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Foto voorkant: Simon uit Eritrea met vrijwilliger Jannie in Alkmaar.
Simon gaat naar de Time4You-bijeenkomst waar hij met al zijn vragen terechtkan
(lees meer op pagina 27).
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De Syrische Walaa, Moutaz en hun kindje
in hun nieuwe thuis in Oss.

Voorwoord
Bedankt voor uw steun aan vluchtelingen en VluchtelingenWerk
Nederland! Met uw bijdrage versterken wij de zelfredzaamheid
van vluchtelingen en komen wij op voor hun belangen. In 2018
zijn daar veel mooie voorbeelden van: we begeleiden zo’n 55.000
asielzoekers tijdens hun asielprocedure en 84.000 vluchtelingen
tijdens hun integratie in Nederland. Ook versterken we het
vangnet voor juridische begeleiding, bereiden we vluchtelingen
voor op de arbeidsmarkt en vragen we actief aandacht voor de
lange wachttijden in de asielprocedure. Met onze campagne Geef
om vluchtelingkinderen brengen we de kwetsbare situatie van
vluchtelingkinderen onder de aandacht van het grote publiek en
zorgen we voor bewustwording. En zo staan er in dit jaarverslag
nog veel meer mooie voorbeelden van hoe wij uw steun inzetten om
vluchtelingen bij te staan.
Want onze inzet en uw steun voor vluchtelingen blijft hard nodig.
Ten eerste omdat de toon in het maatschappelijke debat over
vluchtelingen nog altijd verhard is. VluchtelingenWerk maakt zich
sterk om vooroordelen te bestrijden, het gesprek over vluchtelingen
op feiten te baseren, ontmoetingen te organiseren en de verhalen
van vluchtelingen te delen. Zo werken we aan wederzijds begrip en
een welkome samenleving.
Ten tweede omdat politieke besluiten (kunnen) worden genomen die
vluchtelingen negatief raken. Europa sluit de grenzen en schuift zijn
verantwoordelijkheid voor vluchtelingen steeds meer af op andere
landen (lees meer op pagina 35).
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Denk bijvoorbeeld aan de plannen voor de nieuwe inburgeringswet
waardoor gemeenten regie zullen voeren over de integratie
van vluchtelingen en daarbij taal, toegang tot hulpverlening en
toeleiding naar werk beter met elkaar verbinden. Dat proces willen
wij beïnvloeden ten gunste van een goede positie van vluchtelingen
(lees meer op pagina 32).
Daarnaast komen er mogelijk veranderingen in de rechtsbijstand
voor vluchtelingen en verandert de duur van de verblijfsvergunning
van vijf naar drie jaar (kijk voor meer informatie hierover op onze
website). Er gebeurt dus veel in de politiek en samenleving en dat
vraagt dat we ons onverminderd hard moeten inzetten voor de
rechten en belangen van vluchtelingen. (kijk voor meer informatie
op www.vluchtelingenwerk.nl/van5naar3)
Bij het verschijnen van dit jaarverslag ben ik net Dorine Manson
opgevolgd als directeur. Ik voer veel gesprekken en ga op bezoek
bij onze locaties en onze projecten. Wat mij persoonlijk raakte, was
toen ik in gesprek met verschillende vluchtelingen hoorde dat zij
zo graag als gewoon mens gezien willen worden, in plaats van altijd
als vluchteling. Een op het oog eenvoudige opmerking, maar waar
een wereld achter schuilgaat. Ook de passie en betrokkenheid van
onze vrijwilligers is bijzonder om te ervaren. Toen ik tijdens een
gesprek met enkele vrijwilligers vroeg wat ik voor hen zou kunnen
betekenen, vroegen zij geen aandacht voor zichzelf, maar aandacht
voor vluchtelingen die met een trauma de asielprocedure in gaan.
Waardevolle gesprekken die mij richting geven voor de komende
jaren.
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Directeur Abdeluheb Choho (tweede van rechts) maakt kennis met Johnny en Khaled
uit Syrië (links) en Akram uit Iran (rechts).

Wij vervullen een belangrijke functie bij het bouwen aan sociale
cohesie en het bevorderen van het draagvlak voor vluchtelingen
op regionaal en landelijk niveau. We volgen de ontwikkelingen op
de voet, geven advies gebaseerd op kennis en ervaring, trekken
zo nodig bij de politiek of media aan de bel en bieden persoonlijke
begeleiding aan vluchtelingen. Dit jaar bestaat VluchtelingenWerk
Nederland veertig jaar; het voelt bijzonder om de nieuwe directeur
te zijn van deze organisatie die midden in de maatschappij staat en
voor vluchtelingen het verschil maakt, en tegelijkertijd ook bijdraagt
aan onze samenleving. En dat kan niet zonder uw steun!
Bedankt!
Abdeluheb Choho
Directeur
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Moustafa uit Syrië geeft samen met vrijwilliger Karin
voorlichting op scholen. ‘Ik hoop dat mijn verhaal de
mening over vluchtelingen iets verandert.’

Wie zijn we en wat doen we?
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke
organisatie die opkomt voor de belangen van asielzoekers
en vluchtelingen. We zetten ons in voor een rechtvaardige
behandeling van deze mensen die in een kwetsbare positie
verkeren. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog,
politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of
religie.
VluchtelingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot
een succes te maken. Met een fijnmazig netwerk van locaties,
medewerkers en vrijwilligers in het hele land is VluchtelingenWerk
de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia
van hun verblijf bijstaat.
Dankzij de steun van onze donateurs, bedrijven, fondsen, bijdragen
van de Nationale Postcode Loterij en subsidies van de overheid
kunnen wij ons inzetten voor vluchtelingen in Nederland.
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In 2018:

