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-21.Inleiding
Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland werkt aan een welkom en volwaardige participatie van
nieuwkomers in Barneveld. Vluchtelingenwerk Oost Nederland is lid van de landelijke Vereniging
Vluchtelingenwerk Nederland De operationele en bestuurlijke ondersteuning gebeurt vanuit het hoofdkantoor
in Arnhem. De locatiemanager in Barneveld wordt hierdoor aangestuurd.
In Barneveld zijn in 2017 de volgende taken uitgevoerd:
1.

algemene diensten (logistiek en voorbereiding huisvesting statushouders in het kader van de
taakstelling, inloopspreekuur);
2. diensten m.b.t. bescherming en toegang (ondersteuning asielprocedure, ondersteuning
gezingshereniging);
3. maatschappelijke begeleiding (coaching vestiging, coaching zelfredzaamheid,
taalverwervingsactiviteiten)
De taakstelling voor gemeente Barneveld was voor de 1 helft 2017 door het Rijk vastgesteld op 42
personen, voor de 2 helft van 2017 was deze vastgesteld op 33 personen. De taakstelling is ruimschoots
behaald.
e

e

In de bijlage vindt u de jaarrapportage over 2017 die is opgesteld door Vluchtelingenwerk Oost-Nederland,
voor de activiteiten in gemeente Barneveld.

Barneveld
Productrealisatie
Onderstaand vindt u onze verantwoording voor het subsidiebudget 2017, ten behoeve van de uitvoering van
de dienstverlening aan vluchtelingen in de gemeente Bameveld. In de tabel zijn in de eerste kolom de
prognoses voor 2017 opgenomen en in de tweede kolom de realisatie van dit jaar. Onder de tabel volgt een
toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden.
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Toeiichting
Algemeen
Vrijwilligers
In 2017 zijn bij Vluchtelingenwerk in Barneveld 21 nieuwe vrijwilligers gestart en opgeleid. Van 17
vrijwilligers werd afscheid genomen. De hoge leeftijd, drukke werkzaamheden in het gezin of het krijgen van
een betaalde baan, waren redenen waarom mensen moesten stoppen als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk.
In totaal zijn 62 vrijwilligers eind 2017 actief als maatschappelijk of juridisch begeleider. Deze vrijwilligers
werken voor de spreekuren, de trajecten Coaching Vestiging, Coaching Zelfredzaamheid en de juridische
ondersteuning. Daarmee is de bezetting goed op orde. Daarnaast zijn er 51 taaimaatjes die
taaiondersteuning bieden aan vluchtelingen die bezig zijn met hun inburgeringscursus bij VWON of bij een
andere aanbieder van inburgeringscursussen. Ten slotte hebben zes vrijwilligers een Syrische of Eritrese
achtergrond. Zij zijn als informele tolk werkzaam.
De meeste vrijwilligers zijn woonachtig in het dorp Barneveld. Maar ook Kootwijkerbroek en met name
Voorthuizen hebben een actieve groep vrijwilligers. Zij begeleiden de statushouders die in deze dorpen zijn
komen wonen. Nieuw was dat er in het voorjaar ook een woning in Stroe werd aangeboden. Daarom werd
ook in dat dorp de werving van vrijwilligers gestart. Na een wat stroef begin meldden zich meerdere
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vluchtelingengezinnen met kinderen. Zij gaan de kinderen voortezen en taalspelletjes doen, in het kader van
hun maatschappelijke stage.
Samenwerkingspartners
Vluchtelingenwerk werkt in Bameveld nauw samen met de gemeente en Woningstichting Bameveld. Twee
keer per maand is er overleg. In het eerste half uur komt de speciale problematiek rondom de huisvesting
van AMVers die 18 gaan worden, aan de orde. Daama wordt goed gekeken welke match er mogelijk is
tussen het soort woningen dat nodig is voor de statushouders die op de wachtlijst staan en het aanbod van
de woningstichting.
