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Met dank aan
Alle medewerkers, leden en partners van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
De realisaties en resultaten die we in
dit jaarverslag neerzetten, zijn er alleen
dankzij de financiële steun van partners,
bedrijven en individuen en dankzij het
enthousiasme en de kracht van mensen op
de vlucht, medewerkers en vrijwilligers.
Met speciale dank aan Porticus
en deze organisaties
Vluchtelingenwerk op ‘De Grote Parade’ van Hart boven Hard 7 mei 2017

WOORD VOORAF

De toegang tot bescherming en het respect voor
de basisrechten van mensen op de vlucht staan de
laatste jaren enorm onder druk. Wereldwijd, in Europa en zeker ook in ons land lijken politici verantwoordelijk voor asiel en migratie een anti-migratiepolitiek te voeren. In de media gaat er geen dag
voorbij zonder nieuws dat het anti-immigratiesentiment voedt. Die tendens heeft onze dagelijkse
activiteiten in 2017 sterk bepaald.
Opkomen voor asielzoekers en vluchtelingen betekent in die context terugkeren naar de essentie.
We vertellen opnieuw dat mensen op de vlucht
voor oorlog, geweld en vervolging in de eerste
plaats mensen zijn, dat elkeen basisrechten heeft.
We leggen opnieuw uit dat vluchten een zoektocht
is naar minimale bestaansvoorwaarden zoals veiligheid, onderdak en een toekomst voor de kinderen.
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Dankzij de grote inzet, bevlogenheid en veerkracht van ons team en ons netwerk van leden,
partners en vrijwilligers kunnen we ook in moeilijke omstandigheden blijven doen wat we doen:
mensen op de vlucht door de complexe asielprocedure loodsen, mensen correct informeren wanneer hun situatie uitzichtloos lijkt, ijveren voor
betere integratiekansen voor vluchtelingen, iedereen die asielzoekers en vluchtelingen vooruithelpt
daarin ondersteunen. In de Brusselse Noordwijk
realiseren we samen met andere ngo’s en het burgerplatform BXLRefugees een humanitaire hub als
antwoord op de urgente noden van migranten in
transit. We kloppen ook samen op tafel bij politici
om een menselijk alternatief te eisen voor hun oldoelmatig beleid van ontraden en opjagen.
Dat er veel positieve energie is, bewijst ook de
Gastvrije Gemeente campagne. In 2017 zetten
we de meest succesvolle editie van de reeks neer,
met 458 initiatieven die tonen dat gastvrijheid in
Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

Vlaanderen en Brussel lééft. Meer en meer burgers
en organisaties komen in actie om mensen op de
vlucht bij te staan in hun asielaanvraag en hun
integratieproces.

sen op de vlucht en maken ons op om met meer
energie dan ooit uit te dragen dat de bescherming
van vluchtelingen een evidente vorm van menselijkheid is, van belang voor ons allen.

Eind 2017 vieren we het dertigjarig bestaan van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, in 1987 opgestart
als OCIV (Overlegcentrum Integratie van Vluchtelingen). We bedanken alle mensen die in uiteenlopende projecten, coalities, acties en campagnes ...
mee hebben gevochten voor de rechten van men-

Wij wensen je veel leesplezier met dit overzicht
van ons parcours in 2017.
Rein Antonissen
Charlotte Vandycke

Actie ‘Mensen zijn geen conserven’ 8 juni 2017

WE VERDEDIGEN DE RECHTEN VAN ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGEN

Wanneer krijgen mensen op de vlucht veilige
en legale toegangswegen tot België en Europa?
Vluchtelingenwerk kruipt in de pen over het recht
om te vluchten

“Ik vroeg me af of u in deze eerste dagen
van 2017 hoorde over de jonge Afghaan die
van onderkoeling omkwam in een poging
Griekenland te bereiken vanuit Turkije. Ligt
u soms nog wakker van de situatie waarin
asielzoekers verkeren? Of vooral van de mogelijke komst van asielzoekers naar België?
Uw verklaringen wekken de indruk dat u
het succes van een asielbeleid afmeet aan
het aantal mensen dat u kunt buitenhouden,
niet aan hoeveel mensen op de vlucht wij
als samenleving kunnen helpen.
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Als u het aantal mensen dat ons land opvangt controleerbaar wil maken en mensensmokkel wil bestrijden, zal België duidelijke en in aantallen geloofwaardige legale
manieren moeten bieden om te migreren
naar ons land. Dat betekent meer en snelle hervestiging, een snellere overname van mensen uit
Griekenland en Italië, investeren in soepele gezinshereniging, een duidelijk beleid rond humanitaire visa en legale migratiekanalen voor mensen
die om andere redenen zoeken te migreren.”
Uit de brief van Vluchtelingenwerk-directeur Charlotte Vandycke aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie gepubliceerd
in het maandblad Sampol op 25 januari 2017

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

“Morgen, 18 maart 2017, is de eerste verjaardag
van de EU-Turkije deal.
Op deze dag willen we het wrange beleid aan
de kaak stellen dat de verantwoordelijkheid
voor de bescherming van vluchtelingen verschuift naar landen buiten de EU. Landen die
voor hen absoluut niet veilig zijn.
De Europese staatshoofden tekenden exact een
jaar geleden de overeenkomst die bekend staat
als de EU-Turkije deal. Die verplicht Turkije om alle
asielzoekers die Europa via Turkije bereiken, terug te nemen. In ruil daarvoor krijgt het land drie
miljard euro aan hulp, bedoeld om de situatie van
vluchtelingen op Turks grondgebied te verbeteren.
Turkije kan nochtans niet beschouwd worden als
een veilig land voor mensen op de vlucht.
Europa hanteert de deal als blauwdruk om samenwerking met ook andere niet-Europese landen
vorm te geven, zoals Libië. Zo besliste de EU onlangs om meer te investeren in de ondersteuning
van Libië’s grenscontrole om tegen te gaan dat
mensen het land binnenkomen of verlaten. Mensenrechtengroeperingen als Amnesty International
rapporteren over toenemende wetteloosheid en
dreiging van gewapende groeperingen in Libië.
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Migranten zijn er op grote schaal slachtoffer van
moord, willekeurige arrestaties, marteling, verkrachting, seksueel geweld en dwangarbeid. Door
te investeren in regimes die bekend staan om hun
schendingen van de mensenrechten wordt de EU
medeverantwoordelijk voor conflicten en vervolging.
Tegelijkertijd zijn vele Europese burgers bereid
hun deur en hart te openen voor vluchtelingen.
Onlangs riepen burgers in Nederland en België de
EU-leiders op om hun belofte te houden om duizenden vluchtelingen uit Griekenland en Italië over
de lidstaten te verdelen. Vorige maand gingen
160.000 demonstranten de straat op in Barcelona
vóór het opnemen van meer vluchtelingen.”
Uit de open brief aan de Belgische Regering van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 11.11.11, Amnesty International, CIRÉ, Liga
voor Mensenrechten, Minderhedenforum, ORBIT vzw en vele
andere organisaties gepubliceerd op 17 maart 2017
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In het beleidswerk rond bescherming bij Vluchtelingenwerk ligt de focus in 2017 op het analyseren en becommentariëren van de geplande aanpassingen aan de Asielwet en de
Vreemdelingenwet. We hebben daarbij een
korte lijn met studiediensten, volksvertegenwoordigers en de pers. Op een persontbijt geven we journalisten een uitgebreide toelichting
over de wetsvoorstellen.

