuur van een organisatie op het 
terrein van duurzame en zelfstandige terugkeer om de eigen stichting ('Maatwerk bij Terugkeer') op te 
heffen. Voor VluchtelingenWerk en afgewezen asielzoekers gaat hier een samenwerkingspartner 
verloren. VluchtelingenWerk besluit om aanvullende fondsen te zoeken via het EU-fonds AMIF om een 
deel van de werkzaamheden ten behoeve van afgewezen asielzoekers over te nemen.
We zitten in het derde jaar van project Startbaan, gericht op het toeleiden naar werk van vluchtelingen. 
We bouwen de samenwerking op dit terrein met andere fondsen en bedrijven verder uit. Een 
impactstudie naar de maatschappelijke meerwaarde van ons werk ten behoeve van asielzoekers en 
vluchtelingen laat een goed resultaat zien.

3.3.3 Begeleiding asiel

Rechtsbescherming

Doel: Door goede voorlichting en doorverwijzing hebben asielzoekers zo goed mogelijk grip op hun 
asielprocedure, kunnen zij hierin een actieve rol spelen en krijgen zij goede rechtsbescherming.

Activiteiten
De afdeling Begeleiding faciliteert het uitvoerende werk van de regionale stichtingen op het gebied van 
asiel en rechtsbescherming door afstemming met de andere betrokken organisaties, door 
deskundigheidsbevordering en door het verwerven en verantwoorden van diverse subsidies, bij de NPL,
het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en diverse (Europese) 
fondsen. VluchtelingenWerk biedt via twee wegen begeleiding op het gebied van rechtsbescherming: in 
de asielzoekerscentra en via Regionale Steunpunten Rechtsbescherming in een aantal gemeenten.
Om onze taak bij rechtsbescherming tijdens de asielprocedure en in alle soorten AZC's zo goed mogelijk
uit te voeren, ondersteunt de afdeling Begeleiding het uitvoerende werk met kennisuitwisseling, 
protocollen en scholing en advies. Daartoe wordt een netwerk onderhouden van werkbegeleiders in de 
centra die onderling kennis en best practices delen. Op diverse niveaus worden beleidsvraagstukken 
met de regionale stichtingen besproken. Daarbij wordt gestreefd naar een zo uniform mogelijke 
uitvoering door de verschillende regionale stichtingen.
Via de trainers van de afdeling wordt een breed pakket aan deskundigheidsbevordering voor betaalde 
medewerkers en vrijwilligers aangeboden. In afstemming met beleidsmedewerkers, consulenten en 
werkbegeleiders vertalen zij de ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de asielprocedure naar 
concrete handvatten voor de begeleiding. Met de regionale stichtingen vindt nauwe afstemming plaats 
omtrent onderwerpen die aan bod moeten komen en de frequentie en plaats van de 
deskundigheidsbevordering. Zo wordt er steeds voorzien in een passend aanbod.
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De wijzigingen in de asielprocedure, de voortdurende inzet van de overheid op versnelling in combinatie 
met versobering stelt ons voor vragen in hoeverre die snelheid en versobering ten koste gaan van 
rechtsbescherming, hoe wij ons hier in samenspraak met de advocatuur en werkbegeleiders tegenover 
opstellen en blijven streven naar een zo goed mogelijk begrip van de asielzoeker over diens eigen 
procedure. 
Door het toenemend aantal asielverzoeken en de vele nieuwe locaties die worden geopend stijgt de 
vraag naar cursussen en training van (nieuwe) vrijwilligers flink. Ook is het aantal verblijfsgerechtigden 
gestegen waardoor er een explosieve toename is ontstaan van het aantal gezinsherenigingen en de 
vraag naar scholing op dat gebied. Onderwerpen waar veel behoefte aan is op dit moment zijn o.a. 'de 
asielprocedure´,  'omgaan met dwingend en agressief gedrag' en 'gesprekstechnieken' gericht op de 
centrale opvang'. Daarnaast is er veel vraag naar informatie over de landen waar de grootste groepen 
asielzoekers nu vandaan komen; Syrië en Eritrea. De landendagen komen aan deze behoefte tegemoet.
Via de inzet in Regionale Steunpunten Rechtsbescherming borgen de regionale stichtingen een vorm 
van toegang tot advies,doorverwijzing en begeleiding bij specifieke juridische vragen van vluchtelingen 
na statusverlening. De regelgeving in Nederland is de laatste jaren complexer geworden; gemeenten 
moeten steeds meer taken met steeds minder geld uitvoeren. Vluchtelingen lopen het risico dat zij 
onvoldoende advies en ondersteuning krijgen bij vragen rond gezinshereniging, verlenging van 
vergunningen en soortgelijke vluchtelingspecifieke vragen. De Regionale Steunpunten 
Rechtsbescherming vormen een aanvulling op bestaande voorzieningen vanuit gemeenten, bedoeld om
de toegankelijkheid voor (ex-)asielzoekers en vluchtelingen te waarborgen en eventuele gaten te dichten
in ondersteuning op verblijfsrechtelijk terrein. In 2015 worden de effecten van de decentralisatie en 
transitie ten aanzien van gevolgen voor rechtsbescherming gemonitord.

Beoogd resultaat
• Medewerkers van VluchtelingenWerk hebben de juiste deskundigheid door kennisoverdracht en

vaardigheidstraining;
• Alle asielzoekers zijn tijdig en volledig voorgelicht over de betekenis van de asielprocedure, de 

rol van de verschillende betrokken organisaties en wat van de asielzoeker zelf wordt verwacht;
• Onze dienstverlening, voorlichtingsmaterialen en werkprocessen zijn aangepast aan de 

veranderingen in wet- en regelgeving;
• In alle AZC's wordt juridische begeleiding geboden conform het productenboek 

VluchtelingenWerk;
• Alle regionale stichtingen kunnen tolken inzetten  bij de  juridische begeleiding;
• Regionale Steunpunten Rechtsbescherming monitoren eventuele effecten van gemeentelijk 

beleid op het gebied van rechtsbescherming.

Indicatoren
• Het bereik van Training & Opleiding (T&O) voldoet aan de vraag van de regionale stichtingen, 

het aanbod wordt als kwalitatief goed ervaren;
• De begeleiding in de centrale opvang wordt uitgevoerd conform het productenboek en met 

integraal gebruik van VVS;
• Het bereik van cliënten in de centrale opvang is > 80%; 
• Regionale Steunpunten Rechtsbescherming hebben bijgedragen aan het verbeteren van de 

toegang tot rechtsbescherming en het gezamenlijk monitoren van gevolgen van gemeentelijk 
beleid op de rechtsbescherming aan de hand van actieve juridische dossiers.

Opvang

Doel: VluchtelingenWerk levert een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in de 
opvang van asielzoekers.

Activiteiten
Het werk van VluchtelingenWerk in de asielprocedure is gericht op het verkrijgen van bescherming voor 
hen die dat nodig hebben. We richten ons, op bescheiden niveau, ook op de omstandigheden om de 
asielprocedure heen. Meer dan éénderde van de mensen in asielzoekerscentra is een kind, jonger dan 
18 jaar, heeft geen eigen asielprocedure maar wordt wel geconfronteerd met de gevolgen van de 
asielprocedure. Sinds 2012 heeft VluchtelingenWerk zich met  projecten die door het EVF zijn 
gefinancierd, ingespannen voor deze kwetsbare groep middels een muziekproject, een 
voorlichtingsproject over de asielprocedure, kinderspreekuren en workshops rond het belang van 
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kinderrechten in de asielprocedure. In 2016 zullen we hier met financiering van AMIF een nieuw vervolg 
aan geven via het project “Eigen Wijs”.
Daarnaast zullen wij kinderen van vluchtelingen en asielzoekers opnieuw een 'weekje ertussenuit' 
aanbieden door onze jaarlijkse Kindervakantieweken. Deze activiteit is al meer dan 25 jaar een beproefd
concept waar ieder jaar weer vele kinderen (en hun ouders) van kunnen genieten.

Beoogd resultaat
• De kindervakantieweken zijn georganiseerd;
• Via het project “Eigen Wijs” wordt voorlichting over de asielprocedure gegeven aan 

meereizende kinderen en worden voor kinderen in 20 à 25  AZC's spreekuren georganiseerd en
wordt in 30 AZC's met een lagere school binnen het terrein een vorm van muziekonderwijs 
aangeboden, waarbij nauw samengewerkt wordt met de Kindertelefoon en het COA. 

Indicatoren
• Minimaal 350 kinderen en 75 eenoudergezinnen nemen deel aan de kindervakantieweken;
• Het project “Eigen Wijs” wordt uitgevoerd conform planning en begroting.

Gezinshereniging

Doel: Het bieden van juridische begeleiding waardoor vluchtelingen hun recht op gezinsleven kunnen 
uitoefenen.

Activiteiten
Voor veel vluchtelingen geldt dat zij pas een echte start met de integratie in Nederland kunnen maken, 
als zij met hun achtergebleven gezinsleden zijn herenigd. Gezinshereniging is pas mogelijk na een 
langdurige en complexe procedure. VluchtelingenWerk biedt juridische begeleiding bij deze procedure, 
die meestal start in een asielzoekerscentrum en wordt afgerond na vestiging in de gemeente. Voor 
VluchtelingenWerk is gezinshereniging een belangrijke activiteit, die constant moet worden aangepast 
op basis van veranderend overheidsbeleid en situaties in landen van herkomst. Gezinshereniging 
benadrukt het belang van de landelijke dekking van VluchtelingenWerk, de vluchteling-specifieke 
juridische kennis en de samenhang tussen activiteiten in asielzoekerscentra en gemeenten. De afdeling 
begeleiding faciliteert de kennisuitwisseling en het delen van best practices binnen de vereniging, 
ondersteunt dit werk met programmageld en actualiseert de werkwijze.

Beoogd resultaat 
• De werkprocessen voor ondersteuning bij gezinshereniging zijn actueel;
• Themadagen en cursussen voor ondersteuning bij gezinshereniging zijn uitgevoerd met brede 

deelname uit de regionale stichtingen;
• Alle vluchtelingen die recht hebben op gezinshereniging krijgen goede voorlichting en juridische 

begeleiding.

Duurzame terugkeer

Doel: Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen in vertrouwen alle mogelijke opties bespreken en krijgen 
informatie of  worden doorverwezen waardoor zij in staat zijn een bewuste keuze te maken.

Activiteiten
Blijkt na een zorgvuldige asielprocedure dat bescherming in Nederland niet aan de orde is, dan geeft 
VluchtelingenWerk voorlichting over alle opties en mogelijke scenario's. Het in vertrouwen kunnen 
spreken over alle opties is het belangrijkste doel van de inzet van VluchtelingenWerk. Zo lang mensen 
hier zijn, blijven we met hen in gesprek. We borduren voort op methodieken die we de afgelopen jaren in
projecten hebben ontwikkeld en richten ons op een meer coachende vorm van gespreksvoering. 
Terugkeer is niet een noodzakelijke uitkomst, maar een optie. Als terugkeer aan de orde is, streeft 
VluchtelingenWerk naar een duurzame, zelfstandige vorm van terugkeer. Onder duurzaam verstaan we 
een mate van sociale veiligheid voor de afgewezen asielzoeker die hem/haar de ruimte biedt om een 
nieuw perspectief in het land van herkomst te zien en waarbij sprake is van voldoende perspectief om 
zelfstandig terug te keren. Veel landen van herkomst bevinden zich in meer of mindere mate in een 
'post-conflict' situatie en zijn een samenleving in opbouw. Voor afgewezen asielzoekers hangt het 
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ontwikkelen van een nieuw perspectief samen met bijvoorbeeld de acceptatie van de uitkomst van de 
asielprocedure, een actieve betrokkenheid tijdens de asielprocedure, de mogelijkheid talenten en 
competenties te ontwikkelen of in te zetten in een netwerk of specifieke voorzieningen als medische 
hulp. Er is niet één oplossing, niet één vraag die elke afgewezen asielzoeker stelt rond terugkeer, iedere
situatie is uniek. VluchtelingenWerk informeert over alle opties en werkt samen met alle organisaties die 
actief zijn op dit terrein.

Bovenstaande activiteiten vonden tot voor kort voornamelijk plaats in de centrale opvang. Onze inzet op 
terugkeer wordt dankzij AMIF subsidie vanaf eind 2015 uitgebreid met twee nieuwe, landelijke projecten 
gericht op vrijwillige en duurzame terugkeer: Het project 'Een Nieuw Hoofdstuk' leidt tot een landelijk 
pakket in gemeenten van voorlichting en begeleiding van cliënten die terugkeer overwegen, aansluitend 
op ons werk in de centrale opvang. Het project 'Met Opgeheven Hoofd' zorgt voor een goed ontvangst 
van vluchtelingen die terugkeren in landen van herkomst, zodra zij daadwerkelijk besluiten om terug te 
keren. Dit doen wij in goede samenwerking met partnerorganisaties in Nederland en in landen van 
herkomst. 

Beoogd resultaat
• Alle uitgeprocedeerde asielzoekers in de AZC's zijn voorgelicht over hun juridisch perspectief en

de mogelijkheden van duurzame terugkeer;
• Zolang mensen hier zijn blijven we in gesprek, zonder vooropgestelde uitkomst van de 

gesprekken;
• Via de Regionale Steunpunten Rechtsbescherming of via projecten in de gemeenten bieden we 

ondersteuning;
• De samenhang en doorgaande lijn van begeleiding in de hele organisatie van AZC tot steunpunt

in gemeenten ten aanzien van duurzame terugkeer is versterkt;
• Er is een netwerk met NGO's in Nederland en in landen van herkomst ontwikkeld/onderhouden 

waarnaar wij onze cliënten in vertrouwen kunnen doorverwijzen.