Aantal vrijwilligers

• Begeleiden we 55.000 asielzoekers bij hun asielprocedure.
• Zetten 14.500 vrijwilligers zich in voor vluchtelingen.
•	Zijn onze vijf regionale stichtingen actief in 74% van alle
gemeenten.
•	Starten we bijna 1.500 aanvragen voor gezinsherenigingen
en helpen we vele duizenden andere vluchtelingen met hun
gezinshereniging die in voorafgaande jaren is gestart.
• Beantwoordt de Helpdesk ruim 8.000 vragen.
• Organiseren we voor bijna 600 kinderen vakantieweken.
• Bezoeken ruim 19.000 mensen de Open azc dag.
Aantal donateurs

2014 7.500
2015 11.000
2016 13.500
2017 13.000
2018 14.500

Aantal asielzoekers begeleid tijdens de asielprocedure
2014 42.500
2015 77.200

2014 50.000
2015 65.000

2016 80.800
2017 64.900

2016 67.500
2018 55.000
2017 64.000

Aantal vluchtelingen begeleid in de gemeenten

2018 65.000
2014 21.200

Eigen fondsenwerving

2015 29.200
2016 58.500
2017 71.500

2014 € 3.733.000

2015 € 7.455.000

2016 € 7.091.000
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2017 € 6.290.000

2018 € 6.121.000

2018 84.000
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Via onze socialemediakanalen verspreiden we nieuws,
feiten en persoonlijke verhalen van vluchtelingen. Zoals
het verhaal van de Syrische imkers Ahmad en zijn vrouw.

Unieke bezoekers website
2014 414.000
2015 1.030.000
2016 1.228.000
2017 934.700
2018 737.000

Aantal volgers op Facebook
2014 13.900
2015 27.500
2016 40.100
2017 50.000
2018 55.500

Aantal volgers op Twitter
2014 7.600
2015 10.500
2016 12.500
2017 14.000
2018 14.600

10

11

Zakiya (9) en Zuhur (4) uit Somalië en Raliatu (3)
uit Sierra Leone doen een wedstrijdje skippybal tijdens
de kindervakantieweek in Havelte.

Wat ging goed?
Nieuwe website forrefugees.nl
We lanceren de website forrefugees.nl waardoor de
informatievoorziening voor asielzoekers en vluchtelingen is
uitgebreid en verbeterd. Zo zorgen we ervoor dat zij zelf toegang
hebben tot informatie en dat vergroot de zelfredzaamheid.
Lees hier meer over op pagina 21.

We helpen vluchtelingen aan werk(ervaring)
Door onze begeleiding vinden 750 vluchtelingen een
werkervaringsplek of stageplaats. 700 vluchtelingen worden
voorbereid op de arbeidsmarkt.
Lees hier meer over op pagina 23.

Er komt een nieuwe inburgeringswet
Mede door onze inzet komt er een nieuwe inburgeringswet met meer
aandacht voor de kwetsbare positie van vluchtelingen.
Lees hier meer over op pagina 32.
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Erkenning verwesterde vrouwen en meisjes
Verwesterde vrouwen en meisjes worden sinds 2018 in Nederland
erkend als vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag en zijn
dus beter beschermd.
Lees hier meer over op pagina 40.

Wat kon beter?
Voorlichting aan vluchtelingkinderen
In 2018 slagen we er niet in om in het gewenste aantal opvangcentra
Time4Yous te organiseren. We zouden graag nog meer kinderen
bereiken met toegankelijke informatie over de asielprocedure,
kinderrechten en leven in Nederland.
Lees hier meer over op pagina 27.

Aantal vluchteling-voorlichters
Voor het project Bekend maakt bemind blijkt het moeilijk om
geschikte vluchteling-voorlichters te vinden en ze vast te houden.
Met onvoldoende mensen kunnen we niet altijd aan alle aanvragen
voldoen.
Lees hier meer over op pagina 46.

Een vluchteling-voorlichter vertelt zijn verhaal tijdens een Bekend maakt
bemind-bijeenkomst in Rotterdam.
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Ngisti (links) uit Eritrea met trainer Joyce in Arnhem
tijdens een workshop over financiën in Nederland.

Onze dienstverlening aan
vluchtelingen
VluchtelingenWerk is actief in alle asielzoekerscentra
en in 74% van de gemeenten. We geven voorlichting over
de asielprocedure en begeleiden vluchtelingen in de
gemeenten zodat zij zich zelfstandig kunnen redden in
de Nederlandse maatschappij. Ook voeren we projecten
uit gericht op kinderen, werk en terugkeer en geven we
inburgeringscursussen. De maatschappelijke en juridische
begeleiding gebeurt door vrijwilligers die getraind zijn om
dit belangrijke werk goed te kunnen doen.

Vrijwilligers zijn de basis van ons werk
De vrijwilligers van VluchtelingenWerk geven persoonlijke
begeleiding aan vluchtelingen en vormen daarmee de basis van ons
werk. Vrijwilligers zijn heel belangrijk vanwege hun betrokkenheid
en de kwaliteit en laagdrempeligheid van hun ondersteuning aan
vluchtelingen. Zij vormen een brug tussen vluchtelingen en de
maatschappij.
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Ook zijn ze onmisbaar bij het creëren en vergroten van kennis
en begrip over (en daarmee het draagvlak voor) asielzoekers en
vluchtelingen in de samenleving. Onze vrijwilligers zorgen dat
vluchtelingen in Nederland daadwerkelijk met raad en daad worden
bijgestaan tijdens deze roerige periode in hun leven.
Resultaat:
 	In 2018 hebben we 14.500 vrijwilligers die vluchtelingen in
Nederland persoonlijk begeleiden.