Wanneer de Belgische Regering de hulp inroept
van Soedanese identificatieteams om mensen zonder papieren te identificeren, laat Vluchtelingenwerk opnieuw luid van zich horen. Het
is problematisch dat ons land Soedanezen die
mogelijk op de vlucht zijn voor vervolging en
geweld in hun thuisland, confronteert met de
Soedanese autoriteiten. Dat kan de betrokken
personen en hun familieleden ernstig in gevaar
brengen. Het Vluchtelingenverdrag hoort mensen net te beschermen tegen hun vervolger.

We coördineren ook een gezamenlijke reactie met CIRÉ (onze Franstalige zusterpartij),
11.11.11, CNCD-11.11.11, Amnesty International Belgique Francophone, Amnesty International Vlaanderen, Liga voor mensenrechten, Ligue
des droits de l’Homme, Orbit, Platform kinderen
op de vlucht - Plate-Forme Mineurs en Exil en
Point d’Appui.

Aan elke gedwongen terugkeer moet een grondige individuele risicoanalyse voorafgaan. Anders pleegt ons land een inbreuk op artikel 3
van het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens (EVRM). Je stuurt een persoon niet terug wanneer er een reëel risico is dat hij/zij aan
mensenrechtenschendingen zal worden onderworpen.

Ondanks onze stevige argumenten en serieuze
kritiek van de VN Vluchtelingenorganisatie, het
Federaal Migratiecentrum Myria en de Privacycommissie raken de wetsontwerpen goedgekeurd.

Samen met Amnesty International en CIRÉ uiten
we onze bezorgdheid in een open brief aan de
premier en vice-premiers.

BESCHERMING
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Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

2017 is ook het jaar van deze belangrijke dossiers:
• We evalueren het Europees spreidingsplan
en becommentariëren het rapport van de Europese Unie over relocatie. We blijven meer
veilige en legale toegangswegen bepleiten voor
asielzoekers die naar Europa komen.
• We formuleren een standpunt over humanitaire visa.
• We volgen de uitvoering van het Dublin-systeem op de voet en geven gerichte adviezen
aan professionals, onder meer over het recht op
een gezins- en familieleven.
• Rond asielaanvragen op grond van seksuele geaardheid doen we in het najaar een
rechtspraakanalyse. In afwachting van een update van ons LGBTQI-rapport (verwacht in 2018)
delen we onze bevindingen op een studiedag
van Çavaria.
• We ondertekenen het statement ‘Towards a migration policy that works’ van Save the Children Europe in voorbereiding van de Europese
Raad op 22 en 23 juni 2017. Daarover bezorgen
we ook een bericht aan premier Michel, vice-pre-
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miers De Croo, Reynders, Peeters en Jambon
(met kopie aan staatssecretaris Francken).
• We delen onze expertise op het vlak van bescherming in (internationale) netwerken als:
De Annual General Conference van de Europese vluchtelingenorganisatie ECRE
De AIDA coordinaton meeting van ECRE, met Vluchtelingenwerk als expert voor België en auteur van het AIDA
rapport
Politieke werkgroep van 11.11.11 en CNCD-11.11.11,
waar Vluchtelingenwerk focust op veilige en legale toegang en internationale bescherming
Contactvergadering Myria

OPVANG
In april 2017 publiceren we onze nota ‘Kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor
asielzoekers in België’. We stofferen de nota
niet alleen met eigen ervaringen op het terrein.
We gebruiken ook informatie van het Federaal
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
(Fedasil), Caritas, VVSG, onze leden, het Startpunt of volksvertegenwoordigers die (ingefluisterde) vragen stellen in het parlement.
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Vluchtelingenwerk
Vlaanderen
vzw 2017
Actie ‘Gevaar: rechten in
afbraak!’ 9 november

De nota vormt de basis voor ons beleidswerk
omtrent opvang. We voeden er onze politieke
contacten mee, onder meer op het kabinet van
staatssecretaris Theo Francken.
Op 18 april presenteren we de nota op een
lunchcauserie voor het brede publiek. Fedasil
geeft daar een toelichting bij eigen onderzoek
omtrent kwetsbare asielzoekers in de opvang
met gelijklopende bevindingen.
In juni vragen we speciale aandacht voor meervoudige asielaanvragen. Ondanks herhaalde
opmerkingen van de federale ombudsman en verschillende veroordelingen door de arbeidsrechtbank blijft Fedasil immers opvang weigeren aan
mensen die een tweede of verdere asielaanvraag
indienen. Dat gebeurt zonder individuele motivatie
en vaak zonder rekening te houden met de kwetsbaarheid van de aanvrager. Vluchtelingenwerk
krijgt voorbeelden te zien van gezinnen of zelfs
alleenstaande moeders met jonge kinderen die bij
een tweede asielaanvraag op straat belanden.
We werken een nota uit over opvang bij meervoudige asielaanvragen die verder bouwt op onze juri-
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dische nota uit 2016. Orbit vzw en de Kinderrechtencommissaris leveren waardevolle input.
Eerst trekken we met de nota naar Fedasil en de
bevoegde staatssecretaris met de vraag om meervoudige asielaanvragen correct te behandelen. Er
komt geen bevredigende reactie. Daarop maken
we onze nota publiek met een persactie, die ruim
wordt opgepikt. De Staatssecretaris geeft toe dat
het anders moet. Fedasil stuurt zijn aanpak licht
bij. Daarmee voldoet ons land echter nog steeds
niet aan de plichten uit de Europese Opvangrichtlijn en de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.
In juni moeten we jammer genoeg de laatste van
onze eigen opvangplaatsen voor asielzoekers
sluiten. Daarmee ronden we een intense periode
af als organisator van kleinschalige asielopvang
(1999-2017) met steun van de overheid.
We willen onze partners in het netwerk van kleinschalige opvangplaatsen nadrukkelijk bedanken
voor de jarenlange goede samenwerking: CIRÉ, Caritas International, CAW Antwerpen, CAW Brussel,
Lhiving, PSC Brussel (Protestants Sociaal Centrum)
en SESO (Sociale Dienst van Socialistische Solidariteit).
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GEDWONGEN TERUGKEER & DETENTIE
Wanneer hun asielverzoek wordt afgewezen,
hebben asielzoekers tien dagen om België vrijwillig te verlaten. Als ze dat niet doen, kan de
overheid hen vasthouden en gedwongen uitwijzen. Vluchtelingenwerk volgt het terugkeerbeleid op de voet en doet concrete voorstellen
voor een menselijke aanpak. Samen met CIRÉ
coördineren we de Transitgroep, een platform
van ngo’s die gesloten centra bezoeken en
monitoren. We vormen en ondersteunen de
bezoekers, wisselen informatie uit en bieden
juridische ondersteuning. In 2017 kunnen we
dankzij deze bezoeken 500 mensen in gesloten
centra opvolgen en ondersteunen.
In januari 2017 publiceren we voor het eerst in
tien jaar een grondige ‘Stand van zaken van de
gesloten centra in België’ (samen met CIRÉ,
Ligue des droits de l’Homme, MRAX, Caritas International, Jesuit Refugee Service, Point d’appui en
Aide aux Personnes Déplacées). We moeten vaststellen dat de omstandigheden waarin vreemdelingen in ons land in een gesloten centrum moeten
verblijven in strijd is met de mensenrechten en de
menselijke waardigheid.
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Nog in januari organiseren CIRÉ en Vluchtelingenwerk ‘Een inkijk in de gesloten centra’, een colloquium over de opsluitings- en verwijderingspolitiek van België en de impact daarvan op de
rechtsbescherming en de menselijke waardigheid.
In juni 2017 starten we samen met de partners
van het Platform Kinderen op de Vlucht de campagne ‘Een Kind sluit je niet op. Punt’ omdat
België plannen maakt om opnieuw gezinnen met
kinderen in detentie te plaatsen in afwachting van
hun repatriëring. De federale regering is doof voor
het protest. In september 2017 start de bouw van
een gesloten ‘family unit’ nabij de luchthaven. In
augustus 2018 zal die daadwerkelijk in gebruik
gaan.

