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Speciale dank aan 

Alle medewerkers, leden en 
partners van Vluchtelingenwerk 
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De resultaten en activiteiten in 
dit jaarverslag konden we alleen 
maar neerzetten dankzij de finan-
ciële steun van tal van partners, 
bedrijven en individuen en dank-
zij het enthousiasme en de kracht 
van mensen op de vlucht, mede-
wekers en vrijwilligers.
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VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN JAARVERSLAG 2016

VOORWOORD

In deze mozaïek van activiteiten en thema's blikt 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen terug op 2016, een 
jaar waarin we in een brede coalitie van spelers 
en met een groeiende achterban vroegen naar een 
krachtdadige respons op het ongezien hoog aantal 
mensen op de vlucht. 

Wat was het antwoord van de Europese regerin-
gen? Het grondgebied afsluiten en de ‘Fort Eu-
ropa’-gedachte stevig verankeren. De oostelijke 
toegang tot Europa via de Middellandse Zee werd 
afgesloten met een deal tussen Europa en Turkije. 
Mensen op de vlucht die zich al in een Europees 
land bevonden, liepen tegen 
gesloten binnengrenzen 
aan. 

Ons land besliste in 2016 
de wet- en regelgeving 
rond asiel en opvang aan 
te passen onder impuls van 
de toevloed van mensen 
op de vlucht in 2015. In 
ons rapport 'Ceci n’est pas 

un demandeur d’asile' documenteren we welke 
impact die beslissing had: van het inperken van 
het recht op opvang, willekeurige opsluiting tot 
een gebrekkige toegang tot juiste informatie. De 
waakzaamheid van professionals en vrijwilligers 
en de samenwerking met mensenrechtenexperts 
waren meer dan ooit nodig.

Ook in de praktijk van de dagelijkse opvang van 
asielzoekers greep de Belgische overheid in. Na 
17 jaar van samenwerking tussen Fedasil, Vluch-
telingenwerk en andere middenveldorganisaties 
in de organisatie van opvang in individuele wo-
ningen, besliste de overheid in 2016 om die sa-
menwerking eenzijdig en zonder objectieve eva-

luatie stop te zetten in het 
kader van besparingen. 

De samenleving belandde 
in toenemende mate in 
kampen. Tegenover de op-
gang van een scherp an-
ti-migratiediscours zagen 
we overal een groeiende 
strijdvaardigheid en daad-
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kracht bij burgers, verenigingen, bedrijven en lo-
kale bestuurders die mensen op de vlucht gastvrij 
verwelkomen.

Als vluchtelingenorganisatie reageerden we door 
terug te gaan naar de essentie: we herinnerden de 
maatschappij en de politiek aan het waarom van 
internationale en Europese mensenrechtenver-
dragen en het vluchtelingenrecht in het bijzonder. 
Met een groot netwerk van gemotiveerde mede-
werkers, actieve leden, vrijwilligers en sympa-
thisanten zetten we het belang van solidariteit in 
de kijker. 

Een absoluut hoogtepunt in 2016 was de orga-
nisatie van onze eerste Refugee Walk vanuit de 
gastvrije stad Genk. De walk werd een hartver-
warmend succes en toonde bij uitstek hoeveel 
solidariteit er leeft in ons land, en dat de krachten 
bundelen werkt om een luidere en positief signaal 
te geven aan de rest van de samenleving. 

Die tendens spreekt ook uit onze andere activitei-
ten. Meer mensen dan ooit contacteerden ons met 
een oproep, een vraag, een gift of een initiatief 
om mensen op de vlucht te helpen. Onze campag-
ne Gastvrije Gemeente verzamelde in 2016 meer 
dan 300 gastvrije initiatieven. 

Het aantal mensen op de vlucht dat België bereik-
te zakte ingrijpend in de loop van 2016. In die 
context pleitte Vluchtelingenwerk voor meer vei-
lige en legale toegangswegen, een kwalitatief ont-
haal, begeleiding op maat en een betere samen-
werking tussen burgers, overheden, bedrijven, 
media, instellingen en vooral de vluchtelingen 
zelf. In onze eigen organisatie leidde de inbreng 
van vluchtelingen naar een intensievere werking 
rond het thema wonen. 