Voorlichting in de asielprocedure
We ondersteunen vluchtelingen met advies en juridische
begeleiding. In 2018 lopen de wachttijden op waardoor asielzoekers
maanden moeten wachten op een asielprocedure die slechts acht
dagen duurt. Onze vrijwilligers staan asielzoekers bij in deze lastige
situatie en registreren de gevolgen van de wachttijd voor hun welzijn
zo goed mogelijk. De signalen en individuele verhalen gebruiken we
om de lobby voor een acceptabele wachttijd kracht bij te zetten. Zie
ook ‘Aandacht voor lange wachttijden’ op pagina 31.
Resultaat:
 	We begeleiden 55.000 asielzoekers in Nederland in ruim vijftig
centra.
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Maatschappelijke begeleiding
Wanneer vluchtelingen na de asielprocedure in Nederland
bescherming krijgen en verhuizen naar een eigen woning komt er
ontzettend veel op hen af: verhuizen naar een voor hen onbekende
stad of dorp, snel de Nederlandse taal leren en de weg vinden
in een doolhof van regelgeving. In bijna 300 gemeenten bieden
we maatschappelijke begeleiding aan alle nieuwe volwassen
statushouders voor een goede start van een nieuw bestaan.
Denk aan het wegwijs maken in de gemeente, helpen met
administratie en begeleiding naar zorg en onderwijs. Onze
vrijwilligers spelen ook een belangrijke rol bij het signaleren en
doorverwijzen bij psychosociale problemen en oorlogstrauma’s.
In overleg met gemeenten starten we pilots om al in het
asielzoekerscentrum contact te leggen tussen vluchtelingen en
de gemeente waar ze straks gaan wonen en hen middels een Brede
intake te ondersteunen bij hun toekomstplannen. Door verschillende
oorzaken, zoals de ongelijke verdeling van asielzoekerscentra over
het land, is dit een flinke uitdaging.
Resultaat:
 	We begeleiden 84.000 asielzoekers in Nederland tijdens hun
integratie in Nederland.
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Sterker vangnet voor juridische begeleiding
Veel vluchtelingen hebben (soms nog jaren na aankomst) juridische
vragen, bijvoorbeeld over gezinshereniging, verlenging van
een vergunning of over terugkeer. We streven overal naar een
basisaanbod voor rechtsbescherming, ook in die gemeenten waar
VluchtelingenWerk geen maatschappelijke begeleiding biedt.
Daarom hebben we enige jaren geleden de Regionale Steunpunten
Rechtsbescherming (RSR) in het leven geroepen. Deze steunpunten
adviseren bij complexe vragen over vreemdelingenrecht. In 2018
versterken en verbeteren we ons juridische vangnet in gemeenten.
Resultaat:
 	Vanuit lokale VluchtelingenWerk-kantoren, juridische
steunpunten met een regionale functie en via een enkel mobiel
team ondersteunen we vluchtelingen in 282 gemeenten.

Inburgering
Verspreid over het land is VluchtelingenWerk ook actief als
aanbieder van inburgeringstrajecten. Soms doen we dit op verzoek
van een gemeente, soms om te waarborgen dat er een goed aanbod
op korte reisafstand is voor vluchtelingen. Wij streven ernaar om
een kwalitatief goed aanbod te realiseren met onze kennis van en
ervaring met de doelgroep (vluchtelingen). Ook in aanloop naar de
nieuwe inburgeringswet die waarschijnlijk in 2021 van kracht gaat,
zullen wij nog meer samenwerking zoeken met gemeenten en andere
organisaties zodat vluchtelingen een goed inburgeringstraject
krijgen, ongeacht waar in Nederland ze wonen.
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VluchtelingenWerk blijft zich inzetten om te zorgen dat alle
veranderingen zo goed mogelijk verlopen. Zie ook ‘Meedenken over
nieuwe inburgeringswet’ op pagina 32.

Nieuwe website voor vluchtelingen
In 2018 lanceren we de website forrefugees.nl met toegankelijke
informatie in acht talen over onder andere de asielprocedure
en inburgering in Nederland. De website maakt asielzoekers en
vluchtelingen minder afhankelijk van onze dienstverlening en zorgt
voor meer digitale zelfredzaamheid. Hierdoor zijn vluchtelingen
goed geïnformeerd over wat voor hen belangrijk is in Nederland.
Resultaat:
 	De informatievoorziening is uitgebreid en verbeterd. Uit onze
evaluatie blijkt dat asielzoekers en vluchtelingen dit waarderen.
 	De website wordt wekelijks gemiddeld rond de 1.100 keer
bezocht. Vanaf eind mei (lancering website) tot december 2018
registreert de site meer dan 13.500 unieke bezoekers.
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Sharron uit Jamaica (rechts) loopt stage in Haarlem als
verzorgende; op de foto met stagebegeleider Majda.

Vluchtelingen aan het werk
Vluchtelingen willen dolgraag aan de slag en bedrijven zijn op zoek
naar schaars personeel, maar veel werkgevers hebben moeite om
vluchtelingen te bereiken. Daarom slaan VluchtelingenWerk en
het bedrijfsleven ook in 2018 de handen ineen. Door gebruik te
maken van de talenten van mensen én oog te hebben voor scholing,
begeleiding en interculturele communicatie zorgen we voor een
goede match. Zo beschikken bedrijven over voldoende goede
werkkrachten en werken vluchtelingen aan hun integratie en een
zeker bestaan in Nederland.
Resultaat:
 	750 vluchtelingen vinden via onze begeleiding een baan of
werkervaringsplaats.

VIP2
In 2018 krijgt het project Vluchtelingen Investeren in Participeren
(VIP) een vervolg in het project VIP2 . Direct na de statusverlening
bereiden deelnemers, zoals Sharron op de foto links, zich via een
trainingsprogramma voor op de arbeidsmarkt. VIP2 beperkt de
obstakels voor arbeidsparticipatie en zorgt dat alle partijen hun
verantwoordelijkheid nemen: vluchtelingen, werkgevers, opleiders
én de overheid. Het project sluit aan op de individuele behoefte
en het niveau van de vluchteling. Aandacht voor Nederlands leren
op de werkvloer, het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en
praktijkervaring opdoen staan centraal. Hierdoor wordt de integratie
en economische zelfstandigheid van vluchtelingen versterkt.
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Resultaat:
 Ruim 700 vluchtelingen bereiden zich voor op de arbeidsmarkt
via het project VIP2.
 V IP2 draait in 45 gemeenten en met dertig verschillende
werkgevers.