JONGE VLUCHTELINGEN
Vluchtelingenwerk is een actieve partner in
Europese netwerkprojecten die focussen op
voogdij en juridische ondersteuning van
niet begeleide minderjarige vluchtelingen
(NBMV).

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

Startpunt
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• Binnen het project ‘UPRIGHTS’ brengen we in
2017 de noden in kaart met het oog op het samenstellen van een vormingspakket in 2018. We
consulteren de Dienst Voogdij, Plan International, Platform kinderen op de Vlucht, de Kinderrechtencommissaris, Minor N’dako en een 30-tal
voogden, advocaten en sociaal begeleiders.

het profiel en de noden van de asielzoekers. Die
waardevolle informatie delen we via onze eigen
communicatiekanalen en zetten we in voor ons
beleidswerk. 36 groepen (scholen, geïnteresseerde
organisaties) brachten een bezoek aan het Startpunt om een persoonlijke toelichting te krijgen
over onze werking.

• In het project ‘G.A.IN.’ (Guardianship Advanced
Instruments for child protection in Europe) geleid door Save the Children Italy wisselen we
goede praktijken uit en ontwikkelen we verbeterde instrumenten voor de bescherming van
NBMV.

In 2017 runnen 50 actieve vrijwilligers ons Startpunt. De helft van hen is zelf asielzoeker of vluchteling. Ze onthalen in totaal 15.526 mensen op de
vlucht. De vrijwilligers stellen voor vaker zelf soep
te koken. De school vlakbij werkt graag samen
met het Startpunt en laat ons de schoolkeuken gebruiken.

Andere partners zijn The Hungarian Helsinki Committee
(Hongarije) en Praksis (Griekenland).
Gecofinancierd door het Rights, Equality
and Citizenship Programme 2014-2020
van de Europese Unie

STARTPUNT EN HUMANITAIRE HUB
In het Startpunt van Vluchtelingenwerk kunnen
asielzoekers terecht op de eerste dag van hun aankomst in België. ’s Middags onthaalt een team vrijwilligers hen met een kom soep en informatie
over hun rechten en het verloop van hun asielprocedure in hun eigen taal. Zo krijgen we dagelijks
een goed beeld van het aantal aankomsten en van
13

Samen met Muntpunt en het Huis van het Nederlands organiseert het Startpunt ook drie keer per
week conversatiegroepen Nederlands, de ‘Startbabbels’. Opgeteld nemen daar 808 mensen aan
deel. Voor het eerst zetten we in 2017 ook conversatiegroepen op in juli en augustus: de ‘Zomerbabbels’. Daarmee overbruggen we de vakantieperiode van de verschillende initiatieven die inzetten
op Nederlands oefenen. 20 nieuwe vrijwilligers
maken er een geslaagd experiment van.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

De ploeg van het Startpunt stelt in de zomer
vast dat er niet alleen bij de net aangekomen
asielzoekers een grote nood is aan een warm
onthaal en duidelijke informatie, maar ook bij
de vele migranten die in Brussel stranden en
een tijdlang in de buurt van het Noordstation
verblijven. Vluchtelingenwerk beslist om een
extra soepbedeling op te zetten in de Sint-Rochuskerk. In de periode september-december
worden daar 6.000 kommen soep uitgedeeld.
En het blijft niet bij soep.
In samenwerking met advocaten van de Commission d’Aide Juridique (Franstalige balie van
Brussel) verstrekken we juridische advies aan
migranten die met vragen zitten. We realiseren
minstens 150 consultaties bij een advocaat in
aanwezigheid van een vrijwillige tolk. In de
Chauffoir (winterdagopvang van het OCMW in
Schaarbeek) zetten we wekelijks groepsessies
op om juridische basisinformatie te verstrekken.
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Samen met Dokters van de Wereld, Artsen
Zonder Grenzen, CIRÉ, Oxfam Solidariteit en
BXLRefugees (het burgerplatform voor steun
aan vluchtelingen) openen we op 29 september
2017 een humanitaire hub in de Brusselse
Noordwijk. We bieden er een concreet antwoord
op de schrijnende noden van migranten in
transit of in afwachting van hun asielaanvraag.
Het gaat o.m. over medische zorg, juridische
begeleiding, hulp bij het opsporen van familie,
begeleiding naar nachtopvang, kledij en verzorgingsproducten.

14

WE ZETTEN IN OP EEN DUURZAME INTEGRATIE VAN VLUCHTELINGEN
TERUGBLIK OP EEN JAAR VAN BESPARINGEN OP INTEGRATIE
In 2017 vallen er zware ontslagen bij het Vlaams
Agentschap Integratie en Inburgering. De officiële communicatie luidt dat de dienst afslankt
omdat de instroom van asielzoekers is gedaald.
Het klopt dat het aantal asielaanvragen is
teruggelopen. Maar daarmee zijn de integratienoden nog niet afgenomen. In onze superdiverse samenleving blijft fors investeren
in integratie absoluut een must. Bij Vluchtelingenwerk volgen we de integratie-inspanningen
van mensen op de vlucht op de voet. Alleen al
voor die groep zien we veel lacunes in de huidige
integratiepraktijken. De besparing op trajectbegeleiders die nieuwkomers oriënteren en in de juridische dienstverlening laten zich voelen.
Als de overheid verwacht dat nieuwkomers vlot
ingeschakeld raken op de woon- en arbeidsmarkt, waarom snoeit ze dan in integratie? Het