Een éénsluidende balans maken van het jaar 
2016 is moeilijk. Het meest typerend voor alle zij-
den die ageren en interageren met vluchtelingen 
lijkt vastberadenheid, zowel van beleidsmakers 
die volharden in een steeds verdergaande afslui-
ting van Europa —het gebrek aan resultaten en 
schennis van mensenrechten ten spijt— als van 
vrijwilligers, verenigingen, bedrijven, scholen, 
en anderen die blijven toeschieten om mensen 
op de vlucht te helpen. Het zijn die mensen, die 
weten dat vluchten van alle tijden is, en het recht 
om asiel te zoeken in een ander land een funda-
menteel mensenrecht voor elk van ons, die onze 
sterkte uitmaken. 

Charlotte Vandycke en Rein Antonissen 
Directie Vluchtelingenwerk vlaanderen
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WE WAAKTEN OVER DE RECHTEN VAN 
ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGEN

VEILIGE TOEGANG

De ontwikkelingen in het Europese asielbeleid 
staan steeds hoog op onze agenda.

In 2016 maakte Vluchtelingenwerk vooral een 
punt van de nood aan veilige toegang. De Eu-
ropese Unie blijkt immers niet in staat om de 
aankomst van één miljoen nieuwkomers op een 
humane en menswaardige manier te beheren. 
Mensen op de vlucht blijven sterven in de Middel-
landse Zee. Wie de overtocht overleeft, botst op 
hekken en prikkeldraad. Met opiniestukken, acties 
en lobbywerk stuurden we aan op duurzame en 
menswaardige oplossingen.

BESCHERMING

Samen met onze leden formuleren we concrete en 
onderbouwde voorstellen over de bescherming 
van mensen op de vlucht om knelpunten in de 
wetgeving of de praktijk op te lossen. We overleg-
gen daarvoor met de asielinstanties, de overheid 
en politici.

We ondersteunen advocaten en begeleiders bij 
hun werk voor mensen op de vlucht. Onze gespe-
cialiseerde medewerkers volgen en analyseren de 
ontwikkelingen in de Belgische asielwetgeving en 
het asielbeleid en delen hun bevindingen met ad-
vocaten en begeleiders van asielzoekers. Dat re-
sulteerde in het lijvige kritische rapport ‘Ceci n’est 
pas un demandeur d’asile’.

In 2016 gaven we input aan parlementsleden 
voor parlementaire vragen en communiceerden 
we over praktijken op het terrein met studiedien-
sten van politieke partijen. We gingen regelmatig 
in gesprek met kabinetsmedewerkers, parlement-
sleden en medewerkers van studiediensten en 
werden zelf vaak door hen geconsulteerd.
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Samen met een groep gemotiveerde vrijwilligers 
(Community support for Refugees in Belgium), 
werkte Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan www.
asyluminfo.be, een gebruiksvriendelijke website 
voor asielzoekers en vluchtelingen. Op die web-
site leggen we asielzoekers op een eenvoudige 
manier uit hoe de asielprocedure werkt, wat hun 
rechten en plichten zijn, en wat de eerste stappen 
zijn tot integratie.

STARTPUNT

In het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaande-
ren kunnen asielzoekers terecht op de eerste dag 
van hun aankomst in België. Tijdens de middag 
onthaalt een team vrijwilligers hen met een kom 
soep en informatie over hun rechten en het ver-
loop van hun asielprocedure in hun eigen taal.

Vanuit het Startpunt krijgen we dagelijks een 
goed beeld van het aantal aankomsten en van 
het profiel en de noden van de asielzoekers. Die 
waardevolle informatie delen we via onze eigen 
communicatiekanalen en zetten we in voor ons 
beleidswerk.

In 2016 werd ons Startpunt gerund en bemand 
door 170 vrijwilligers, waarvan ongeveer 20% 
zelf ooit asielzoeker was. Ze onthaalden 18 930 
mensen op de vlucht.

Startpunt organiseerde samen met Muntpunt en 
het Huis van het Nederlands conversatietafels 
Nederlands voor zo’n 125 nieuwkomers. In de 
marge zet Vluchtelingenwerk soms andere eer-
stelijnsacties op. Zo deelden we in de winter 400 
dekens uit.

