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Voorwoord
Voor u ligt de jaarrapportage van Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH). VSGH is
ontstaan in 2013 op initiatief van de gemeenten Woerden en Oudewater, vanuit de wens de opvang
en integratie van statushouders meer in eigen hand te hebben. De stichting en de twee gemeenten
hebben dan ook -los van de eigenstandige verantwoordelijkheid van de stichting- een bijzondere en
diepliggende relatie met elkaar.
2016 was een bijzonder jaar. Nadat al in 2015 de vluchtelingenstromen in Europa fors waren
toegenomen, kreeg dat in 2016 zijn beslag met grotere aantallen statushouders die in de Nederlandse
gemeenten, en dus ook in Woerden en Oudewater, gehuisvest en geïntegreerd moesten worden. Als
meest bijzondere exponent daarvan memoreren wij de huisvestiging van 52 statushouders op de
locatie ‘De Stadspoort’ in Woerden, vanaf december 2016. In totaal arriveerden 162 nieuwe
statushouders in onze gemeenten. Tezamen met de statushouders die wij al in begeleiding hadden,
betekent dit dat de stichting ultimo 2016 ruim 350 statushouders begeleidt bij hun integratie in onze
samenleving.
Om dit structureel goed te (blijven) laten werken zijn er in 2016 veranderingen ingezet in de inrichting
en de aansturing van de organisatie. Zo willen we intern en extern duidelijk zijn over wie welke rol
heeft en helder met elkaar communiceren. In 2017 gaan we werken aan verdere professionalisering,
en richten we ons op het bestendigen van de goede samenwerking tussen VSGH en de verschillende
ketenpartners.
2016 was een bewogen jaar. Natuurlijk in de eerste plaats voor de statushouders die zich in Woerden
en Oudewater hebben gemeld. Samen met onze medewerkers, stagiairs en vrijwilligers, en de
ketenpartners hebben we er hard aan gewerkt om hen een plek in onze gemeenschap te laten
verwerven. Daarvoor zijn we een ieder veel dank verschuldigd. We kijken met vertrouwen uit naar de
voortzetting van deze mooie samenwerking!
Namens het bestuur van de
Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart,

Marco Frijlink,
Voorzitter

Financieel verslag

Boekjaar 2016

Staat van Baten en Lasten Boekjaar 2016
€
Werkelijk
2016

€
Begroot
2016

€
Verschil met
Begroting

Baten
Subsidie Gemeente Woerden
Subsidie Gemeente Oudewater
Diverse donaties
Totaal

175.000
29.000
3.508
207.508

146.576
29.315
175.891

28.424
-315
3.508
31.617

Lasten
Loonkosten personeel
Overige personeelskosten
Sociaal Culturele Activiteiten
Kantoorkosten en Automatisering
Huisvesting en Verzekeringen
Interne- en externe Communicatie
Advieskosten en Onvoorzien
Totaal

155.866
4.624
-92
14.633
29.100
168
5.483
209.782

141.641
6.750
2.000
6.300
10.650
2.550
6.000
175.891

14.225
-2.126
-2.092
8.333
18.450
-2.382
-517
33.891

Resultaat

-2.274

(nadelig

Grondslagen

Financieel verslag

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto inkomsten en alle hiermee verbonden,
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de inkomsten werden gerealiseerd. Verliezen
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.
Baten
Hieronder wordt verstaan de werkelijk ontvangen subsidies van de Gemeente Woerden en de
Gemeente Oudewater, alsmede incidentele giften van diverse organisaties.
Lasten
Dit betreffen kosten van organisatorische aard alsmede kosten ter ondersteuning van de
activiteiten. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.