Samenwerking met bedrijven
Ook in 2018 zoeken veel bedrijven samenwerking met
VluchtelingenWerk. Soms bij hun zoektocht naar nieuwe
medewerkers, soms voor ontmoetingsactiviteiten zoals De
Coolste Baan van Nederland waarbij vluchtelingen schaatsen met
Nederlanders. Er is grote bereidheid vluchtelingen werk of een
werkervaringsplaats te bieden, maar vluchtelingen en werkgevers
kunnen elkaar soms moeilijk vinden. We werken onder meer samen
met de Refugee Talent Hub, Manpower, Connexxion en Hilton Hotels.
Resultaat:
 Ongeveer 300 vluchtelingen maken tijdens twee meet-and-greet
bijeenkomsten in samenwerking met Hilton Hotels persoonlijk
kennis met recruiters van de hotelketen.
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Begeleiding bij terugkeer
In het project Met opgeheven hoofd staan we afgewezen
asielzoekers bij zodat zij zelfstandig een keuze kunnen maken over
hun toekomst. Als iemand kiest voor terugkeer schakelen we een
partnerorganisatie in het land van herkomst in. Zo helpen we de
cliënt bij zijn oriëntatie op re-integratie en het opbouwen van een
nieuw leven. We werken aan meer bekendheid over en draagvlak
voor ons terugkeerproject. Ook geven we voorlichting op maat aan
vluchtelingkinderen over dit lastige onderwerp om ze enigszins voor
te bereiden op wat hun te wachten staat. Zij hebben geen invloed
op terugkeer, maar worden wel geconfronteerd met de ingrijpende
gevolgen ervan.
Resultaat:
 In 2018 voeren we met bijna 500 vluchtelingen gesprekken
over hun toekomst. Dertig mensen keren met steun van
VluchtelingenWerk terug naar het land van herkomst.

Extra aandacht voor vluchtelingkinderen
Wij maken ons sterk voor de belangen van vluchtelingen én
dus ook voor die van hun kinderen. Onze projecten geven
vluchtelingkinderen zelfvertrouwen, zorgen voor de broodnodige
ontspanning en ondersteunen hen tijdens de asielprocedure.
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Mika uit Eritrea en Sham uit Syrië genieten
van een kindervakantieweek in Vierhouten.

Kindervakantieweken
De kindervakantieweken van 2018 zijn een groot succes. 150
vrijwilligers begeleiden circa 600 kinderen (zoals Mika en Sham
op de foto links), 100 moeders en enkele alleenstaande vaders op
vakanties door heel Nederland. Kinderen hebben een weekje weg
hard nodig om rust te krijgen en voor afleiding van de dagelijkse
zorgen. Ze ontmoeten kinderen met een vergelijkbare achtergrond
waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt.
Resultaat:
 Bijna 600 kinderen vergeten tijdens de kindervakantieweken
even al hun zorgen.

Time4You
Het project Eigen-Wijs is in 2018 succesvol afgerond. De project
activiteiten zetten we voort in Time4You. Hiermee komen we op
voor de belangen van vluchtelingkinderen in de centrale opvang.
Tijdens bijeenkomsten van Time4You vertellen we kinderen over
de asielprocedure, kinderrechten en leven in Nederland. In een
vertrouwde omgeving kunnen ze (anoniem) vragen stellen en
(lastige) onderwerpen bespreken. Met kennis en informatie die
kinderen kunnen behappen, krijgen zij meer zelfvertrouwen en
worden ze weerbaar(der).
In 2018 slagen we er niet in om in het gewenste aantal opvangcentra
Time4Yous te organiseren. De uitgevoerde voorlichtingssessies
lopen achter op het geplande aantal.
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Dat komt door sluiting van verschillende locaties met bijbehorende
personeelswisselingen en krimp. Ook vrijwilligers werven blijkt op
sommige plekken lastig. Het streven is om deze achterstand in 2019
in te lopen.
Resultaat:
 We geven 31 voorlichtingen.
 We organiseren een Time4You op 24 centrale opvanglocaties.

Samenspel
Kinderen op azc-scholen leren in tien muzieklessen liedjes en
(dans)-bewegingen. Die showen ze aan elkaar en aan hun ouders
tijdens een spetterend meedoeconcert in Arnhem onder begeleiding
van het Gelders Orkest. Met Samenspel laten wij vluchtelingkinderen
even ontsnappen aan hun zorgen. Ook versterkt dit project hun
vertrouwen in zichzelf en in de toekomst.

Hun inkomen dekt niet altijd de vaste lasten, de bureaucratie is
ingewikkeld en ze moeten leren omgaan met geld. Met een speciaal
ontwikkelde methode voorkomen we dat jonge vluchtelingen door
een gebrek aan kennis en vaardigheden in ernstige problemen
komen.
Resultaat:
 	Het project heeft de omvang van de problematiek in kaart
gebracht en bouwstenen en randvoorwaarden voor een
schuldpreventiemethode verzameld. Een eerste opzet is
ontwikkeld.

Financieel vangnet voor vluchtelingen en hun gezin

Schuldpreventie voor jonge vluchtelingen

Voor vluchtelingen die de hoge kosten van bijvoorbeeld
gezinshereniging niet kunnen opbrengen, is er een laatste vangnet:
het Noodfonds van VluchtelingenWerk. In overleg met de cliënt
kunnen onze medewerkers een aanvraag bij dit fonds indienen.
Denk aan het bekostigen van vliegtickets bij gezinshereniging,
leges voor sommige verblijfsvergunningen, daggeldvergoedingen
en bijzondere noden. Een bijdrage van het fonds voorkomt onnodige
schuldenproblemen en verkleint de kans dat vluchtelingen en hun
kinderen in financiële nood raken.