DETENTIE

Als hun asielverzoek wordt afgewezen, hebben 
asielzoekers tien dagen om België te verlaten. Ze 
moeten naar een terugkeerplaats, van waaruit ze 
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vrijwillig kunnen vertrekken. Als ze dat niet doen, 
kan de overheid hen vasthouden en gedwongen 
uitwijzen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen volgt de ontwik-
kelingen in het terugkeerbeleid en doet concrete 
voorstellen voor een menselijker beleid. We ba-
seren ons op de ervaringen van de begeleiders 
in onze opvangstructuren en contacten met de 
overheid. Zie www.vluchtelingenwerk.be/terug-
keer-detentie

Samen met onze Franstalige zusterorganisatie 
CIRÉ coördineren we de Transitgroep, een plat-
form van ngo's die gesloten centra bezoeken en 

monitoren. We vormen en ondersteunen de be-
zoekers, wisselen informatie uit en bieden juridi-
sche ondersteuning. In 2016 konden we dankzij 
deze bezoeken 630 mensen in gesloten centra 
opvolgen en ondersteunen.

MIGRATIECOALITIE

Asielzoekers en vluchtelingen maken deel uit van 
een groter migratieverhaal. Samen met andere 
middenveldorganisaties (11.11.11, Netwerk tegen 
Armoede, Orbit vzw, Samenlevingsopbouw Brus-
sel en het Minderhedenforum) laten we onze stem 
klinken in het migratiedebat. Dat doen we onder 
de noemer van de Migratiecoalitie.

De Migratiecoalitie brengt elk jaar een rapport 
uit, waarin we een stand van zaken opmaken van 
het actuele migratiebeleid en hardnekkige mythes 
ontkrachten.

In 2016 publiceerden we het rapport onder de 
titel 'migratiemythes: fact check analyses en aan-
bevelingen voor een nieuw migratiebeleid'.
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WIE HULP BIEDT AAN MENSEN OP DE 
VLUCHT, KON OP ONZE STEUN REKENEN

VLUCHTELINGEN INFOLIJN

Onze infolijn werd in 2016 gelanceerd met een 
ludieke en opvallende campagne.

Via onze Vluchtelingen Infolijn beantwoorden we 
alle vragen die te maken hebben met asielzoekers 
en vluchtelingen. www.vluchtelingenwerk.be/
vluchtelingen-infolijn

Onze gespecialiseerde medewerkers staan dage-
lijks voor je klaar om elke vraag snel, correct en 
steeds met een glimlach te beantwoorden. Het 

afgelopen jaar beantwoordden we maar liefst 
3 000 telefonische vragen, waarvan 1 225 juridi-
sche vragen.

OPVANG

Fedasil coördineert de asielopvang in ons land 
en werkt hiervoor samen met diverse opvang-
partners. In 2016 fungeerde Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen (samen met organisaties als onze 
Franstalige tegenhanger CIRÉ en Caritas) als op-
vangpartner voor gemiddeld 702 asielzoekers en 
vluchtelingen per dag. Onder hen veel gezinnen 
met kinderen, maar ook mensen met ernstige me-
dische problemen en niet-begeleide minderjarige 
jongeren, die extra begeleiding kregen.

Uit respect voor de autonomie, zelfredzaamheid 
en privacy van asielzoekers kiest Vluchtelingen-
werk steeds voor individuele opvang van asiel-
zoekers in woningen, appartementen of studio’s. 
Toen de federale regering in de loop van 2016 
besliste om 10 000 opvangplaatsen te sluiten, 
werd een groot deel van onze individuele opvang-
plaatsen daardoor gevat. We bouwden daarop 
onze opvang af.
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Wat zijn we wel blijven doen? We investeren in 
het omkaderen van de opvang van asielzoekers 
en vluchtelingen. In 2016 beantwoordden we 
wekelijks gemiddeld 50 vragen over opvang: van 
opvangpartners, sociaal assistenten, advocaten en 
vrijwilligers. 

We maken kritische analyses van het opvangbe-
leid (en dat deden we ook in de periode na onze 
deelname aan operationele werkgroepen van 
Fedasil-opvangpartners). En we delen onze exper-
tise over opvang met het Agentschap Integratie 
en Inburgering en andere professionals en geven 
vorming.