Indicatoren
• VluchtelingenWerk heeft op alle locaties (aparte) spreekuren met goed opgeleide vrijwilligers, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van een open en meer coachende vorm van gesprekken richting
toekomstoriëntatie;

• Er heeft kennisuitwisseling, discussie en training plaatsgevonden over landelijke samenhang en 
doorgaande lijn in de begeleiding op dit onderwerp, waar nodig zijn protocollen opgesteld of 
aangepast;

• Het NGO netwerk functioneert naar tevredenheid;
• Op basis van monitoring is de vereniging in staat om het welbevinden van teruggekeerde 

cliënten te volgen;
• Het project 'Een Nieuw Hoofdstuk' wordt uitgevoerd conform planning en begroting;
• Het project 'Met opgeheven Hoofd' wordt uitgevoerd conform planning en begroting.

Producten en begroting 
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten op het gebied van begeleiding asiel betreffen 
de producten A1.1 tot en met A1.12 en A2.4 in de begroting. Dit betreft een inzet van 21.033 uren van 
het Landelijk Bureau en € 13.820.000 externe kosten.

3.3.3 Begeleiding integratie 

Maatschappelijke begeleiding

Doel: Het bevorderen van de zelfstandigheid van vluchtelingen, zodat ze een stap naar boven kunnen 
zetten op de participatieladder.

Activiteiten
De afdeling Begeleiding ondersteunt het uitvoerende werk van de regionale stichtingen in de gemeenten
via kennisuitwisseling, protocollen en scholing (ter bevordering van 'Sterk Merk'). De eisen die worden 
gesteld aan vluchtelingen om zelfredzaam te zijn en in te burgeren zijn de afgelopen jaren toegenomen. 
Het transitieproces waarbij taken en middelen van de rijksoverheid zijn overgedragen naar gemeenten 
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gaat gepaard met verdergaande bezuinigingen. Dit leidt tot veranderingen in het werkveld en stelt zowel 
vluchtelingen als VluchtelingenWerk voor de nodige uitdagingen.
VluchtelingenWerk streeft ernaar om vluchtelingen vanaf aankomst bij vestiging in een gemeente zo 
snel mogelijk naar zelfredzaamheid te begeleiden. In dit proces bieden we de begeleiding zoveel 
mogelijk op maat aan. De financiering van maatschappelijke begeleiding door gemeenten blijft onder 
druk staan door afnemende middelen vanuit de rijksoverheid. Voor vluchtelingen kan het aanbod 
verschralen of diensten worden mogelijk op grotere afstand aangeboden. Ook streven gemeenten naar 
meer allianties en samenwerkingsverbanden op het maatschappelijk terrein. Net als in voorgaande jaren
zal VluchtelingenWerk in 2016 een interne monitor uitvoeren om de gevolgen van bezuinigingen en 
transitie voor de maatschappelijke begeleiding in kaart te brengen. Het wegvallen of verslechteren van 
deze vorm van ondersteuning bij de start in Nederland kan grote gevolgen hebben voor vluchtelingen in 
hun traject naar het ontwikkelen van zelfredzaamheid.
De afdeling Begeleiding ondersteunt de regionale stichtingen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun 
werk door middel van verdere ontwikkeling en implementatie van het productenboek. De trainers 
vormen een belangrijke schakel in het vertalen van beleidsmatige ontwikkelingen en praktijk naar een 
passend aanbod op het gebied van deskundigheidsbevordering. Bij alle integratie-onderwerpen is dat 
meer gericht op vaardigheidstraining. Het aanbod van T&O is vooral gericht op de inzet van de regionale
stichtingen op het gebied van maatschappelijke begeleiding, de sociale participatie en ter ondersteuning
van projecten. VluchtelingenWerk moet haar werkwijze aanpassen aan de hogere aantallen 
vluchtelingen en hun herkomst (hoger of lager opgeleid, wisselende afstand tot arbeidsmarkt, 
traumatische ervaringen in bijvoorbeeld Syrië achter de rug). De veranderingen vragen veel van alle 
medewerkers binnen de vereniging. 
Ook op integratie gebied stijgt ten gevolge van de hoge instroom de vraag naar 
deskundigheidsbevordering.
Door de breedte van het werkveld is de vraag vrij divers, onderwerpen als 'omgaan met psychosociale 
problemen' en 'omgaan met dwingend gedrag' blijven veelgevraagd. Daarnaast worden de themadagen 
goed bezocht.  

Beoogd resultaat
• Aan de vraag van regionale stichtingen is voldaan en zij zijn ondersteund bij de uitvoering van 

de maatschappelijke begeleiding, onder andere door middel van training en opleiding met een 
groot bereik en hoge waardering voor de kwaliteit van die trainingen en opleidingen;

• Via de interne monitor maatschappelijke begeleiding zijn de gevolgen van actuele 
ontwikkelingen in kaart gebracht;

• De regionale stichtingen zijn ondersteund bij acquisitie en/of samenwerking met nieuwe 
partners.

Indicatoren
• Het productenboek is actueel en geïmplementeerd;
• 1.500 vrijwilligers en medewerkers hebben deelgenomen aan trainingen en scholingen;
• De interne monitor gericht op maatschappelijke begeleiding is uitgevoerd, uitkomsten zijn intern 

en extern gedeeld en waar nodig verwerkt in verbetervoorstellen;
• De regionale stichtingen hebben hun netwerk/samenwerkingsrelaties met zakelijke partners 

vergroot.

Inburgering 

Doel: Via de regionale stichtingen stellen we vluchtelingen in staat op het hoogst haalbare niveau in te 
burgeren.

Activiteiten
Zoals VluchtelingenWerk in de asielprocedure uitleg geeft over alle betrokken organisaties en alle 
mogelijke uitkomsten van de asielprocedure, zo geeft VluchtelingenWerk ook uitleg over het totale 
aanbod aan inburgeringscursussen zodat vluchtelingen goed geïnformeerd zijn en een eigen keuze 
kunnen maken.
Mede onder invloed van de veranderde regelgeving, waarbij vluchtelingen zelf verantwoordelijk zijn voor
de inkoop van een inburgeringscursus , bieden de regionale stichtingen van VluchtelingenWerk een 
eigen aanbod inburgering. Vanuit onze deskundigheid rond vluchtelingen stellen we – naast het 
keurmerk 'Blik op Werk' - landelijk een kwaliteitsnorm onder het 'white label' en doen we per regio een 
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aanbod afhankelijk van de situatie in die regio (bereikbaarheid, stad/platteland). Sommige regionale 
stichtingen voeren dit geheel zelfstandig uit, andere regionale stichtingen werken samen met 
taalaanbieders. Om deze inburgeringsactiviteiten te kunnen uitvoeren hebben de betreffende regionale 
stichtingen het keurmerk 'Blik op Werk' verkregen, zodat gezamenlijk landelijke dekking van het 
inburgeringsaanbod gerealiseerd kan worden. In 2016 werken we met de regionale stichtingen aan 
consolidatie van de kwaliteit van het aanbod, inclusief de consolidatie van de in 2015 verplichte nieuwe 
module rond Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). 

Beoogd resultaat
• Vluchtelingen zijn op de juiste wijze en zo volledig mogelijk geïnformeerd en voorgelicht over de

mogelijkheden van inburgeren;
• De regionale stichtingen zijn ondersteund bij het evalueren en verder ontwikkelen van het eigen 

regionale aanbod, inclusief de implementatie van de ONA module.

Indicatoren
• Vluchtelingen ronden met succes hun inburgeringstrajecten af;
• Regionale stichtingen behouden hun keurmerk door middel van het keurmerk 'Blik op Werk' en 

een interne audit;
• Kwaliteitsbewaking binnen de Vereniging voor de eigen activiteiten inburgering is verder 

ontwikkeld.

Sociale participatie 

Doel: Vluchtelingen in staat te stellen hun isolement te doorbreken en een stap naar boven te zetten op
de participatieladder.

Activiteiten
Voor vluchtelingen vormen hoofdzakelijk drie factoren een belemmering voor sociale participatie in de 
Nederlandse samenleving: onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, een slechte financiële 
positie (mede als gevolg van afstand tot arbeidsmarkt, noodzakelijke hoge uitgaven aan leges en 
gezinshereniging) en het gebrek aan een sociaal netwerk. Via diverse landelijke en gemeentelijke 
activiteiten spant VluchtelingenWerk zich in om de sociale participatie te verbeteren. In aanvulling op de 
inburgeringscursus die vluchtelingen volgen, is de gelegenheid tot het oefenen van de taal via 
taalcoaches een belangrijk instrument. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan netwerkopbouw door 
vluchtelingen. In 2015 heeft VluchtelingenWerk een project (EuroWijzer, met subsidie van SZW) 
uitgevoerd gericht op schuldpreventie. Dit project heeft nog geen vervolg gekregen. Wij zetten in op 
financiering voor de langere termijn.
In de regionale stichtingen worden veel meer activiteiten en projecten uitgevoerd gericht op sociale 
participatie, hier beperken we ons tot de landelijke activiteiten.

Beoogd resultaat
• Het werk van budgetcoaches gericht op schuldpreventie en voorkomen van verder sociaal 

isolement kan worden gecontinueerd;
• Er is een nieuw project ontwikkeld ter ondersteuning van sociale participatie van vluchtelingen in

gemeenten.

Indicatoren
• De mogelijkheden voor verduurzaming van de financiering voor 'EuroWijzer' zijn onderzocht en 

acquisitie is gestart;
• De mogelijkheden voor verduurzaming van de financiering voor een nieuw participatieproject 

zijn onderzocht en de acquisitie is gestart.

Arbeidsparticipatie

Doel: Vluchtelingen in staat te stellen hun inkomenspositie te verbeteren en een stap naar boven te 
zetten op de participatieladder door de arbeidsparticipatie van vluchtelingen te verhogen.
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Activiteiten
VluchtelingenWerk consolideert in 2016 haar activiteiten ten behoeve van arbeidsparticipatie van 
vluchtelingen. Al jaren voeren we landelijke projecten uit, bouwen we aan een intern netwerk en werken 
we samen met externe partners, zoals Manpower en Accenture, aan het vergroten van de 
arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Door deze netwerken en samenwerking zijn we beter in staat om 
voor vluchtelingen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en voor werkgevers om adequater te 
zoeken naar vluchtelingen met de juiste competenties en werknemersvaardigheden om hun vacatures 
te vervullen. Via enkele projecten zoals het door de NPL gefinancierde project 'Startbaan' (uitvoering 
samen met UAF, afronding voorjaar 2016) of via de samenwerking met Start Foundation, kunnen we 
vluchtelingen een extra duwtje in de rug geven door een financiële bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van hun profiel. 

De afdeling Begeleiding en de regionale stichtingen werken samen in een 'programma 
arbeidsparticipatie vluchtelingen' waarin we de regionale kansen en de landelijke financiering aan elkaar
verbinden in combinatie met kennis uitwisseling, methodiekontwikkeling en projectontwikkeling. 
Ook verbeteren wij de manier waarop we de impact van onze activiteiten zichtbaar kunnen maken en 
onderzoeken wij andere wijzen van financiering zoals een 'social impact bond'.

Onze inzet op arbeidsparticipatie wordt dankzij AMIF subsidie vanaf eind 2015 uitgebreid met een 
landelijk project, 'Vluchtelingen Investeren in Participeren'. Dit project heeft als doel om 1.500 
vluchtelingen, samen met werkgevers, opleiders en lokale overheden voor te bereiden op werk door via 
een integrale aanpak, die aansluit op Inburgering (IB), barrières bij vluchtelingen, werkgevers en 
overheid voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingen te verminderen waardoor vluchtelingen de kans 
krijgen zelfbewust keuzes te maken.

Beoogd resultaat
• Via projecten zoals “Startbaan” (waar we samen met UAF gedurende de projectperiode 600 

vluchtelingen naar werk begeleiden en plaatsen), kleinere projecten en ondersteuning rond 
arbeidsparticipatie zijn meer vluchtelingen aan het werk en nemen meer vluchtelingen deel in 
een traject dat toeleidt naar werk;

• Projecten zijn uitgevoerd en verantwoord conform de afspraken met de subsidiegevers;
• De regionale stichtingen zijn ondersteund in het opzetten van een structuur en netwerk zodat zij 

in staat zijn om vluchtelingen te begeleiden naar trede 4, 5 of 6 van de participatieladder, de 
werkwijze is vastgelegd in het productenboek.

Indicatoren
• Projectaanvragen zijn ontwikkeld in overleg met de regionale stichtingen, gebaseerd op de 

actuele situatie waarin vluchtelingen in Nederland zich bevinden;
• Het aantal vluchtelingen dat betaald of onbetaald werk heeft gevonden wordt gemonitord, 

samenwerking binnen en buiten de organisatie gericht op kennis van arbeidsparticipatie van 
vluchtelingen is verder uitgebouwd;

• De samenwerking met Manpower en Accenture is geëvalueerd en voor de toekomst zijn nieuwe
doelen geformuleerd;

• Het project 'Vluchtelingen Investeren in Participeren' wordt uitgevoerd conform planning en 
begroting.

Producten en begroting 
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten op het gebied van begeleiding integratie 
betreffen de producten I1.1 tot en met I1.7 en I2.3 in de begroting. Dit betreft een inzet van 13.080 uren 
van het Landelijk Bureau en € 1.975.000 externe kosten.

3.3.4 Begeleiding – werving baten

Doel: VluchtelingenWerk initieert projecten die de huidige positie van asielzoekers en vluchtelingen 
verbeteren. Daarbij vormen deze projecten een onmisbare aanvulling op de structurele/basis 
activiteiten en financiering. 
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N.B. Gezien de beoogde organisatieverandering is het mogelijk dat in 2016 de regionale stichtingen 
minder capaciteit beschikbaar hebben voor projectontwikkeling en acquisitie, het Landelijk Bureau zal 
dan een extra inspanning moeten leveren.