Voor akkoord namens
Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Waarmerk accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Het bestuur van de Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart
Afgegeven ten behoeve van de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater

Wij hebben het bijgevoegde, door ons voor identificatiedoeleinden gewaarmerkte, financieel
verslag over 2016 van de Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart te Woerden
gecontroleerd. De gemeente Woerden en de gemeente Oudewater hebben aan de stichting een
subsidie verleend op grond van de beschikkingen met kenmerk ZK15001350 en ZK15001351
d.d. 22 december 2015 en ZK16001024 d.d. 13 juli 2016 ad € 204.000.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel verslag
in overeenstemming met de beschikkingen van de gemeente Woerden en de gemeente
Oudewater met de kenmerken ZK15001350 en ZK15001351 d.d. 22 december 2015 en
ZK16001024 d.d. 13 juli 2016. Het bestuur van de stichting is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel
verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en met de beschikkingen van de
gemeente Woerden en de gemeente Oudewater met de kenmerken ZK15001350 en ZK
15001351 d.d. 22 december 2015 en ZK16001024 d.d. 13 juli 2016. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel
verslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het financieel verslag een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opstellen van het financieel verslag door de stichting,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen
over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van het
financieel verslag alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel is het financieel verslag over 2016 van de Stichting Vluchtelingen
Steunpunt Groene Hart, in alle van materialiteit belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de beschikkingen van de gemeente Woerden en de gemeente
Oudewater met de kenmerken ZK15001350 en ZK15001351 d.d. 22 december 2015 en
ZK16001024 d.d. 13 juli 2016.
Beperking in gebruik en verspreidingskring
Het financieel verslag en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bestemd voor de
Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart ter verantwoording aan de gemeente Woerden
en de gemeente Oudewater in het kader van de ontvangen subsidie. Het financieel verslag en
controleverklaring daarbij kunnen daarom niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De
controleverklaring (of delen daarvan) mag daarom niet, zonder onze uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming vooraf, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking worden
gesteld of te worden gebruikt door anderen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid
jegens de derde partijen die inzage krijgen in deze verklaring of deze verklaring in handen
krijgen.

Woerden, 22 mei 2017
Accountantskantoor Oudshoorn B.V.

D.J.J. Boere
Accountant-Administratieconsulent

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

4. Activiteitenverslag over 2016
Voor u ligt de jaarrapportage 2016 van Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH).
4.1 Werkzaamheden van de stichting
VSGH levert conform het gestelde in de subsidietoekenningsbrief met het kenmerk ZK15001351 en
ZK15001350 d.d. 22 december 2015 de volgende diensten: eerste introductie in de gemeente,
maatschappelijke begeleiding, juridische begeleiding en integratie bevorderende activiteiten van
statushouders. Daarnaast verbetert VSGH, conform het gestelde in de brief waarin een incidentele
subsidie wordt toegekend (kenmerk ZK16001024, d.d. 13 juli 2016), de bedrijfsvoering waardoor alle
overeengekomen diensten zoals genoemd bij de toekenning van de reguliere subsidie uitgevoerd
worden én de achterstand in de taakstelling wordt ingehaald.
In het subsidiejaar 2016 heeft de stichting 162 nieuwe statushouders in begeleiding genomen
(Woerden 141, Oudewater 21). We kijken terug op een bewogen jaar, waarin de organisatie voor vele
uitdagingen kwam te staan. De voornaamste uitdaging was de komst van de 52 statushouders in de
locatie De Stadspoort vanaf december 2016. De aankomsten van statushouders waren, mede
hierdoor, onevenredig verdeeld over het jaar.
4.2 Feiten en cijfers

Periode: 01-01-2016 tot 31-12-2016

NB 1. Niet alle cliënten tellen mee voor de taakstelling. Dit geldt voor cliënten die eerder in een andere
Nederlandse gemeente gewoond hebben, dan wel in Nederland geboren kinderen van statushouders
(7 baby’s in 2016).
NB 2.Taakstelling: de aantallen voor de taakstelling kunnen licht afwijken van de officiële cijfers voor
de gemeenten. Dit komt omdat de gemeente minderjarige kinderen, die onder NIDOS voogdij bij een
pleeggezin in de gemeente zijn geplaatst, mag meetellen voor de taakstelling. Begeleiding van deze
kinderen gebeurd door NIDOS en niet door VSGH en worden daarom door ons niet meegeteld.
NB 3. Een ‘hervestiger’ is een door Nederland uitgenodigde vluchteling. Meer info:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/30/tk-beleidskader-hervestiging-20162019.