HUISVESTING

Er is een nijpend tekort aan goede en betaalbare 
woningen op de sociale en private huurmarkt. Ook 
discriminatie van kandidaat-huurders met een 
migratie-achtergrond blijft een probleem. Asiel-
zoekers die erkend worden als vluchteling hebben 
het extra moeilijk: ze krijgen bij hun erkenning 
twee maanden tijd om een woning te vinden, 
daarna moeten ze de opvangvoorziening verlaten. 
Die termijn is voor velen te kort. 
Zie www.vluchtelingenwerk.be/huisvesting

In 2016 richtte Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
daarom het online woonplatform ‘Mijn huis, jouw 
thuis’ op: www.mijnhuisjouwthuis.be. Het platform 
linkt vluchtelingen die een huurwoning zoeken 
aan verhuurders en deelt nuttige actuele informa-
tie met kandidaat- verhuurders, huurders en hun 
begeleider.

Op 23 juni 2016 organiseerden we een netwerk-
dag huisvesting voor maatschappelijk werkers, 
beleidsverantwoordelijken en vrijwilligers die 
vluchtelingen ondersteunen.

Onder de noemer ‘Geef de wereld een thuis’ start-
te Vluchtelingenwerk in 2016 ook een zoektocht 
naar pleeggezinnen voor niet-begeleide minderja-
rige vluchtelingen, gezinnen en vluchtelingen met 
een beperking – een samenwerking met Pleegzorg 
Vlaanderen en erkende diensten voor niet-bege-
leide minderjarigen (Minor-Ndako, De Oever en 
Kiosk). 

77 pleeggezinnen meldden zich aan. Slechts vier 
pleeggezinnen konden ook effectief iemand op-
vangen. Kandidaat-pleeggezinnen botsen tegen te 
veel administratieve obstakels aan. Op onze alge-
mene vergadering van 30 november 2016 riepen 
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we Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin Jo Vandeurzen op om daar iets aan te 
doen.

TEWERKSTELLING

Vluchtelingen brengen heel wat talenten met 
zich mee. Hun integratie is een kans voor de hele 
maatschappij. Tewerkstelling is daarbij een be-
langrijk element. 
Zie www.vluchtelingenwerk.be/integratie

In 2016 pleitte Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
bij beleidsmakers voor een activering op maat 
van asielzoekers. We analyseerden het tewerk-
stellingsbeleid in Vlaanderen en legden nuttige 
contacten met het Vlaams netwerk van onderne-
mingen Voka, het Verbond van Belgische Onder-
nemingen (VBO), ondernemersorganisatie UNIZO, 
het opleidingsinstituut voor de social-profitsector 
VIVO, uitzendbedrijven Adecco en Accent, de vak-
bonden, advocaten-kantoor Eubelius, de sociale 
kredietcoöperatie Hefboom en andere actoren.

Het VBO leende onze expertise voor het uitwer-
ken van een praktische leidraad voor werkgevers. 
Met Voka werkten we een pilootproject uit voor 
de opleiding van vluchtelingen en asielzoekers.

We gaven ook vorming aan arbeidsbemiddelaars 
en werkten mee aan een nieuwe app van de 
Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB). 
Zie hiapp.be.

LUNCHGESPREKKEN

Vluchtelingenwerk Vlaanderen nodigt regelmatig 
journalisten en andere geïnteresseerden uit voor 
een lunchgesprek over een actueel thema.

Op 17 juni 2016 organiseerden we een bijzondere 
lunchcauserie over het controversiële terugna-
me-akkoord tussen Europa en Turkije.

Onze eigen beleidsmede-
werker Claudia Bonamini 
lichtte het akkoord toe sa-
men met Kris Pollet, senior 
legal and policy officer bij 
Europese vluchtelingen-
organisatie ECRE. Erkend 
vluchteling Yazan Asmi 
kwam getuigen over zijn 
eigen ervaringen in Turkije 
en Griekenland.
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WE BRACHTEN MENSEN IN BEWEGING

JONGERENWERKING

Het jongerenproject van Vluchtelingenwerk Vlaan-
deren brengt jonge vluchtelingen samen onder 
de noemer ‘Altochtonen van de Toekomst’. 'Al-
tochtoon' is een samentrekking van de woorden 
'allochtoon' en 'autochtoon' en betekent letterlijk 
'wereldburger'. De jongeren kozen die naam zelf. 
Zie altochtonenvandetoekomst.com.