Activiteiten
VluchtelingenWerk heeft als kennisorganisatie en als uitvoerende organisatie een goed beeld van de 
situatie van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Als we 'knelpunten' signaleren, beoordelen we 
of het aan VluchtelingenWerk is om iets aan zo’n knelpunt te doen en alleen via belangenbehartiging of 
ook in de vorm van begeleiding (in samenwerking, landelijk of regionaal). Zo ontwikkelen we voorstellen 
voor projecten en zoeken we naar mogelijkheden om deze te financieren. Dit doen we zowel bij 
Nederlandse als bij Europese fondsen. In 2016  werken we voor het eerst met projecten die het nieuwe 
AMIF financiert. De voorschriften en regels van het nieuwe fonds moeten worden vertaald naar nieuwe 
formats en afspraken binnen de organisatie. Binnen de vereniging intensiveert de afdeling Begeleiding 
de samenwerking met de regionale stichtingen op het gebied van projectontwikkeling. Ook versterken 
we de inspanning om samenwerkingsverbanden met bedrijven aan te gaan op grond van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De belangrijkste processen die binnen de vereniging 
verbeterd kunnen worden, betreffen a) de uitwisseling van project ideeën en knelpunten, b) de 
deskundigheid op het gebied van fondsenwerving en acquisitie bij bedrijven, c) de uniformering van 
begroten, de inrichting van administratieve processen en verantwoording.

Beoogd resultaat
• We consolideren ons netwerk binnen de vereniging en daarbuiten ten behoeve van 

projectontwikkeling en verbeteren het gezamenlijke ontwikkel- en aanvraagproces;
• Binnen VluchtelingenWerk versterken we de capaciteit om projecten te ontwikkelen, te 

financieren, uit te voeren en te verantwoorden, met speciale aandacht voor het nieuwe AMIF;
• We zoeken meer samenwerking met bedrijven, die vanuit het streven naar maatschappelijk 

verantwoord ondernemen bereid zijn om een bijdrage te leveren. Deze ondersteuning via 
bedrijven is vooral gericht op inzet van kennis en netwerken

• Penvoerderschap van landelijke projecten met financiering via EU-fondsen, ministeries, grote 
fondsen en met landelijke samenwerkingspartners ligt bij het landelijk Bureau, afdeling 
begeleiding.

Indicatoren
• De voorschriften vanuit het AMIF en ervaringen met eerdere projecten zijn vertaald naar formats

en werkafspraken binnen VluchtelingenWerk;
• Het aantal samenwerkingsverbanden met bedrijven op grond van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen is uitgebreid;
• Het bedrag aan toegekende subsidies voor projecten is minimaal gelijk aan voorgaande jaren.

Producten en begroting 
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten op het gebied van werving baten betreffen het
product B1.1 in de begroting. Dit betreft een inzet van 1.070 uren van het Landelijk Bureau en € 10.000 
externe kosten.

33



Werkplan en Begroting VluchtelingenWerk Nederland 2016

3.4 Expertise 

Doelstelling: De deskundigheid van VluchtelingenWerk draagt bij aan een goede (rechts)positie van 
asielzoekers en vluchtelingen.

3.4.1 Algemeen

De afdeling Expertise zorgt ervoor dat de kennis die relevant is voor de rechtspositie van asielzoekers 
en vluchtelingen aanwezig is binnen de vereniging en daadwerkelijk wordt benut om de (rechts)positie 
van vluchtelingen te verbeteren. Dat doet de afdeling door actuele, relevante en kwalitatief 
hoogwaardige informatie en adviezen aan te bieden aan regionale stichtingen, de advocatuur en aan 
medewerkers van het Landelijk Bureau ten behoeve van de collectieve belangenbehartiging. Ook 
ondersteunt de afdeling in belangrijke individuele zaken, als de ernst van een zaak dit vereist of in 
verband met invloed op andere zaken. Daarnaast beheert de afdeling Expertise het Vluchtelingenfonds.

De afdeling verricht deze activiteiten zowel ten aanzien van de programmalijn Asiel (op de onderwerpen 
asielprocedure en land-van-herkomst-informatie) als ten aanzien van de programmalijn Integratie 
(materiële rechtspositie van vluchtelingen). Daarnaast vervult de afdeling een algemene inhoudelijke 
informatiefunctie, waarbij collega's op de hoogte worden gesteld van belangrijke publicaties van 
overheidsbronnen, en draagt zij bij aan de content van de website van VluchtelingenWerk Nederland.

Omdat de afdeling een adviserende taak heeft en de behoeften van haar klantgroepen wisselend is 
hanteert de afdeling een dynamische wijze van prioriteiten. De afdeling Expertise richt zich op 
onderwerpen die relevant zijn voor de missie; waarover veel vragen binnenkomen; die urgent zijn; en/of 
waarbij de inschatting is dat er juridisch succes is te behalen. Van tijd tot tijd worden de prioriteiten op 
basis van deze criteria herijkt. Dit gebeurt ten minste eenmaal gedurende een jaar. 

Strategisch procederen
Een bijzondere activiteit binnen de afdeling Expertise is 'strategisch procederen'. Deze activiteit betreft 
de strategische inzet op onderwerpen van groot belang voor de rechtspositie van asielzoekers, door in 
nauwe samenwerking met rechtswetenschappers en advocaten procedures te initiëren bij de Europese 
Hoven (EHRM en Hof van Justitie). Doelstelling is om wijziging van staand beleid of nationale 
rechtspraak met negatieve consequenties voor grote groepen asielzoekers en vluchtelingen, te 
veranderen.

Coördinatie signalering
De afdeling vervult de coördinerende rol voor de signaleringsfunctie die de Vereniging 
VluchtelingenWerk heeft. Deze signaleringsfunctie is het vermogen van de vereniging met al haar 
betaalde en onbetaalde medewerkers om misstanden door beleid of in de uitvoering van beleid (of juist 
best practices in de uitvoering van beleid) (1) op te merken en (2) ervoor te zorgen dat deze signalen ter
beschikking komen van de beleidsmedewerkers die deze kunnen inzetten bij hun beleidsbeïnvloedende 
werkzaamheden. Door de diepgaande en brede kennis die de consulenten van de afdeling Expertise 
hebben en de centrale positie die de afdeling inneemt (binnen de vereniging en tussen veel van de 
relevante organisaties en personen in de asielprocedure en de periode van integratie zoals advocaten, 
belangenorganisaties, experts en rechterlijke macht) zijn de consulenten in staat de signalen die 
binnenkomen over misstanden ten aanzien van asielzoekers, vluchtelingen en uitgeprocedeerden te 
vertalen en door te geven aan de relevante medewerkers binnen de organisatie. Uitgangspunt is 
bovendien dat mensen die signalen opbrengen altijd terugkoppeling krijgen van wat met het signaal is 
gedaan.

Behoeften- en waarderingsonderzoek
Om alle kennis zo goed mogelijk te benutten, is kennisuitwisseling binnen de vereniging, zowel tussen 
regionale stichtingen onderling als tussen regionale stichtingen en het Landelijk Bureau, van cruciaal 
belang. Om onze dienstverlening nog beter te kunnen afstemmen op de behoeften van onze klanten 
vindt jaarlijks een behoeften- en waarderingsonderzoek plaats onder de afnemers van onze diensten.

Samenwerking met Stichting Migratierecht Nederland
In 2015 is een samenwerking gestart met de nieuw opgerichte Stichting Migratierecht Nederland SMN), 
die is voortgekomen uit het inmiddels opgeheven Forum. SMN houdt zich bezig met de juridische 
informatievoorziening aan advocaten op het gebied van regulier vreemdelingenrecht. Gezien de 
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samenhangende werkvelden van de afdeling Expertise en SMN wordt nadrukkelijk verdere 
samenwerking nagestreefd. Dit uit zich in het gezamenlijk uitgegeven vakblad Asiel- en Migrantenrecht, 
samenwerking op het gebied van de beheerde databases Migratieweb en VluchtWeb en bij de 
organisatie van bijscholingsbijeenkomsten voor advocaten.

Helpdesk en VluchtWeb

De eerste hoofdactiviteit binnen de afdeling Expertise (voor de beide programmalijnen Asiel en 
Integratie) wordt gevormd door het verstrekken van advies en informatie door middel van de Helpdesk. 
De Helpdesk kan in individuele zaken van asielzoekers en vluchtelingen advies op maat verlenen. Dit 
gebeurt aan advocaten, die veelal de belangrijkste spelers zijn in de asielprocedure, en aan 
medewerkers van VluchtelingenWerk die betrokken zijn bij de verdere begeleiding van asielzoekers en 
vluchtelingen. De afdeling geeft aan bepaalde onderwerpen prioriteit. Bepalend daarvoor zijn o.m. het 
belang van de onderwerpen voor het bereiken van de missie van VluchtelingenWerk, de actualiteit en 
het aantal vragen van klanten in relatie tot de capaciteit van de afdeling. De prioriteiten die gelden ten 
tijde van het opstellen van het werkplan worden hieronder per team vermeld. Deze prioriteiten kunnen 
op grond van veranderende omstandigheden worden aangepast en hebben dus steeds een voorlopig 
karakter.

Signaleringsfunctie
De Helpdesk heeft een belangrijke rol binnen de hiervoor genoemde signaleringsfunctie binnen de 
vereniging. In het dagelijkse contact met medewerkers, advocaten en anderen krijgen consulenten zicht 
op expliciete signalen van misstanden en trends, die zij naar gelang het belang delen met de afdelingen 
Belangenbehartiging en Begeleiding. In verband met de omgevingsscan zal in 2016 met bijzondere 
aandacht worden gelet op signalen die betrekking hebben op:

– zorgvuldigheid van procedures als gevolg van bezuinigingsmaatregelen en hogere aantallen;
– de gevolgen in uitvoering van de implementatie van de Procedure- en Opvangrichtlijnen;
– Gezinsherenigingsproblematiek;
– Toeslagenproblematiek;
– Huisvestingsproblematiek.

De tweede hoofdactiviteit binnen de afdeling Expertise betreft de online databank VluchtWeb. 
VluchtWeb is een unieke verzameling van informatie die onmisbaar is voor belangenbehartigers in 
asielzaken en voor een optimale materiële rechtspositie van vluchtelingen. VluchtWeb bevat eigen 
publicaties (introducties, handleidingen, notities) over tal van onderwerpen relevant voor de praktijk van 
alledag van advocaten en medewerkers van regionale stichtingen, jurisprudentie voorzien van 
samenvatting en kenmerken, land-van-herkomst-informatie, publicaties van en verwijzingen naar andere
relevante organisaties, etc. Deze stukken worden op dagelijkse basis aangevuld met de meest up-to-
date informatie die door de consulenten verzameld en bewerkt wordt. De UPdate blijft, als 
organisatorisch onderdeel van VluchtWeb, met ruim 2.000 abonnees een belangrijke publicatie door 
middel waarvan kennisoverdracht en advisering plaatsvindt, onder meer ten behoeve van de juridische 
belangenbehartiging van asielzoekers en vluchtelingen.

In de paragrafen Asiel en Integratie worden per programmalijn de bijzondere aandachtspunten benoemd
die onder de producten VluchtWeb en Helpdesk in 2016 zijn voorzien.

3.4.2 Voortgang 2015

De grote aantallen vluchtelingen en nareizende familieleden in combinatie met belangrijke 
veranderingen in het beleid van de overheid op het gebied van asiel, leidt tot een aanzienlijk zwaardere 
belasting van de afdeling Expertise:

• In de periode januari tot juli 2015 kreeg de Helpdesk ongeveer 25% meer vragen dan in 
dezelfde periode één jaar eerder. Dit aantal is met name toe te schrijven aan het grote aantal 
vragen inzake nareis en inzake landen van herkomst informatie;

• In 2015 zijn diverse grote wijzigingen in het beleid voorbereid en geïmplementeerd, met name 
de afschaffing van de POK toets en de implementatie van de Procedure- en Opvangrichtlijn. Dit 
had met name tot gevolg dat de expertise van de afdeling actief en op verzoek verhoogd werd 
ingezet richting externe en externe beleidsmedewerkers en ten behoeve van trainingen aan 
medewerkers van regionale stichtingen;
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• De invoering van de coördinatiefunctie signalering heeft verder tot gevolg dat de afdeling een 
grotere, meer centrale rol speelt tussen medewerkers van regionale stichtingen en externe en 
interne beleidsmedewerkers.

3.4.3 Expertise asiel 

Doel: VluchtelingenWerk biedt optimale deskundigheid op maat voor begeleiding en rechtsbijstand aan
asielzoekers en ten behoeve van belangenbehartiging.

Activiteiten
Asielprocedure
Het team Asielprocedure zal aan twee onderwerpen in ieder geval prioriteit geven:

• De (effecten van) wijzigingen asielprocedure, door OPTIMA e.d. en implementatie Procedure- 
en Opvangrichtlijnen:
◦ Juridisch inhoudelijke advisering aan beleidsmedewerkers ten aanzien van voorgestelde 

wijzigingen van de asielprocedure;
◦ Monitoring van de effecten van belangrijke wijzigingen (zoals de mogelijke afschaffing van 

het eerste gehoor, de toepassing van het onderzoek rond medisch steunbewijs en de 
grensprocedure, de werking van de marginale toets in combinatie met het afschaffen van de
POK, de introductie van de mogelijkheid voor de staatssecretaris om asielverzoeken buiten 
behandeling te stellen, niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond te verklaren en de 
introductie van een officiële grensprocedure);

◦ Duidelijkheid over de coördinatie van de signaleringsfunctie, d.w.z. het team Asielprocedure 
zal  binnen de vereniging duidelijk vragen om signalen over (ongewenste) gevolgen van de 
wijzigingen.

• Toegang tot Europa en intra-EU solidariteit
◦ Analyse van en advisering over Europese initiatieven die te maken hebben met toegang tot 

Europa en intra-EU solidariteit, waarvan mag worden verwacht dat deze in 2016 hoog op de
EU agenda staan. 