4.3 Samenwerking met andere (zorg)organisaties
Vanuit VSGH wordt contact onderhouden met vele andere organisaties. Met een aantal van hen wordt
intensief samengewerkt.
Sinds de overheveling van de werkzaamheden van sociale zaken van de gemeenten Woerden en
Oudewater naar Ferm Werk zijn de zaken rondom werk en inkomen grotendeels overgegaan naar
deze organisatie. VSGH en Ferm Werk kunnen spreken van een prettige samenwerking.
Door het bestuur van de stichting en de beide coördinatoren (situatie 2016) worden op regelmatige
basis gesprekken gevoerd met de beleidsadviseur van de gemeenten Woerden en Oudewater. Tevens
vinden er gesprekken plaats met de betrokken wethouders.
De in 2014 gestarte doorverwijzing naar en samenwerking met de sociaal makelaars van
WoerdenWijzer loopt naar behoren. Daarnaast zijn er in 2016 cliënten doorverwezen naar Welzijn
Woerden, Veilig Thuis, TalenTonen en Stadsteam Oudewater.
Nauw werd ook samengewerkt met de Voedselbanken. Zo zijn nieuw aangekomen statushouders in
de periode dat ze nog wachtten op toekenning van de zorg- en huurtoeslag door de Belastingdienst
aangemeld bij de Voedselbank Oudewater of Woerden (afhankelijk van hun woonplaats).
Andere organisaties waar VSGH in 2016 nauw mee samenwerkte, zijn woningbouwcorporatie
GroenWest en het eind 2016 gestarte maatschappelijke initiatief Wij zijn Woerden. Zeker rondom de
voorbereidingen van de komst van de 52 statushouders in de Stadspoort is de basis ontstaan voor
een constructieve samenwerking.
4.5 Vergroten sociaal netwerk en eigen kracht van vluchtelingen
Alle activiteiten van de stichting zijn gericht op een zo snel mogelijke integratie van vluchtelingen. Dit
komt tot uiting in alle aspecten van de werkzaamheden en in de begeleiding van vluchtelingen.
Vluchtelingen die al iets langer in de gemeenten wonen worden zelf betrokken bij de ondersteuning
van nieuwe statushouders. Dit gebeurt veelal in de vorm van het vertalen voor landgenoten tijdens de
eerste periode van huisvesting. Wij streven ernaar vluchtelingen te betrekken bij vrijwilligerswerk in
onze stichting en bij andere organisaties. Met name de samenwerking met Wij zijn Woerden speelt
hierin een steeds belangrijker rol.
4.6 Professionals, stagiairs en vrijwilligers
VSGH draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. De vrijwilligers dragen allen op hun eigen wijze
bij aan het vergroten van de draagkracht in de gemeenten voor vluchtelingen. Per ultimo 2016 werd
VSGH ondersteund door ongeveer 60 vrijwilligers. Dit zijn voornamelijk maatschappelijk begeleiders,
taalvrijwilligers en vertalers.
Van groot belang zijn ook de stagiairs. Afhankelijk van het aantal uren dat stagiairs tijdens hun stage
beschikbaar zijn, nemen wij er 4 of 5 aan. De stagiairs volgen merendeels een relevante opleiding op
Hbo-niveau, een enkele Mbo- of universitair niveau.
Tegelijkertijd wordt met de toename van het aantal statushouders in begeleiding, een steeds groter
beroep gedaan op de organisatie. Dat vergt een professionele benadering en een professionele staf.
In 2016 is de organisatie aangepast aan de grote instroom van vluchtelingen. Daarmee is de basis
gelegd voor een evenwichtige organisatiestructuur, met eigen medewerkers en stagiairs, om de