In 2016 waren 99 jongeren betrokken bij het pro-
ject. De ‘Altochtonen van de Toekomst’ kwamen 
16 keer samen. 23 jongeren gingen met ons mee 
op kamp. Enkele actieve jongeren stapten mee in 
de Refugee Walk, getuigden op de forumdag van 
de Kinderrechtencoalitie en het Burgerkabinet 
van minister Gatz en organiseerden activiteiten 
voor andere jongeren in vijf asielcentra.

ONDERWIJS

Vluchtelingenwerk Vlaanderen streeft gelijke 
onderwijskansen na voor jonge vluchtelingen en 
asielzoekers. Daarom zetten we ons actief in om 
leraars en scholen te informeren en te enthousi-
asmeren om aan de slag te gaan rond het vluch-
telingenthema. We bundelen daarbij de krachten 
met andere ngo’s die actief zijn rond migratie en 
educatie.

We sensibiliseerden scholen om zich gastvrij op 
te stellen. Daarnaast verspreidden we 3000 Gast-
vrije Gemeente-raambordjes bij diverse scholen. 
We ontmoetten heel wat niet-begeleide minderja-
rigen op de vlucht en gaven hen een stem. 
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ACTIE!

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is meer dan een 
ngo. Het netwerk van vrijwilligers en de nauwe 
samenwerking met 50 leden, 39 vrijwilligersgroe-
pen en tal van andere partners maken van Vluch-
telingenwerk een actieve beweging.

2016 was een behoorlijk druk actiejaar voor de 
beweging, met als hoogtepunten:

Op 27 februari 2016 organiseerden we een grote 
manifestatie met als thema 'Safe Passage' samen 
met Refugees Welcome, het burgerplatform voor 
steun aan vluchtelingen.

Op 20 maart 2016 trokken we naar de Grote Pa-
rade van burgerbeweging Hart Boven Hard met 
een themablok dat opkwam voor de rechten van 
mensen op de vlucht.

Op 17 juni 2016 kwamen we samen met onze 
Franstalige zusterorganisatie CIRÉ voor een on-
aangekondigde protestactie voor het kabinet van 
premier Michel. We pleitten er voor asielopvang 
op mensenmaat.

Op 17 november 2016 toverden we het kabinet 
van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
even om tot oorlogsgebied. Samen met Amnesty 

International projecteerden we oorlogsbeelden op 
de gevel van het gebouw om veilige toegang te 
eisen voor mensen op de vlucht.

REFUGEE WALK

De Refugee Walk daagt deelnemers uit om in de 
voetsporen te treden van mensen op de vlucht en 
zelf een voettocht van 40 kilometer af te leggen. 
Wie mee stapt, laat zich sponsoren en zamelt zo 
geld in voor vluchtelingen. Zie refugeewalk.be.

De allereerste editie van de Refugee Walk op 2 
oktober 2016 lokte 700 deelnemers naar het 
Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Samen 
haalden ze 210 360 euro op. We beslisten de op-
brengst te gebruiken voor ons Startpunt.

In het Startpunt vangt Vluchtelingenwerk Vlaan-
deren asielzoekers op met een kom soep, infor-
matie over de asielprocedure en een luisterend 
oor.
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20 KM DOOR BRUSSEL

Vluchtelingenwerk Vlaanderen neemt elk jaar deel 
aan de ‘20km door Brussel’. Ons loopteam alias 
‘Refugee Runners’ zamelt geld in voor Vluchtelin-
genwerk.

In 2016 liepen 79 lopers de ziel uit hun lijf om 
ons te steunen. Hun inspanningen brachten 5469 
euro op voor mensen op de vlucht.

GASTVRIJE GEMEENTE

Elk jaar gaat Vluchtelingenwerk Vlaanderen op 
zoek naar gastvrije initiatieven voor asielzoekers 
en vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Samen 
met onze partners zetten we deze initiatieven in 
the picture. We doen dat tijdens een wervelende 

Gastvrije Awardshow en op www.gastvrijege-
meente.be. Alle initiatieven maken kans op een 
award en 1000 euro.

Vorig jaar verzamelden we maar liefst 353 gast-
vrije initiatieven in diverse categorieën: scholen, 
jeugdorganisaties, gemeenten, cultuur- of erfgoe-
dorganisaties, verenigingen, bedrijven en indivi-
duen. 