lijkt erop dat we de werkelijke reden voor de besparingsoperatie elders moeten zoeken, bijvoorbeeld bij de ontspoorde kost voor de fusie van de
sectoren inburgering en integratie. Bij die fusie
is ingezet op efficiëntiewinst, maar die is allerminst gerealiseerd. In het najaar 2017 stevent het
Vlaams Agentschap af op een tekort van “enkele
miljoenen euro”. In 2019 zou het tekort oplopen
tot 12 miljoen. En terwijl de overheid bezig blijft
met de reorganisatie na de fusie, blijft het wachten
op een daadkrachtig beleid dat oplossingen naar
voren brengt.
In het afslankende integratiebeleid merken we een
accentverschuiving naar inburgering via taalverwerving. Terwijl integratie over zoveel meer gaat.
Het is bouwen aan de samenhang in de samenleving, met ruimte voor de eigen identiteit en gelijkwaardigheid van alle verschillende groepen en

individuen. Het is duurzame paden plaveien naar
wonen, onderwijs en werken.
Voorlopig zien we vooral vrijwilligers investeren in
dat brede verhaal. Omdat het een mission impossible is voor vluchtelingen om binnen twee maand
na hun erkenning het opvangcentrum te verlaten
en een woning te vinden, bewegen vrijwilligers
hemel en aarde om een geschikte woning voor
hen te vinden. En wie begeleidt vluchtelingen naar
hun eerste werkervaring? Ook op dat terrein zien
we veel initiatief bij vrijwillige buddies naast creatieve organisaties als Refu-Interim. Het VDAB-actieplan ‘integratie door werk’ maakt weliswaar goede
keuzes, onder meer de keuze voor taalverwerving
op de werkvloer in plaats van (enkel) taalles in de
klas. Maar die keuzes brengen nieuwe taken mee
voor het Agentschap Integratie en Inburgering.
Wie zal ze opnemen?
Wanneer schakelt het beleid een versnelling hoger? Het is niet normaal dat er zoveel burgerengagement nodig is op de eerste lijn om het integratiewerk te doen dat de overheid negeert. Wat
nodig is, is een robuuste publieke dienstverlening
die zichzelf opnieuw relevant maakt door te investeren in de eerste lijn.

WONEN
Vluchtelingen kansen geven om duurzaam te
integreren en te participeren aan onze samenleving, dat is niet alleen het objectief van ons
bewegingswerk maar ook een belangrijke poot
in ons beleidswerk.
In 2017 besteden we in ons beleidswerk integratie aparte aandacht aan wonen. Met een coalitie van 17 middenveldorganisaties en koepels,
verenigd onder de noemer ‘Crisisplatform
Wonen’, publiceren we een woonnota. Die
verzamelt de knelpunten in het Vlaams woonbeleid en formuleert concrete beleidsaanbevelingen.
We zetten de nota in de kijker met een gezamenlijke actie op 12 december 2017 en oogsten zo brede persaandacht. De Morgen krijgt
de scoop en brengt zowel de woonnota als
getuigenissen van vluchtelingen in wooncrisis
in beeld. Het leidde tot een debat in het Vlaams
parlement en tot een uitnodiging voor overleg
met Minister Homans.
In het Crisisplatform Wonen werkt Vluchtelingenwerk samen met: Vlaams Huurdersplatform, HUURpunt, ORBIT vzw,
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Actie17
‘Wonen in de wachtrij’ 12 december 2017

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

Caritas Vlaanderen/Caritas International, Netwerk Tegen
Armoede, CAW Antwerpen, Sector Samenlevingsopbouw,
Beweging.net, Minderhedenforum, Platform Kinderen op de
Vlucht, SOM (Federatie van Vlaamse Sociale Ondernemingen
vzw), Groep CAW (Centra Algemeen Welzijnswerk Vlaanderen), PSC (Protestants Sociaal Centrum Antwerpen) en VLOS
(Vluchtelingen Ondersteuning).

Omdat ook een daadkrachtig lokaal beleid nodig
is om antwoorden te formuleren op de wooncrisis,
werken we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan beleidsaanbevelingen
rond wonen voor (kandidaat) lokale politici.

Voor eigenaars die een woning of kamer willen
verhuren aan een vluchteling en met juridische
of administratieve vragen zitten, brengen we
een verhelderende informatiebrochure uit: ‘Verhuren aan een vluchteling’.
We lanceren ook een webplatform ‘Mijn huis,
jouw thuis’ om huiseigenaars te koppelen aan
kandidaat-huurders.
Van het project ‘Geef de wereld een thuis’, in
2015 opgestart met Pleegzorg Vlaanderen om
Jaarverslag 2017 | 31 augustus 2018

zeer kwetsbare asielzoekers bij hun erkenning als
vluchteling een veilig onderkomen te bezorgen
bij pleeggezinnen, maken we in 2017 een trieste
balans op. De woonkansen die het project aanvankelijk scheen te bieden, konden niet worden benut
vanwege onaangepaste regelgeving en complexe
beleidskaders.
Maar we geven niet op. We blijven zoeken naar
woonoplossingen voor asielzoekers en vluchtelingen. In 2017 starten we een nieuw praktijkexperiment op: een woonproject op coöperatieve maat
dat vernieuwende (tijdelijke) woonvormen wil
ontwikkelen voor kwetsbare huurders en vluchtelingen i.s.m. het HEIM-collectief, Endeavour, de
Universiteit Gent (departement Architectuur en
Stedenbouw) en Hefboom vzw. De sector Samenlevingsopbouw en andere vrijwilligersorganisaties
sluiten aan. Het Fonds Van Oldeneel tot Oldenzeel
(VOTO) ondersteunt de zoektocht.

WERK
Ook aan integratie via werk blijft Vluchtelingenwerk in 2017 aparte aandacht schenken.
We zetten het project ‘AZO!’ verder, dat bege18

leiding biedt aan vluchtelingen die een eigen
zaak opstarten. We communiceren erover via
getuigenissen en een persbericht. AZO! is een
breed partnerschap dat Vluchtelingenwerk linkt
aan organisaties uit de tewerkstellings- en bedrijvensector (o.m. Stebo, Starterslabo, Unizo,
MicroStart, iDrops, SmArt, Zenitor en Syntra)
met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Eind 2017 zijn er verspreid over Vlaanderen
134 vluchtelingen in begeleiding en 3 vluchtelingen opgestart als ondernemer.

Ons project ‘Jobcoaches’ in samenwerking
met VDAB krijgt groen licht. Op 1 december
2017 starten we een consultatieronde bij VDAB,
organisaties in het basiswerk, werkzoekende
vluchtelingen, buitenlandse organisaties enz.
Die input nemen we mee in onze vorming van
vrijwillige jobcoaches in 2018. Zij zullen instaan voor trajectbegeleiding en zorgomkadering van vluchtelingen en werkgevers.
AZO! en Jobcoaches met steun uit
het Europees Sociaal Fonds (ESF)
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In andere tewerkstellingsinitiatieven helpt Vluchtelingenwerk de brug maken naar asielzoekers en
vluchtelingen bv. de diversiteitscommissie van ACTIRIS in Brussel en het project ‘@level2work’ van
VDAB (i.s.m. Agentschap Inburgering en Integratie,
Actiris, In-Gent en Atlas) dat hoogopgeleide anderstaligen begeleidt naar werk op hun niveau.
Omdat lokale beleidsmakers sleutels in handen
hebben om als werkgever een voortrekkersrol te
spelen, om lokaal een sociaal beleid vorm te geven
en om een kader te scheppen voor gelijke kansen,
bundelen we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 beleidsaanbevelingen rond
werk voor (kandidaat) lokale politici.
Wat gebeurt er in 2017 nog rond werk?
• We stoppen onze kennis in het ESF-project ‘MeMoRe’ (‘Towards an effective and sustainable
mentoring model for the integration of refugees
into the European labour market’) van Hefboom
vzw. Dat onderzoeksproject in samenwerking
met KU Leuven-onderzoeksgroep HIVA ontwikkelt een model voor duurzame mentoring. In
september 2017 vindt een driedaagse meeting
plaats in onze kantoren met experten mentoring
uit Duitsland, Finland en Zweden.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

