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ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 8 juni 2020 
 
Aanwezig: Peter Bellekom, Eric Bloemkolk (vz), Marike Bontenbal, Elseline Brinkman, Janet 

Kool, Marcel Kopmels, Francoise van Leeuwen, Marianne Mewissen, Theo Overdevest.    

Afwezig met kennisgeving: Marike Bontenbal en Marcel Kopmels 

 

1. Opening. 

 

Eric Bloemkolk opent de vergadering en heet Corinne Remmen (WODV statushouders en 

vluchtelingen, Duinrell) en Mabel Ansenk (Vluchtelingenwerk V-W) welkom. Een korte 

voorstelronde volgt. Beiden zijn nauw betrokken bij het proces van inburgering door de 

nieuwe Nederlanders. In een boeiende, geïllustreerde, presentatie wordt een inkijkje gegeven 

in de vele hobbels op de lange weg van aankomst naar - uiteindelijk - zelfredzaamheid. 

 

Voor 2020 heeft Wassenaar de wettelijke taak om 19 

statushouders te huisvesten. De gemeente wijst de 

woning toe, in principe binnen 10 weken, maar in de 

praktijk is dit doorgaans niet haalbaar. Grotere 

gezinnen zijn sowieso moeilijker te plaatsen.  

De nieuwe inwoners krijgen te maken met veel 

partijen: gemeente, woningcorporatie, W&I, school 

voor kinderen, inburgeringscursus die zelf ingekocht 

moet worden. Vluchtelingenwerk Wassenaar werkt 

nauw samen met onder meer de bibliotheek, de 

SMOW en Kwadraad  om zorg te dragen voor een 

goede integratie van statushouders in Wassenaar.  

Vanaf dag 1 na toewijzing van een woning in 

Wassenaar moeten alle administratieve zaken 

geregeld worden, inschrijving, W&I, huurcontract, 

energie, huisarts etc. De formele regels gaan ervan uit 

dat in veertien dagen de nieuwkomer alles heeft 

geregeld. (Niet dus!) 

 

Vluchtelingenwerk regelt vrijwilligers voor de maatschappelijke begeleiding bij de eerste 

opvang. Afgezien van de taalproblematiek zijn nieuwkomers zelden digitaal vaardig terwijl 

veel contacten met instanties gedigitaliseerd zijn. In deze eerste fase gaat het om stabiliseren 

van de situatie. Kinderen moeten direct naar school. Bij twijfel over plaatsing in leerjaar 

wordt de SAD ingeschakeld. 

Na drie maanden wordt bekeken wat verder kan/moet gebeuren al naar gelang de behoefte 

van de nieuwkomers. Sociale contacten zijn essentieel. In samenwerking met de scouting 



2 
 
 

(Van Woesik) worden meeloopdagen georganiseerd voor volwassenen (klussen, naailessen) 

en activiteiten voor kinderen. In geval van gezinshereniging is er juridische ondersteuning. 

Verder worden ook Kwadraad en de SMOW ingeschakeld wanneer de situatie daarom vraagt. 

Niet altijd zijn trauma’s direct waarneembaar maar komen naar voren wanneer directe 

problemen opgelost zijn.  

 

De vrijwilligers worden getraind door Vluchtelingenwerk Nederland. In Wassenaar zorgen elf 

vrijwilligers (inclusief tolken) voor de maatschappelijke begeleiding. Na 2 jaar is er voor de 

nieuwkomer nog de mogelijkheid om via een spreekuur contact te houden met 

Vluchtelingenwerk (1 jaar).  

De vrijwilliger wordt betrokken bij alle problemen die de nieuwkomer op de weg naar 

zelfredzaamheid tegenkomt. Dat betekent dat zij/hij naast praktisch ondersteuner ook steun en 

toeverlaat, vertrouwenspersoon, belangenbehartiger en bemiddelaar, vraagbaak en wegwijzer, 

en tot slot doorgeefluik is bij signalen en verwijzingen. Het betekent dat een enorm beroep 

wordt gedaan op tijd en energie: de tijd die formeel gerekend wordt voor specifieke 

onderdelen van begeleiding wordt ruimschoots overschreden. Maar bovenal wordt 

betrokkenheid in (te)veel verschillende rollen gevraagd. De taaklast van dit ‘vrijwilligers’ 

werk wordt zwaar onderschat. 

 

De alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) worden begeleid door jeugdformaat en 

vanaf 18 jaar door Kwadraad. Elke drie maanden is er overleg met gemeente, jeugdformaat, 

vluchtelingenwerk, en Nidos, de organisatie die de voogdij heeft over AMV’s.  Totaal vanaf 

2015 zijn er 30 jongeren in Wassenaar gehuisvest geweest. Momenteel verblijven er negen 

jongeren (M/V) in de twee opvanghuizen. 

