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Voorwoord  
  
 

Hierbij presenteer ik het jaarverslag 2018 aan u. Hierin vertellen wij u over de activiteiten die de 
medewerkers van Stichting Welzijn en Dienstverlening samen met de vrijwilligers hebben 

uitgevoerd. Globaal terugkijkend zien wij dat de afgesproken prestaties behaald zijn. Overal is er 
met enthousiasme en grote betrokkenheid gewerkt aan het behalen van de doelen en prestaties 
om zo de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners in ons werkgebied te vergroten. 
 
In 2018 zijn er verschillende nieuwe projecten gestart, of is er gewerkt aan de ontwikkeling van 
nog te starten werkzaamheden. Het was een zeer inspirerend jaar dat, als ik er op terug kijk, 
vooral in het teken van ontwikkeling heeft gestaan. Het betreft enerzijds de ontwikkeling van 

onszelf als medewerkers van Stichting Welzijn en Dienstverlening, omdat meer mensen dan 
voorheen hun kennis hebben vergroot of verbreed. Anderzijds betreft het de ontwikkeling van de 
organisatie en het werk. De in 2017 ingezette organisatieverandering is in 2018 verder 
doorgevoerd. De medewerkers raken steeds meer vertrouwd met het zelfstandig werken, 
individueel maar ook in teamverband. Daarnaast leren we ook steeds kritischer te kijken naar ons 
werk: passen de activiteiten nog steeds bij de doelen die we willen behalen en de vragen die ons 
gesteld worden? 

Om ervoor te zorgen dat we niet in de waan van de dag blijven doen wat we altijd al deden is er 

jaarlijks een moment waarin we een globale analyse maken van ons werkgebied. In 2018 is dat 
voor de eerste keer gebeurd. De informatie die ons dat oplevert wordt, soms al bijna als vanzelf, 
meegenomen in de dagelijkse gang van ons werk, maar ook in de aanvraag voor het volgende 
jaar. Het is heel verhelderend en inspirerend geweest om dit te doen. We gaan daar dus zeker mee 
door! 

 
Ondanks dat Stichting Welzijn en Dienstverlening in 2018 te kampen had met een aantal langdurig 
zieke medewerkers die daardoor slechts deels inzetbaar waren is de dienstverlening zoveel 
mogelijk wel doorgegaan. Zoveel als mogelijk hebben we intern oplossingen gevonden, maar er is 
ook ziektevervanging ingezet. Hierdoor hebben we soms alleen het hoognodige gedaan. Gelukkig 
ligt dit inmiddels allemaal achter ons en zetten we ons weer dubbel en dwars in!  
 

In 2018 heeft Stichting Welzijn en Dienstverlening geïnvesteerd in de samenwerking met diverse 
partners in de regio. Zo is de samenwerking binnen en met het CJG en WMO geïntensiveerd en zijn 
er goede contacten met andere organisaties, zoals de politie, zorgorganisaties, woningcorporaties, 
scholen en de vele bewonersinitiatieven die er in onze regio zijn. De samenwerking met de ASWA 
in Appingedam en Delfzijl is inmiddels zeer hartelijk te noemen, zowel uitvoerend als op 

directieniveau. De samenwerking met de ambtenaren en colleges van onze gemeenten is prettig, 
constructief en goed en de betrokkenheid van hen bij de inwoners van het werkgebied is groot.  

 
In de regio werken we echt samen aan vele uitdagingen die er zijn. Samen met de gemeenten 
Delfzijl, Appingedam en Loppersum en alle betrokken partijen heb ik er alle vertrouwen in dat we 
deze het hoofd kunnen bieden.  
 
In 2017 heeft Stichting Welzijn en Dienstverlening een nieuwe koers ingezet. Organisatorisch, 

maar ook in de kernwaarden van de organisatie en de daarbij behorende cultuur en sfeer. Stap 
voor stap werken we aan verbetering in vertrouwen, flexibiliteit, ondernemerschap, 
toegankelijkheid en samenwerken en kiezen we ervoor om te blijven leren! 
  
Al met al blik ik met tevredenheid terug op 2018, in de wetenschap dat er ook voor 2019 en verder 
nog genoeg uitdagingen voor onze inwoners en daarmee op ons liggen te wachten. In 2018 zijn we 
deze aangegaan met mooie positieve resultaten en ik zie de toekomst dus met vertrouwen 

tegemoet! 
 

Tot slot, werken in een organisatie die zo veranderd én tegelijkertijd in een werkgebied waar 
zoveel aan de hand is als die van ons vraagt veel van professionals en vrijwilligers. Ik ben trots op 
de door hen bereikte resultaten en de stappen die gezet zijn! Op deze plek wil ik daarvoor mijn 
dank uitspreken!  
 

