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OVER STEUNPUNT VLUCHTELINGEN DE BILT
Missie
Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt heeft als missie het maatschappelijk ondersteunen van
statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in gemeente De Bilt en hen helpen bij
het opbouwen van een nieuw bestaan. Het bevorderen van de sociale en economische
zelfredzaamheid van de statushouders staat daarbij voorop.
Doelstellingen:
-

Integratie van statushouders in de samenleving
Het zelfredzaam maken van statushouders
Acceptatie van statushouders door de samenleving

Kerntaken:
-

Het bieden van maatschappelijke, juridische en taalbegeleiding door middel van de inzet
van vrijwilligers
Het ontwikkelen en delen van kennis met gemeente, partners uit de gemeente en regio, en
de inwoners van gemeente De Bilt

ANBI
Naam instelling:

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

RSIN:

8043.33.695

KvK nummer:

41186514

Vestigingsadres:

Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven

Telefoonnummer:

030-2292825

E-Mail:

info@svdb93.nl

Website:

www.steunpuntvluchtelingendebilt.nl
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Voorwoord Voorzitter
2021 was het jaar waarin veel dingen weer opgepakt werden, zeker in de zomer, maar vaak wel
‘met een twist’. Het spreekuur op kantoor vond weer fysiek plaats, maar dan op afspraak. met
mondkapjes en met spatschermen. Taalcoaches spraken af met hun cliënten, maar dan buiten
wandelend en met een onderlinge afstand van 1,5 meter, waarbij de lessen navenant werden
aangepast. De maatschappelijk begeleiders kwamen in september een keer samen voor een
vervolg op de training ‘cultuursensitief begeleiden’, maar verder waren vrijwel alle overleggen
digitaal. De Zomerschool, taallessen voor gemotiveerde statushouders tijdens de zomervakantie,
vond wel plaats, maar met docenten die vanaf 1,5 meter woorden aan moesten wijzen in de
lesboeken.
Het hele jaar door zag ik veerkracht. Tóch een corona-besmetting? Dan doen we dit overleg wel
digitaal. Aanpassing in de overheidsregels? Dan passen wij onze manier van werken aan én
zorgen we ervoor dat iedereen daarvan op de hoogte is. En als het echt niet anders kon dan werd
er afgelast, zoals de jaarlijkse stranddag, waar we met een bus vol vrolijke mensen naar
Scheveningen rijden om een heerlijke dag op het strand en in de zee door te brengen (inclusief
lekkere hapjes!). Deze viel helaas precies in de piek van ‘Dansen met Janssen’.
De beelden die we in 2021 in het journaal zagen en waarover we lazen op nieuwssites, vertaalden
zich naar onze dagelijkse praktijk. Naast de gestage instroom van statushouders uit Syrië,
verwelkomden we in 2021 opnieuw veel hoogopgeleide statushouders uit Turkije, en we merkten
een toename van statushouders uit Afghanistan. Ondanks de krapte op de woningmarkt is het
gelukt om in samenwerking met de gemeente en de SSW bijna alle 61 nieuwkomers die aan de
gemeente De Bilt zijn toegewezen te huisvesten.
Veerkracht zal in 2022 niet alleen van ons als Steunpunt Vluchtelingen, maar van alle inwoners van
Nederland gevraagd worden. De vluchtelingen die vanuit Oekraïne naar Nederland komen
hebben een andere status dan de cliënten waar wij ons op richten, en vergen dus ook een
andersoortige begeleiding dan wat de gemeente via het Steunpunt gewend is te bieden.
Daarnaast is de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari ingegaan waardoor we twee soorten
begeleiding naast elkaar moeten gaan aanbieden: die van de oude wet voor onze huidige
cliënten én die van de nieuwe wet voor onze nieuwe cliënten. De veerkracht die in 2021 het hele
jaar door zichtbaar was, geeft het bestuur veel vertrouwen voor 2022.
Marieke Spijkstra
Voorzitter Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
N.B.
In het jaarverslag zijn citaten opgenomen uit onze jubileumuitgave van 2019 ‘Steunpunt
Vluchtelingen De Bilt: 25 jaar onderweg’, geschreven door Tineke Hendriks. Ook treft u enkele
artikelen aan die dit jaar in de lokale pers zijn verschenen over onze cliënten.
5
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VLUCHTELINGENSTROOM EN
TAAKSTELLING
Cijfers
In 2021 werd in Nederland door bijna 25.000 mensen asiel aangevraagd. Dit is het hoogste aantal
asielaanvragen sinds 2015. Van deze 25.000 waren iets meer dan 10 duizend nareizigers, dus
familie van mensen die in Nederland al een asielstatus hebben gekregen.1 Bijna 34% van de
asielaanvragen kwam van Syriërs, gevolgd door Afghanen (12%) en Turken (10%).
De door het Ministerie van Veiligheid en Justitie jaarlijks aangegeven taakstelling voor gemeente
De Bilt werd voor 2021 vastgesteld op 60 statushouders. Uiteindelijk kwamen er in dit jaar 61 nieuwe
statushouders in de gemeente wonen. Dat is ongeveer één nieuwe dorpsgenoot op 700 inwoners
van gemeente De Bilt.
In 2021 werd er één kind geboren in een gezin dat door het Steunpunt nog actief wordt begeleid.
De verwachte taakstelling voor 2022 is 50 statushouders. Het aantal van 25 voor het eerste half jaar
staat vast, voor de tweede helft kan nog een aanpassing doorgevoerd worden.