De werkgroep Integratie komt elke zes weken bij elkaar op het gemeentehuis. Het doel is om samen na te
denken over de integratie en de processen rondom de integratie van statushouders in de gemeente
Bameveld. De input en expertise van Vluchtelingenwerk is van essentieel belang en wordt op prijs gesteld.
De onderwerpen die de meeste aandacht krijgen zijn de huisvesting van ex-AMVers en de laatste
ontwikkelingen rondom de nieuwe wet Taaleis en begeleid inburgeren. Maar andere onderwerpen, zoals de
begeleiding van statushouders, signalen van geluidsoverlast, de betaling van de eerste maandhuur van een
nieuwe woning of de lange wachttijden bij de kinderopvang, worden ook besproken. De aandacht voor de
vragen en problemen van statushouders staat centraal en mogelijke oplossingen worden gezamenlijk
besproken.
Vluchtelingenwerk werkt ook met Welzijn Bameveld samen. Het traject voor de Participatieverklaring is een
coproductie van Vluchtelingenwerk en Welzijn Bameveld. Daamaast volgen vrijwilligers van
Vluchtelingenwerk workshops die Welzijn Bameveld twee keer per jaar organiseert en nemen de
teamleiders deel aan avonden voor aanbieders van informele zorg. Verder heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen de directeur van Welzijn Bameveld en Vluchtelingenwerk, met als doel om tot
verdere samenwerking te komen. Ten slotte is er veel en nauw contact met het CJG Bameveld. Elk nieuw
statushoudersgezin met kinderen wordt onder de aandacht gebracht en besproken. Bij vragen en als er
zorgen zijn over een gezin, weten beide organisaties elkaar snel te vinden.
Informatie- en Adviespunt (l&A)
In 2017 is ons team versterkt met drie nieuwe spreekuurvrijwilligers. Vanwege de drukte tijdens het
spreekuur en een toename van het aantal stagiairs (van twee naar drie) is behoefte ontstaan aan meer
werkplekken. In februari is er een extra werkplek gemaakt in de spreekuurruimte om cliënten efficiënt van
dienst te kunnen zijn.
In 2017 zijn ruim 1000 vragen beantwoord van cliënten. Dit betekent dat er zeven a acht cliënten per
spreekuur zijn geholpen (dit is exclusief doorverwijzen). Er was sprake van piek- en dalmomenten in de
drukte tijdens het spreekuur. De piekmomenten hingen samen met aanvragen voor kwijtschelding van
gemeentelijke en waterschapsbelastingen, brieven over de huurverhoging en zaken rondom verhuizingen.
Er bleek behoefte te zijn aan spreekuren gericht op specifieke zaken. Dit hing samen met de tijdsinvestering
per cliënt die bepaalde vragen met zich meebrachten. Naast het Juridische spreekuur dat in september 2016
van start ging, is er vanaf mei 2017 een Jongerenspreekuur voor ex-AMVers gestart. Op het
Jongerenspreekuur, waar jonge spreekuurmedewerkers werken, wordt extra aandacht besteed aan
specifieke vragen van ex-AMVers, zoals vragen rondom studiefinanciering, de OV-chipkaart en opleidingen.
Gelijktijdig met het Jongerenspreekuur vindt ook het Juridische spreekuur plaats, zodat jongeren de kans
krijgen om direct vragen te stellen over hun gezinsherenigingsprocedure. Daarnaast zijn de contactpersonen
van de jongeren bij de gemeente tijdens het Jongerenspreekuur telefonisch bereikbaar.
Om onze dienstverlening verder te optimaliseren, zijn we eind 2017 begonnen met de start van een apart
spreekuur voor de inburgering.
Vestiging Inburgeren/Coaching Vestiging (VI-8/CV)
In 2017 zijn 98 vluchtelingen in de gemeente Barneveld komen wonen, waaronder 38 kinderen. In totaal zijn
hiervoor 60 trajecten Coaching Vestiging (CV) gestart. Een ruime meerderheid van deze vluchtelingen is
afkomstig uit Syrië, daama volgt Eritrea. Overige vluchtelingen zijn afkomstig uit Iran, Afghanistan, Ethiopië
en Nigeria. Het merendeel betreft de vestiging van nareizigers. Dit is een gevolg van de huisvesting van 45
alleengaande mannen en vrouwen in de zomer van 2016.