Ester Lohuis  
Directeur-bestuurder  
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Delfzijl 
 
 

Wettelijke taken 
  

 
Taakstelling en huisvesting 
De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders er per gemeente gehuisvest moeten 
worden, dit wordt de gemeentelijke taakstelling genoemd. In 2018 heeft de gemeente Delfzijl 34 
statushouders gehuisvest, waarvan 18 in de eerste helft van 2018 en 16 in de tweede helft. Op 31 
december waren er in totaal 37 statushouders gehuisvest waarvan er zestien in het kader van 

gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. Dat betekent dat het jaar werd afgesloten met een 
voorsprong van drie extra huisvestingen.  

 
De realisering van de taakstellingen is gedelegeerd door de DAL-gemeenten bij de SWD. 
Gemiddeld vier keer per jaar worden de ketenpartners (Werkplein Fivelingo – woningcorporaties – 
beleidsambtenaren van de gemeenten – regievoerder COA en de medewerker SWD) 
bijeengeroepen om gezamenlijk te komen tot nadere afspraken omtrent de realisering van de 

taakstellingen. De SWD-medewerker nodigt alle partijen voor de vergadering uit, zit deze voor, 
heeft tussentijds regelmatig overleg over de plaatsingen en monitort het gehele proces.  

 
 
Maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring 
De gemeente Delfzijl heeft maatschappelijke begeleiding geboden aan 24 adressen met een totaal 
van 85 personen, waarvan 38 volwassenen en 47 kinderen. Op 31 december 2018 zijn er zes 

adressen overgedragen aan het spreekuur. De statushouders van de zes overgedragen adressen 
waren dusdanig zelfredzaam waardoor de intensieve begeleiding beëindigd kon worden.  

 
De maatschappelijke begeleiding is een intensieve manier van begeleiding en bevordert de 
zelfredzaamheid van de statushouder. De begeleiding is van tijdelijke duur met een maximum van 
18 maanden. De begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:  

- Praktische hulp: het ondertekenen van het huurcontract, gezondheidszorgzaken regelen, de 
financiën in kaart brengen, het wegwijs maken in de gemeente door te verwijzen naar de juiste 
instanties en het bijhouden van het door SWD ontwikkelde draaiboek waarin de stappen van 
kennismaking tot naturalisatie in weergegeven staan. 

- Hulp bij start inburgering: statushouders adviseren over het te volgen inburgeringstraject, het 
vinden van- en het inschrijven bij een inburgeringscursus. Daarnaast kijken of er een koppeling 

gemaakt kan worden met een taalvrijwilliger of groep om ondersteuning te bieden bij de 

inburgeringslessen.  
- Stimuleren participatie: in Delfzijl is voornamelijk ingezet om cliënten kennis te laten maken 

met ketenpartners en lokale organisaties. Door kennis te maken weten beide partijen elkaar 
makkelijker te vinden en ontstaat er rechtstreeks contact tussen cliënt en organisatie. Ook 
werden de statushouders op weg geholpen met het vinden van een zinvolle dagbesteding door 
bijvoorbeeld te beginnen met vrijwilligerswerk of mee te doen aan activiteiten in de buurt.  

 

Naast de maatschappelijke begeleiding zijn er drie participatieverklaring workshops geboden, 
waaronder aan 15 statushouders uit Delfzijl. De deelnemers werden ingedeeld op basis van hun 
(moeder)taal. De workshops werden gegeven in het:  
- Arabisch 
- Tigrinya 
- Engels 

De participatieverklaring is een examenonderdeel en dient binnen een jaar afgerond te zijn.    
 
 

Vrijwilligers 
Ter ondersteuning van de maatschappelijke begeleiding en de start van de inburgering is er in 
Delfzijl samengewerkt met totaal 30 vrijwilligers verdeeld onder: 
- 13 taalvrijwilligers 

- 5 tolken 
- 10 huisbegeleiders 
- 2 spreekuur vrijwilligers 
Eind 2018 is het jaar afgesloten met 23 vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kan er geen invulling 
worden gegeven aan de begeleiding van de statushouders. Zij ondersteunen de medewerker daar 
waar ze kunnen en helpen de statushouder op weg naar zelfredzaamheid. De huisbegeleiders 
dienen vaak als vertrouwenspersoon waar de cliënt lief en leed mee kan delen en worden al snel 
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opgenomen als lid van het gezin. Cliënten hebben het dan ook vaak over hun ‘Nederlandse moeder’ 

of ‘Nederlandse oma’.  
 