Instroom
Van de 61 gehuisveste statushouders waren 40 volwassen. 21 statushouders waren jonger dan 18
jaar, waarvan één persoon als alleenstaande minderjarige onder de voogdij van stichting Nidos
viel. Het aantal mannen bedroeg 38,
het aantal vrouwen 23. Zes vrouwelijke
statushouders, waarvan drie jonger
dan 18 jaar, kwamen binnen in het
kader van gezinshereniging2.
Met betrekking tot de landen van
herkomst viel op dat Syriërs nog steeds
in de meerderheid waren, gevolgd
door Turken en Afghanen.

1
2

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/05/asielinstroom-2021-vooral-tweede-helft-van-het-jaar-toegenomen
Familieleden van statushouders die al eerder in de gemeente zijn gehuisvest.
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Huisvesting
Van de 61 statushouders zijn 45 personen in Bilthoven, 15 in Maartensdijk en één in De Bilt
gehuisvest. In totaal ging het om 25 woningen, die ter beschikking werden gesteld door
woonstichting SSW. De verdeling over de woonkernen van de gemeente wordt bepaald door de
beschikbare sociale huurwoningen
en de gezinssamenstelling van de
statushouders. Steunpunt
Vluchtelingen De Bilt ondersteunt en
adviseert in de evenredige spreiding
over de gemeente.
Uit het kwartaaloverzicht blijkt dat de
piek van de beschikbare woningen
vooral in het vierde kwartaal lag.
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De Biltsche Courant, 6.1.21
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BEGELEIDING EN WERKWIJZE
Inleiding
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt wil alle vluchtelingen die zich vestigen in de gemeente een zo
groot mogelijke kans bieden op een succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving.
Vanaf dag één werken we toe naar zelfstandigheid en taalvaardigheid.
Na de toewijzing van een woning krijgt elke cliënt of cliëntengezin onmiddellijk een vaste
contactpersoon, de maatschappelijk begeleider, die de begeleiding de komende 24 maanden
op zich neemt. De begeleiding sluit zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke situatie van de
statushouder en duurt maximaal twee jaar. Het eerste jaar is de begeleiding intensief; gemiddeld
rond de twee uur per week. Daarna wordt het minder: in het tweede jaar is de begeleiding
gemiddeld 0,5 uur per week.

“Zeker in het begin moet er natuurlijk van alles geregeld worden. Als er een huurcontract getekend moet
worden, gaan we mee. We gaan ook mee als iemand zich laat inschrijven bij de gemeente. We helpen bij
het aanvragen van een lening en bij het afsluiten van een zorgverzekering. We zoeken mee naar een huisarts
en tandarts, en naar een goede school voor de kinderen. Er komt zoveel op hen af! Je merkt dan ook dat zij
blij zijn met jouw hulp.”

In 2021 is de begeleiding bij 16 dossiers afgesloten. Indien de omstandigheden van de
statushouder of het gezin daarom vragen, wordt de cliënt aan MENS De Bilt, c.q. het Sociaal Team,
overgedragen, waarbij een overdrachtsgesprek plaatsvindt.
Ook is het mogelijk om, in samenwerking met Samen Oplopen, een gezin te koppelen aan een
Nederlands gezin om zo het sociale netwerk uit te breiden en verdere integratie te bevorderen.

“Het leukste is bij de mensen thuis uitgenodigd te worden. Ze zijn helemaal niet zo exotisch als ik altijd dacht.
Het maakt geen klap uit waar ze vandaan komen. Het zijn gewoon mensen, net als jij en ik.”

In dit tweede ‘coronajaar’ blijft de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van de coördinatoren
en van veel vrijwilligers opvallend. Door het ontwikkelen van digitale vaardigheden kon de
begeleiding en taalcoaching van cliënten op steeds meer manieren doorgang vinden.
Desondanks kon soms niet de persoonlijke aandacht gegeven worden die voor COVID-19 de norm
was. En minder dan anders is het gelukt om te toetsen in hoeverre elke cliënt de gewenste groei
doormaakte op het gebied van zelfredzaamheid.
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Woonbegeleiding
Woonbegeleiders ondersteunen de cliënten bij het voorbereiden en uitvoeren van de verhuizing
naar de toegewezen woning. Zij zijn aanwezig bij het ondertekenen van de huurovereenkomst en
helpen met de aansluiting van bijv. gas en licht. In 2021 was er één vaste woonbegeleider. De
verhuizingen die deze woonbegeleider niet op kon pakken werden door de maatschappelijk
begeleiders meegenomen.
Normaliter wordt voor de stoffering en inrichting samengewerkt met Stichting Emmaus en andere
lokale leveranciers; dat was nu wegens COVID-19 soms lastig en ingewikkeld. Toch zijn alle
betreffende cliënten door de enorme creativiteit, flexibiliteit en inzet van begeleiders geholpen.
“Ik ging met een Syrische vrouw een huis bekijken waar het enige meubilair een tafel met een tafelkleed was.
Toen we aan het rondkijken waren, ging de bel. De vrouw had bij binnenkomst haar hoofddoek afgedaan en
kon die niet zo snel terugvinden. Toen rukte ze maar het tafelkleed van tafel! Ik moest lachen maar zei ook:
‘Kom op! In Nederland hoef je je hoofd niet te bedekken, hoor.’”