In Barneveld zijn in 2017 19 ex-AMVers gehuisvest. Deze jongeren werden tot hun 18e jaar begeleid door
stichting Timon of Juzt. Vanaf hun 18e verjaardag zijn ze gestart met een zelfstandig bestaan in Barneveld.
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vrijwilligers en kreeg het gezin dat zich daar vestigde een warm welkom en alle hulp die nodig was.
Wat ten slotte opvalt, is dat binnen de groep vrijwilligers alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Naast ouderen,
die vanwege hun pensioen meer tijd beschikbaar hebben, proberen ook jongeren en dertigers met een gezin
met jonge kinderen, hun steentje bij te dragen aan de ondersteuning van statushouders.
Belangrijk voor de locatie zijn ook de stagiairs. In het eerste halfjaar liepen drie studenten Social Studies
van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) vier dagen per week stage. In het tweede half jaar waren het
twee stagiairs Social Studies van de CHE en één stagiair Rechten van Windesheim Zwolle. Deze jonge
mensen verzetten erg veel werk, met veel enthousiasme. Ze zijn in tweeërlei opzicht daarom erg belangrijk
voor het kantoor.
Voorlichting
VWON heeft zich op diverse manieren ingezet in het kader van voorlichting en kennisoverdracht over
vluchtelingen. Zo heeft Vluchtelingenwerk begin februari voorlichting gegeven aan de 15 tweede klassen
van het Van Lodensteincollege in Bameveld. Na een korte presentatie met quiz over feiten rondom de
vluchtelingenproblematiek, kwamen in elke les twee leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in
Barneveld aan het woord. Aan de hand van een interview en vragen uit de klas vertelden zij over hun leven
land van herkomst en hun nieuwe leven in Bameveld. De lessen maakten erg veel indruk op de Nederlandse
leerlingen. Het Van Lodensteincollege heeft laten weten ook in 2018 graag weer gebruik te maken van dit
aanbod van Vluchtelingenwerk.
Twee weken later gaf een voormalig stagiair op locatie voorlichting over psychosociale problemen bij
vluchtelingen. De opkomst was hoog. Er waren veel coaches en spreekuurmedewerkers aanwezig.
Op 8 maart werkten de stagiairs en twee statushouders mee aan een avond rondom Internationale
Vrouwendag in Bameveld. Ook verzorgde Vluchtelingenwerk een presentatie over haar werk voor
statushouders voor de catechisatiegroepen van de Hervormde Kerk in Bameveld. In diverse kranten
kwamen statushouders aan het woord. Zo vertelden statushouders over hun leven en over hun taalstage in
de Bameveldse Krant. Ook kwam een gezin aan het woord in het Nederlands Dagblad. Ze vertelden over
hun leven in Nederland en in hun dorp Kootwijkerbroek.
Activiteiten
Al ruim 20 jaar komt de naaigroep voor vrouwen op vrijdagochtend bij elkaar op het kantoor van
Vluchtelingenwerk. Drie vrijwilligers begeleiden deze vrouwen. Vrouwen mogen hun eigen naaigoed
meenemen en gebruik maken van de aanwezige naaimachines. Als iemand niet handig is op de
naaimachine, wordt daarbij hulp geboden. Ook wordt er gehandwerkt. Tijdens het naaien en handwerken
worden er allerlei (vrouwen)zaken besproken die tijdens een gewoon spreekuur niet aan de orde komen.
Vrouwen krijgen zo de gelegenheid om buitenshuis met andere vrouwen te praten. Nederlands is uiteraard
de voertaal.
De opbrengst van een collecte van een kinderkerstmusical was naar Vluchtelingenwerk in Barneveld
gegaan. Hierdoor was Vluchtelingenwerk aan het einde van het jaar in de gelegenheid kerstcadeautjes te
kopen voor elk statushoudersgezin met één of meerdere kinderen in de basisschoolleeftijd, dat zich de
laatste vijfjaar in Bameveld had gevestigd. De laatste twee dagen voor kerst kwamen de 41 gezinnen naar
Vluchtelingenwerk om hun cadeautje (een Memory-spel) op te halen onder de kerstboom.