Financiële problemen belemmeren een goede start in Nederland.
Met het project Euro-Passie werken we met Pharos en New Dutch
Connections aan het voorkomen van schulden bij vluchtelingen
tussen 17 en 19 jaar. Als zij meerderjarig worden verandert er veel in
hun financiële situatie, zeker als zij hier zijn zonder familie.

Resultaat:
 	In 2018 keert het Noodfonds 350.000 euro uit waarmee meer
dan 2000 vluchtelingen worden geholpen (waarvan het grootste
gedeelte voor gezinshereniging door middel van het vergoeden
van een deel van het vliegticket).

Resultaat:
 Ruim 500 kinderen doen mee aan de muzieklessen, maken kennis
met (klassieke) muziek en stralen en genieten bij de concerten.
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Safya en haar zoontje Imraan uit Somalië op het
asielzoekerscentrum in Den Helder.

Opkomen voor vluchtelingen
Door overleg met ministeries, lobby bij het parlement,
eigen onderzoek, contacten met de media en via het
mobiliseren van onze achterban komt VluchtelingenWerk
op voor de belangen van vluchtelingen en hun gezinnen.

Aandacht voor lange wachttijden
Asielzoekers blijven te lang in onzekerheid over de vraag of
ze in Nederland mogen blijven. Dat is mede te wijten aan een
personeelstekort bij de IND. Het gevolg: de machteloosheid,
spanning en frustratie bij asielzoekers stapelen zich op en
belemmeren de integratie. In het najaar slaan we alarm over de
wachttijd voorafgaand aan de start van de asielprocedure, die
inmiddels is opgelopen tot ruim een jaar. Daardoor zijn er weer
meer asielzoekerscentra nodig, moeten mensen vaker verhuizen
en moeten ze langer wachten tot ze een beslissing krijgen over
hun asielverzoek. Zo duurt het ook langer voordat de aanvraag
tot gezinshereniging kan worden ingediend. Vooral kinderen zijn
hiervan de dupe. Om aandacht te vragen voor dit probleem zoeken
we media-aandacht en organiseren we een online actie die door
duizenden mensen gesteund wordt.
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Resultaat:
 Via de online actie laten ruim 3.600 mensen hun stem horen.
 	De NOS brengt onze waarschuwing in de radio- en
televisiejournaals en veel kranten besteden aandacht aan dit
alarm. Dit alles leidt tot Kamervragen van meerdere partijen
wat weer resulteert in meer personeel in de asielprocedure en
versnelling van de procedures voor gezinshereniging.

Meedenken over nieuwe inburgeringswet
Vluchtelingen zijn de dupe van de huidige inburgeringswet. Die
functioneert slecht en laat hen te veel aan hun lot over waardoor
velen er niet in slagen om het verplichte examen te halen. Daarom
dringen we in 2018 bij minister Koolmees aan op een evaluatie. Ook
onderzoeken we de ervaringen van vluchtelingen met inburgering.
De minister kondigt aan dat de inburgering op de schop gaat.
VluchtelingenWerk wordt gevraagd mee te denken.
Resultaat:
	Mede door onze inzet komt er een nieuwe inburgeringswet met
meer aandacht voor de kwetsbare positie van vluchtelingen.
Voor het maken van de nieuwe wet wordt onder meer de
VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018 geraadpleegd. Ook
komt minister Koolmees op werkbezoek op ons kantoor in Utrecht
om daar met vluchtelingen, vrijwilligers en beroepskrachten te
spreken over wat er nodig is voor een goede inburgering.
 	Op verschillende momenten laten we van ons horen over de
knelpunten in het integratiebeleid, onder andere in Nieuwsuur en
dagblad Trouw.
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Ghaleb (links) uit Syrië in gesprek met vrijwilliger
Clemy op het asielzoekerscentrum in Budel.

Samenwerken in coalitieverband
Samen met andere belangenorganisaties vragen wij in 2018
aandacht voor thema’s die erg belangrijk zijn voor vluchtelingen en
hun gezinnen.
Resultaat:
 	De volgende onderwerpen hebben we samen met andere
organisaties nadrukkelijk op de politieke en maatschappelijke
agenda weten te zetten:
•	het ten onrechte uitzetten van vluchtelingen naar het
onveilige Afghanistan;
•	de positie en leefomstandigheden van kinderen in
opvangcentra;
•	de EU-plannen om asielzoekers buiten Europa op te vangen;
•	verruiming van het Kinderpardon voor kinderen die hier al
vele jaren wonen.

Internationale ontwikkelingen
Europa sluit de grenzen en schuift zijn verantwoordelijkheid voor
vluchtelingen steeds meer af op andere landen. Door het gebrek aan
legale en veilige routes moeten vluchtelingen (en hun kinderen)
grote risico’s nemen, wat vaak leidt tot humanitaire drama’s op zee.
In landen in en om de Europese Unie verkeren veel vluchtelingen,
mede door EU-beleid, te vaak in erbarmelijke en uitzichtloze
omstandigheden. Er is weinig toegang tot bescherming, juridische
bijstand en levensonderhoud, laat staan dat er sprake is van
integratie of andere duurzame oplossingen.
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Door een gebrek aan onderlinge solidariteit lukt het de EU-lidstaten
niet om samen tot effectieve en humane vluchtelingenbescherming
te komen.
Door deze ontwikkelingen is onze inzet op EU-niveau meer nodig dan
ooit! Wij zijn lid van de Europese koepelorganisatie The European
Council on Refugees and Exiles (ECRE). Doordat ECRE op de voet
volgt wat er in Brussel gebeurt, kan ECRE al in een vroeg stadium
proberen de Europese vluchtelingenwetgeving te beïnvloeden.
We werken samen met partnerorganisaties in Nederland om het
Nederlandse publiek en de politiek met één stem aan te spreken over
de gevolgen van het Europese beleid voor vluchtelingen. Wij zetten
ons in voor veilige en legale toegang van mensen tot bescherming
in Europa. Al langer pleiten we ervoor dat meer kwetsbare
vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar hun eigen land (en
ook niet in het land van opvang kunnen blijven) in aanmerking
komen voor hervestiging in Nederland.

