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Doorn, 27-11-2018 

 

TOEKOMSTVISIE van de stichting 

VLUCHTELINGENWERK-GROEP UTRECHTSE 

HEUVELRUG voor de komende jaren 
 

Aanleiding 

Er zijn enkele aanleidingen om de missie en de toekomstvisie van onze 

organisatie te formuleren. De belangrijkste daarvan zijn, in willekeurige 

volgorde:  

 Signalen betreffende verzwaarde problematiek bij de cliënten van 

VWUH,  

 behoefte om kwaliteit van het uitvoerende werk te borgen(en 

verhogen ) 

 komende wetswijziging (in 2020) betreffende de rol van gemeenten 

bij inburgering  

 gewenste verbetering van het systeem van financiering van VWUH 

(minder en minder gekoppeld aan de zgn. taakstelling van de 

gemeente). 

Deze feiten en ontwikkelingen hebben ons ertoe gebracht om binnen het 

bestuur van VWUH na te denken over explicitering van de “missie” en 

uitwerking daarvan: waar staan we, waar willen we uitkomen en wat 

moeten we daarvoor doen? 

 

Enkele vooropmerkingen 

Enkele voor de missie en de uitwerking van de relevante factoren zijn (in 

willekeurige volgorde): 

 onduidelijkheid over hoe de nieuwe wet eruit ziet c.q. hoe die in 

de praktijk van het uitvoerende werk van VWUH uitvalt c.q. welke 

ruimte ons dat biedt. 

 de sterke punten (USP’s)  van VWUH zijn o.a.: langjarige ervaring 

in de eerste opvang van statushouders, een goede naam bij 

gemeentebestuur (college èn raad), betrokken en ervaren vrijwillige 

medewerkers en professionele staf, breed draagvlak voor werk 

VWUH onder bewoners van de gemeente. 

 mogelijke bedreigingen c.q. onduidelijkheden zijn o.a.: 

 -Nieuwe verdeling van taken die aan VWUH/ resp aan andere 

partijen worden toebedeeld. Het is wenselijk bij die afbakeningen in 

een vroeg stadium betrokken te worden 
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- Een onzekerheid is het gegeven dat het voor ons niet mogelijk is 

onze gekwalificeerde werknemers continuïteit te bieden.  

- Zit het goed met onze financiën (hebben we genoeg eigen 

vermogen)?  

- Een onzekerheid  is dat het draagvlak voor acceptatie van 

statushouders in onze dorpssamenlevingen wel eens zou kunnen 

slinken: een zorg die vooral de Gemeente treft, maar waar het goed 

is contact over te houden 

- Sinds het laatste jaar is er intensieve samenwerking met de 

dorpsteams: de problematiek van de statushouders neemt toe en wij  

werken dan ook steeds vaker samen met de dorpsteams: een 

vruchtbare samenwerking, waar  tijd en aandacht voor nodig is. 

 VWUH is ervan overtuigd dat inburgering van statushouders sneller 

en succesvoller werkt als met kwalitatief hoogwaardig maatwerk 

de statushouder zijn/haar weg weet te vinden in onze gemeente; in 

de Nederlandse samenleving. VWUH wil bij het concept en de 

invoering van de wet 2020 daartoe vanaf het begin meedenken en 

een bijdrage leveren. 

 

 

 

 

De missie en uitwerking 

De toekomstvisie van de VWUH verwoorden we in deze missie. Deze 

uitwerking  geeft in het kort weer op welke manier wij dit ten uitvoer 

willen brengen. 

 de missie: VWUH wil de centrale belangenbehartiger zijn voor 

statushouders die in de gemeente een woning krijgen; daartoe zijn 

wij erop gericht enerzijds dat de statushouders z.s.m. een 

zelfstandige positie in onze samenleving verwerven en anderzijds 

dat de bewoners van onze buurten en dorpen onze doelgroep als 

nieuwkomers blijft accepteren en, zover nodig, helpen. 

 de uitwerking: VWUH richt zich nog meer op de rol die haar is 

toebedeeld in het vigerende actieplan van de Gemeente: de rol 

waarbij  VWUH zich niet beperkt tot maatschappelijke begeleiding 

en  integratie van statushouders in de lokale samenleving; van 

statushouders in de eerste twee jaren dat ze in de gemeente wonen,  

maar ook nieuwe taken, voortvloeiend uit de nieuwe wet op zich 

neemt. Dit betekent dat VWUH de coördinatie als verwijzende partij 

van het werk van vele partijen die bij de inburgering betrokken zijn 

tot taak heeft.  
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Wat is nodig om die missie uit te voeren 

Het is nog te vroeg om daarover tot in detail uitspraken te doen. Verdere 

verduidelijking van wat de nieuwe wet gaat inhouden en welke taken 

daarbij aan wie toebedeeld worden is daarvoor nodig. Daarom wil  VWUH 

van meet af aan betrokken worden bij uitwerking die de Gemeente aan de 

nieuwe wet heeft te geven. 

Los daarvan zien wij als belangrijke taken in de naaste toekomst van de 

VWUH: 

 voortgaan met de maatschappelijke begeleiding van 

statushouders vanaf het moment dat zij horen dat zij in de 

gemeente UH gehuisvest gaan worden, maar dan in het kader van 

de nieuwe wet, 

 het persoonlijke inburgeringsplan (PIP) wordt opgesteld door de 

gemeente/cq aan te wijzen partijen  samen  met de statushouder en 

een medewerker van  VWUH . Aan de statushouder dient 

toestemming te worden gevraagd het inburgeringsplan ook ter 

beschikking te stellen aan VWUH. 

We  beschouwen het samen delen van het inburgeringsplan als een 

zeer gewenste mogelijkheid om onze klanten maatwerk te leveren. 

 evaluatie vragen van bereikte doelen: vast onderdeel van ons 

werk is aan onze klanten te vragen wat zij van ons werk vinden en 

waar voor hen de hindernissen en de mogelijkheden liggen; die 

informatie gebruiken voor kwalitatieve verbeteringen en 

kwantitatieve aanpassingen in ons werk enerzijds en deze info 

gebruiken in onze communicatie richting gemeente (College en 

Raadsleden) en richting de inwoners van UH anderzijds.  

 de gemeente UH ondersteunen bij de versterking en uitbreiding 

van de communicatie richting inwoners, en ter vergroting van het 

draagvlak in de samenleving voor statushouders. Voorbeelden 

hiervan zijn de avonden in 2017 en 2018. Jaarlijks een dergelijk 

evenement, bv. op Vluchtelingendag zou een goede ondersteuning 

zijn voor het draagvlak.  

 versterking van de ‘spin-in-het-web functie’ van VWUH: dat 

betekent o.a. meer aandacht en tijd besteden in coördinerende 

activiteiten van en voor al de organisaties die in de omgeving iets 

doen voor of t.b.v. onze klanten, bv in de vorm van 

netwerkbijeenkomsten of informatie op scholen. 

 

Wij beschouwen deze toekomstvisie en de hierboven genoemde taken als 

ambitieus en slechts haalbaar als we er steun voor vinden, niet alleen bij 

de medewerkers van de VWUH, maar ook bij de Gemeente Utrechtse 
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Heuvelrug en de andere organisaties die een rol hebben bij de inburgering 

van de nieuwe inwoners. 
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