• We onderzoeken i.s.m. Refu Interim in Gent de
leefbaarheid van een sociale onderneming
met en door vluchtelingen. Refu Interim runt
in de zomer een cateringbedrijf; Vluchtelingenwerk vergoedt de coördinator-chef kok. Het project weet 20 cateringopdrachten tot een goed
einde te brengen.
• We maken i.s.m. VDAB en Centra Algemeen Welzijnswerk de brug tussen traumaverwerking
en arbeidsactivering.

ONDERWIJS

nemers: leraars, medewerkers van Centra voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) en ondersteunende
medewerkers.
We vullen 6 boeiende overlegmomenten in met de
werkgroep ‘Strategische verkenning over vluchtelingen en onderwijs’ van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR).
De Vlaamse Interuniversitaire raad (VLIR) luistert
naar onze adviezen over de overstap van jonge
vluchtelingen naar hoger onderwijs.

Vluchtelingenwerk streeft gelijke onderwijskansen na voor jonge vluchtelingen en asielzoekers. Daaromtrent voeren we een actieve dialoog met leraars en scholen, de inrichters van
onderwijs en politici die het onderwijsbeleid
uittekenen. We gaan aan de slag met de uitdagingen en noden die naar boven komen, formuleren beleidsaanbevelingen en geven inspiratie
en ondersteuning.

Samen met vertegenwoordigers van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR), de VLOR, Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN), CLB
e.a. geeft Vluchtelingenwerk 2 keer een toelichting in de commissie Onderwijs van het Vlaams
Parlement over onderwijskansen voor jongeren
met een vluchtverleden.

Samen met 11.11.11 en andere ngo’s zetten we
een studiedag op over lesgeven aan leerlingen
met een vluchtverleden. We bereiken 150 deel-

Ook lokale beleidsmakers dienen rekening te
houden met superdiversiteit in hun aanpak rond
onderwijs. Daarom formuleren we in aanloop naar

Jaarverslag 2017 | 31 augustus 2018

20

de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ook beleidsaanbevelingen rond onderwijs voor (kandidaat) lokale politici.
Wat doen we nog met / voor het onderwijs?
• We publiceren het opgemerkt opiniestuk ‘Als
gevluchte jongeren door de mazen van het onderwijsnet vallen’ in De Morgen.
• Voor het Gents museum S.M.A.K. werken we de
lesmap ‘Van hier tot daar’ uit, een leidraad om in
school creatief te werken rond het thema vluchten

In het voorjaar 2017 maken we de selectie van
de deelnemers. Uit 54 kandidaten selecteren we
14 gemotiveerde jongeren en 6 leerkrachten uit
7 verschillende Vlaamse scholen. Samen met
partners Bond zonder Naam en Veranderwijs.Nu bereiden we de jongeren in het najaar
voor op hun reist met workshops over het Europese asielsysteem, geweldloze communicatie en
storytelling. De reis zelf volgt in februari 2018.
We bezoeken mensen op de vlucht en ‘changemakers’ die voor hen in de bres springen in Slovenië, Kroatië, Servië en Italië. Het project krijgt
veel airplay en wordt de Belgische winnaar van
de Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018.

• In 2017 starten we met de voorbereidingen voor
‘Road of Change’, onze inleefreis voor jongeren dwars door Europa over routes die worden afgelegd door migranten en vluchtelingen.
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Campagne ‘Gastvrije Gemeente’
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WE BRENGEN MENSEN IN BEWEGING
LIKE A ROLLING STONE
Ons antwoord op het verhardend discours
over migratie? Mensen in beweging brengen
rond hoopvolle alternatieven: een warm onthaal van asielzoekers en een duurzame integratie van nieuwkomers.
Ontelbaar veel mensen werken dagelijks met veel
creativiteit aan een positief verhaal, in hun job of
als vrijwilliger. Ze werven een Iraakse medewerker
aan omdat ze geloven in kansen geven. Ze helpen
hun buren uit Syrië. Hun wereld wordt er groter
door. Ze worden buddy van een Soedanese moeder op zoek naar een woning, omdat ze dat evident vinden. Ze stellen hun vereniging open voor
nieuwe ontmoetingen en komen op straat tegen
racisme.

zetten. Omdat ze een maatschappij kleuren waarin
we samen obstakels wegwerken en vooruit gaan.
De initiatiefnemers zijn kritische burgers en organisaties in Vlaanderen en Brussel die investeren in
een rechtvaardige toekomst. De campagne helpt
hen om een sterk netwerk op te bouwen. De Gastvrije Awards die we eraan koppelen, geven hen
een duw in de rug en bewegen anderen tot actie.
In 2017 winnen sociaal bewogen burgers uit
Sint-Niklaas een Gastvrije Award met hun project ‘A Rolling Stone’, een doorgangswoning voor
vluchtelingen. Vandaag vindt een vluchtelingenfamilie er een veilige thuis. En zo verlegt elk aanstekelijk gastvrij initiatief een steen, gaat er telkens
opnieuw iets aan het rollen.

Het zijn dergelijke gastvrije initiatieven die de
campagne ‘Gastvrije Gemeente’ van Vluchtelingenwerk, Cera en ruim 40 partners in de kijker wil
23
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CAMPAGNE GASTVRIJE GEMEENTE
In 2017 gaat Vluchtelingenwerk voor de vierde
keer op zoek naar gastvrije initiatieven voor
asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen en
Brussel. Onze campagne ‘Gastvrije Gemeente’,
een samenwerking met een 40-tal partners,
geeft die initiatieven zichtbaarheid en ruggensteun.
Maar liefst 458 gastvrije initiatieven scharen
zich in 2016-2017 achter onze campagne.
Met de oproep aan het brede publiek om te
stemmen voor de publieksprijs van de Gastvrije
Gemeentecampagne bereiken we niet minder
dan 26.464 mensen.
Het strijkorkest Violet scoort best en wint de publieksprijs
voor zijn samenwerking met de Syrische componist Shalan
Alhamwy. Op de Gastvrije Awardshow op 27 maart 2017 in
de Schelp van het Vlaams Parlement bekroont een deskundige jury nog 7 andere gastvrije initiatieven verdeeld over
evenveel categorieën: bedrijf: cirQ met Refu Interim (Gent);
gemeente: LOI Herent met een receptenboekje; individuen:
Mia Mortier en Marie-Jeanne Maes met ‘A Rolling Stone’
(Sint-Niklaas); jeugdwerk: Tumult met cursussen en kampen
(Mechelen); kunst en erfgoed: Muziekpublique met ‘Refugees for Refugees’ (Elsene); school: Broederschool Roeselare
met ‘Vluchtroute’; vereniging: JRS Belgium met ‘Up Together’
(Sint-Pieters-Woluwe). Elke winnaar ontvangt 1.000 euro.
Jaarverslag 2017 | 31 augustus 2018

