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Verantwoording subsidiëring Vlucht Voorwaarts voor het jaar 2020. 
 
 
2020 was voor Vlucht Voorwaarts een bijzonder jaar. Het was het jaar dat we als 
zelfstandige stichting verder gingen en waarin interne en externe werkprocessen 
georganiseerd moesten worden. Het jaar dat we met een bestuur gingen werken en het 
jaar waarin vanaf maart de Corona pandemie een grote rol ging spelen op de werkwijze 
van Vlucht Voorwaarts. Al met al een erg intensief jaar voor alle medewerkers en 
vrijwilligers van Vlucht Voorwaarts. 
 
In maart kreeg Vucht Voorwaarts, net als alle andere organisaties in Assen en Nederland 
te maken met de Corona lockdown en werd het belangrijkste onderdeel van het 
programma erg bemoeilijkt; namelijk de onderlinge ontmoeting, het bij elkaar 
thuiskomen in elkaars cultuur en het meedoen in en aan elkaars cultuur; zien en ervaren 
hoe Nederlanders met elkaar omgaan en hoe ze relaties met elkaar leggen. 
 
Als VV zijn we zoveel mogelijk overgestapt op een onlineprogramma en de 
medewerkers zijn erg inventief geweest om de ontmoeting en het programma toch te 
organiseren. We zagen dat dit voor de groepen uit de lichting die al zeven maanden met 
elkaar onderweg waren redelijk werkte. Dit omdat de maatjes en coaches al langere tijd 
een relatie met elkaar aangegaan waren. Voor de net gestarte lichting werkte dit echter 
niet helemaal. Deelnemers kenden elkaar nog niet, maatjescontact was op dat moment 
onmogelijk. We hebben daarom, in samenspraak met de deelnemers besloten om deze 
lichting te verplaatsen tot na de zomer. Op dat moment nog niet wetende dat de corona 
crisis nog lange tijd zou voortduren. 
 
In juni hebben we met de oude lichting toch nog een kleine afsluiting kunnen 
organiseren waarin we iedereen in het zonnetje konden zetten en bedanken. Dit op een 
corona-proof wijze. Commissaris van de koning Jetta Kleinsma zou de certificaten 
uitreiken maar dat ging nu niet. Ze is zo vriendelijk geweest om dit in een video 
boodschap alsnog te doen. Dit werd door alle deelnemers erg gewaardeerd. 
 
Bij de volgende lichting van augustus konden we gelukkig wel in de buurthuizen terecht 
en een aangepast programma draaien. Dit totdat ook de 2de lockdown ook dit onmogelijk 
maakte. Gelukkig kon het maatjescontract, 1 op 1 wel doorgaan en dit bleek ook erg 
belangrijk voor de statushouders te zijn. Vaak was dit het enige netwerk in Assen dat ze 
hadden. 
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Ondertussen hebben we vanuit de eerdere ervaring een beter onlineprogramma kunnen 
maken. Door eerst een online bingo samen met je maatje te doen leerde de statushouder 
hoe ZOOM werkte en konden de coachgroepen online vaak succesvol doorgang vinden. 
Al staat dit niet in verhouding tot de werkelijke, lijfelijke ontmoeting. 
 
In 2020 hebben we ondanks de corona 30 statushouders kunnen begeleiden in een goed 
programma waarvan 26 het programma hebben afgerond. We hadden enkele 
uitvallende deelnemers vanwege de corona. 
 
Als Vlucht Voorwaarts hebben we nu in Assen een goed netwerk met o.a.: 
ITOM-taal 
Drenthe College 
WPDA 
Vaart Welzijn (de wijkteams) 
VIP 
Taalhuis 
Humanitas 
Vluchtelingenwerk 
Wijkcentra 
MBA 
Drenthe college 
SBB 
Stila 
Preventiefonds 
Stichting Present 
 NAVTC 
Stichting Lemat 
Gemeente Assen etc. 
 
 
Met Vluchtelingenwerk hebben we goede afspraken gemaakt om van elkaars kennis 
gebruik te maken en als het weer kan afstemming te vinden in het te ontwikkelen traject 
t.a.v. de nieuwe inburgeringswet. De corona bemoeilijkt deze opstart.  
 
Ook de gemeente Assen heeft hier veel last van en doordat de nieuwe wet is uitgesteld 
tot januari 2022 is er gelukkig tijd om het traject samen vorm te geven. 
 
Met de WPDA bestaat er een goede samenwerking en eenieder is tevreden over deze 
samenwerking. Ook de mogelijke uitbreiding naar Tynaarlo en Aa en Hunze wordt door 
WPDA als een positieve en gewenste ontwikkeling gezien. 
 
Met Vaart welzijn hebben we op directieniveau contact en we zijn in elk wijkteam 
bekend en weten elkaar te vinden. Hier maakt VV ook gebruik van als we dingen tegen 
komen. Dit in het uitwisselen van kennis of signaal afgeven aan Vaart Welzijn zodat zij 
dingen kunnen oppakken 
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De gemeente Tynaarlo en AA en Hunze hebben zich positief uitgelaten over het VV -
programma en dit zal in 2021 verder handen en voeten krijgen net zoals de 
samenwerking met Kwartiermakers in Groningen en Colorful Hogeland die het VV-
programma gaan gebruiken. Daarnaast zijn we doende om met meer organisaties in 
gemeenten een samenwerking op te zetten. Een en ander wordt wel bemoeilijkt door de 
corona beperkingen. 
 
De samenwerking met Kwartier makers en Colorful Hogeland moet een kostenverlagend 
effect hebben of de  huidige VV begroting. 
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