betrokkenheid en aansturing, maar ook de professionaliteit in het werk van de vrijwilligers, te borgen.
4.7 Bestuur
In 2016 hebben Els Boerhof (voorzitter) en Joost Versteeg (penningmeester) afscheid genomen van
het bestuur. Marco Frijlink is aangetreden als voorzitter en Liselotte de Langen heeft als nieuw
aangetreden bestuurslid de functie van secretaris overgenomen van Han Heijnen. Op 31 december
2016 was de vacature voor de functie van penningmeester nog open.
4.8 De Stadspoort
Zoals eerder beschreven, kende 2016 de komst van een groep van 52 statushouders, in de
Stadspoort te Woerden. Voor VSGH was dit een uitdaging die, voornamelijk dankzij de geweldige
inzet van de vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiairs, met succes is opgepakt. In de voorbereiding
en uitvoering is veel overleg geweest met andere betrokken organisaties, zoals de gemeente,
woningbouwvereniging Groen West, Ferm Werk en burgerinitiatief Wij zijn Woerden. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot een goed resultaat. Er zijn zeker nog verbeterpunten en zorgen, maar gezien het feit dat
er geen ervaring was met de komst van een dergelijke groep, kunnen we trots zijn op het resultaat.
4.9 Gezinshereniging
In het jaar 2016 zijn er 8 gezinsherenigingsdossiers gerealiseerd (waarvan 7 in Woerden en 1 in
Oudewater). Het betrof 25 personen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland mochten
komen (de zogenaamde ‘nareizigers’).
In het jaar 2016 zijn er 6 afwijzingen geweest op gezinsherenigingsverzoeken. Na dergelijke
afwijzingen adviseren we bij het bezwaar maken en het onderhouden van het contact met de
advocaat. In de maand december zijn er met de realisering van groepslocatie De Stadspoort 39
nieuwe gezinsherenigingsdossiers bij gekomen.
Eind 2016 waren er ruim 50 gezinsherenigingsdossiers in behandeling.
De begeleiding die we bij het steunpunt bieden bestaat voornamelijk uit de volgende activiteiten:
- Het onderhouden van contact met de IND en Nederlandse Ambassades namens de statushouder;
- Het vertalen/bieden van uitleg van correspondentie van de IND aan de statushouder;
- Het bieden van uitleg over het gezinshereniging proces aan de statushouder;
- Het geven van advies over de gezinsherenigingaanvraag aan de statushouder;
- Het bewaken van termijnen;
- Het vaststellen van het vluchtverhaal van de statushouder en diens gezinsleden;
- Het opstellen van correspondentie met de IND namens de statushouder;Het bijhouden van kennisniveau op het gebied van de gezinsherenigingprocedure en het
vreemdelingenrecht in het algemeen.
Door de realisering van groepslocatie De Stadspoort eind 2016 in Woerden, is er een exponentiële
stijging in dossiers geweest. Dit vroeg om een beter gesystematiseerde en professionelere aanpak
van de geboden begeleiding aan het eind van 2016 en het begin van 2017. Om hier op voor te
bereiden zijn er in 2016 plannen gemaakt om termijnen en relevante informatie omtrent de nareizigers digitaal te gaan bijhouden.
De voorbereiding op de grote stijging van gezinshereniging dossiers heeft voornamelijk eind 2016 en
begin 2017 plaatsgevonden. Begin 2017 is gezinshereniging begeleiding uit de normale spreekuren
gehaald en wordt nu zo veel mogelijk op afspraak buiten de normale spreekuren geboden. Ook is er
een nieuw systeem van documenteren opgezet. De stijging van het aantal dossiers vraagt om meer

menskracht. Zo zijn er twee vrijwilligers specifiek op de begeleiding van gezinsherenigingaanvragen
gezet en wordt er voor de toekomst gewerkt aan handleidingen en standaard protocollen.
4.10

Tot slot

Voor 2017 kijken we uit naar uitbreiding van de goede samenwerking met de gemeentebesturen van
Woerden en Oudewater en hopen we, ook in samenwerking met organisaties zoals Ferm Werk,
WoerdenWijzer, GroenWest, Woningbouwvereniging Oudewater, Wij zijn Woerden, Kiwanis Woerden,
Stichting Kind en Dier, Rotaryclub Woerden, Stichting Present en nog vele andere organisaties, op
een mooi jaar waarin we statushouders een thuis kunnen geven in hun nieuwe gemeente.

Toelichting

Financieel boekjaar 2016