Maatschappelijke begeleiding
Elke statushouder en gezin ontvangt maatschappelijke begeleiding. De begeleiding wordt zoveel
mogelijk gedaan door een koppel van twee vrijwilligers om continuïteit te waarborgen.
Het primaire doel van de maatschappelijke begeleiding is het stimuleren en vergroten van de
zelfredzaamheid van de cliënt. De toegewezen begeleider wijst de weg, ondersteunt en behartigt
de belangen van de statushouder.
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In de eerste fase draait het om het betrekken van de toegewezen woning. De cliënt krijgt hier hulp
van de woonbegeleider voor de aanvraag van energie en internet en voor de inrichting van de
woning. Voor dat laatste ontvangt de client een lening van de Kredietbank Nederland die binnen
36 maanden moet worden afgelost.
In de tweede fase van de begeleiding, die gedeeltelijk parallel loopt aan de eerste, krijgt de cliënt
ondersteuning van zijn of haar maatschappelijk begeleider bij onder andere de aanvraag van
uitkeringen en verzekeringen, bij het vinden van huisarts en tandarts, bij de keuze voor scholen
voor de kinderen en bij het inburgeringstraject.
In de volgende fase gaat het om begeleiding op maat. De maatschappelijk begeleider houdt
hierbij rekening met de sociale, psychische en juridische omstandigheden van de cliënt. Het doel
van de begeleiding is altijd de zelfredzaamheid van de cliënt.

“Laatst was de verwarming stuk in het huis van iemand die ik begeleid. En wat bleek? Er moest water
bijgevuld worden. Maar ja, hij wist niet hoe hij dat moest doen. Ook bij dat soort praktische dingen helpen we
natuurlijk even.”

Gaandeweg geeft de maatschappelijk begeleider ook informatie en ondersteuning bij het vinden
van vrijwilligerswerk, als opstap naar betaald werk. Hiermee voldoen cliënten aan de eis van de
Participatiewet.

In normale tijden hebben de maatschappelijk begeleiders een vast spreekuur op het kantoor van
het Steunpunt. Bij afwezigheid van de maatschappelijk begeleiders kunnen indien noodzakelijk
ook de coördinatoren van het Steunpunt worden geraadpleegd.
Wegens de coronamaatregelen zijn ook in 2021 de fysieke spreekuren gedeeltelijk vervallen.
Tijdens de periode dat alleen online contact mogelijk was kregen cliënten op verzoek, via digitale
middelen, uitleg bij hun brieven en hulp of advies bij formulieren en andere zaken. Ook is steeds
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opnieuw aandacht besteed aan het in diverse talen informeren van de cliënten over de actuele
coronamaatregelen via e-mail of persoonlijk via flyers.

“Dat je na een bevalling mag helpen met de borstvoeding omdat de kraamverzorgster er nog niet is. Of dat
een sombere, verstarde man na een gezinshereniging opeens grote stappen maakt.”

Taalondersteuning bij inburgering
Elke cliënt van het Steunpunt krijgt extra taalondersteuning aangeboden door vrijwillige
taalcoaches. Deze taalcoaches worden gekoppeld, ondersteund en begeleid door de
taalcoördinator. In een groot deel van 2021 vond de taalondersteuning op de één of andere
manier digitaal plaats. Om hierbij hulp aan te bieden is het door de taalcoachcoördinator zelf
ontwikkelde webinar ‘Online Lesgeven’ gegeven, waarbij tips en ideeën voor online taalcoaching
onder de aandacht te worden gebracht. Er was bijvoorbeeld aandacht voor het host-zijn in Zoom,
wat noodzakelijk is om je scherm te kunnen delen met je gesprekspartner. In de zomer werden
taalcoaches aangemoedigd om in de tuin les te geven of te gaan wandelen met de deelnemer.
Desondanks heeft een aantal taalcoaches toch afgehaakt, hetzij omdat de begeleiding
moeizaam ging door COVID-19, hetzij doordat de ziekte in de privésfeer had toegeslagen.
De basistraining voor nieuwe taalcoaches (4 bijeenkomsten van elk 3 uur) is aangepast, zodat
deze online gegeven kon worden. In de groep zaten zowel taalcoaches uit De Bilt als uit Soest. In
december is opnieuw gestart met de eerste module van de basistraining, de rest volgt in 2022.
Verder zijn twee specials aangeboden: Werken met beginners en Begeleiden bij luisteren.
Taalpunten De Bilt (waarvan het Steunpunt deel uitmaakt) organiseerde ook in 2021 vier keer een
taalcoachcafé, waarvan drie keer digitaal. Hier kunnen de deelnemers bijpraten, vragen stellen
en ideeën opdoen.