Landeninformatie
Het team Landeninformatie zal aan de volgende onderwerpen in ieder geval prioriteit geven:

– De gevolgen van de afschaffing van de marginale toets/ POK moeten zich nog uitwijzen. De 
verwachting is dat advocaten, medewerkers van VluchtelingenWerk en mogelijk medewerkers 
van rechtbanken meer aandacht zullen geven aan het onderbouwen van geloofwaardigheid en 
daartoe vaker en diepgaande landeninformatie nodig zullen hebben. Het team Landeninformatie
zal daarbij een belangrijke rol spelen. Ook zal het team in samenwerking met het team 
Asielprocedure verder monitoren hoe de vollere geloofwaardigheidstoets inhoudelijk in 
procedures uitwerkt;

– De Nederlandse overheid blijft een voortrekkersrol spelen op het gebied van Europese 
landeninformatie. In 2015 deed zij dat o.a. door een belangrijke bijdrage te leveren aan het 
EASO netwerk Somalië en andere samenwerkingsverbanden aan te gaan. 
Het team Landeninformatie zal in samenwerking met andere NGO's de kwaliteit, transparantie 
en volledigheid van de Europese landenrapporten monitoren ten behoeve van het juiste gebruik 
door beslisambtenaren en rechtshulpverleners in de (Nederlandse) asielpraktijk;

– de situatie in het Midden Oosten en andere delen van de wereld blijft instabiel en zorgt voor 
hoge aantallen mensen die bescherming zoeken. Het team Landeninformatie zal hier in 2016 op
anticiperen door kennis en expertise op te bouwen en te delen met betrekking tot bijvoorbeeld 
Jemen, Egypte en Oekraïne;

– Ook behoudt het team aandacht voor landeninformatie ten aanzien van andere belangrijke 
landen als Libie, Irak, Syrië, Eritrea, Afghanistan, Sri Lanka en China. Ten aanzien van Eritrea 
zal met name worden gemonitord in hoeverre de overheid (te) strenge herkomstchecks doet;

– Onder verwijzing naar de passage over strategisch procederen, zal het team Landeninformatie 
op verzoek ondersteuning verlenen op bijvoorbeeld het onderwerp verwesterde vrouwen;

– Als gevolg van een succesvolle aanbestedingsprocedure zal het team Landeninformatie in 2016
onafhankelijke landenrapporten schrijven voor de Refugee Status Determination sectie van de 
UNHCR in Genève. Halfjaarlijks wordt bepaald welke rapporten de afdeling gaat leveren en of 

36



Werkplan en Begroting VluchtelingenWerk Nederland 2016

dit op naam van VluchtelingenWerk of van de UNHCR gepubliceerd wordt. 

Strategisch procederen

De rechtspositie van asielzoekers en vluchtelingen wordt niet alleen beïnvloed door de politieke en
beleidsmatige keuzes, die VluchtelingenWerk door middel van lobby tracht te beïnvloeden, maar ook 
door uitspraken van rechters. Uit de omgevingsanalyse blijkt de noodzaak dat door middel van
strategisch procederen de grenzen van de EU en internationaal recht worden geïdentificeerd. In 
procedures voor de Europese rechter wordt nationale regelgeving getoetst aan internationale en 
Europese normen. Deze procedures dragen bij aan de verbetering van de positie van asielzoekers en 
vluchtelingen. Het strategisch procederen vormt dan ook een aanvulling op de beleidsbeïnvloeding. 

In 2015 zijn vier zaken ondersteund. In twee zaken is een vergunning verleend. Mogelijk lopen de twee 
overige zaken nog door in 2016. Dan zullen de verdere stappen in die procedure worden ondersteund.

In 2016 willen we het verdere verloop van de overige in 2015 geselecteerde zaken verder ondersteunen,
deze zaken gaan over vluchtelingschap en verwesterde vrouwen alsmede op herhaalde aanvragen.

In 2016 zal ook een procedure worden ondersteund rondom het humanitair visum om toegang te krijgen 
tot Europa in het kader van internationale bescherming.

In 2016 zal voorts de slotconferentie van het project worden georganiseerd. Tijdens deze conferentie 
zullen we stil staan bij de lessen die dit project ons heeft geleerd alsook de concrete resultaten die het 
ons heeft opgeleverd.

Beoogd resultaat
• Medewerkers van regionale stichtingen en relevante derden hebben, onder meer door gebruik 

van VluchtWeb en advisering vanuit de Helpdesk, voldoende actuele en praktische informatie, 
en weten deze in het juiste perspectief te plaatsen, om asielzoekers en vluchtelingen goed te 
kunnen begeleiden en hun (individuele en collectieve) belangen te behartigen;

• De advocatuur beschikt, onder meer door het gebruik van VluchtWeb en advisering vanuit de 
Helpdesk, over actuele informatie en duiding waarmee zij optimaal kan opkomen voor de 
rechten van asielzoekers en vluchtelingen;

• De Helpdesk voorziet advocaten in complexe en belangwekkende zaken inhoudelijk van 
hoogwaardig advies. De Helpdesk voorziet ook medewerkers van regionale stichtingen en het 
Landelijk Bureau ten aanzien van de belangrijkste onderwerpen van hoogwaardige kennis en 
advies;

• Een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande landeninformatie (Country of Origin 
Information) voor het internationale publieke domein te gebruiken door beleidsmakers, 
beslismedewerkers, landeninformatieonderzoekers, advocaten en rechters wereldwijd;

• De advocatuur in de aanmeldcentra wordt ondersteuning op maat geboden door de 
documentalisten om optimaal te kunnen opkomen voor de rechten van asielzoekers;

• De WRV draagt eraan bij dat de praktijk van de asieladvocatuur op hoog niveau blijft;
• Signalen ten aanzien van misstanden in de uitvoering van overheidsbeleid zijn door 

medewerkers van regionale stichtingen via de Helpdesk onder de aandacht gebracht van de 
relevante medewerkers van het Landelijk Bureau, er is op toegezien dat er terugkoppeling 
plaats vindt ten aanzien van de opvolging van de signalen.

Strategisch procederen:
• Er is proactief verder geprocedeerd op twee deelonderwerpen van de geselecteerde thema's 

gericht op verbetering van de positie van asielzoekers;
• Er is een 'good practice' ontwikkeld op het gebied van het strategisch procederen;
• Er is meer duidelijkheid over de betekenis van het recht op een van de deelonderwerpen.

Indicatoren
• Goede waardering (7 of hoger) in jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek, waarin ook de 

coördinatie van de signaleringsfunctie wordt meegenomen;
• Adviezen van de Helpdesk worden gebruikt in (beroeps)zaken en worden, bijvoorbeeld ten 

aanzien van land van herkomst informatie, regelmatig aangehaald in rechterlijke uitspraken;
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• Kennis en deskundigheid ingezet voor ten minste 3 trainingen of themadagen van T&O;
• Kennis en advies zijn ingezet voor de belangrijkste beleidsbeïnvloedingstrajecten;
• Signalen die door de afdeling zijn uitgezet hebben geleid tot inzet op beleids- of 

uitvoeringsveranderingen of daadwerkelijke veranderingen;
• Het deelnamepercentage aan de WRV bijeenkomst is hoog en de kwaliteit van de 

bijeenkomsten wordt als hoog aangemerkt door deelnemers en organisatoren;
• Op aanmeldcentra wordt de kennisfunctie van VluchtelingenWerk (documentalisten) door de 

Raad van Rechtsbijstand als laagdrempelig en hoogwaardig ervaren; 
• Hetzelfde aantal vragen aan de Helpdesk als voorgaande jaar;
• Hetzelfde aantal raadplegingen van Vluchtweb als voorgaande jaar;
• Minstens twee onafhankelijke landenrapporten in opdracht van UNCHR.

Strategisch procederen:
• In een concrete zaak is betoogd dat er prejudiciële vragen gesteld dienen te worden;
• Er is op twee deelonderwerpen die in 2015 zijn geselecteerd verder geprocedeerd;
• Er is een zaak aanhangig gemaakt bij een Europees Hof;
• Advocaten en academici en (internationale) NGO's zijn zich bewust van de activiteiten van 

VluchtelingenWerk op dit gebied.

Producten en begroting 
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten op het gebied van expertise asiel betreffen de
producten A2.1 tot en met A2.3, A2.5 en A2.6 en A3.2 in de begroting. Dit betreft een inzet van 18.710 
uren van het Landelijk Bureau en € 221.000 externe kosten.

3.4.4 Expertise integratie

Doel: VluchtelingenWerk biedt optimale deskundigheid op maat voor verbetering van de rechtspositie 
van vluchtelingen.

Activiteiten
Het team Integratie zal in 2016 in ieder geval prioriteit geven aan het volgende:

• Ook in 2016 wordt verwacht dat het aantal nareizende gezinsleden hoog zal zijn. Te verwachten
is dan ook dat de behoefte aan up-to-date informatie en advies groot blijft. Het team Integratie 
zal door middel van beantwoording van vragen aan de Helpdesk, het verzorgen van up-to-date 
schriftelijke informatie via VluchtWeb, bijdragen aan trainingen en themadagen, en 
ondersteuning van beleidsmedewerkers, voorzien in de behoefte aan informatie op dit punt. De 
volgende knelpunten zullen in 2016 daarbij in ieder geval aandacht krijgen: 
◦ nareistermijn; 
◦ nareis bij minderjarigen; 
◦ nareis van meerderjarigen; 
◦ nareis na nareis; 
◦ bestendig verblijf; 
◦ intrekking van de afgeleide asielstatus; 
◦ gezinshereniging op grond van art. 8 EVRM; 

• Inburgering: door actieve en kwalitatief hoogstaande kennisontwikkeling ten aanzien van 
wetgeving en beleid, actualisatie van introducties en ondersteuning van 
beleidsbeïnvloedingstrajecten; door de verhoogde instroom meer vraag naar 
inburgeringstrajecten;

• Toeslagenproblematiek: door actieve signalering van misstanden bij de uitbetaling van 
toeslagen aan vluchtelingen en betrokkenheid bij het gesprek hierover met de relevante 
overheidsinstanties;

• Betere aansluiting van centrale opvang naar decentrale huisvesting en een snellere integratie: 
door kennisontwikkeling op het gebied van regelgeving  rond huisvesting, naturalisatie, sociale 
zekerheid en werk.

38



Werkplan en Begroting VluchtelingenWerk Nederland 2016

In 2016 wordt samengewerkt met het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Naar verwachting 
neemt KIS in zijn werkplan voor 2016 het thema vluchtelingen op. VluchtelingenWerk is uitgenodigd om 
te adviseren over de mogelijke onderwerpen.

Vluchtelingenfonds
Vanuit de afdeling Expertise worden gelden ter beschikking gesteld aan de regionale stichtingen die 
ieder een regionaal Vluchtelingenfonds beheren. Deze fondsen hebben tot doel financieel bij te dragen 
in de kosten van asielzoekers en vluchtelingen bij gezinshereniging (vliegtickets), leges, 
daggeldvergoedingen en bijzondere noden. De administratie en monitoring van deze regionale 
Vluchtelingenfondsen wordt gedaan binnen de afdeling Expertise. Een belangrijk issue voor 2016 is het 
verwerven van voldoende (extra) middelen om tegemoet te komen aan de groei van het beroep dat op 
het Vluchtelingenfonds wordt gedaan.

Beoogd resultaat 
• Medewerkers van regionale stichtingen en relevante derden hebben, onder meer door gebruik 

van VluchtWeb en advisering vanuit de Helpdesk, voldoende actuele en praktische informatie, 
en weten deze in het juiste perspectief te plaatsen, om asielzoekers en vluchtelingen goed te 
kunnen begeleiden en hun (individuele en collectieve) belangen te behartigen;

• De Helpdesk voorziet medewerkers van regionale stichtingen en het Landelijk Bureau ten 
aanzien van de belangrijkste onderwerpen van hoogwaardige kennis en advies;

• Signalen ten aanzien van misstanden in de uitvoering van overheidsbeleid zijn door 
medewerkers van regionale stichtingen via de Helpdesk onder de aandacht gebracht van de 
relevante medewerkers van het Landelijk Bureau, er is op toegezien dat er terugkoppeling 
plaats vindt ten aanzien van de opvolging van de signalen.

Indicatoren
• Goede waardering in jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (waarin ook de coördinatie van de 

signaleringsfunctie wordt meegenomen);
• kennis en deskundigheid ingezet voor ten minste 3 trainingen of themadagen van T&O;
• kennis en advies zijn ingezet voor de belangrijkste beleidsbeïnvloedingstrajecten;
• signalen die door de afdeling zijn uitgezet hebben geleid tot inzet op beleids- of 

uitvoeringsveranderingen of daadwerkelijke veranderingen;
• Vergelijkbaar aantal vragen aan de Helpdesk;
• Vergelijkbaar aantal raadplegingen van VluchtWeb.

Producten en begroting
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten op het gebied van expertise integratie 
betreffen de producten I2.1, I2.2, I2.4, V5.8 en V5.9 in de begroting. Dit betreft een inzet van 6.905 uren 
van het Landelijk Bureau en € 780.000 externe kosten.

39



Werkplan en Begroting VluchtelingenWerk Nederland 2016

3.5 Diensten 

Doelstelling: De afdeling Diensten richt zich op een effectievere en efficiëntere vereniging. De 
vereniging wordt versterkt door harmonisering van bedrijfsvoering en ontzorging door het aanbieden 
van een basis dienstenpakket aan haar leden. De toevertrouwde financiële middelen worden 
zorgvuldig en duurzaam beheerd.

3.5.1 Algemeen

Het percentage overheadkosten blijft voor Financiële Administratie (Finad), Personeel & Organisatie 
(P&O) en Informatie en Communicatie Technologie (ICT), constant onder het gemiddelde binnen de 
sector, zowel op het Landelijk Bureau, als bij de regionale stichtingen. Reguliere bedrijfsvoering wordt 
inbesteed om aan de basisbehoeftes te kunnen voorzien en het benodigde maatwerk daarentegen 
uitbesteed om zo een zorgvuldige interne versus externe balans te behouden. De (financiële) 
verantwoording van programma- en projectgelden moet voldoen aan eisen vanuit fondsen en subsidies, 
zoals Europese fondsen. Veiligheid wordt ons ook terecht afgedwongen rond ICT, vanuit de privacy van 
onze klanten, om daar nu een zekerheidsniveau op te bieden. Ook met het oog op de veranderopdracht 
dient vanuit Diensten waar nodig ondersteuning te worden verleend bij de opzet van de 3 nieuw te 
vormen regionale bedrijfsbureau´s.