In 2017 hebben diverse vluchtelingen met hulp van Vluchtelingenwerk taalstage-plekken en vrijwilligerswerk
gevonden. Zo zijn er vluchtelingen aan de slag gegaan op een basisschool, een middelbare school, een
wijkcentrum en bij de Albert Heijn.
Het kantoor van Vluchtelingenwerk blijft een populaire plek voor de inwoners van Bameveld, waar ze
zakken kleding, speelgoed, tweedehands fietsen en warme dekens naartoe brengen voor de cliënten.
Bewoners benaderen ons ook met het aanbod van meubels.
Eind 2017 is Vluchtelingenwerk in gesprek gegaan met Gonneke Bennes, de aandachtsfunctionaris
Laaggeletterdheid van de gemeente Bameveld. Vluchtelingenwerk heeft verteld over haar werk en de
behoeften van de doelgroep en meegedacht over mogelijke samenwerkingsinitiatieven in de gemeente
rondom de aanpak van laaggeletterdheid. Uit het gesprek kwamen enkele aandachtspunten naar voren,
zoals de behoefte aan een laagdrempelige plek voor statushouders om o.a. de taal te oefenen. Hierover
hebben we de concrete afspraak gemaakt met Welzijn Barneveld om samen een Inburgeringscafé te starten.
Tot slot zijn in 2017 twee leerlingen van het Johannes Fontanus College gekoppeld aan
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Ze wonen op kamers en krijgen begeleiding van Vluchtelingenwerk en Arta. De overdracht vraagt veel
aandacht op maatschappelijk en juridisch terrein. Een goede samenwerking met de gemeente, stichting
Timon, Juzt, Nidos en Arta is hierbij van groot belang.
In vergelijking met 2016 is het aantal nareizigers op basis van gezinshereniging, dit jaar gestegen. Deze
stijging heeft betrekking op alleengaande mannen en de ex-AMVers (19 vestigingen op basis van MW).
Zoals eerder benoemd, is voor de eerste keer een gezin in Stroe gevestigd. De vestiging van dit Syrische
gezin heeft extra aandacht gevraagd vanwege de onzekerheid over de reacties van de omwonenden. Er is
bewust gekozen voor een grote inzet van coaches. De begeleiding is gestart met de koppeling van drie
coaches aan het gezin voor de volgende zaken: integratie en sociale contacten in het dorp, ondersteuning
op het gebied van administratie en financiële zaken en coaching richting toekomstperspectief. De
begeleiding is succesvol verlopen.
Voor alle trajecten vond een gestructureerde intake plaats.
In totaal zijn 93 CV-trajecten afgerond in 2017. Twee cliënten zijn doorverwezen, via een warme overdracht,
naar andere locaties (Ede en Nijkerk), vanwege verhuizing. Zes cliënten zijn in overleg met de gemeente
doorgegaan met een traject Coaching Zelfredzaamheid. Cliënten die bovengenoemde trajecten hebben
afgerond, zijn doorverwezen naar het Informatie- en Adviespunt (l&A) van Vluchtelingenwerk.
Participatieverklaringstraject (PVT)
Om vluchtelingen goed voor te bereiden op het ondertekenen van de Participatieverklaring en hun integratie
te bevorderen, biedt VWON het Participatieverklaringstraject (PVT) aan, waarin kennis van en dialoog over
de kernwaarden 'vrijheid', 'gelijkwaardigheid', 'solidariteit' en 'participatie' worden uitgewisseld. Middels een
verdiepend traject van vier dagdelen worden de kernwaarden op diverse manieren behandeld: door middel
van kennisoverdracht, opdrachten en oefeningen, maar ook door de kernwaarden te koppelen aan
onderwerpen als burgerschap, wonen, werken, leren, gezondheid, opvoeding en vrije tijd.