 

Niet wettelijke taken  
 

 
Spreekuur 
In 2018 heeft Inburgering en Integratie tot aan september een eigen spreekuur gedraaid en is 
vervolgens samengegaan met het Steunpunt Administratie. In oktober is het algemeen spreekuur 
in De Kajuit van start gegaan. De cliënten hebben erg moeten wennen aan de nieuwe manier van 
werken. Waar ze voorheen bekende gezichten zagen tijdens het spreekuur zagen ze nu veelal 
nieuwe gezichten. Zij moesten opnieuw vertrouwen krijgen in de nieuwe vrijwilligers en werden 

beetje bij beetje overtuigd van hun kennis en kunde. Daarnaast was het erg wennen om van zes 
uur spreekuur in de week naar twee uur per week te gaan. Niet iedereen kon hierdoor nog naar het 
spreekuur. Cliënten die niet in staat waren om het spreekuur te bezoeken in verband met school of 
stage werden gekoppeld aan een vrijwilliger die bijvoorbeeld op huisbezoek ging om de 
administratie door te nemen en te ordenen. Cliënten die in het verleden waren overgedragen aan 
het spreekuur wisten de nieuwe locatie al snel te vinden. Gemiddeld komen er tien tot twaalf 
statushouders per keer.  

 
 
Taallessen  
In 2018 hebben 13 taalvrijwilligers gemiddeld 49 deelnemers ondersteund bij het leren van de 
Nederlandse taal. Oudere groepen zijn gecontinueerd en er zijn nieuwe groepen van start gegaan. 
De lessen zijn toegankelijk gemaakt voor zowel migranten als inburgeraars. De volgende groepen 

en aantallen zijn gevormd: 
- Drie conversatiegroepen met in totaal 23 deelnemers. 
- Drie taalgroepen met in totaal 10 deelnemers. 
- Eén koffieochtend met gemiddeld 14 deelnemers. 
- Twee 1-op-1 lessen. 
 
Tijdens de taallessen werd er maatwerk geleverd. De vrijwilligers organiseren zelf vergaderingen 

en zorgen er voor dat deelnemers in de juiste groep zitten. De intake werd gehouden door de 
coördinator waarna de nieuwe deelnemers vervolgens door de vrijwilligers werden ingedeeld. De 
vrijwilligers houden zelf bij wie er tijdens de lessen aanwezig waren en onderhouden goed contact 
met de deelnemers.  

 
 
Overige werkzaamheden 

Naast de wettelijke en niet wettelijke taken zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:  
- Er zijn nieuwe vrijwilligers geworven om ondersteuning te bieden aan de inburgering en 

integratie van statushouders. 
- Het project Vluchtelingen kinderen doen mee is van start gegaan en afgerond in 2018. Hier 

hebben zowel vrijwilligers als cliënten aan deelgenomen om het project een succes te laten 
worden. Daarnaast zijn er nieuwe samenwerkingen uit voortgevloeid zoals onder andere met de 

VoorleesExpress en het zwembad Dubbelslag. 
- Inburgering en Integratie had sinds september een nieuwe tweedejaars stagiaire voor acht uur, 

waarvan 2,5 uur in Delfzijl. 
- Inburgering en Integratie is gestart met deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten voor 

vrijwilligers. 
- De vrijwilligersvergaderingen van zowel de taalgroepen als huisbegeleiders zijn weer opgepakt.  
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Appingedam 
 
 

Wettelijke taken 
 

 
Taakstelling en huisvesting 
Voor 2018 is de taakstelling door de Rijksoverheid vastgesteld op 17 te huisvesten statushouders 
in de gemeente Appingedam. Op 31 december 2017 was deze taakstelling al deels gerealiseerd. Er 
waren namelijk 10 statushouders geplaatst die meetelden voor de taakstelling  van 2018.  
De taakstelling voor 2018 is als volgt. 

 

Taakstelling 1ste 

helft 
Taakstelling 2de 

helft 
Aangeboden 

woningen 
Na-reizigers Nieuwe 

statushouders  
 

9 statushouders 

zijn gehuisvest 
(al gehuisvest in 
de tweede helft 

van 2017) 

8 statushouders 

zijn gehuisvest 

1 4 volwassenen 

3 kinderen 
 

1 gezin:  

3 volwassenen en 
1 kind 

1 statushouder:  
3 nareizigers nog 

in het AZC 

 
Gemiddeld vier keer per jaar worden de ketenpartners (Werkplein Fivelingo – woningcorporaties – 
beleidsambtenaren  van de gemeenten – regievoerder COA en de beroepskracht van SWD bijeen 
geroepen om gezamenlijk te komen tot nadere afspraken omtrent de realisering van de 
taakstellingen. 
 