3.5.2 Voortgang 2015

Begin 2015 is een breed ICT klanttevredenheidsonderzoek via PwC met ICT raad uitgezet met een 
meer dan representatieve respons en een redelijk tot goed resultaat. Een stevige stap voorwaarts is 
gemaakt op onze klantveiligheid door een extra slot op het VluchtelingenwerkVolgSysteem (VVS) met 
4.000 gebruikers in combinatie met een verplichte E-learning privacymodule. In 2015 laten we onze 
diensten verder proactief inspelen op de benodigde financiële, personele en digitale bedrijfsvoering in de
nieuw gefuseerde opzet van 5 regionale stichtingen, vooral waar het rekeningschema, functieboek en 
applicatiestandaards betreft. Bij die cruciale overgang per 1 januari 2016 dient de afdeling Diensten een 
duidelijk onderscheid te maken tussen de directe uitvoering van haar Landelijk Bureau dienst, als een 
brede dienstverlenende ondersteuning aan de 5 regionale bedrijfsbureaus. Begin 2016 volgt dan nog de
bouw van en medio 2016 de migratie naar een nieuw VVS systeem, waarvan alle voorbereidingen, 
zoals een onafhankelijke nulmeting en zorgvuldige consultatie, al in gang zijn gezet met de wezenlijke 
behoefte om het management aan inhoud te kunnen koppelen. 

3.5.3 Diensten

Doel: de vereniging wordt versterkt door harmonisering van bedrijfsvoering en ontzorging door het 
aanbieden van een basis dienstenpakket. De afdeling Diensten dient gezien te worden als een 
werkorganisatie ten dienste van zowel LB (bedrijfsbureau) als ondersteunend aan de bedrijfsbureaus 
van de RS.

Activiteiten 
 
Financiële Administratie
Medio 2015 wordt er bij de Finad gestart met het digitaliseren van de inkomende facturenstroom middels
een testfase en afdelingspilot op het Landelijk Bureau, dat jaarlijks ± 4.500 inkoopfacturen en ± 2.200 
verkoopfacturen heeft. Indien het systeem geschikt blijkt voor het Landelijk Bureau wordt eind 2015 tot 
een definitieve aanschaf overgegaan, waarmee de gewenste efficiency slag inzake het inkoopproces 
wordt gemaakt. De ervaringen worden daarna nog breed gedeeld met de regionale stichtingen, die er 
dan ook gebruik van zouden kunnen maken. 
Het laatste kwartaal van 2015 wordt er voor alle regionale stichtingen als het Landelijk Bureau, ofwel de 
gehele vereniging, een uniform rekeningschema en gemeenschappelijke kostendragers vastgesteld en 
ingericht. Begin 2016 worden de systemen en subsystemen conform het uniforme rekeningschema en 
gemeenschappelijke kostendragers ingevoerd. Hierbij moet nog wel bepaald worden voor de Finad of dit
in een nieuwe administratie dient te gebeuren. In het kader van vergelijkende cijfers is het niet wenselijk 
om de oude administratie van het Landelijk Bureau over te schrijven met het nieuwe rekeningschema en
gemeenschappelijke kostendragers. In het kader van de opschaling zal er ook in 2016 aandacht 
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besteed worden aan kennisdeling c.q. crisismanagement, dat zich verder zal concretiseren in de loop 
van het jaar naar vraag en behoefte.

Beoogde resultaten met indicatoren
• Jaarrekening Landelijk Bureau 2015;
• (Meer)jarenbegroting Landelijk Bureau;
• Maandelijkse (management) rapportages.

sturing vanuit financiële kengetallen op administratieve organisatie.

Budgetbeheer
Budgetbeheer ondersteunt de afdelingen van het Landelijk Bureau bij het beheer van middelen 
(eerstelijns asiel, tolkenbudget, (ontwikkeling, beheer en verantwoording van) projecten, 
Vluchtelingenfonds, programmagelden) en zorgt voor de coördinatie van het werkplan- en 
begrotingsproces, die weer doorlopen in 2016. 
Op het budgetbeheer van de eerstelijns asielactiviteiten zullen opties om te komen tot een andere wijze 
van financiering, c.q. beheer van middelen worden ontwikkeld en bekeken, in samenspraak met de 
subsidiegever. Dit proces zal naar alle waarschijnlijkheid al eind 2015 worden opgestart. Het financieel 
beheer en de verantwoording van projecten blijft een punt van aandacht, aangezien projectsubsidies 
jaarlijks ongeveer 10% van de totale baten uitmaken. De opschaling binnen de vereniging en de 
inrichting van bedrijfsbureaus zal naar verwachting leiden tot meer aandacht voor budgetbeheer binnen 
de regionale stichtingen. Afhankelijk van de specifieke vragen en behoeften zal dit zich in 2016 verder 
concretiseren.

Beoogde resultaten met indicatoren
• Ontwikkeling van een nieuw financieringssysteem voor de eerstelijns activiteiten asiel; 
• Mogelijke herijking verdeling programmagelden;
• Meer uniformering op het gebied van verantwoording projectgelden.

Personeel & Organisatie 
In 2015 is, in het kader van de veranderopdracht, intensief samen gewerkt op het gebied van P&O door 
de regionale stichtingen en het Landelijk Bureau. Dit heeft geresulteerd in één functieboek voor alle 
leden van de vereniging, een Sociaal Plan en een (zoveel mogelijk) uniforme aanpak richting 
medezeggenschapsorganen.
In 2016 zal de focus liggen op het bevorderen van samenwerking op het gebied van P&O binnen de 
vereniging. Met behoud van autonomie van de individuele leden zal worden gekeken of reeds 
ontwikkelde instrumenten kunnen worden gedeeld en nieuwe instrumenten in onderling overleg kunnen 
worden ontwikkeld.
Voordeel is dat binnen de groep P&O medewerkers gebruik kan worden gemaakt van de individuele 
kwaliteiten, kennis en ervaring.  Daarnaast kan de groep werken aan het (verder) ontwikkelen van een 
kwaliteitsstandaard op P&O gebied door deskundigheidsbevordering op het eigen vakgebied.
Daarnaast kunnen de huidige P&O medewerkers van VluchtelingenWerk Noord Nederland, 
VluchtelingenWerk Oost Nederland en het Landelijk Bureau, desgevraagd en voor zover daar ruimte 
voor is, samen met de beoogde directeur-bestuurders van de nieuw te vormen regionale stichtingen 
vaststellen of ondersteuning kan worden geboden op de P&O invulling bij het afronden van de fusie.

Beoogde resultaten met indicatoren
• Vraaggestuurd (mede) ontwikkelen van personeelsinstrumenten;
• Vraaggestuurd delen van kennis en ervaring binnen het vakgebied;
• Vraaggestuurd vormgeven van deskundigheidsbevordering op het gebied van P&O.

Op 1 juli 2016 is de behoefte van de leden van de vereniging op het gebied van P&O geïnventariseerd 
en hebben de P&O medewerkers een plan van aanpak, inclusief tijdspad, aangeleverd aan de Raad van
Bestuur op die onderdelen, waarvan tenminste vier leden en het Landelijk Bureau bereid zijn samen te 
werken.

Producten en begroting 
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten betreffen het product V4.1 in de begroting. Dit
betreft een inzet van 840 uren van het Landelijk Bureau en € 60.000 externe kosten.
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Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) 
ICT biedt eind 2015 een basispakket aan voor alle regionale stichtingen en het Landelijk Bureau. We 
bedienen hiermee ongeveer 7.500 gebruikers op bijna 2.000 werkplekken, verspreid over meer dan 250 
locaties. Begin 2015 is er een representatief en onafhankelijk ICT klanten-tevredenheidsonderzoek 
gedaan, waarop de ICT adviesraad direct een plan van aanpak heeft laten opstellen, die daarna gelijk 
is/wordt uitgevoerd en loopt tot medio 2016. In 2015 zijn daar al belangrijke stappen in gemaakt, zoals 
uitbreiding van capaciteit en bandbreedtes, en nadruk ligt in 2016 dan op verhoging van de kwaliteit van 
dienstverlening en service niveau. Dit betekent concreet dat er extra middelen beschikbaar worden 
gesteld om het plan van aanpak op te volgen en uit te voeren.

Medio 2015 is proactief een ICT actielijst opgesteld op het gebied van telefonie, hard- en software, als 
registratie & communicatie systemen om vooral zorgvuldig te anticiperen op de 10 te fuseren regionale 
stichtingen naar 3 per 1 januari 2016. Deze actielijst heeft als doel om ICT-zaken in deze stichtingen 
proactief te adresseren en de benodigde voorzorg eind 2015 en nazorg begin 2016 te kunnen leveren.   

Beoogde resultaten met indicatoren
• Applicatiesnelheid verder verhoogd en meerderheid van hardware problematiek opgelost;
• Aangescherpte servicemelding, evenals verbeterde communicatie daarbij.

Tevreden medewerkers en vrijwilligers op het hele scala van aangeboden ICT diensten.

VluchtellingenWerk Volg Systeem (VVS)
In 2015 is VVS2 strategisch doorgelicht, gevolgd door een onafhankelijke nulmeting via een 
gezaghebbend softwarebedrijf. Daaruit blijkt duidelijk de noodzaak voor een VVS3 nieuwbouw op grond 
van onvoldoende gebruikersvriendelijkheid en teveel toegepast maatwerk. Via een zorgvuldige open 
aanbesteding, waar onze huidige software leverancier uiteraard ook voor wordt gevraagd mee te doen. 
Voorafgaand aan die nieuwbouw worden eind 2015 uitgebreide consultatierondes georganiseerd met 
zowel VVS gebruikers als beheerders. Op veiligheid zijn juist in 2015 voor VVS stevige 
randvoorwaarden gelegd via een collectief gesloten ICT systeem en individuele pasjes voor VVS 
gebruikers; in het verlengde daarvan zijn interne ICT informatierichtlijnen geïntroduceerd en voor VVS 
een verplichte privacy E-learning. 
Begin 2016 wordt op basis van al dit voorwerk VVS3 ontwikkeld, lees ontworpen, wederom met externe 
ondersteuning, gegeven het kernbelang van dit klantsysteem voor VluchtelingenWerk. Daarna kan 
migratie van VVS2 naar VVS3 plaatsvinden, zodat het medio 2016 live is (overigens blijft tot dan VVS2 
volledig in de lucht, aangezien we geen enkel risico willen lopen). In de loop van 2016 willen we dan nog
verdere stappen rond veiligheid maken op structurele dossier opschoning, personele 
gebruikersregistratie en juridisch dossiereigendom.

Beoogde resultaten met indicatoren
• Breed geconsulteerd VVS3 ontwerp;
• VVS3 is strak gemigreerd vanuit VVS2.

VVS3 levert productgerichte sturingsdata op.

Producten en begroting
De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten op het gebied van diensten betreffen de 
producten V4.2 tot en met V4.6 in de begroting. Dit betreft een inzet van 11.090 uren van het Landelijk 
Bureau en € 1.105.000 externe kosten.
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3.6 Verenigingsstaf

Doelstelling: De Verenigingsstaf ontwikkelt visie, strategie en verenigingsbeleid op alle onderdelen van 
de missie en de vereniging als organisatie en ziet toe op de uitvoering daarvan.

3.6.1 Algemeen

De Verenigingsstaf ontwikkelt een strategische visie voor de vereniging inclusief haar leden. Deze visie 
is geënt op onze missie en op de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de vereniging. 
De staf regisseert in samenspraak met de leden de ontwikkeling van verenigingsbeleid voor het effectief 
functioneren van onze organisatie. De staf toetst vervolgens dat dit beleid binnen de vereniging tot 
uitvoering wordt gebracht. 

Omgevingsanalyse
De voornemens tot versterking van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en verdere 
kostenbeheersing om de organisatie op orde te hebben, hebben in 2015 geleid tot een nieuwe 
organisatiestructuur. De vereniging bestaat per 1 januari 2016 uit vijf regionale stichtingen en het 
Landelijk Bureau. In 2016 moet de verdere invulling daarvan plaatsvinden. Het goed laten functioneren 
van deze nieuwe organisatiestructuur en de bijbehorende nieuw te ontwikkelen werkwijzes is een 
belangrijk speerpunt van de Verenigingsstaf in 2016.
Daarnaast is geconstateerd dat ons strategisch kader (de Visie 2015) aan herijking toe is. Er zal in 2015 
gewerkt gaan worden aan de Visie 2020.
 
Activiteiten
Het goed laten functioneren van de nieuwe structuur noodzaakt tot het hebben van een nieuwe Planning
en Control Cyclus voor de vereniging als geheel. Dit vergt verenigingsbreed financieel beleid. 
Ook wordt in 2016 de Visie 2020 voltooid.

3.6.2 Voortgang 2015 
Kernpunt voor de Verenigingsstaf voor 2015 vormde de transitie naar een nieuwe organisatievorm 
waarin de de regionale stichtingen opgeschaald van 12 naar 5 regionale stichtingen binnen een raad 
van toezicht model voor de gehele vereniging worden en sprake is van meer eenduidige sturing, en 
slagvaardigheid waardoor de kwetsbaarheid van de organisatie wordt verminderd. De Verenigingsstaf 
vormde een spil in de ondersteuning van dit proces. 
De Verenigingsstaf heeft in de eerste helft ook ingezet op een aantal  bouwstenen voor de toekomstvisie
2020. Twee essentiële bouwstenen namelijk: de visie op terugkeer en de visie op opvang, zijn intussen 
vastgesteld. 
Als laatste heeft de staf de projectleiding gehad voor de organisatie van de AGC, de jaarlijkse 
bijeenkomst van de lid organisaties van de ECRE (Europese Council on Refugees en Exiles), de 
Europese koepelorganisatie van NGO's die zich inzetten op vluchtelingen en mensenrechten. 