In Barneveld bestond het traject uit vijf bijeenkomsten. Tijdens drie bijeenkomsten kwamen bovenstaande
onderdelen aan de orde. Ook werden gastsprekers uitgenodigd, waaronder een wijkagent. Dit werd zeer
gewaardeerd. De vierde bijeenkomst bestond uit een rondleiding door het dorp Bameveld, zodat de
deelnemers hun dorp (nog) beter leerden kennen. De vijfde en laatste bijeenkomst betrof een feestelijk
samenzijn in de raadszaal van het gemeentehuis. De deelnemers kregen een toespraak van de wethouder.
Deze tekende daama alle verklaringen en overhandigde een cadeautje namens de gemeente. Het geheel
werd afgerond door het maken van een groepsfoto.
In het voorjaar en in het najaar werd het traject voor de Participatieverklaring aan twee Arabisch-sprekende
groepen aangeboden. Een tolk zorgde voor de vertaling. Twee Tigrinya-sprekende deelnemers hebben in
het voorjaar het traject in Nijkerk gevolgd. De Eritrese deelnemers die het traject eigenlijk in het najaar
zouden volgen, doen dit in het voorjaar van 2018.
De 60 deelnemers die het traject hebben gevolgd, zijn hier erg positief over.
Coaching Zelfredzaamheid (CZ)
Er zijn zes trajecten Coaching Zelfredzaamheid (CZ) ingezet in 2017. Vier daarvan zijn ook in 2017
afgerond. Drie van deze cliënten komen nu naar het spreekuur. Eén persoon heeft nog steeds, na afronding
van het traject, wekelijks een afspraak op kantoor met een medewerker voor het in kaart brengen van zijn
schulden. We hopen hem binnenkort over te dragen aan de Schuldhulpverlening.
Twee CZ-trajecten lopen nog. In één geval is de grote schuldenlast (naar aanleiding van een scheiding) de
reden dat Vluchtelingenwerk deze persoon, in overleg met de gemeente, nog zes maanden langer
begeleidt. De andere persoon krijgt van Vluchtelingenwerk, op verzoek van de gemeente, nog een halfjaar
langer begeleiding. In praktijk bleek dat, met name, de sociale zelfredzaamheid van deze persoon nog te
laag was. Getracht wordt nu zijn sociale netwerk verder te vergroten.
Begeleiding Gezinshereniging
In 2017 zijn 28 trajecten voor gezinshereniging afgerond, waarvan 19 succesvol. In 14 gevallen betrof het
een gezinshereniging van Syrische statushouders, waan/an de gezinsleden overgekomen zijn. Tien
gezinnen wonen inmiddels in Barneveld. De overige vijf afgeronde trajecten betroffen Eritrese
statushouders. Vier trajecten zijn zonder succes afgesloten. Dit betreft drie procedures voor
gezinshereniging van Eritrese en één van Syrische statushouders.
Wanneer een echtpaar geen kinderen heeft is het moeilijk, zo niet onmogelijk om, zonder geldige papieren
uit Eritrea, te bewijzen dat men getrouwd is of heeft samengeleefd. Als er wel kinderen zijn, biedt DNAJaarrapportage 2017, pagina 79
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onderzoek uitkomst.
Eind 2017 lopen er nog 22 aanvragen voor gezinshereniging. Met 18 procedures is Vluchtelingenwerk in
Barneveld nog bezig. Vier aanvragen zijn inmiddels afgewezen door de IND en cliënten zijn doorverwezen
naar een advocaat voor een bezwaarprocedure.
We constateren dat het steeds moeilijker wordt voor mensen om Eritrea te verlaten. Ook in het afgelopen
jaar kwam het in meerdere gevallen voor dat mensen tijdens hun vlucht zijn opgepakt en in de gevangenis
gezet. Het schrijnende is dat in een dergelijke situatie toestemming is ontvangen van de IND om naar
Nederland te komen, maar dat het heel moeilijk is ons land te bereiken.