“De vrouw sprak al aardig Nederlands, maar zij had haar B2 talencursus moeten afbreken toen zij zwanger
was. Ik bood aan haar wat les te geven en dat vond zij fijn. Ook nam ik haar mee naar het Steunpunt
Vluchtelingen De Bilt. Barbara, die daar coördinator van de taalcoaches is, nodigde mij uit voor een
basistraining van vier weken: elke week één dagdeel, totaal dus 12 uur. Ik had daarna het diploma
taalcoach op zak en veel materiaal meegekregen waarmee ik kon gaan lesgeven.”

In de zomervakantie kon de live-Zomerschool weer doorgaan gelukkig. In augustus hebben twee
groepjes van elk zo’n zes deelnemers drie weken aan de taal gewerkt. De formule was weer: 45
minuten met docent – 45 minuten zelfstudie en na de pauze nogmaals. De zelfstudie bereidde
voor op het contact met de docent, en stond onder leiding van een klasse-assistent en een
stagiaire. Het thema voor de gevorderden was: op weg naar werk. Het materiaal was speciaal
voor de lessen gemaakt. De beginners werkten met Op Pad. Door een subsidie van Steunfonds
Vluchtelingen kon een docent betaald worden.

12

13
Juridische begeleiding
De (vrijwillige) juridische medewerker heeft cliënten ondersteund met aanvragen en procedures,
meestal met betrekking tot gezinshereniging.

“Een hoger opgeleide statushouder, moeder van twee kleine kinderen, moest van de klantmanager van de
RSD een schoonmaakbaan accepteren. Ik ken de wet goed en kreeg van het Steunpunt de vraag of we iets
voor haar konden doen. Ik wist: een alleenstaande moeder met kinderen jonger dan vijf jaar in de bijstand is
vrijgesteld van de arbeidsplicht. Dat was haar dus niet verteld! Ik opperde: laat haar in die tijd een opleiding
doen, zodat ze straks een baan op haar niveau kan zoeken. Dat is voor haar én de samenleving beter. Het is
gelukt. En ze heeft nu een baan. Zo moet het gaan.”

Tolken
Ook in 2021 was er voor de ondersteuning van begeleiders en cliënten op veel spreekuren een tolk
aanwezig, steeds met inachtneming van de op dat moment geldende coronaregels. Dat is
broodnodig, want het is voor (met name de nieuwe) cliënten erg moeilijk om alle uitleg, alle
brieven en de consequenties daarvan, te begrijpen. Met het vervallen van de spreekuren was ook
de aanspraak op onze tolken veel minder.
Begin 2021 waren er vier (vrijwillige) oud-cliënten die als tolk voor de talen Arabisch, Koerdisch en
Farsi optraden tijdens spreekuren en andere (ook online) ontmoetingen. Tolken gaan indien nodig
ook mee naar de eerste afspraak bij een huisarts, tandarts of de school van de kinderen.

“Voor velen blijft de taal een struikelblok. Die onbegrijpelijke klanken en die rare harde G. Hoe moet je die
ooit leren? Toch lukt het velen om een acceptabel niveau te bereiken. Het is alleen jammer dat Nederlanders
direct op Engels overschakelen als ze een accent horen.”
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ORGANISATIE
Organisatiestructuur 2021
..

Bestuur

Algemeen
coördinator

Assistent coördinator

Coördinator

Algemene

taalcoaches

ondersteuning

Maatschappelijk-/
woon-/juridische

Taalcoaches

begeleiders

LEGENDA:
vrijwilligers

Betaalde medewerkers

Het bestuur
Het bestuur vormt het bevoegd gezag van het Steunpunt. Het bevoegd gezag formuleert het
beleid en stelt de jaarstukken op, zoals het beleidsplan, het jaarverslag, de subsidieaanvraag, de
begroting en de jaarrekening. De stichting ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente. Ter
verantwoording en afrekening van ontvangen voorschotten stuurt de stichting elk jaar de
jaarrekening en het jaarverslag naar de gemeente.
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In 2021 kwam het bestuur acht keer, meestal online, bij elkaar voor reguliere
bestuursvergaderingen.
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende leden:
Marieke Spijkstra

(voorzitter)

Manuella Nering Bögel

(secretaris)

Charles Evers

(penningmeester)

Anke van Bodegom

(algemeen lid)

Eva van der Molen

(algemeen lid)

Coördinatoren
De algemene coördinatie van de organisatie
was in handen van algemeen coördinator
Hanneke Eilers. Zij geeft vanuit het kantoor
vorm aan de doelstellingen van het
Steunpunt door het coördineren en
ondersteunen van de begeleiding en de
vrijwilligers. Ook overlegt zij met de gemeente,
sociale partners en
vluchtelingenwerkorganisaties uit de regio.
Hanneke Eilers is sinds 2007 werkzaam bij het
Steunpunt. In 2021 had zij een dienstverband
van 0,63 fte.
De algemeen coördinator wordt bijgestaan door assistent-coördinator Linda de Kruijff. De assistentcoördinator ondersteunt de maatschappelijk begeleiders, werkt nieuwe begeleiders in en zorgt
voor training en deskundigheidsbevordering d.m.v. intervisie-trainingen en BOT- (BenenOpTafel)
gesprekken, waarin zij met elke maatschappelijk begeleider de voortgang bespreekt. Daarnaast
waarborgt zij de continuïteit bij afwezigheid van de coördinator. In 2021 had Linda de Kruijff een
aanstelling van 0,54 fte.
Per 1 maart 2022 gaat Hanneke Eilers het Steunpunt verlaten om te genieten van haar
welverdiende pensioen. Het bestuur heeft in Linda de Kruijff een waardig opvolgster gevonden, zij
zal per 1 januari 2022 worden aangesteld in de functie van algemeen coördinator. Voor de
ontstane vacature van assistent coördinator is een procedure gestart zodat het team na het
vertrek van Hanneke weer compleet zal zijn.
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Coördinator taalcoaches
De coördinator taalcoaches, Barbara Oosterwaal, is belast met de werving en scholing van
taalcoaches en de koppeling van taalcoaches aan cliënten. Daarnaast is zij verbonden aan
Taalpunten, een gezamenlijk initiatief van Idea, MENS De Bilt en het Steunpunt. Barbara
Oosterwaal had in 2021 een aanstelling van 0,34 fte.