Op 14 april 2016 vond in het Vlaams Parlement 
te Brussel de Gastvrije Awardshow plaats. Naast 
zeven juryprijzen reikten we daar ook een pu-
blieksprijs uit. 23 831 mensen stemden voor hun 
favoriete initiatief: een recordaantal!
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IFTAR FOR REFUGEES

In 2016 organiseerde Vluchtelingenwerk Vlaande-
ren een Iftar-actie voor pas aangekomen asielzoe-
kers, zodat ook zij na zonsondergang het vasten 
konden breken met een voedzame maaltijd.

Sponsors konden voor 8 euro een maaltijd aan-
bieden aan een asielzoeker en ons Startpunt 
ondersteunen. We konden meer dan 900 If-
tar-maaltijden aanbieden dankzij de steun van 80 
sponsors.

BEZOEK BAN KI-MOON

Op 14 juni 2016 kregen we hoog bezoek in het 
Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Se-
cretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon zag ons 
Startpunt in werking en sprak er met ons team en 
onze vrijwilligers.

Ban Ki-moon riep op tot solidariteit over grenzen 
heen en tot betrokken en empathisch leiderschap. 
Hij benadrukte het belang van de rol die vrijwilli-
gers en burgers spelen in de samenleving. Tot slot 
gaf hij mee dat we nooit de hoop mogen verlie-
zen.

Dit bezoek sterkt ons in ons werk en in onze 
overtuiging dat middenveldorganisaties, burgers 
en vrijwilligers een belangrijke rol te spelen heb-
ben in het onthaal en de integratie van mensen op 
de vlucht, en dat ze steun verdienen.

Het is een hart onder de riem voor ons team en 
onze vrijwilligers, die elke dag klaar staan om 
nieuwkomers te verwelkomen en hen de informa-
tie te geven waar ze nood aan hebben. Velen van 
hen kwamen zelf ooit aan als nieuwkomers. Ze 
dragen hun eigen vluchtverhaal mee.



HET JAAR VAN VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN IN CIJFERS

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2016

Inkomsten 2016

€ 1 092 126,52

€ 2 732 210,14
vergelijk in 2015: € 2 722 110,53

Federale subsidies

€ 695 899,15Vlaamse subsidies

€ 174 118,02Subsidies stichtingen / ngo’s

€ 661 010,47Giften

€ 10 603,21Europese subsidies

€ 839 970,63Diensten en goederen

€ 1 780 801,43Bezoldigingen

€ 111 438,08Andere kosten

Uitgaven 2016

detail zie fondsenwerving

o.m. 11.11.11 en KBS



INKOMSTEN UIT PRIVATE FONDSENWERVING IN 2016

10 070 giften

€ 538 455,15

Totaal bedrag € 661 010,74

Giften van particulieren

€ 122 555,59Giften van bedrijven
en organisaties

Aantal schenkers

2016 6803

2015

2014

2013

3662

419

194
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OVER VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

TEAM

Vluchtelingenwerk Vlaanderen werkt met een ge-
dreven, sterk gemotiveerd en professioneel team 
dat mensen in beweging brengt, de actualiteit 
nauwgezet opvolgt en steeds klaarstaat om helde-
re, correcte informatie te verschaffen.

Vluchtelingenwerk hanteert loonschalen geba-
seerd op de barema’s van het paritair comité 
329.01. Het bruto maandloon van de twee vol-
tijdse codirecteurs bedroeg in december 4494,43 
euro en 4572,97 euro. Als extralegale voordelen 
komen daarbij een simkaart voor mobiele tele-
fonie, een laptop, maaltijdcheques en een maan-
delijkse forfaitaire onkostenvergoeding van 100 
euro. We hebben geen hospitalisatieverzekering, 
organisatiegebonden pensioenplan, bedrijfswa-
gens of bonussysteem.

De loonspanning (het verschil tussen het hoog-
ste en het laagste brutoloon in de organisatie) 
bedroeg in december 2016 2,26. De organisatie 
keert geen zitpenningen of verplaatsingsvergoe-
dingen voor vergaderingen uit aan de leden van 
de raad van bestuur.

In 2016 telde het team van Vluchtelingenwerk 
gemiddeld 31,2 voltijds equivalenten. 