EVENEMENTEN
Vluchtelingenwerk organiseert op 31 januari en 1
februari 2017 het tweedaags ‘Civil Society Forum’ met 50 vertegenwoordigers van Europese
ngo’s, vrijwilligersgroepen en burgerinitiatieven
uit acht verschillende landen. Op de agenda: nieuwe samenwerkingsverbanden om mensenrechten
centraal te zetten en te strijden voor een humaan
Europees asielbeleid.
I.s.m. ECRE

Op 31 januari 2017 brengt Vluchtelingenwerk 200
mensen bijeen in de Brusselse KVS voor het evenement ‘Breaking Barriers Together’ met debat,
film en muziek. Met o.a. Midden-Oostenexpert
Koert Debeuf en mensenrechtenactivist Karam Al
Hindi.
Op 16 juni 2017 onthalen we 500 mensen in het
Toneelhuis, Antwerpen voor ‘Crossings. Kunst
op de Vlucht’ met kortfillm, muziek en interventies door o.a. Kader Abdolah en Mokhallad Rasem.
I.s.m. MO*, 11.11.11, Dokters van de Wereld , Toneelhuis en de Vlaamse Overheid.
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In 2017 viert Vluchtelingenwerk, in 1987 opgericht als OCIV, haar dertigjarig bestaan. We organiseren een gezellig feest met muziek, dans,
workshops voor kinderen, lezingen en lekker
eten en verwelkomen 250 mensen. Met speeches en een video bedanken we de vele leden,
vrijwilligers, sympathisanten en medewerkers
die ons de voorbije 30 jaar hebben geholpen
om de rechten van asielzoekers en vluchtelingen te verdedigen.
I.s.m. Dine with Us. Met steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking i.h.k.v. Ontwikkelingseducatie.

JONGERENPROJECTEN
2017 is het laatste werkjaar voor ons hoopvol
jongerenproject ‘Altochtonen van de Toekomst’. En wat voor een jaar! Het start met een
‘nieuwjaarsbrief van jonge vluchtelingen’ en de
bijhorende actie #vergeetonsniet in Gent op 25
januari. Verder komen de Altochtonen (78 jongeren in totaal) 22 keer samen, volgen ze 10
workshops en publiceren ze persoonlijke verhalen en getuigenissen in het boek ‘Altochtonen:
de schrijvers van de Toekomst’. In de zomer
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gaan 36 Altochtonen op kamp in De Haan: een
hoogtepunt!
In december zwaaien we een generatie Altochtonen uit die klaar staat om het jeugdwerk te
verrijken. Enkele Altochtonen geven vorming
aan jeugdwerkers, leveren een bijdrage aan het
project Wereldspelers (van de Ambrassade),
formuleren beleidsaanbevelingen en gaan met
ons mee naar internationale conferenties over
jeugdwerk. Altochtoon Ivo stelt zich kandidaat
voor de Vlaamse Jeugdraad. Altochtoon Amir
reist mee naar Corsica met Vlaams minister
Sven Gatz en mag mee naar de koning om het
resultaat voor te stellen.
Met steun van de Vlaamse overheid.

Heel wat studenten willen iets doen voor vluchtelingen. Daarom reiken we hen de hand met een
project voor individuele studenten, studentenverenigingen en onderwijsinstellingen: ‘In Brussel
ontmoet je de wereld’.
In 2017 zetten we verschillende activiteiten op
voor studenten en werken we samen met 4 Brusselse Hogescholen en Universiteiten. Tijdens 10
wandelingen door de Noordwijk vertellen we meer
Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

dan 200 studenten over de ervaringen van een
asielzoeker; 2 vormingsmomenten verdiepen hun
inzicht. We koppelen studenten journalistiek aan
getuigen met een vluchtverhaal. In de zomer engageren 20 studenten zich als taalcoach in onze
conversatietafels. Ze begeleiden 137 jonge vluchtelingen die Nederlands leren.

blijft BE.LAND rondreizen en lanceren we een website: www.
be-land.be. De partners van BE.LAND zijn ADVN, Amsab-ISG,
Belvue Museum, Cera, Erfgoedcel Brussel – VGC, Erfgoed Haspengouw, Erfgoed Noorderkempen, Erfgoedcel Terf, Faro, Kadoc, Kazerne Dossin, Liberaal Archief, Limburgs Platform voor
Vluchtelingen, UGent - prof. Frank Caestecker, Red Star Line
Museum en de Vlaamse Overheid.

Met steun van de Vlaamse overheid.

ACTIES

ERFGOED
Vluchten is een verhaal van alle tijden. Ook
gastvrijheid tegenover vluchtelingen heeft in
België een lange traditie. Op Erfgoeddag 23
april 2017 start de rondreis van onze expo
BE.LAND door Vlaanderen en Brussel. In de
expo vertellen verschillende generaties vluchtelingen hoe ze hun aankomst in België hebben
beleefd. Zo laten we samen met de erfgoedsector een divers publiek kennismaken met een
bijzonder stuk Vlaamse en Brusselse geschiedenis: 65 jaar gastvrijheid.
De reizende expo BE.LAND is in 2017 te zien in Brussel, Roeselare, Gent, Boechout, Dranouter, Hasselt, Antwerpen, Sint-Niklaas, Genk, Boom, Leuven, Brugge, Baarle-Hertog, Turnhout,
Arendonk. In Lier zetten we een BE.LAND-concert op. In 2018
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Vluchtelingenwerk laat regelmatig van zich
horen met opvallende acties rond prioritaire
beleidsthema’s. Wanneer de overheid duizenden
opvangplaatsen voor asielzoekers sluit en asielzoekers noodgedwongen verhuizen naar een
andere opvang, reageert Vluchtelingenwerk fel
met de actie ‘Mensen zijn geen conserven’.
We delen getuigenissen van kwetsbare asielzoekers die hun weg naar integratie moeten herbeginnen en van kinderen die andermaal afscheid
moeten nemen van vertrouwde leerkrachten,
begeleiders en vriendjes. Aan het kabinet van
de bevoegde staatssecretaris bouwen we een
toren van conservenblikken.
Ook op Wereldvluchtelingendag 20 juni 2017
bouwen vrijwilligers op heel wat plaatsen in Vlaan26

Refugee Walk 24 september 2017

De Refugee Walk is een heel belangrijk evenement
voor onze organisatie. Het is veel meer dan een sponsortocht. De tocht van 40 km verbindt mensen omdat
het een bijzondere uitdaging is mét een verhaal. Elke
stapper leeft zich in en treedt tijdens de tocht in de
voetsporen van een vluchteling. Zo is de tocht een uniek
gebaar van solidariteit. De stappers vertellen daarover in
hun omgeving. Dat leidt naar meer begrip voor de situatie van mensen op de vlucht.
Dat onze stappers geld inzamelen voor asielzoekers en
vluchtelingen is van onschatbaar belang, want er is ontzettend veel werk. Als beweging kunnen we het verschil
maken, samen met onze vrijwilligersgroepen, leden en
partners.
27
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deren en Brussel zo’n toren van conservenblikken
rond de eis #ProtectionNow.
‘Gevaar: rechten in afbraak!’ Die boodschap
afficheren we op 9 november 2017 bij de ingang
van het Federaal Parlement dat debat voert over
de geplande wijzigingen aan de Asielwet en de
Vreemdelingenwet.
Verder:
• werken we intensief mee aan de campagne van
11.11.11 met focus op migratie en formuleren
aanbevelingen voor een rechtvaardig migratiebeleid.
• nemen we deel aan de manifestaties van burgerinitiatieven Let’s bring them here en Hart
boven Hard.