3.6.3 Verenigingsstrategie

Activiteiten
VluchtelingenWerk is in staat om snel en adequaat te beoordelen wat externe ontwikkelingen betekenen
en welke gevolgen deze hebben voor het werk van de vereniging en de context van de uitvoering van de
missie. Binnen het proces van organisatieverandering is het van groot belang dat de strategie- en 
visieontwikkeling op missie en verankering daarvan verenigingsbreed plaatsvinden. Het is verder van 
belang de scenario's voor de vereniging actueel te houden in het licht van de aantallen asielzoekers en 
statushouders, bezuinigingen van de overheid en kansen voor het genereren van inkomsten via  
fondsenwerving. Daarnaast moeten deze scenario's onderdeel vormen van de integrale 
verenigingsstrategie.

Het jaar 2016 zal op het gebied van strategie en visie met name gericht zijn op de ontwikkeling van Visie
2020, op basis van de verenigingsdialoog die reeds in 2015 is opgestart. Vanuit de Verenigingsstaf zal 
verder het beheer gevoerd worden over de ontwikkeling, actualisering en implementatie van 
visiedocumenten op relevante werkterreinen van onze vereniging, zowel asiel als integratie, met 
gebruikmaking van kennis en ervaring uit de vijf regio's. Daarnaast wordt ondersteuning en input 
gegeven aan de visie ontwikkeling bij onze Europese koepelorganisatie ECRE
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Om dit alles te toetsen en de 'buitenwereld' naar binnen te halen zal gebruik gemaakt worden van 
kennis en expertise binnen bestaande strategische samenwerkingsverbanden en, voor zover nodig, zal 
worden gezocht naar nieuwe verbanden, ook binnen de wetenschap en onderzoeksinstellingen. De in 
2015 ontwikkelde onderzoeksagenda vormt hierbij een kader. Niet alleen extern, maar ook interne 
onderzoek(svormen) behoren tot de instrumenten om onze missie uit te voeren en onze doelgroep te 
dienen.

Beoogd resultaat
• Externe en actuele ontwikkelingen op het terrein van vluchtelingenbescherming zijn tijdig 

gesignaleerd en getoetst op relevantie op hun impact voor de missie van VluchtelingenWerk en 
van advies voor de vertaling naar de dienstverlening en belangenbehartiging voorzien;

• De Raad van Bestuur is tijdig en goed onderbouwd voorzien van gevraagd en ongevraagd 
strategisch advies;

• De ontwikkeling van Visie 2020; 
• Visiedocumenten zijn mede ontwikkeld door de leden, bekend en gedeeld binnen de gehele 

vereniging;
• De onderzoeksagenda wordt in samenwerking met externe experts ten uitvoer gebracht en er is

een voorstel gedaan t.a.v. inbedding en opzet van (nieuwe) interne onderzoeksinstrumenten 
zoals behoefteonderzoek (methodiek, representatie doelgroep) en asielmonitor.

Indicatoren
• Visie 2020 is ontwikkeld binnen het proces van de verenigingsdemocratie;
• Op alle relevante niveaus is men bekend met het kader: missie, verenigingsvisie en 

visiedocumenten;
• Het Bestuur heeft de strategische adviezen kunnen gebruiken in de strategie en 

visieontwikkeling van de vereniging;
• Er zijn 3 onderzoeken opgezet die de vereniging kunnen helpen bij het uitvoeren van de taken 

inzake belangenbehartiging en begeleiding;
• Door de bijdrage aan de visieontwikkeling bij ECRE is gewaarborgd dat onze langere termijn 

agenda t.a.v. Europees vluchtelingenbeleid concreet en coherent in opgesteld.

3.6.4 Veranderopdracht

Activiteiten
In 2015 heeft de structuurwijziging van de Vereniging plaatsgevonden. 2016 zal in het teken staan van 
het implementeren van deze verandering. Dit betreft het inregelen van een nieuwe vergadercyclus van 
het bestuur en de Landelijke Raad van Toezicht, het inrichten van nieuwe werkprocessen voor de 
besluitvormingscyclus, het ontwikkelen van monitor instrumenten op resultaten en financiën van de 
Vereniging als geheel, opdat het bestuur beschikt over voldoende sturingsinformatie. 

Beoogd resultaat

De vereniging in de nieuwe structuur functioneert, zoals in de paragraaf Verenigingszaken (3.6.7.) 
beschreven. 

3.6.5 Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid
In 2015 is het besluit genomen om de adviseur vrijwilligersbeleid te positioneren bij (één van de) 
regionale stichtingen. Dit besluit zal in 2016 uitgevoerd worden.

Uitgangssituatie:
• Regelingen uitvoering vrijwilligersbeleid geüniformeerd;
• Onbetaalde functies vastgelegd in functieboek;
• Voorstel regeling vrijwilligers medezeggenschap vastgesteld;
• Werving vrijwilligers.
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Beoogd resultaat
• Toepassing regelingen;
• Update tevredenheidsonderzoek vrijwilligers;
• Herijking wervingsmethodieken en afstemming vraag en aanbod vrijwilligers.

Indicatoren
Analoog aan de nieuwe structuur zal het klachtenmanagement worden aangepast. Ook hier is een 
nauwe band met de implementatieactiviteiten en de activiteiten bij de nieuwe verenigingsstructuur.

3.6.5 Planning & Control 

Activiteiten
Voor de nieuwe verenigingsstructuur is een aangepaste Planning en Control noodzakelijk, met name op 
het gebied van begroten en tussentijds sturen. Daaraan voorafgaand dient financieel beleid opgesteld te
worden waar uitgangspunten bij worden opgenomen, ook ten aanzien van risicoplafonds en 
vermogensbuffers en eventuele interne audit-afspraken.
De voorgenomen uniformering van de bedrijfsvoeringsprocessen krijgt vorm via een op te starten 
overleg tussen de regionale hoofden bedrijfsvoering en verenigingscontrol van het Landelijk Bureau. 
Verenigingscontrol zal bijzondere aandacht hebben voor de drie nieuwe fusieregio's en de mogelijke 
financiële risico's die dat met zich meebrengt.

Beoogd resultaat
• Er is financieel beleid opgesteld;
• De Planning en Control is aangepast op de nieuwe verenigingsstructuur en het vastgestelde 

financieel beleid per 1 juli 2016;
• Er is een bedrijfsvoeringsoverleg opgestart tussen de regionale stichtingen en het Landelijk 

Bureau waarin de uniformering van de bedrijfsvoeringsprocessen wordt besproken. Dit overleg 
wordt minimaal 2 keer per jaar gevoerd en maximaal zo vaak als nodig;

• Risicomanagement is verricht met bijzondere aandacht voor de drie nieuwe fusieregio's.

Indicatoren
• Het hebben van financieel beleid; 
• Het hebben van een vernieuwde Planning en Control-cyclus;
• Het hebben van een bedrijfsvoeringsoverleg;
• Het hebben van een systematiek van risicomanagement.

3.6.7 Verenigingszaken

Activiteiten
Uitgangssituatie:

• start Bestuur;
• start Landelijke Raad van Toezicht(LRvT);
• Verenigingsraad (VR) in nieuwe samenstelling;
• Vluchtelingenadviesraad gevormd;
• Klachtenmanagement nog conform huidige structuur. 

Beoogd resultaat
Er wordt ondersteuning gegeven aan de diverse organen via

• Secretaris Bestuur die voorstellen (juridisch) toetst voor overleg Bestuur en beleidsadvisering op
organisatieontwikkeling en losse onderwerpen verzorgt, toeziet op de uitvoering van de 
besluiten, gecombineerd met de functie als secretaris LRvT en VR .  

• Directiesecretaresse heeft een rol bij de voorbereiding Bestuur, LRvT en VR, notuleren en 
besluitenlijsten.

• Daarnaast rol directiesecretaresse bij MT Landelijk Bureau en secretaressepool.
Ten aanzien van de Vluchtelingenadviesraad:

• Organisatie 2 bijeenkomsten van adviesraad met Bestuur gericht op strategische 
beleidsadvisering;
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• Facilitering raad door secretarisfunctie en daarbij de (on)gevraagde adviesfunctie mogelijk te 
maken;

• Betrekken adviesraad bij de verenigingsactiviteiten.
Er wordt een besluit genomen over de vorm waarin de auditing binnen de vereniging met ingang van 
2016 plaatsvindt.
Het vorig jaar vormgegeven Klachtenmanagement 

• wordt aangepast aan de nieuwe situatie van de vereniging waarbij ofwel één landelijke 
klachtencommissie functioneert voor alle klachten ( kan nogal wat werk betekenen voor de 
leden) ofwel de huidige landelijke commissie en 5 regionale klachtencommissies.

• Samenspel van de landelijke en de regionale commissies behoeft aandacht/afstemming of 
maatregelen;

• Mogelijk herijken van het klachtenmanagement(procedure en opvolging adviezen).

Indicatoren
Het operationeel zijn van het Bestuur brengt met zich mee dat:

• Ondersteuning algemeen is geregeld;
      en in het verlengde van het Bestuur dat

• De Vluchtelingenadviesraad is ingesteld;
• Kwaliteitsmanagement wordt uitgevoerd;
• Klachtenmanagement is geregeld.

3.6.8 Sterk Merk 

Activiteiten
2016 staat voor een groot deel in het teken van informeren en ondersteunen van de 
communicatiemedewerkers van de bedrijfsbureaus in de regionale stichtingen. 
In 2016 wordt er een plan ontwikkeld en uitgevoerd om internal branding handen en voeten te geven. Bij
goede internal branding is het voor iedereen in de organisatie duidelijk wie we zijn, wat onze kracht is en
wat we gezamenlijk nastreven. Wanneer deze centraal gedeelde waarden worden doorleefd, kunnen 
medewerkers met vrij grote autonomie hun werk doen, wat in een professionele vrijwilligersorganisatie 
van groot belang is. Daarnaast kunnen (vrijwillige) medewerkers veel beter uitdragen waarom Nederland
vluchtelingen moet beschermen en waarom VluchtelingenWerk nodig is. Het verstevigen van de 
ambassadeursrol van onze medewerkers is hard nodig met het draagvlak voor vluchtelingen dat onder 
druk staat. 
Verder zal het assortiment van de interne Verenigingswebwinkel worden uitgebreid om afdelingen beter 
te ondersteunen, invulling te geven aan draagvlakbevordering voor vluchtelingen en de branding van 
VluchtelingenWerk Nederland.

Interne communicatie
Om de interne communicatie in de vereniging te verbeteren zijn er in 2015 diverse wijzigingen 
doorgevoerd, waaronder de komst van een verenigingsbreed Intranet. In de eerste helft van 2016 gaan 
we met een kwalitatief en kwantitatief onderzoek kijken of die wijzigingen het beoogde resultaat hebben 
gehad. In de tweede helft van 2016 gaan we aan de slag met mogelijke verbeterpunten uit deze 
evaluatie en houden we rekening met een release van 2.0 van het Intranet. 

Beoogd resultaat
• Planontwikkeling Internal Branding;
• Verstevigen ambassadeursrol;
• uitbreiding webwinkel.

Indicatoren
Een plan van aanpak voor verenigingsbrede branding.

3.6.8 Producten en begroting

De totale begrote kosten van bovengenoemde activiteiten betreffen de producten I3.3 en V5,1 tot en met
V5,7 in de begroting. Dit betreft een inzet van 6.515 uren van het Landelijk Bureau en € 811.000 externe
kosten.
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3.7 Schematische weergave producten begroting 2016

Prod. Nr. = Product nummer
D = Doelstelling
A = Afdeling: BB = Belangenbehartiging

BG = Begeleiding
EX = Expertise
DN = Diensten 
VS = Verenigingsstaf
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Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015

Prod. Nr.
Naam product DOEL PE Totaal Uren Totale product Uren

Externe kosten
Totale product Totale product Prod.

uren x Externe kosten kosten kosten kosten Nr.
€ 74,17

A3.1 Beleidsbeïnvloeding & lobby asiel A3 BB 4.497 € 333.560 € 175.000 € 508.559,61 3.380 € 385.000 € 644.953 € 444.953 A3.1

A3.3 Programma internationale rechtsbescherming A3 BB 1.830 € 135.738 € 150.000 € 285.738,07 2.078 € 200.000 € 359.817 € 315.364 A3.4

I3.1 Beleidsbeïnvloeding & lobby integratie I3 BB 2.204 € 163.479 € 78.000 € 241.479,07 2.825 € 65.000 € 282.269 € 282.269 I3.1

I3.4 Regionale belangenbehartiging I3 BB 50 € 3.709 € 650.000 € 653.708,69 432 € 650.000 € 683.225 € 683.225 I3.4

V3.1 Marketing & communicatie Vereniging V3 BB 5.310 € 393.863 € 405.000 € 798.862,91 4.417 € 405.000 € 744.708 € 657.481 V3.1

V3.2 Draagvlak V3 BB 60 € 4.450 € 350.000 € 354.450,43 174 € 350.000 € 363.382 € 313.382 V3.2

V3.3 Persvoorlichting V3 BB 2.495 € 185.064 € 50.000 € 235.063,65 2.050 € 65.000 € 222.664 € 197.664 V3.3

V3.4 Voorlichting V3 BB 3.085 € 228.826 € 510.000 € 738.826,19 3.448 € 510.000 € 775.183 € 716.886 V3.4

V3.5 Campagne V3 BB 1.700 € 126.095 € 325.000 € 451.095,47 1.289 € 325.000 € 424.136 € 301.909 V3.5

100 € 100.000 € 107.691 € 107.691 A3.6

Totaal Belangenbehartiging 21.231 € 1.574.784 € 2.693.000 € 4.267.784,09 20.193 € 3.055.000 € 4.608.028 € 4.020.825
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* Voor de prognose van 2015 zijn op dit product extra middelen ten behoeve van gezinshereniging opgenomen als gevolg van een extra éénmalige bijdrage van 
de Nationale Postcode Loterij
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Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015
Naam product DOEL PE Totaal Uren Totale product Uren