Resultaten:
 	Voor het eerst in dertig jaar verhoogt Nederland het
hervestigingsquotum van 500 naar 750 vluchtelingen per jaar
waardoor meer kwetsbare vluchtelingen en hun gezinnen in
Nederland bescherming krijgen. Helaas is deze verhoging door
de nieuwe politieke afspraak over het Kinderpardon inmiddels
weer verlaagd.
 	De oprichting van de Balkan Refugee and Migration Council en
Human Rights Caribbean op Aruba, Bonaire en Curaçao hebben
wij mede mogelijk gemaakt.
 	De Greek Council for Refugees helpt met onze ondersteuning en
een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij meer
dan 400 vluchtelingen op de Griekse eilanden; met juridisch
advies kunnen ‘kwetsbare vluchtelingen’ (die bijvoorbeeld ziek
zijn) alsnog een status en dus veiligheid in Griekenland krijgen.

Ook ondersteunen we lokale partnerorganisaties in o.a. ZuidEuropa, de Balkan en het Caribisch gebied door trainingen te geven,
kennis te delen en samen projecten te ontwikkelen. Hierdoor zijn
nieuwe organisaties en samenwerkingsverbanden opgericht die
zorgen dat vluchtelingenbescherming onder de aandacht blijft en
verbetert. In 2018 publiceren we nieuwe visiedocumenten over het
Europees migratiebeleid en de vluchtelingenbescherming in Europa.
Het zijn richtlijnen voor hoe wij vinden dat vluchtelingen moeten
worden beschermd.
Wij ondersteunen collega’s in Griekenland om vluchtelingen op de eilanden te
kunnen helpen met juridisch advies.
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Vrijwilliger Eline (rechts) helpt Abraham uit Eritrea met
vragen in het asielzoekerscentrum in Grave.

Kennis delen
VluchtelingenWerk voorziet medewerkers, vrijwilligers en
advocaten van actuele informatie over de asielprocedure,
de veiligheidssituatie in herkomstlanden en de
rechtspositie van vluchtelingen.

Veel vragen voor de Helpdesk
Bij onze telefonische Helpdesk kunnen medewerkers, vrijwilligers
en asieladvocaten terecht met al hun vragen over de asielprocedure,
landen van herkomst en de rechtspositie van vluchtelingen
tijdens de integratie. Ook kunnen zij VluchtWeb raadplegen, onze
kennisbank waarop wij overheidsinformatie, jurisprudentie en
andere relevante data op een toegankelijke manier verduidelijken.
De Helpdesk staat in 2018 veel advocaten en vrijwilligers te
woord. Het aantal vragen neemt de afgelopen twee jaar licht af,
vermoedelijk door de terugloop van het aantal asielzoekers.
Resultaat:
 In 2018 beantwoorden we 8.305 vragen, waarvan:
• 2.095 over de asielprocedure
• 3.274 over landen van herkomst
• 2.936 over integratie
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Ondersteuning en scholing van asieladvocaten
We ondersteunen asieladvocaten via onze helpdesk en kennisbank
VluchtWeb. Ook duiden we jurisprudentie in UPdate, een digitale
nieuwsbrief die wekelijks verschijnt. Daarnaast organiseren we
bijeenkomsten voor de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen
(WRV) en verzorgen we expertsessies, bijvoorbeeld over nareizen.
Resultaat:
 Doordat de kennis van asieladvocaten door onze ondersteuning
en scholing toeneemt, kunnen zij de belangen van hun cliënten
beter behartigen.

Betere bescherming voor verwesterde vrouwen en
meisjes
Omdat het Nederlandse asielbeleid soms onjuist invulling geeft aan
het internationaal recht kunnen mensen onterecht teruggestuurd
worden en alsnog gevaar lopen te worden vervolgd. Daarom richtte
VluchtelingenWerk de Commissie Strategisch Procederen op. Als
Nederlandse regelgeving een grote groep asielzoekers negatief
raakt, laat de commissie die beoordelen door de nationale rechter,
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof
van Justitie. Een voorbeeld daarvan is het strategisch procederen
voor verwesterde vrouwen.

40

In een zaak over de verwestering van Afghaanse vrouwen die
wij mede hebben aangespannen uit ons project Strategisch
procederen, bepaalt de Raad van State (de hoogste rechter van
Nederland) dat verwesterde vrouwen en meisjes voortaan betere
bescherming moeten krijgen. De uitspraak is een grote vooruitgang.
Voorheen luidde het rechtsoordeel van de Raad van State dat
alle verwesterde vrouwen zich zouden kunnen aanpassen aan de
normen in hun land van herkomst. Daarom kregen zij in Nederland
geen vluchtelingenbescherming. Dit mag niet langer van al deze
vrouwen worden verlangd. Als vrouwen aannemelijk maken dat hun
‘verwesterde’ gedrag is gebaseerd op een religieuze of politieke
overtuiging, moeten ze een vluchtelingenstatus krijgen.
Resultaat:
 	Verwesterde vrouwen en meisjes worden sinds 2018 in Nederland
erkend als vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag en
zijn dus beter beschermd.
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Divorah uit Eritrea was het gezicht van de Happykaartenactie. De leuke tips en lieve wensen op de
kaart zorgden voor een stralende glimlach.

Communicatie en draagvlak
Met acties, campagnes en voorlichting zet
VluchtelingenWerk zich in om het draagvlak voor
vluchtelingen en vluchtelingkinderen in de samenleving te
vergroten.