Personeelsbezetting in december 2016

SAMENWERKINGEN

Vluchtelingenwerk Vlaanderen komt op voor de 
rechten van asielzoekers en vluchtelingen. Dat 
doen we niet alleen!
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We zijn actief in een ruim netwerk van ledenorga-
nisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige 
wereld.

Vluchtelingenwerk werkt zelf met een 50-tal le-
den rond de bescherming, integratie en terugkeer 
van asielzoekers en vluchtelingen (in 2016 waren 
dat 36 organisaties en 14 individuele leden). Sa-
men maken we opinies, voeren we actie, vangen 
we asielzoekers op en zetten we ons in voor 
vluchtelingen.

In het Gastvrij Netwerk werken we samen met 
lokale vrijwilligersgroepen, vzw’s en feitelijke 
verenigingen in Vlaanderen en Brussel die zich 
inzetten voor mensen op de vlucht. De lokale 
groepen informeren en sensibiliseren de gemeen-
schap en werken actief mee aan de integratie van 
vluchtelingen.

VRIJWILLIGERS

Dagelijks zijn er in Vlaanderen en Brussel honder-
den vrijwilligers in de weer voor asielzoekers en 
vluchtelingen. Allemaal helpen ze hoe en waar ze 
kunnen: in een lokale vrijwilligersgroep, tijdens 
activiteiten met vluchtelingen, als vrijwillig jurist 

of vertaler, als buddy of huiswerkbegeleider. Zo 
werken ze actief mee aan de integratie van men-
sen op de vlucht. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft die vrijwilli-
gers graag een goede ondersteuning. We bieden 
hen vormingen, bijeenkomsten en netwerkactivi-
teiten aan. Ze kunnen terecht bij onze helpdesks 
en blijven op de hoogte via onze nieuwsbrief 
E-fugee.

In 2016 telden we meer dan 600 actieve vrijwil-
ligers in ons netwerk. Zelf konden we rekenen op 
een 300-tal individuele vrijwilligers die ons hiel-
pen in het Startpunt, bij acties en evenementen, 
op kantoor, …



Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw19

LEDENLIJST AV 30 NOVEMBER 2016

Ledenorganisaties
1. Amnesty International Vlaanderen 
2. Asielzoekers Integratie Zemst (AZIZ) 
3. Beweging.net 
4. Bond Zonder Naam (BZN) 
5. Caritas International 
6. Çavaria  
7. CAW Antwerpen
8. CAW Brussel 
9. CAW Limburg 
10. Convivial 
11. De Tinten 
12. Dokters van de Wereld 
13. EVA-centrum 
14. Gardanto 
15. Hand in Hand - VAKA 
16. Jesuit Refugee Service (JRS) 
17. Lhiving vzw 
18. Liga voor Mensenrechten 
19. Limburgs Platform voor Vluchtelingen 
20. Medimmigrant 
21. Mentor Escale 
22. Minderhedenforum
23. Minor Ndako & Juna 
24. Orbit vzw 
25. Protestants Sociaal Centrum Brussel 
26. Sint-Egidiusgemeenschap 

27. Sociale dienst van de Socialistische Solidariteit 
(SESO) 
28. Solentra UZ Brussel 
29. Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning (SOCK) 
30. Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek (SIAL) 
31. Vlaams ABVV 
32. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken 
33. Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS) 
34. Werkgroep Vluchtelingen Wetteren 
35. Werkgroep Merchtem Multicultureel 
36. Werkgroep Vluchtelingen Gent

Individuele leden 
1. An Huybrechts 
2. Ann Cox 
3. Anne Van Lancker 
4. Daniël Alliet 
5. Dirk Adriaenssen 
6. Dirk Jacobs 
7. Els Hertogen
8. Liefke Dolmans 
9. Liesbet Wuyts 
10. Lucas Destrijcker 
11. Patrick Loobuyck
12. Paul Pataer 
13. Sarah Lamote 
14. Tetty Roose



Kruidtuinstraat 75
1210 Brussel
www.vluchtelingenwerk.be

CONTACT
T 02 225 44 28 
info@vluchtelingenwerk.be

GIFTEN
IBAN BE06 5230 8056 2922 
vluchtelingenwerk.be/giften