Externe kosten
Totale product Totale product Prod.

uren x Externe kosten kosten kosten kosten Nr.
€ 74,17

A1.1 Centrale Opvang A1 BG 790 € 58.597 € 5.955.000 € 6.013.597,31 715 € 6.750.000 € 6.804.990 € 4.104.990 A1.1

A1.2 POL A1 BG 345 € 25.590 € 1.600.000 € 1.625.589,96 365 € 1.400.000 € 1.428.072 € 1.428.072 A1.2

A1.3 Aanmeldcentra A1 BG 125 € 9.272 € 840.000 € 849.271,73 145 € 900.000 € 911.152 € 846.152 A1.3

A1.4 Grenshospitium A1 BG 120 € 8.901 € 85.000 € 93.900,86 140 € 85.000 € 95.767 € 95.767 A1.4

A1.5 Vrijheidsbeperkende locatie A1 BG 95 € 7.047 € 90.000 € 97.046,51 115 € 105.000 € 113.845 € 103.845 A1.5

A1.6 1e fase AZC A1 BG 70 € 5.192 € 140.000 € 145.192,17 95 € 135.000 € 142.306 € 142.306 A1.6

A1.7 Tolkenbudget A1 BG 85 € 6.305 € 3.000.000 € 3.006.304,77 130 € 3.000.000 € 3.009.998 € 2.109.998 A1.7

A1.8 Programma Reg. Steunpunten Rechtsbescherming A1 BG 375 € 27.815 € 500.000 € 527.815,18 300 € 500.000 € 523.073 € 523.073 A1.8

A1.9 Projectontwikkeling asiel A1 BG 2.035 € 150.944 € 150.000 € 300.943,70 1.955 € 150.000 € 300.358 € 300.358 A1.9

A1.10 PJ Eigen Wijs (AMIF) A1 BG 2.819 € 209.096 € 580.000 € 789.095,96

A1.11 PJ Een Nieuw Hoofdstuk (AMIF) A1 BG 5.566 € 412.851 € 390.000 € 802.851,41

A1.12 PJ Met Opgeheven Hoofd (AMIF/SVT) A1 BG 3.840 € 284.827 € 390.000 € 674.827,42

A2.4 Training & Opleiding asiel A2 BG 4.768 € 353.661 € 100.000 € 453.660,71 4.443 € 75.000 € 416.708 € 416.708 A2.4

I1.1 Maatschappelijke Begeleiding en regionale ondersteuning I1 BG 980 € 72.690 € 50.000 € 122.690,33 900 € 50.000 € 119.218 € 119.218 I1.1

I1.2 Programma arbeidsparticipatie I1 BG 1.100 € 81.591 € 200.000 € 281.591,19 625 € 275.000 € 323.068 € 248.068 I1.2

I1.3 Projecten Start Foundation I1 BG 400 € 29.670 € 100.000 € 129.669,52 400 € 100.000 € 130.764 € 130.764 I1.3

I1.4 Projectontwikkeling Integratie I1 BG 2.085 € 154.652 € 150.000 € 304.652,39 2.005 € 150.000 € 304.203 € 304.203 I1.4

I1.5 Kindervakantieweken I1 BG 525 € 38.941 € 150.000 € 188.941,25 500 € 150.000 € 188.455 € 188.455 I1.5

I1.6 PJ Startbaan I1 BG 775 € 57.485 € 20.000 € 77.484,70 2.300 € 1.085.000 € 1.261.891 € 1.261.891 I1.7

I1.7 PJ Vluchtelingen Investeren in Participeren (AMIF) I1 BG 2.688 € 199.379 € 1.180.000 € 1.379.379,19

I2.3 Training & opleiding integratie I2 BG 4.527 € 335.785 € 125.000 € 460.784,82 4.435 € 90.000 € 431.093 € 431.093 I2.3

4.532 € 1.316.791 € 1.665.335 € 624.655 diversen

Totaal Begeleiding 34.113 € 2.530.291 € 15.795.000 € 18.325.291,06 24.100 € 16.316.791 € 18.170.296 € 13.379.616

Prod. 
Nr.
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* Voor het Vluchtelingenfonds zijn in de prognose 2015 extra middelen opgenomen als gevolg van extra verworven (geoormerkte) middelen uit donaties en giften
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Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015
Naam product DOEL PE Totaal Uren Totale product Uren

Externe kosten
Totale product Totale product Prod.

uren x Externe kosten kosten kosten kosten Nr.
€ 74,17

A2.1 Vluchtweb asiel A2 EX 3.510 € 260.350 € 60.000 € 320.350,06 3.495 € 50.000 € 318.798 € 318.798 A2.1

A2.2 Helpdesk asiel A2 EX 7.275 € 539.614 € 30.000 € 569.614,44 7.669 € 15.000 € 604.817 € 604.817 A2.2

A2.3 Documentalisten A2 EX 5.900 € 437.625 € 1.000 € 438.625,46 5.900 € 1.000 € 454.765 € 454.765 A2.3

A2.5 Publicaties & methodiekontwikkeling A2 EX 300 € 22.252 € 65.000 € 87.252,14 600 € 60.000 € 106.146 € 106.146 A2.5

A2.6 WRV A2 EX 390 € 28.928 € 35.000 € 63.927,78 500 € 30.000 € 68.455 € 68.455 A2.6

A3.2 PJ Strategisch procederen A3 EX 1.335 € 99.022 € 30.000 € 129.022,03 1.530 € 30.000 € 147.671 € 147.671 A3.3

I2.1 Vluchtweb integratie I2 EX 2.380 € 176.534 € 60.000 € 236.533,66 1.945 € 50.000 € 199.589 € 199.589 I2.1

I2.2 Helpdesk integratie I2 EX 4.075 € 302.258 € 30.000 € 332.258,26 5.130 € 15.000 € 409.545 € 409.545 I2.2

I2.4 Vluchtelingenfonds I2 EX 100 € 7.417 € 450.000 € 457.417,38 70 € 550.000 € 555.384 € 455.384 I2.4

V5.8 Signalering en monitoring I3 EX 250 € 18.543 € 235.000 € 253.543,45 300 € 265.000 € 288.073 € 288.073 V5.8

V5.9 Programmasturing asiel en integratie V3 BG en EX 100 € 7.417 € 5.000 € 12.417,38 870 € 5.000 € 71.911 € 71.911 V5.9

Totaal Expertise 25.615 € 1.899.962 € 1.001.000 € 2.900.962,06 28.009 € 1.071.000 € 3.225.154 € 3.125.152

V4.1 Bedrijfsvoering tbv regio's V4 DN 840 € 62.306 € 60.000 € 122.306,00 1.076 € 95.000 € 177.754 € 177.754 V4.1

V4.2 ICT Beheer Regio's V4 DN 3.995 € 296.324 € 475.000 € 771.324,36 3.840 € 820.000 € 1.115.332 € 760.332 V4.2

V4.3 ICT Basispakket en Innovatie V4 DN 3.595 € 266.655 € 15.000 € 281.654,83 3.680 € 205.000 € 488.026 € 488.026 V4.3

V4.4 Service FO incl webwinkel V4 DN 500 € 37.087 € 0 € 37.086,90 800 € 10.000 € 71.527 € 71.527 V4.4

V4.5 Programma VVS en uitvoering A1 BG 1.875 € 139.076 € 315.000 € 454.075,89 1.500 € 175.000 € 290.364 € 290.364 V4.5

V4.6 PJ VVS 3.0 A1 BG 1.125 € 83.446 € 300.000 € 383.445,53 575 € 475.000 € 519.223 € 144.223 V4.6

,

Totaal Diensten 11.930 € 884.894 € 1.165.000 € 2.049.893,51 11.471 € 1.780.000 € 2.662.226 € 1.932.226

Prod. 
Nr.



Werkplan en Begroting VluchtelingenWerk Nederland 2016

50

Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015
Naam product DOEL PE Totaal Uren Totale product Uren

Externe kosten
Totale product Totale product Prod.

uren x Externe kosten kosten kosten kosten Nr.
€ 74,17

I3.3 Fonds Samenwerkende Vluchtelingen Organisaties I3 VS 36 € 2.670 € 0 € 2.670,26 36 € 2.769 € 2.769 I3.3

V5.1 Verenigingszaken V5 VS 1.595 € 118.307 € 171.000 € 289.307,22 1.494 € 240.000 € 354.902 € 354.902 V5.1

V5.2 PJ Implementatie nieuw organisatiemodel V5 VS 1.065 € 78.995 € 50.000 € 128.995,10 1.854 € 400.000 € 542.590 € 192.590 V5.2

V5.3 Strategische ontwikkeling V5 VS 1.007 € 74.693 € 100.000 € 174.693,02 996 € 40.000 € 116.602 € 116.602 V5.3

V5.4 Planning & Control vereniging V5 VS 1.238 € 91.827 € 50.000 € 141.827,17 1.469 € 100.000 € 212.980 € 212.980 V5.4

V5.5 Positionering en Sterk Merk V5 VS 1.319 € 97.835 € 100.000 € 197.835,25 554 € 24.000 € 66.608 € 66.608 V5.5

V5.6 Programmageld vereniging V5 VS 36 € 2.670 € 40.000 € 42.670,26 22 € 40.000 € 41.692 € 41.692 V5.6

V5.7 Vrijwilligersbeleid V5 VS 219 € 16.244 € 300.000 € 316.244,06 36 € 970.000 € 972.769 € 302.769 V5.7

Totaal Verenigingsstaf 6.515 € 483.242 € 811.000 € 1.294.242,35 6.461 € 1.814.000 € 2.310.912 € 1.290.911

B1.1 Werving subsidies + fondsen B1 BG 1.070 € 79.366 € 10.000 € 89.365,97 1.024 € 10.000 € 88.752 € 88.755 B1.1

B3.1 Fondsenwerving B3 BB 1.615 € 119.791 € 500.000 € 619.790,70 2.286 € 500.000 € 675.815 € 617.517 B3.1

B3.2 Werving NPL bijdrage B3 BB 36 € 2.670 € 0 € 2.670,26 182 € 13.997 € 13.997 B3.2

B4.1 Werving beleggingen B4 DN 0 € 0 € 45.000 € 45.000,00 0 € 45.000 € 45.000 € 45.000 B4.1

Totaal Werving Baten 2.721 € 201.827 € 555.000 € 756.826,93 3.492 € 555.000 € 823.564 € 765.270

Totaal 102.125 € 7.575.000 € 22.020.000 € 29.595.000,00 93.726 € 24.591.791 € 31.800.182 € 24.514.000

Prod. 
Nr.
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4 Begroting

4.1 Begroting van baten en Lasten 2016

Het geschetste werkplan leidt tot de volgende begroting. Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen x €

1.000. 

De cijfers van 2016 worden vergeleken met de prognose 2015 zoals vastgesteld op 17 juni 2015 en de 

uitkomsten van 2014. Ten opzichte van het werkplan en begroting 2015 is dit een trendbreuk, mede op 

advies van de financiële commissie van de vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Aangezien de 
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Begroot Prognose Begroot Realisatie

BATEN Referentie 2016 2015 2015 2014

Baten uit eigen fondsenwerving (4.2.1) 3.668 3.670 3.170 3.733

Bijdrage uit acties van derden (NPL) (4.2.2) 9.088 11.224 10.224 10.098

Subsidies van overheden (4.2.3) 15.415 13.715 9.862 10.744

Baten uit eigen activiteiten (4.2.4) 1.174 1.365 1.008 1.352

Baten uit beleggingen 250 250 250 486

Som der baten 29.595 30.224 24.514 26.413

LASTEN

Besteed aan activiteiten

Belangenbehartiging 4.268 4.608 4.021 3.742

Begeleiding 18.325 18.170 13.380 14.254

Expertise 2.901 3.225 3.125 3.221

Diensten 2.050 2.662 1.932 2.274

Verenigingsstaf 1.294 2.311 1.291 1.352

Totaal besteed aan activiteiten 28.838 30.976 23.749 24.843

Kosten werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 620 676 617 613

Kosten werving NPL bijdrage 3 14 14 4

Kosten verkrijging subsidies overheden 89 89 89 91

Kosten van beleggingen 45 45 45 48

Totaal kosten werving baten 757 824 765 756

Saldo mutatie voorziening 0 0 0 -42

Som der lasten (4.3) 29.595 31.800 24.514 25.557

Operationeel resultaat 0 -1.576 856

Onttrekking resultaat 2014 856

Financieel resultaat 0 -720 0 856
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begroting 2015 in augustus 2014 is opgesteld maakt deze wijziging het mogelijk om de begroting 2016 

te vergelijken met de actuele stand van zaken. De prognose 2015 heeft als basis de originele begroting 

voor dat jaar, aangepast met nieuwe en/of aanvullende beschikkingen c.q. (project)subsidies, een extra 

bijdrage van de Nationale Postcode Loterij van € 1 miljoen en onttrekking positief resultaat 2014. Daarbij

is ook kritisch gekeken naar de inkomsten uit donateursacties en is deze bijgesteld op basis van de 

gerealiseerde bijdragen.

De indeling van de begroting is gebaseerd op de actuele richtlijn 650 van de Raad van de 
Jaarverslaglegging. De presentatie van de cijfers is in overeenstemming met de eisen van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF) en met de eisen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen 
(VFI). (Zie paragraaf 4.2.)

4.2 Toelichting op de baten

4.2.1 Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De netto baten uit fondsenwerving komen direct ten gunste van vluchtelingen. Voor 2016 wordt een
stijging verwacht voor de baten uit donaties en giften. Deze stijging is conform realisatiecijfers van de
afgelopen jaren. 