Happy-kaarten voor vluchtelingkinderen
Duizenden mensen sturen een Happy-kaart met een mooi bericht
of lieve wens naar een kind in een azc. De kaartenactie is onderdeel
van onze campagne Geef om vluchtelingkinderen. Hiermee brengen
we hun kwetsbare situatie onder de aandacht van het grote publiek
en zorgen we voor bewustwording. Ook laten we zien wat we voor
vluchtelingkinderen doen en werven we fondsen om ons werk
mogelijk te maken. Met een kaartje of donatie maken veel mensen
een verschil voor een kind (zoals Divorah op de foto links).
Resultaat:
 	30.000 mensen sturen een Happy-kaart naar een kind in een azc.
 De positie van vluchtelingkinderen krijgt door de kaartenactie
volop aandacht; zowel online, op scholen en verenigingen als in
de pers. Ambassadeurs Mo Hersi en Dieuwertje Blok vertellen in
RTL Live over deze mooie actie.
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Bakkie doen?
Tijdens Wereldvluchtelingendag op 20 juni delen vluchtelingen in
negen steden op straat koffie uit aan voorbijgangers. Zo komen
vluchtelingen en Nederlanders met elkaar in contact. Echte
ontmoetingen en inspirerende gesprekken zorgen voor (meer)
wederzijds begrip. Daarmee bouwen we aan het draagvlak voor
vluchtelingen. Deze tweede editie van de actie Bakkie doen?
organiseren we samen met vervoersmaatschappij Connexxion.
Resultaat:
 Er zijn ongeveer 2.000 ontmoetingen.
 2.200 mensen vragen online het koffiereceptenboekje met
verhalen van vluchtelingen aan.
 	Onder andere het NOS-Journaal, Metro en het AD doen verslag
van Bakkie doen? en onze actie krijgt veel regionale en lokale
media-aandacht.

Ontmoeting bij de Open azc dag
Wie wil zien hoe vluchtelingen en vluchtelingkinderen in een
asielzoekerscentrum leven, gaat naar de landelijke Open azc dag.
Die organiseren we in 2018 voor de vierde keer samen met het
COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op 22 september
openen veertig asielzoekerscentra hun deuren waardoor er mooie
ontmoetingen plaatsvinden tussen bezoekers en bewoners.
Ter promotie van de open dag ontwikkelen we een online quiz over
het leven in een azc.
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Dirk (links) en Yasser (uit Syrië) ontmoeten elkaar tijdens
de campagne Bakkie doen? Inmiddels zijn ze collega’s en
werkt Yasser ook als buschauffeur in Arnhem.

Resultaat:
 	Ondanks het regenachtige weer brengen ruim 19.000 mensen
een bezoek aan een azc.
 Via Facebook doen 3.000 mensen de online quiz.
 	Zowel voorafgaand als na de dag verschijnen er diverse
berichten in de media zoals op nu.nl, in Flair en in Linda.
Adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Jasper Kuipers is
samen met ambassadeur Johnny Dkdan bij RTL Live om over de
Open azc dag te vertellen.

Meer begrip via Bekend maakt bemind
Via ons ontmoetingsproject Bekend maakt bemind kunnen scholen,
bedrijven, verenigingen, sportclubs en kerken een vluchteling
uitnodigen. Een vrijwilliger komt met een vluchteling op bezoek
en zij gaan in gesprek met de aanwezigen. Tijdens de ontmoeting
komt feitelijke informatie over vluchtelingen aan de orde en vertelt
de vluchteling zijn of haar persoonlijke verhaal: waarom moest
ik vluchten? Hoe is het om in Nederland een nieuw leven op te
bouwen als je alleen bent of de zorg hebt voor een gezin? Bekend
maakt bemind bevordert het begrip voor vluchtelingen en heeft
een positief effect op de taalvaardigheid van de vluchtelingen.
Ook maken vluchtelingen vrienden en vergroten zij hun netwerk.
Sommige deelnemers hebben dankzij het project zelfs een baan of
een partner gevonden.
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Resultaat:
 We geven 500 voorlichtingen op scholen.
 	We geven 100 keer een voorlichting voor volwassenen in
bedrijven, clubs en kerken.

Vrijheid vieren op Bevrijdingsfestivals
Op 5 mei is VluchtelingenWerk door het hele land aanwezig op
Bevrijdingsfestivals om samen met vluchtelingen vrijheid te vieren.
Bij onze kleurrijke stands met grabbelton zijn leuke prijzen te
winnen en op de meeste festivallocaties lopen vluchtelingen met
een koffierugzak om voorbijgangers een bakkie en een goed gesprek
aan te bieden.
Resultaat:
 	We staan met een stand in het gezelschap van vluchtelingen op
negen van de veertien Bevrijdingsfestivals.
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Marije Scheffers uit Utrecht is al jaren donateur van
VluchtelingenWerk. ‘Al van jongs af aan is mijn insteek:
je bent niet alleen voor jezelf op de wereld.’

Financiën en organisatie
VluchtelingenWerk kan zich inzetten voor vluchtelingen en
vluchtelingkinderen dankzij de steun van onze donateurs,
bedrijven, fondsen, particuliere en culturele instellingen,
bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en subsidies
van de overheid.

Onmisbare steun van donateurs
Het aantal donateurs groeit licht in 2018: van 64.000 naar 65.000.
Ook het aantal donaties stijgt. De totale baten uit particuliere
fondsenwerving bedragen € 6.121.000 (tegenover € 6.290.000 in
2017). In 2018 vragen we extra steun voor vluchtelingkinderen.
In 2018 ontvangen we geoormerkte particuliere fondsenwerving
voor kindprojecten zoals Time4You, Samenspel en de
kindervakantieweken voor een bedrag van € 490.000.
De gemiddelde gift van donateurs is gedaald, waarmee de totale
opbrengst uit particuliere fondsenwerving iets lager uitkomt dan
vorig jaar. Mogelijk komt dat doordat de ervaren urgentie voor hulp
aan vluchtelingen is afgenomen. Maar de stijging van het aantal
donateurs (en daarmee het draagvlak) laat zien dat vluchtelingen er
niet alleen voor staan.
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Elke donateur draagt bij aan onze financiële onafhankelijkheid
waardoor we de belangen van vluchtelingen kunnen blijven
behartigen en de positie van vluchtelingen kunnen verbeteren. Door
onze donateurs kunnen wij, wanneer dat nodig is, ook de rol van ‘luis
in de pels’ vervullen bij de overheid en politiek.
Resultaat:
 In 2018 steunen 65.000 donateurs ons werk voor vluchtelingen.