Van de alleengaande mannen en vrouwen die in de zomer van 2016 in Bameveld zijn gehuisvest zijn, op
één na, alle Syrische familieleden aangekomen en op zes na, alle Eritrese familieleden. Onze aandacht is
inmiddels ook verschoven naar de aanvragen voor gezinshereniging van de ex-AMVers.
Ondersteuning Asielprocedure
In 2017 is één traject Ondersteuning Asielprocedure gestart en dit loopt door in 2018. Het betreft een
persoon die wil naturaliseren en daarbij ondersteuning vraagt.
Vluchtelingenwerk in Bameveld is gestart met het landelijk uitgezette Vluchtverhaalanalyse-project (WAproject). Dit bestaat uit drie delen:
- op kantoor hebben vrijwilligers van alle fysieke en digitale juridische dossiers bekeken en
geïnventariseerd wat nog aangevuld moet worden;
- in groepen van 17 personen worden mensen uitgenodigd voor juridische vooriichting over hun
verblijfsstatus;
- iedereen krijgt het aanbod in gesprek te gaan over een WA. Vanwege de grote drukte, duurden de
gehoren van de IND erg kort. Hierdoor kregen nareizigers, meestal vrouwen, niet de gelegenheid
hun eigen verhaal te vertellen.
Het project is in november 2017 gestart. Veel statushouders hebben belangstelling en waarderen het
aanbod voor het maken van een WA, ondanks dat het onrust geeft.
Taalmaatjes
In Bameveld helpen 21 taaimaatjes van Vluchtelingenwerk statushouders die hun inburgering volgen op
ROC A12 met het oefenen van de Nederiandse taal. Voor andere cursisten van ROC A12 en van TopTaal is
Welzijn Bameveld in 2017 een taalmaatjes-project gestart.
De statushouder en de taalcoach spreken samen af, met als doel het leren van de Nederlandse taal.
Oefenen met een boek of het huiswerk staan centraal, maar ook de dagelijkse praktijk wordt opgezocht door
bijvoorbeeld samen naar een winkel te gaan. Ook krijgen de taaimaatjes een lijst met websites die
mogelijkheden bieden om de taal te oefenen. Cliënten geven aan veel baat te hebben bij de begeleiding. Als
een taaimaatje stopt, vraagt de betreffende cliënt vaak direct om een nieuw taaimaatje.
In dit jaar zijn er in overleg met de gemeente geen individuele trajecten taaimaatjes meer gestart.
Uitvoering Huisvestingstaakstelling
De huisvestingstaakstelling is voor het eerst sinds vier jaar voor het hele jaar verlaagd van 139 personen in
2016 naar 75 in 2017. Aan deze taakstelling is volledig voldaan. Bameveld is het jaar zelfs geëindigd met
een voorsprong van 23 personen, waardoor de taakstelling van 43 personen voor het voorjaar van 2018 voor
een groot deel al is voldaan.
Vluchtelingenwerk heeft 25 trajecten Uitvoering Huisvestingstaakstelling begeleid. In totaal zijn 20 huizen in
2017 beschikbaar gesteld door Woningstichting Bameveld en vijf door private partijen.
VWON heeft twee keer per maand een overleg bijgewoond met de gemeente en de woningcorporatie om
oplossingen te vinden voor knelpunten in de uitvoering van de (verhoogde) taakstelling. Drie keer was er
overleg met de gemeente en het COA samen.
Projecten
In Bameveld is VWON ook actief met de projecten Bekend maakt Bemind en VoorleesExpress. Zie voor een
verslag van deze projecten de Bijlage Centrale Opvang, Inburgering en Projecten.
Cliënten in 2017
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Kinderen (tot 18 jaar)
Volwassenen
Totaal aantal cliënten

43
306
349

Financiële paragraaf
De gemeente heeft een subsidie gegeven voor de inzet van de teamleiders en vrijwilligers van 193.692,- De
verwachting is dat deze subsidie conform beschikking wordt vastgesteld. Er is een losse factuur gestuurd
voor de uitvoering van participatieverklarings workshops, in totaal 6.800,- Dit bedrag is volledig betaald.
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