De

Vierklank, 24.8.21
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Kantoor en secretariaat
Het kantoor aan Planetenplein 2 was tussen de lockdowns van maandag t/m donderdag
geopend en voor de cliënten was er elke dag een inloopspreekuur. Het kantoor vormt het hart
van het Steunpunt en de plek voor statushouders én begeleiders waar alles samenkomt. Een plek
waar ondersteuning en een luisterend oor altijd te vinden zijn.
Tijdens de lockdown bleef het kantoor wel bemenst met inachtneming van de
coronamaatregelen. Ondanks alle restricties is het gelukt om cliënten een basisniveau van
diensten aan te bieden en om naar behoren met onze ketenpartners samen te werken. Bij het
versoepelen van de maatregelen werd duidelijk dat de meeste cliënten zich konden redden met
digitaal contact met hun begeleiders. Het risico dat er achterstallige betalingen zijn ontstaan door
het niet begrijpen van post, of dat digitale communicatie vanuit de overheid niet duidelijk was is
hierdoor ingeperkt. Ook het risico dat statushouders met traumatische ervaringen er alleen voor
hebben gestaan door verminderde ondersteuning vanuit het Steunpunt werd hierdoor minder.

Overige ondersteuning
Website en intranet
In 2021 is besloten om het beheer en onderhoud van de digitale kantooromgeving van het
Steunpunt uit te besteden aan Scala Solutions, een professioneel bedrijf op het gebied van
kantoorautomatisering. Gezien het feit dat er met zeer privacygevoelige gegevens wordt gewerkt
is het erg belangrijk dat de beveiliging continue up-to-date is. Daarnaast is het voor de continuïteit
van het werk onontbeerlijk dat er altijd iemand beschikbaar is om problemen met ICT op te lossen.
Administratie en boekhouding
Twee vrijwilligers, een voor de boekhouding en een voor de administratie van de
cliëntengegevens, zijn normaliter enkele dagen per week op het kantoor aanwezig. Zij zorgen ook
voor benodigde managementrapportages. Door de coronacrisis hebben zij vrijwel het hele jaar
thuisgewerkt.
KeDo
Met het in 2016 ingevoerde cliëntvolgsysteem KeDo zijn de onoverzichtelijke papieren
cliëntendossiers verdwenen. De begeleiders kunnen nu sneller alle cliëntinformatie vinden en hun
acties bijhouden in het digitale logboek. Het systeem maakt ook managementinformatie
zichtbaar. Denk hierbij aan aantallen en soorten cliënten, werklasten en vrijwilligers.
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Aantal vrijwilligers
Er waren in 2021 81 taalcoaches ingeschreven, waarvan 72 actief. Er waren 12 maatschappelijk
begeleiders, vier tolken en een webmaster. De PR-commissie bestond uit 4 vrijwilligers en de
algemeen coördinator. Twee vrijwilligers hebben een dubbelfunctie binnen het Steunpunt
(maatschappelijk begeleider, taalcoach, bestuur). In overleg met vrijwilligers is onderzocht of,
gezien de alsmaar
toenemende complexiteit
van taken binnen de
maatschappelijke- en
woonbegeleiding,
taakspecialisatie uitkomst
zou kunnen bieden. Dit zou
het vrijwilligerswerk ook
aantrekkelijker kunnen
maken voor mensen die
minder tijd hebben.
De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is in de afgelopen jaren licht gedaald. Het Steunpunt
streeft ernaar om meer jongere vrijwilligers aan te trekken. Hoewel het in 2021 niet mogelijk was om
wervingsactiviteiten te organiseren, hebben toch 5 nieuwe vrijwilligers de weg naar het Steunpunt
gevonden, mede dankzij artikelen in de plaatselijke kranten.