De ‘Refugee Walk’ daagt deelnemers uit om
in de voetsporen te treden van mensen op
de vlucht en een tocht van 40 kilometer af te
leggen. Wie meestapt, laat zich sponsoren en
zamelt zo geld in voor asielzoekers en vluchtelingen.
De zonnige tweede editie van de Refugee Walk
op 24 september 2017 in Genk is een schot in
de roos. Meer dan 1.000 wandelaars zijn ingeschreven in 279 teams. We schakelen 135 vrijwilligers in om de wandelaars goed te omkaderen. Samen halen ze maar liefst 227.765 euro
op. De opbrengst gaat naar het versterken van
ons Startpunt, de Vluchtelingen Infolijn en de
ondersteuning van lokale vrijwilligersgroepen.

FONDSENWERVING
Vluchtelingenwerk neemt elk jaar deel aan de
‘20km door Brussel’. Ons team lopers, alias de
‘Refugee Runners’, zamelt geld in voor Vluchtelingenwerk. In 2017 nemen 82 Refugee Runners
deel. Samen halen ze 8.067 euro op voor mensen
op de vlucht.

Jaarverslag 2017 | 31 augustus 2018
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WE BIEDEN ONDERSTEUNING AAN AL WIE VLUCHTELINGEN BIJSTAAT

VLUCHTELINGEN INFOLIJN
Via onze Vluchtelingen Infolijn beantwoorden we
alle vragen die te maken hebben met asielzoekers
en vluchtelingen. Onze gespecialiseerde medewerkers staan dagelijks klaar om elke vraag correct,
vriendelijk en zo snel mogelijk te beantwoorden.
In 2017 beantwoorden we ongeveer 3.000 vragen, waarvan 643 juridische vragen.
De specialisten asielrecht van Vluchtelingenwerk
beantwoorden ook vragen gericht aan de juridische helpdesk van het Agentschap Integratie en
Inburgering. Via die weg beantwoorden we in
2017 nog eens 441 juridische vragen.

VORMING
In 2017 ronden we ons project ‘Wereld in Beweging’ af, een samenwerking met Minderhedenforum en 11.11.11 die de Noord-Zuid-sector
en diaspora-organisaties uitdaagt om elkaar te
versterken. 238 mensen nemen in 2017 deel
aan de bijhorende reeks van 14 workshops
‘Bruggen Bouwen’. We verspreiden 320 exemplaren van ons educatief pakket met tips over
samenwerking (en tellen 1000 downloads van
de digitale versie). Van onze documentaire over
drempels en kansen voor samenwerking delen
we 220 exemplaren uit. 80% van de deelnemers evalueert het educatief materiaal en de
workshops positief.
Met steun van de Vlaamse overheid.
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Onze methode voor vluchtverhaalanalyse
krijgt in 2017 een update. Dat is een praktijk
die vanwege een gebrek aan tijd, expertise en
tolken soms te weinig aandacht krijgt in de
opvang. Vluchtverhaalanalyse is nochtans een
meerwaarde in de integrale begeleiding van een
asielzoeker. Het geeft de asielzoeker een beter
begrip van de procedure waarin hij/zij zich bevindt. De sociaal assistent kan dankzij zo’n analyse een betere inschatting maken van de procedurele noden, eventuele kwetsbaarheden en
opvangnoden. Op 15 november 2017 geven we
een vorming over de vernieuwde methodiek.
We maken er een punt van om onze leden (zowel
professionals als goed geïnformeerde vrijwilligers)
regelmatig gespecialiseerde vormingen aan te
bieden. In 2017 staat niet alleen vluchtverhaalanalyse op het programma maar ook kwaliteitsvolle
opvang en het recht op een familieleven in de
Dublinprocedure. Die vormingen wisselen we af
met uitwisselingsmomenten. Luisteren naar signalen van onderop is immers erg belangrijk voor
onze netwerkorganisatie.

Het vormingsaanbod van Vluchtelingenwerk bereikt ook nog andere doelgroepen:
• We leiden 20 ambassadeurs op die de werking
van Vluchtelingenwerk uitdragen in scholen, op
infomarkten en festivals.
• We geven 10 vormingen aan onze vrijwilligers
(over de Dublin Verordening, detentie, de asielprocedure, de rechten en plichten van vluchtelingen enz.).
• De juridische werkgroep van het Agentschap
Inburgering en Integratie geven we een vorming
over de wetsontwerpen tot omzetting van de
Europese Asielprocedure- en Opvangrichtlijn.
• We zijn meer dan 10 keer te gast in scholen
en hogescholen met de lezing ‘Jong en op de
vlucht’ en/of de basisvorming asiel en migratie.

Congres ‘Civil Society Forum’ 31 januari 2017
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Feest 30 jaar Vluchtelingenwerk met workshop ‘Lappelien’
door Myriam Roelandt 2 december 2017
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WE STIMULEREN HET RUIME PUBLIEK OM EEN OPEN, POSITIEVE HOUDING
AAN TE NEMEN TEGENOVER MENSEN OP DE VLUCHT

Vluchtelingenwerk Vlaanderen motiveert het ruime
publiek in Vlaanderen en Brussel om zich goed te
informeren over de situatie van asielzoekers en
vluchtelingen en een open, positieve houding aan
te nemen tegenover nieuwkomers. Daartoe zetten
we in op een actieve en gediversifieerde communicatie, via sociale en andere media.

PERS
In 2017 deelt Vluchtelingenwerk 342 keer informatie of standpunten via de pers. Het nieuws dat
we zelf uitbrengen wordt een 20-tal keer opgepikt
door een persagentschap. We krijgen vooral aandacht in print media en online media, maar leveren ook bijdragen op de radio en verschijnen een
20-tal keer op TV.
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SOCIALE MEDIA
Sociale media zijn belangrijke communicatiekanalen voor Vluchtelingenwerk. We zien het als een
belangrijke opdracht om via die kanalen bij te dragen aan een correcte en positieve beeldvorming
over asielzoekers en vluchtelingen.
In 2017 posten we in totaal 3.464 berichten.
Omdat Vluchtelingenwerk actief interageert met
een grote groep volgers en relevante berichten
post over de bescherming en integratie van asielzoekers en vluchtelingen, hebben we een groot
bereik. Ons totaal bereik loopt in 2017 op tot
24.405.682.
20.564 mensen volgen ons via Facebook. We
communiceren vooral met hen via de account van
Vluchtelingenwerk. Rond de Refugee Walk, de
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1409 berichten
totaal bereik 19.256.901

campagne Gastvrije Gemeente en het Startpunt
voeren we een aparte Facebook-communicatie.