Actieplatform voor fondsenwerving tijdens
evenementen
In 2018 komen veel mensen in actie voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld
door deel te nemen aan georganiseerde acties gecombineerd met
evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse en Koningsdag. Met
ons actieplatform faciliteren wij mensen die iets willen betekenen
voor vluchtelingen en vluchtelingkinderen.
We breiden de mogelijkheden van het platform uit en promoten
het zodat meer mensen zich met een eigen actie inzetten voor
vluchtelingen. Zo zamelen we op de langere termijn meer donaties
in. Ook een actie starten?
Ga naar www.actievoorvluchtelingenwerk.nl en zet een eigen
actiepagina op om geld in te zamelen voor vluchtelingen.
Resultaat:
 	Via het actieplatform starten particulieren meer dan 250 acties.
We ontvangen ruim 900 donaties met een totale opbrengst van
meer dan € 25.000.
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Extra steun van de Nationale Postcode Loterij
Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij wordt
bekend dat er in 2018 ruim 370,6 miljoen euro wordt verdeeld
onder 117 goede doelen die werken aan een betere wereld.
VluchtelingenWerk Nederland wordt blij verrast met een extra
structurele bijdrage van twee miljoen euro, boven op de al
toegezegde acht miljoen per jaar. We gebruiken deze extra bijdrage
onder andere voor projecten op het gebied van arbeidsparticipatie
en voor projecten aan de grenzen van Europa. Hiermee kunnen wij
nóg meer het verschil maken voor vluchtelingen.
Resultaat:
 	Met het geld van de Nationale Postcode Loterij is onze
onafhankelijkheid gewaarborgd en kunnen we ons werk voor
vluchtelingen voortzetten en uitbreiden.

Fondsen financieren projecten
Ook in 2018 ontvangen we steun van verschillende fondsen
en subsidiegevers. We ontvangen ruim € 2,9 miljoen van het
Oranjefonds, Adessium, de Rabobank Foundation en het Asiel,
Migratie en Integratiefonds (AMIF) van de EU. De projecten die we
met deze financiële steun uitvoeren zijn onder andere gericht op het
toeleiden van vluchtelingen naar werk, het bijstaan van kinderen in
de azc’s, schuldpreventie, terugkeer, ontmoeting en dialoog.
Zo vergroten wij onze maatschappelijke impact.
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Vrijwilliger Juan laat twee cliënten uit Syrië zien hoe
het openbaar vervoer in Rotterdam werkt.
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Geld van gemeenten voor integratie

Abdeluheb Choho is onze nieuwe directeur

Gemeenten schakelen ons in om vluchtelingen te begeleiden bij
hun integratie. In 2018 doen we dit in 74% van alle gemeenten in
Nederland. De persoonlijke begeleiding wordt geboden door onze
vrijwilligers in heel Nederland.

Eind 2018 is bekendgemaakt dat Abdeluheb Choho de nieuwe
directeur van VluchtelingenWerk Nederland wordt. Per 1 februari
2019 volgt hij Dorine Manson op die naar de Goede Doelen Loterijen
is gegaan. Dorine is acht jaar directeur van VluchtelingenWerk
Nederland geweest. Abdeluheb Choho (1970) werkte in de periode
2014-2018 als wethouder (D66) bij de Gemeente Amsterdam. Met
Abdeluheb Choho aan het roer, die met zijn sterke persoonlijkheid
en scherp oog voor organisatieverhoudingen zowel boegbeeld als
verbinder kan zijn, zien wij de toekomst van VluchtelingenWerk
Nederland met vertrouwen tegemoet.

Subsidie van de overheid
In 2018 ontvangen we € 8,5 miljoen subsidie van het ministerie
van Justitie en Veiligheid voor ons werk in de asielzoekerscentra
en voor de tolkendiensten. Van het ministerie van Sociale Zaken
ontvangen we € 1 miljoen subsidie voor het trainen en begeleiden
van vrijwilligers en medewerkers die vluchtelingen ondersteunen
bij hun integratie. Daarnaast ontvangen we € 1,1 miljoen van de
Raad voor de Rechtsbijstand voor het geven van voorlichting aan
vluchtelingen tijdens de asielprocedure. We ontvangen dit jaar
minder subsidie van de overheid omdat er minder asielzoekers zijn
dan de voorgaande jaren.

Abdeluheb Choho is benoemd als onze nieuwe directeur.
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Bedankt!
VluchtelingenWerk ontvangt steun van vele bedrijven en
instellingen. Dankzij deze bijdragen en die van onze donateurs,
de Nationale Postcode Loterij en anderen, kunnen wij ons blijven
inzetten voor vluchtelingen in Nederland.
Zie ook vluchtelingenwerk.nl/bedrijven

Doneren?
Heeft u vragen over doneren, wilt u een adreswijziging doorgeven of
heeft u een andere vraag?
Neem dan contact op met de donateursservice.
E-mail: donateurs@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon: 020 346 72 07
Jaarverslag XS 2018 is een uitgave van het Landelijk Bureau van
VluchtelingenWerk Nederland. In dit publieksjaarverslag vertellen wij over
onze activiteiten in 2018. Wilt u meer lezen over de jaarcijfers van onze
organisatie? Vanaf 1 juli 2019 staat de jaarrekening online:
zie www.vluchtelingenwerk.nl/jaarverslag-2018
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VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van
vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een
nieuw bestaan in Nederland.

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