Professionalisering
Onze cliënten hebben toegewijde en bekwame begeleiders nodig. Intervisie kan een belangrijke
rol spelen bij het onderhouden van betrokkenheid en het stimuleren van hun bekwaamheid.
Helaas is het in 2021 vanwege de coronaperikelen niet gelukt om intervisie plaats te laten vinden.
Het Steunpunt stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Cursussen worden waar mogelijk gezamenlijk
ontwikkeld en gevolgd met de vluchtelingenwerkgroepen uit de regio. Dat was in 2021 niet
mogelijk.
In september hebben wij een training “Cultuursensitief communiceren” aangeboden aan
vrijwilligers. Deze kon fysiek plaatsvinden en gaf de deelnemende begeleiders (meer) inzicht en
praktische handvatten om om te gaan met culturele verschillen.
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OVERLEG EN SAMENWERKING
Intern overleg
Binnen het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vinden vier vormen van intern overleg plaats: de
bestuursvergadering, het teamoverleg, overleg met de taalcoaches en het PR-werkgroepoverleg.
Bestuursvergadering
De bestuursvergaderingen vonden gemiddeld om de zeven weken plaats, in aanwezigheid van
de algemeen of assistent coördinator. In de vergaderingen is met name aandacht gegeven aan
de volgende punten:
-

De situatie rondom COVID-19; met name mogelijkheden om de dienstverlening aan cliënten
op peil te houden en het jaarlijkse opleidingsplan voor onze medewerkers toch (gedeeltelijk)
uit te kunnen voeren.

-

De voorbereiding van de nieuwe Wet Inburgering. Invoering werd door de overheid een jaar
uitgesteld, maar anticiperen op de ingrijpende veranderingen bleef essentieel.

-

Beleidsplan 2020-2022.

-

Optimalisatie van de samenwerking met onze partners: onder andere de subsidiesystematiek
van de gemeente in relatie tot de schommelende taakstelling en de afstemming van
cliëntcasussen met de RSD.

-

Optimalisatie van organisatiestructuur, werkprocessen en taakstellingen van het Steunpunt.
Het bestuur heeft de Sesamacademie, een (vrijwillig) managementadviesbureau gevraagd
een organisatiescan uit te voeren.

-

Opvolging van de algemeen coördinator en assistent coördinator

Teamoverleg
Maandelijks, in totaal tien keer, kwamen de maatschappelijk begeleiders met de coördinatoren
en een bestuurslid bijeen voor een werkoverleg. Deze maandelijkse werkoverleggen werden
grotendeels online georganiseerd. Het werd als een groot verlies ervaren elkaar niet meer fysiek te
ontmoeten. Toch konden ook op deze manier de vaste agendapunten waaronder actuele
ontwikkelingen en cliëntenbespreking, doorgang vinden. In sommige werkoverleggen werd een
actueel thema besproken.
Taalcoachesoverleg
De coördinator had regelmatig overleg met de coördinator taalcoaches. Onderwerpen van het
overleg waren: cliënten, vrijwilligers, trainingen en benodigde materialen. In coronatijd had dit de
vorm van beeldbellen, ca. eens per maand.
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PR-Werkgroep
De PR-werkgroep werkt aan bekendheid van het Steunpunt, het draagvlak in de gemeente en
aan de werving van vrijwilligers. De werd vergaderde in 2021 een maal per maand. Door de frisse
inbreng van nieuwe vrijwilligers in deze werkgroep werden initiatieven ontplooid om het Steunpunt,
ondanks de beperkingen die COVID-19 opwierp toch onder de aandacht te brengen van de
inwoners van De Bilt. In 2021 werd de vernieuwde website gelanceerd. Niet alleen is de website nu
ook goed toegankelijk met een smartphone, de verschillende doelgroepen worden ook beter
bediend.

Extern overleg
Extern overleg wordt onder andere
gevoerd met het Regionaal
Samenwerkingsverband, het Regionaal
Coördinatorenoverleg, met gemeente De
Bilt, Regionale Sociale Dienst, woonstichting
SSW en Taalpunten De Bilt.
Gemeente De Bilt
Het contact met gemeente De Bilt was ook
dit jaar intensief en vruchtbaar. Door
bestuur en coördinator is in 2021 viermaal
overleg gevoerd met wethouder Anne
Brommersma en betreffende
beleidsambtenaren. De wethouder is
verantwoordelijk voor het beleid m.b.t. de
subsidie, plaatsing, opvang en begeleiding
van statushouders. Diverse zaken zijn
besproken, zoals de taakstelling en de
voortgang van de instroom van
statushouders, de samenwerking met
partners in de gemeente en de
voorbereiding op de nieuwe Wet
Inburgering. Daarnaast is er intensief
overleg geweest om te komen tot een
gewijzigde subsidiesystematiek met ingang
van 2022.