4.2.2 Bijdrage uit acties van derden (Nationale Postcode Loterij)
De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kan als volgt worden gespecificeerd:

De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is voor 2016 begroot conform het afgesloten contract met 
de NPL in januari 2013. Tot 2017 kan worden gerekend op een jaarlijkse bijdrage van € 9 miljoen, in 
2017 wordt deze bijdrage verlaagd naar € 8 miljoen. In 2016 loopt de bijdrage NPL 13de trekking 
Startbaan af. 
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Begroot Prognose Begroot Realisatie

2016 2015 2015 2014

Donaties en giften 3.390 3.097 2.897 3.340

Nalatenschappen 100 100 100 150

Contributies 3 3 3 3

Bijdragen fondsen 175 470 170 240

Baten uit eigen fondsenwerving 3.668 3.670 3.170 3.733

Begroot Prognose Begroot Realisatie

2016 2015 2015 2014

Bijdrage Nationale Postcode Loterij 9.000 9.000 9.000 9.000

Bijdrage NPL 13de trekking Startbaan 88 1.224 1.224 1.086

Extra bijdrage NPL, Goed Geld Gala 1.000

Acties derden diversen 0 12

Baten uit acties van derden 9.088 11.224 10.224 10.098
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4.2.3 Subsidies van overheden

De verwachte subsidies van overheden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

VluchtelingenWerk wordt door de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerd voor het verlenen van 
rechtsbijstand aan vluchtelingen in de eerste fase van de asielprocedure. Voor 2016 is deze subsidie 
begroot op €1.294.000. 

Van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J), Directie Migratiebeleid (DMB) / Directie Regie wordt 
subsidie ontvangen voor de activiteiten in de centrale opvanglocaties, voor de ondersteunende 
activiteiten vanuit het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk en voor de tolkendiensten. In 2015 is 
deze subsidie verhoogd naar € 10.640.000. De verhoging is direct gerelateerd aan de zeer sterke 
toename van het aantal asielverzoeken. De toename leidt tot hogere kosten vanwege de opening van 
veel nieuwe opvanglocaties en door maatregelen als doorwerken in de weekenden en avonduren om de
asielprocedure zo snel mogelijk te kunnen afronden. Tegenover deze hogere uitgaven staat een hoger 
subsidiebedrag van de overheid. Ook in 2016 zal dit een onderwerp zijn van intensief overleg, zowel 
vanwege het nauw monitoren van de ontwikkelingen als vanwege de wens van de overheid om te 
bezuinigen. De hier opgenomen bedragen zullen net als in 2015 mogelijk tussentijds moeten worden 
bijgesteld op basis van de actuele ontwikkelingen. Bij een verdere groei van de kosten wordt een grens 
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Begroot 2016 Prognose 2015 Begroot 2015 Realisatie 2014

Reguliere subsidies

Raden voor de Rechtsbijstand

1ste fase asielprocedure 1.294 1.294 1.045 1.189

Ministerie V&J, Migratiebeleid

Bijdrage 1ste lijnsactiviteiten 6.730 6.730 4.375 3.436

Steunfunctie 1.310 1.310 950 1.110

Tolkendienst 2.600 2.600 2.100 2.426

VVS 0 177

10.640 10.640 7.425 7.149

Ministerie SZW, Integratie

Steunfunctie 1.030 1.030 1.030 1.030

Projectsubsidies

Tell me more! 184 184 160

Kinderen in Harmonie-samenspel 178 178 210

Taal in beweging 895

Taalcoaches 106

CILC Bosnië project 57

Eurowijzer 332

AMIF 2.186

SVT 265

Overige 5

2.451 751 362 1.376

Totaal subsidies overheden 15.415 13.715 9.862 10.744
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bereikt van hetgeen VluchtelingenWerk hier ten behoeve van de eigen dienstverlening en projecten uit 
eigen middelen aan kan bijdragen.

De subsidierelatie met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Directie Integratie 
& Samenleving (DI&S) richt zich op de ondersteunende activiteiten vanuit het Landelijk Bureau ten 
behoeve van de inzet van vrijwilligers en betaalde medewerkers om toegelaten vluchtelingen te 
ondersteunen bij hun participatie in de Nederlandse samenleving. Voor 2016 is conform eerdere jaren € 
1.030.000 begroot. 

4.2.4 Baten uit eigen activiteiten

De baten uit eigen activiteiten laten zich als volgt samenvatten:

4.3 Toelichting op de lasten

De lasten kunnen als volgt worden samengevat:

De activiteiten en resultaten zijn gerelateerd aan de missie van VluchtelingenWerk. Per activiteit zijn 
resultaten geformuleerd waarvoor specifieke producten worden ingezet. Op deze wijze worden de 
beschikbare middelen over de vijf activiteiten verdeeld, waardoor sturing op geformuleerde 
doelstellingen en resultaten mogelijk is. Voor een detaillering op productniveau wordt verwezen naar 
paragraaf 3.7. 
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Begroot Prognose Begroot Realisatie

2016 2015 2015 2014

Informatieve diensten 482 452 452 482

Abonnement A&M 68 50 68 68

Training en Opleiding 152 100 80 152

ICT, P&O en BV doorbelastingen aan regionale stichtingen 457 748 393 619

Overige opbrengsten 15 15 15 31

Totaal baten eigen activiteiten 1.174 1.365 1.008 1.352

LASTEN Begroot 2016 Prognose 2015 Begroot 2015 Realisatie 2014

x € 1.000 In % x € 1.000 In % x €1.000 In % x € 1.000 In %

Activiteiten

Belangenbehartiging 4.268 14% 4.608 14% 4.021 16% 3.742 15%

Begeleiding 18.325 62% 18.170 57% 13.380 55% 14.254 56%

Expertise 2.901 10% 3.225 10% 3.125 13% 3.221 13%

Diensten 2.050 7% 2.662 8% 1.932 8% 2.274 9%

Verenigingsstaf 1.294 4% 2.311 7% 1.291 5% 1.352 5%

Totaal 28.838 97% 30.976 97% 23.749 97% 24.843 97%

Kosten werving baten 757 3% 824 3% 765 3% 756 3%

Mutaties voorzieningen 0 0% 0 0% 0 0% -42 0%

Som der lasten 29.595 100% 31.800 100% 24.514 100% 25.557 100%
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De meerderheid van de beschikbare middelen wordt besteed aan de afdeling Begeleiding. De 
bestedingen zijn gestegen als gevolg van de toegenomen aantallen vluchtelingen en daarmee 
samenhangende toegenomen subsidie en projectsubsidies. 

De uitvoeringskosten, dat wil zeggen de inzet van mensen en faciliteiten op het Landelijk Bureau, zijn 
toegenomen van € 7,2 miljoen in 2015 (prognose) tot € 7,6 miljoen in 2016. De stijging is grotendeels 
gerelateerd aan de extra personele inzet op (AMIF) projecten.

De uitvoeringskosten worden via een integraal systeem van tijdregistratie aan de producten 
toegerekend. De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

In de begroting van 2016 is rekening gehouden met een personele bezetting van 84 fte’s (70,5 fte vast 
en 13,5 fte tijdelijk).

4.4 Middelen ten behoeve van regionale stichtingen
Een significant deel van de middelen binnen de begroting komt ten goede aan de activiteiten van de 
regionale stichtingen. Daarbij gaat het om:

• Directe overdracht van middelen;
• Dienstverlening, die geheel of deels bestemd is voor de regionale stichtingen.

In de begroting 2016 is de totale bijdrage aan de regionale stichtingen toegenomen van € 16,0 miljoen 
begroot in 2015 naar € 18,4 miljoen in 2016. Dit stijging laat zich verklaren door de toegenomen subsidie
van de overheid voor de centrale opvang en projectsubsidies, ten behoeve van de activiteiten in de 
regio's.

4.5 Kosten van Beheer & Administratie
De kosten van beheer en administratie (B&A) worden afzonderlijk verantwoord conform de regelgeving 
rond de verslaglegging. De kosten van beheer en administratie zijn begrepen in het uurtarief. Onder de 
kosten van beheer en administratie vallen de kosten van bestuur, directievoering, algemeen 
secretariaat, financiën, ICT, huisvesting & facilitaire zaken en personeelszaken. VluchtelingenWerk heeft
de maximale norm voor deze kosten bepaald op 6% van de som der lasten. 

4.6 Risico's voor de begroting 2016

De begroting 2016 is opgesteld op basis van de kennis van dit moment en de beste inschattingen die we
kunnen maken. Daarbij zijn de middelen die we op dit moment kunnen inzetten op het gebied van het 
Vluchtelingenfonds en gezinshereniging vastgesteld op het niveau van de originele begroting 2015, 
terwijl de werkelijke uitgaven in 2015 ruim hoger liggen. Indien de capaciteit in de centrale opvang hoger
wordt dan nu ingeschat (30.000 bedden) zal de eigen bijdrage op deze activiteiten ook groeien. Dit kan 
ertoe leiden dat we in 2016 voor moeilijke keuzes komen te staan.
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Begroot Prognose Begroot Realisatie

Kosten Landelijk Bureau (x 1.000) 2016 2015 2015 2014

Salariskosten 5.980 5.631 5.281 5.643

Overige personeelskosten 518 500 500 468

Huisvestingskosten 555 555 555 540

Kantoorkosten 120 120 120 110

ICT 150 150 150 134

Organisatiekosten 137 137 137 144

Afschrijving en rente 115 115 115 111

Totaal Landelijk Bureau 7.575 7.208 6.858 7.150
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4.7 Meerjarenperspectief

De meerjarenraming tot en met 2018 kan als volgt worden samengevat:

Het beeld van het meerjarenperspectief is indicatief en opgesteld op basis van de kennis van dit 
moment. Ter nadere toelichting het volgende:

Fondsenwerving
Voor de komende jaren wordt ingezet op een lichte stijging van de baten uit eigen fondsenwerving. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met projectgebonden institutionele fondsenwerving.

Nationale Postcode Loterij
De bijdrage van de nationale Postcode Loterij is tot en met het jaar 2016 op het niveau van € 9 miljoen 
vastgelegd. In 2017 wordt deze bijdrage verlaagd naar € 8 miljoen. 

Subsidierelaties
VluchtelingenWerk Nederland heeft een reguliere subsidierelatie met de ministeries van V&J en SZW en
met de Raad voor Rechtsbijstand. Met deze instanties bestaan geen meerjarige afspraken over de 
hoogte van de subsidie. De daling in de subsidies overheden hangt samen met de subsidie van V&J, die
afhankelijk is van de instroom en bezetting in de centrale opvang. Voor 2016 is, als gevolg van de hoge 
instroom in 2014 en 2015, een eenmalige verhoging van deze subsidie begroot, op basis van reële 
inschattingen. 
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(Bedragen x 1.000) Raming Raming Begroot Prognose Begroot Uitkomst

2018 2017 2016 2015 2015 2014

Baten uit eigen fondsenwerving 3.743 3.693 3.668 3.670 3.170 3.733

Bijdrage Nationale Postcode Loterij 8.000 8.000 9.088 11.224 10.224 10.098

Subsidies overheden 9.296 9.296 15.415 13.715 9.862 10.744

Baten uit eigen activiteiten 1.192 1.183 1.174 1.365 1.008 1.352

Baten uit beleggingen 250 250 250 250 250 486

Som der baten 22.481 22.422 29.595 30.224 24.514 26.413

Belangenbehartiging 3.822 3.812 4.268 4.608 4.021 3.742

Begeleiding 11.915 11.884 18.325 18.170 13.380 14.254

Expertise 2.923 2.915 2.901 3.225 3.125 3.221

Diensten 1.798 1.794 2.050 2.662 1.932 2.274

Verenigingsstaf 1.349 1.345 1.294 2.311 1.291 1.352

Kosten werving baten 674 673 757 824 765 756

Mutaties voorzieningen 0 0 0 0 0 -42

Som der lasten 22.481 22.422 29.595 31.800 24.514 25.557

Operationeel resultaat 0 0 0 -1.576 0 856

Onttrekking resultaat 2014 0 0 0 856 0 0

Financieel resultaat 0 0 0 -720 0 856
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5 Bijlagen 

5.1 Gebruikte afkortingen 

ACVZ Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
AMIF Asiel, Migratie en Integratiefonds 
ATCR Annual Tripartite Consultations on Resettlement
AZC Asielzoekerscentrum
BRP Basisregistratie Personen
COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers
DI&S Directie Integratie en Samenleving (onder ministerie van SZW)
DTV Dienst Terugkeer en Vertrek
DMB Directie Migratiebeleid (onder ministerie van V&J)
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
EASO European Asylum Support Office
ECRE European Council on Refugees and Exiles
ECSCR Europees Comité voor Sociale en Culturele Rechten
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
EU Europese Unie
EVF Europees Vluchtelingenfonds
GEAS Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem
GL Gezinslocatie
IAC Interne Audit Commissie
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
IOM International Organisation for Migration
IRC International Rescue Committee
ISF Fonds voor Interne Veiligheid 
KIS Kennisplatform Integratie & Samenleving
KWF Koningin Wilhelmina Fonds
LHTB Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender
LOM Landelijk Overleg Minderheden
LrvT Landelijke Raad van Toezicht
MT Management Team
NGO Non-gouvernementele Organisatie 
NPL Nationale Postcode Loterij
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking
ONA Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
P&O Personeel & Organisatie 
POK positieve overtuigingskracht
PwC PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
RDPP Regional Development and Protection Programme
RvB Raad van Bestuur
RvR Raad voor Rechtsbijstand
SBF Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SMN Stichting Migratierecht Nederland
SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T&O Training & Opleiding 
UAF Stichting voor Vluchtelingenstudenten
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
UWV Unitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VFI Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VON Vluchtelingen-Organisaties Nederland
VR Verenigingsraad
VVS VluchtelingenWerk Volg Systeem
V&J (Ministerie van) Veiligheid en Justitie
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOM Wet Ondersteuning Minderhedenorganisaties
WRV Werkgroep Rechtsbijstand aan Vluchtelingen
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5.2 Organogram Vereniging VluchtelingenWerk Nederland 2016 
 

5.3 Organogram Landelijk Bureau 2016 
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