2016 2017

2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

17.456
VOLGERS
13.667 GEMIDDELD BEREIK

13.645
8.156

7.862
4.470

3.618
858

2.358
498

1.247 TWEETS & RETWEETS

4.009

1.057

3.272

1.828

2.437

1.213

1.318

1.213

1.318

1.100

1.059

865

640

Op Twitter halen we 1.800 likes en bijna 1.000
retweets; de statistieken vermelden dat het totaal
aantal views in 2017 4.286.062 bedraagt.

2013 2014 2015 2016 2017
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41,19 %
uitgaven 2016
€ 2.732.210,14
Voorziene overschrijding
van budget, opgevangen
met beperkte reserves.
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€ 1.584.773,91

€ 726.226,80

UITGAVEN

ANDERE KOSTEN

BEZOLDIGINGEN

DIENSTEN EN GOEDEREN

54,28 %

OVERHEIDSSUBSIDIES

91,39 %

90,60 %

72,73 %

68,29 %

54,28 %

PRIVATE FONDSENWERVING

inkomsten 2016
€ 2.633.757,37

AANTAL
SCHENKERS
7.696

€ 772.143,58

€ 2.390.171,14

PARTICULIEREN € 504.827,30
BEDRIJVEN, ORGANISATIES € 267.316,28

€ 212.396,91

O.M. BIJDRAGE 11.11.11
= € 30.899

INKOMSTEN

2017
2016
2015
2014
2013

GIFTEN

SUBSIDIES STICHTINGEN, NGO’S

€ 729.726,33

€ 460.547,13

€ 107.301,78

EUROPESE SUBSIDIES

VLAAMSE SUBSIDIES

FEDERALE SUBSIDIES

2017 IN CIJFERS EN GRAFIEKEN
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TEAM

GEMIDDELD
PERSONEELSBESTAND
IN VOLTIJDS
EQUIVALENTEN
OP 31/12

21.8 VTE

31.2

23.2

27.6

31.4

In 2017 bevindt de organisatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich in een transitie naar een
ander organisatiemodel met een kleiner team. Die
transitie betekent een accentverschuiving naar
projectmatig werken, zelfsturing en meer investeringen in fondsenwerving. Ondertussen blijven
de centrale werking en de langdurige projecten
een grote inzet vragen. Gelukkig kan het team van
Vluchtelingenwerk in 2017 rekenen op de hulp
van gedreven vrijwilligers (zowel België als uit het
buitenland dankzij een samenwerking met European Voluntary Service), studenten die stage lopen
en extra medewerkers met een artikel 60-contract
(ondersteund door OCMW).
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Vluchtelingenwerk
op ‘Sfinx Mixed’ 27 juli 2017
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OVER VLUCHTELINGENWERK
VLAANDEREN
ONZE LEDEN
In 2017 hebben we meer dan 40 onze leden: Amnesty International Vlaanderen • Asielzoekers Integratie Zemst (AZIZ) • Beweging.net • Bond Zonder
Naam (BZN) • Caritas International • Çavaria •
CAW Antwerpen • CAW Brussel • CAW Limburg •
Convivial • De Tinten • Dokters van de Wereld •
EVA-centrum • Gardanto • Hand in Hand - VAKA •
Jesuit Refugee Service (JRS) • Lhiving vzw • Liga
voor Mensenrechten • Limburgs Platform voor
Vluchtelingen • Medimmigrant • Mentor Escale
• Minderhedenforum • Minor Ndako & Juna •
ORBIT vzw • Protestants Sociaal Centrum Brussel
• Sint-Egidiusgemeenschap • Sociale dienst van
de Socialistische Solidariteit (SESO) • Solentra UZ
Brussel • Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning
(SOCK) • Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek (SIAL) • Vlaams ABVV • Vlaams Steunpunt
Lokale Netwerken • Vluchtelingen Ondersteuning
Sint-Niklaas (VLOS) • Vluchtelingenwerkgroep
Wetteren • Werkgroep Merchtem Multicultureel •
Werkgroep Vluchtelingen Gent
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Onze individuele leden zijn: Dirk Adriaenssen •
Daniël Alliet • Ann Cox • Lucas Destrijcker • Liefke Dolmans • An Huybrechts • Dirk Jacobs • Sarah Lamote • Paul Pataer • Ivo Valgaeren • Liesbet
Wuyts • Anne Van Lancker

SAMENWERKING
Vluchtelingenwerk weegt op het maatschappelijk
debat over migratie en grondrechten in een diverse coalitie van middenveldorganisaties. We werken
niet alleen goed samen met andere mensenrechtenorganisaties maar gaan ook gerichte samenwerkingen aan met andere partners.

VRIJWILLIGERS
620 vrijwilligers hebben zich in 2017 ingezet voor
Vluchtelingenwerk.
Ook 40 vrijwilligersgroepen zijn aangesloten bij
Vluchtelingenwerk. Ze geven ons signalen voor
beleidswerk, delen onze acties, standpunten, campagnes en projecten. Zo versterken we elkaar.
Onze bevoorrechte partner Gastvrij Netwerk vzw
vervult een belangrijke rol door de kennisdeling
tussen 38 lokale vrijwilligersorganisaties onderling
te faciliteren. Het uitwisselen van ervaringen en
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kennis gebeurt bij Gastvrij Netwerk via een interne
nieuwsbrief, een druk bijgewoonde netwerkdag
en een toolkit. Die toolkit biedt een toelichting bij
de werking van de lokale autonome vrijwilligerswerkingen voor vluchtelingen. Vluchtelingenwerk
biedt het Gastvrij Netwerk een werkplek op kantoor en een webpagina.

De illustratie en tekst op de back
cover komen uit ‘Vleugels van
papier’ (2017). Dat boek vertelt
het verhaal van Irfaan, een jonge
vluchteling. Irfaan woont met zijn
moeder in een opvangcentrum.
Irfaan mist zijn ‘baba’. Ze ontmoeten er vluchteling Hamid. Hij geeft
Irfaan hoop door te vertellen over
senbazuru, Japans voor duizend
papieren kraanvogels. Volgens de
legende kun je een wens in vervulling zien gaan als je duizend origamikraanvogels vouwt. Dat brengt
Irfaan op een idee...

Tekst - Sari Mar

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in
voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en
vervolging. We staan ook dagelijks klaar voor iedereen die mensen op de vlucht bijstaat. Dat doen
we als koepelorganisatie met een veertigtal leden,
gesteund door een groot netwerk van partners en
schenkers en met de hulp van vele enthousiaste
vrijwilligers. Samen oefenen we druk uit op het
beleid en sensibiliseren we het ruime publiek omtrent bescherming en integratie.
39

Illustratie - Anke De Potter, geïnspireerd door beelden van het vluchtelingenkamp Za’atari in Jordanië waar de
Syrische vluchteling Fadi Wali kinderen
origami leert
Meer lezen of het boek bestellen kan op
www.studiosesam.be
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