De Vierklank 27.1.21
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Woonstichting SSW en COA
In 2021 voerde de coördinator van het Steunpunt negenmaal overleg met woonstichting SSW, de
beleidsmedewerker van de gemeente en een medewerker van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de taakstelling te bespreken en hoe
daaraan te voldoen. SSW stelt woningen beschikbaar om statushouders te
huisvesten. Zonder beschikbare woningen kan niet aan de taakstelling
worden voldaan. In dit overleg wordt bekeken welk huis passend is voor
statushouders die in een AZC wachten op huisvesting.
Regionale Sociale Dienst
In 2018 heeft de Regionale Sociale Dienst (RSD) het Team Nieuwe Inwoners (TNI) opgericht. Hun
doel is onder andere om voor iedere vluchteling een passend Plan van
Aanpak te maken en gestructureerd toe te werken naar (vrijwilligers)werk in
het kader van de Participatiewet. In 2021 vond elk kwartaal een overleg
plaats tussen het TNI en de coördinatoren van het samenwerkingsverband Bunnik, De Bilt,
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Vaste agendapunten waren relevante wijzigingen
in de wet- en regelgeving en problemen van cliënten met betrekking tot financiële zaken en
uitkeringen.
Daarnaast zijn in 2021 speciale werkgroepen opgericht om onderdelen van de nieuwe Wet
Inburgering handen en voeten te geven en op die manier te zorgen voor een vloeiend overgang.
Deze werkgroepen bestonden uit coördinatoren van het regionaal samenwerkingsverband, een
coördinator van VWN namens Zeist en medewerkers van de RSD.
Taalpunten De Bilt
Op verzoek van de gemeente is in 2015 in samenwerking met Bibliotheek Idea Bilthoven en MENS
De Bilt, Taalpunten De Bilt opgericht. Het betreft een
landelijk initiatief voor laaggeletterden, ondersteund
door Stichting Lezen en Schrijven. Er zijn drie
organisaties die samenwerken als Taalpunten De Bilt: bibliotheek Idea, MENS De Bilt en het
Steunpunt. De eerste twee richten zich op iedereen die beter wil leren lezen en schrijven, het
Steunpunt specifiek op vluchtelingen. In 2021 is er acht keer overleg gevoerd.
Regionaal Samenwerkingsverband
Het Regionaal Samenwerkingsverband van bestuursleden en coördinatoren van de
Vluchtelingenwerkgroepen Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Steunpunt
Vluchtelingen De Bilt kwam viermaal bij elkaar. Een belangrijk onderwerp was de implementatie
van de nieuwe Wet Inburgering. Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start.
Regionaal Coördinatorenoverleg
De coördinatoren van het regionaal samenwerkingsverband hebben een tweemaandelijks
coördinatorenoverleg. Hier worden gemeenschappelijke zaken besproken, zoals de samenwerking
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met de gemeente, de Regionale Sociale Dienst (RSD), inburgeringsperikelen en juridische
aspecten in de begeleiding. Dit overleg is voor de coördinatoren buitengewoon nuttig. Sinds 2015
is er, naast het Regionale Samenwerkingsverband, een breed overleg opgezet met bijna alle
coördinatoren van de zelfstandige vluchtelingenwerk-groepen in Oost-Utrecht. In 2021 vond twee
keer een groot regionaal overleg plaats, waar regio-overstijgende zaken zoals trainingen voor
vrijwilligers en contacten met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) besproken werden met
andere zelfstandige vluchtelingenwerkgroepen uit de provincie Utrecht.

Samenwerking met overige partners
Naast bovenstaande samenwerkingsrelaties onderhoudt Steunpunt Vluchtelingen De Bilt ook
regelmatig contact met de volgende organisaties. In 2021 is dit contact geïntensiveerd.
We∞Match
We∞Match is opgezet door gemeente De Bilt en werkt samen met MENS De Bilt, het Kunstenhuis en
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Het is een uniek project voor
ondersteuning van de statushouder bij het zoeken naar een baan. Elke
statushouder krijgt een buddy, er wordt getraind op
sollicitatievaardigheden en het voeren van netwerkgesprekken. Ook zijn
er stageplekken bij lokale organisaties en bedrijven. Ook in 2021 heeft het programma, vanwege
COVID-19 in afgeschaalde vorm, doorgang gevonden. Enkele (deels voormalige) Steunpuntcliënten hebben dankzij dit traject een baan gevonden.
MENS De Bilt, Sociaal team, CJG en Wijkwinkel
Bij psychosociale problemen die de kennis en kunde van de maatschappelijk begeleiders te
boven gaan, word en cliënten doorverwezen naar het Sociaal Team van
MENS De Bilt of naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze
instanties bieden hulp bij relatieproblemen, echtscheiding, klachten van
depressieve aard, geldproblemen, rouwverwerking en gezins- en
opvoedingsvragen. Met de nieuwe directeur van MENS De Bilt heeft een
prettig kennismakingsgesprek plaatsgevonden. De samenwerking met het
CJG/Sociaal Team is, na een initiële aanzet in 2020, in 2021 structureler opgezet. Met het Sociaal
team is een nieuwe werkwijze opgezet ten behoeve van een warme overdracht van cliënten van
wie de begeleiding vanuit Steunpunt wordt afgerond. Ook heeft een constructief overleg
plaatsgevonden met de Wijkwinkel, om ook daar ook een warme overdracht van onze cliënten te
bewerkstelligen.
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GGD
In samenwerking met de GGD werd een vaccinatiecampagne opgezet, zodat statushouders
zonder afspraak een vaccinatie tegen COVID-19 konden halen. De GGD
had eerder flyers in diverse talen verspreid onder huisartsen, in winkelcentra
en bij de entrees van flats. Daarnaast had het Steunpunt alle cliënten
persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd voor een vaccinatie. Een groot
deel van hen bleek al te zijn ingeënt. Sommigen wilden om diverse redenen liever geen
vaccinatie, en anderen waren juist erg blij met deze mogelijkheid. Uiteindelijk kwamen zo’n 30
mensen met een verblijfsvergunning op 28 augustus in het Witte centrum in De Bilt een vaccinatie
tegen corona halen. Die zaterdag waren een coördinator, een aantal tolken en maatschappelijk
begeleiders van het Steunpunt aanwezig om mensen te begeleiden of op hun gemak te stellen.
Onder de bijna 30 mensen die een vaccinatie kwamen halen, bevonden zich ook familieleden uit
andere gemeenten. Omdat deze actie een succes, was, besloot de GGD de hele maand
september door te gaan met inloop zonder afspraak.
Steunfonds Vluchtelingen De Bilt
In 2016 is Steunfonds Vluchtelingen De Bilt opgericht. Deze stichting heeft als doel het verlenen van
financiële steun aan vluchtelingen in de gemeente De Bilt. Dit betreft niet alleen cliënten van het
Steunpunt, maar ook vluchtelingen die niet meer begeleid worden door het Steunpunt.
Het Steunpunt kan een beroep doen op dit fonds als er financiële middelen nodig zijn waarvoor
de subsidie van de gemeente of andere instanties niet bedoeld of niet toereikend is. Dit kan
bijvoorbeeld gaan om projecten met/voor vluchtelingen, ondersteuning bij gezinshereniging,
muziekles voor een kind of een opleiding, maar ook om acute individuele financiële noden.
In samenwerking met het Steunfonds is in augustus weer vier weken extra Nederlandse
lesgegeven; de zgn. Zomerschool. Het thema voor de gevorderden was: ‘Begeleiden naar werk’.
In de herfstvakantie is een
‘digischool’ aangeboden
om cliënten meer vertrouwd
te maken met het veilig
gebruik van e-mail etc.
Naar wens van een
donateur van het Steunfonds
heeft het Steunpunt in
samenwerking met Het
Kunstenhuis een
muziekproject gefaciliteerd
voor kinderen van
statushouders. Met
muziektherapeut Willemijn
van der Heijden hebben 8