Vanaf 2016 zijn er 135 statushouders (ca 65% volwassenen) in Wassenaar komen wonen. In 

recent contact van Vluchtelingenwerk met deze ‘oude’ groep’ kwam wel een redelijk positief 

beeld naar voren m.b.t. de financiële omstandigheden, maar dat geldt niet voor de beheersing 

van het Nederlands. Factoren die de tweede taalverwerving beïnvloeden zijn o.a. het 

opleidingsniveau, analfabetisme, gezinshereniging en het gebrek aan werk. Voor 

taalverwerving zijn betekenisvolle context en goede taalgebruik situaties een belangrijke 

randvoorwaarde.  

 

De nieuwe Inburgeringswet beoogt een verandering ten goede voor de nieuwkomers. Al in het 

AZC moet met de statushouder een persoonlijk inburgeringsplan (PIP) worden opgesteld, 

gekoppeld aan W&I in het kader van de participatiewet. Beide inleiders spreken hun zorg uit 

over de beoogde effecten van de nieuwe wet.  

De gemeente waar de nieuwkomer uiteindelijk wordt gehuisvest is in principe bekend, maar 

vanwege het woningtekort niet wanneer. De wachttijd kan de 10 weken overschrijden. Toch 

is bij een goed inburgeringsplan directe lokale en laagdrempelige opvang een belangrijke 

factor. Dat kan haaks staan op de regels die gelden bij een afstandelijker instantie zoals W&I 

in Leidschendam-Voorburg.  

 

De voorzitter bedankt de beide inleiders voor hun boeiende en duidelijke presentatie en hun 

bijdrage aan een open overleg. 
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2. Formele vaststelling verslag en actiepunten van 2 maart 2020 

Verslag wordt formeel vastgesteld. Actiepuntenlijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.  

3. Bijgewoonde (digitale) vergaderingen/overleg 

In de periode van maart tot juni waren er diverse videosessies over: 

• Uitvoeringsplannen Sociaal Domein 2020-2021 (Eric, Peter, Theo, Marianne) met 

ambtenaar WDVO op 10 april  

• Idem op 15 april  (Peter, Marike en Marianne) voorbereiding op advies 

Uitvoeringsplannen 

• Voorzittersoverleg ASD-Haaglanden (Eric) op 13 mei 

• Schuldhulpverlening (Eric) 18 mei 

• Platform Gehandicapten op (Peter) op 30 april en 8 juni waar Peter als lid van het 

bestuur is toegetreden 

• Via e-mailwisseling m.b.t. de vereenvoudigde gemeentelijke communicatie over de 

WMO is door Marike en Theo is een eerste commentaar gegeven. Wordt vervolgd. 

 

4.  Verder actiepunten 

De afspraak met de nieuwe voorzitter van de Gehandicaptenraad Wassenaar, Ida Spelt, is 

vanwege de coronabeperkingen uitgesteld. De presentatie over de Belangenbehartiging van 

mensen met een verstandelijke handicap wordt in een themabijeenkomst over de inclusieve 

maatschappij (VN-verdrag) meegenomen. Plan is om deze bijeenkomst samen met de SGW te 

houden. Peter memoreert enkele hoofdpunten uit het verdrag: het recht hebben op bepaalde 

voorzieningen betekent niet dat men verplicht kan worden daarvan gebruik te maken, zoals 

het volgen van onderwijs volgen of zelfstandig werken. Verdere dient iedere gemeente een 

uitwerking van het verdrag voor de lokale situatie te maken. Ook al betreft het hier vaak 

mensen in de WLZ, de gemeente heeft hier toch de nodige verplichtingen. 

 

5. Kascie 2019 

Peter en Elseline hebben de controle op het financieel verslag 2019 uitgevoerd en concluderen 

dat dit een getrouw beeld geeft van de inkomsten en uitgaven. Compliment aan en decharge 

van de penningmeester.  

 

6. Ingekomen en uitgegaan 

Op de agenda voor de volgende vergadering: Marap Re-integratie en Participatiebeleid 2019. 

Uitnodiging via de griffie voor overleg met de Commissie Sociaal Domein, 1 juli a.s.       

I.v.m. de coronamaatregelen is de delegatie beperkt: Eric, Marike en Peter worden 

aangemeld. 

7. W.v.t.t.k. en rondvraag 

De foto van De Paauw op onze website moet aangepast worden i.v.m. de nieuwe kleur.        

Op 1 juli wordt het Toeristisch Informatie Punt (TIP) Wassenaar geopend in de bibliotheek. 

  Volgende vergaderingen ASD: maandag 6 juli, 7 september, 5 oktober, 16 november 
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