Muziekproject ‘De Gele Ballon’
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kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar een muzikale reis met De gele ballon gemaakt. Hierin
werden met elkaar liedjes gezongen en muziekinstrumenten bespeeld. Wegens groot succes
wordt dit project in het voorjaar van 2022 herhaald.
Verder is er voor jongvolwassen alleenstaanden een sportproject opgezet waarbij het Steunfonds
onder andere sportlessen op een sportschool faciliteert.
Kinderhulp, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Babyspullen en Stichting Leergeld
De assistent-coördinator heeft ook in 2021 aanvragen gedaan bij het Jeugdsportfonds en bij
Kinderhulp voor voorzieningen voor kinderen. Kinderhulp heeft bijdragen geleverd aan de
inrichting van babykamers, aan computers, fietsen, winterkleding, dekens en dekbedden en
schoolbenodigdheden. Het Jeugdfonds betaalde voor o.a. een sporttenue en voor muziek- en
sportlessen. Ook zijn cliënten doorverwezen naar de Stichting Leergeld voor aanvragen voor
kinderen tot 18 jaar.
Media
De samenwerking met de pers was opnieuw uitstekend. Er verschenen een aantal artikelen in de
krant en op Facebook over onze cliënten. Een aantal daarvan zijn in dit jaarverslag terug te
vinden. Helaas was het ook in 2021 vanwege COVID-19 onmogelijk om PR-activiteiten zoals open
dagen, op markten staan, met cliënten op pad gaan of een voorstelling in het Kunstenhuis te
organiseren, waardoor het Steunpunt die kansen moest missen om positieve aandacht voor het
Steunpunt te genereren.
Lichtruimberaad
Met de (mede)gebruikers van het Lichtruim is in 2021 zes keer overleg
gevoerd over zaken die alle gebruikers aangaan.

Voedselbank
Tweemaal per jaar is er overleg met de Voedselbank en betrokken instanties. De Voedselbank
werkt inmiddels met een nieuw gedigitaliseerd
aanvraagsysteem. Op aanvraag van de
maatschappelijk begeleiders doet de
administrateur de aanvragen. Sommige van onze cliënten hebben te maken met onvoldoende
financiële middelen, bijvoorbeeld omdat het maanden kan duren voordat er huurtoeslag wordt
toegekend. Ook bij gezinshereniging kan de toekenning van toeslagen een paar maanden duren.
In dat soort gevallen biedt de Voedselbank uitkomst. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is
bemiddelaar en beoordelaar voor deze aanvragen. In 2021 hebben ca. 10 cliënten voor korte of
langere tijd gebruik gemaakt van de Voedselbank. .
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Vluchtelingenwerk Nederland
In 2021 heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met Tineke Parson, directeur-bestuurder
van Vluchtelingenwerk-West en Midden Nederland. Tijdens dit gesprek is de intentie uitgesproken
om meer te gaan samenwerken op het gebied van de professionalisering van coördinatoren en
vrijwilligers. Wij hebben een overzicht ontvangen van de diverse cursussen die VW Nederland op
dit moment aanbiedt.

JAAROVERZICHT 2021
Februari

webinar Online Lesgeven voor taalcoaches
Voorlezen in het Arabisch. Op initiatief van de bibliotheek las een van onze
tolken voor aan kleine kinderen.

Maart

Juni

Start basistraining voor taalcoaches

Juli

Zomerschool

Augustus

Start vaccinatiecampage i.s.m GGD in het HF-Wittecentrum

September
December

Muziekproject ‘De Gele Ballon’
Training ‘cultuursensitief begeleiden’
Start basistraining voor taalcoaches
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