 

Maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring 
Persoonlijk welzijn en zelfredzaamheid zijn de uitgangspunten van de maatschappelijke 
begeleiding. De leeftijdscategorie van de personen die in de begeleiding zitten varieert tussen de 0 
en 75 jaar. In 2018 wordt maatschappelijke begeleiding aangeboden aan 17 adressen met een 
totaal van 31 volwassenen en 32 kinderen.  
De maatschappelijke begeleiding concentreert zich op:        
- Praktische hulp: waarbij veel aandacht is voor de materiële zaken zoals het aanvragen van  

uitkering, toeslagen en verzekeringen, het ondertekenen van het huurcontract, het inschrijven 
bij de gemeente en het wegwijs maken in de gemeente. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 

de budgettering en financiële kwesties  met oog op het voorkomen van schulden.  
- Hulp bij start inburgering: statushouders worden geïnformeerd over  het verplichte 

inburgeringstraject en waar het nodig is worden ze ook geholpen bij het vinden en inschrijven 
bij een inburgeringscursus. 

- Stimuleren participatie: kennis maken met netwerkpartners en lokale organisaties. Ook de 
statushouder op weg helpen naar stage, vrijwilligerswerk en of betaald werk. 

In samenwerking met Leergeld, Sportjeugdfonds en Kans voor uw kind worden kinderen 
gestimuleerd en toegeleid naar participeren. Kinderen vanaf vier jaar zijn veelal actief op 
sportgebied. Doormiddel van onderstaande grafiek wordt de participatie van statushouders in 2018  
weergegeven.   
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Vanuit de grafiek kan er geconcludeerd worden dat van de 31 statushouders die maatschappelijke 

begeleiding hebben gekregen in 2018, er 20 maatschappelijk actief zijn en 11 zitten nog niet in een 
traject tot participatie. Opmerkelijk is dat vrouwen laag scoren in vergelijking met de mannen. De 

uitdaging zit nog steeds bij de inschatting van kennis en kunde van de statushouders en bij het 
vinden van een passend traject voor vooral vrouwen en analfabeten.  
 
Participatieverklaring 

In december 2018 zijn er drie participatieverklaring workshops georganiseerd, waaronder aan 13 
statushouders uit Appingedam. Deze workshops zijn aangeboden aan de statushouders van de DAL 
gemeenten. Onderstaande resultaten betreft de gemeente Appingedam: 
- Workshop Arabisch: heeft plaatsgevonden op 18 september 2018. De workshop werd geleid 

door een beroepskracht en een vrijwilliger en er werd getolkt door een beroepskracht. Hiervoor 
zijn in totaal 9 statushouders uit Appingedam uitgenodigd waarvan er vier niet aanwezig waren. 

- Workshop Tigrinya: heeft plaatsgevonden op 18 september 2018. De workshop werd geleid 

door een beroepskracht en er werd getolkt door een officiële tolk van TvcN. Hiervoor zijn 2 
deelnemers uitgenodigd van de gemeente Appingedam. Deze waren beiden ook aanwezig. 

- Workshop voor anderstaligen: heeft plaatsgevonden op 25 september 2018. De workshop werd 
geleid door een beroepskracht en een vrijwilliger en er werd getolkt in het Engels. Hiervoor zijn 
in totaal twee statushouders van Appingedam uitgenodigd. Ze waren beiden ook aanwezig. 

 

 

Vrijwilligers 
Ter ondersteuning van de maatschappelijke begeleiding en de start van de inburgering is er in 
Appingedam samengewerkt met tien vrijwilligers verdeeld in onderstaande functies: 
- Huisbegeleiders 4  
- Spreekuur 2 
- Tolken 2 

- Huiscoördinatoren  2   
 
 

Niet wettelijke taken 
 
 

Spreekuur 
Het spreekuur wordt gehouden in het Gezondheidscentrum Overdiep te Appingedam. Het 
spreekuur wordt gedraaid door twee vrijwilligers en wordt gehouden op maandag van 14:00 uur 
tot 16:00 uur en woensdag van 14:00 uur tot 16:00 uur. Er worden circa 6 statushouders per week 

ondersteund tijdens het spreekuur. Dit zijn statushouders met verschillende nationaliteiten zoals 
Syriërs en Eritreeërs. De meest voorkomende hulpvragen tijdens het spreekuur zijn: 
- administratie, het uitleggen van brieven en actie ondernemen als dat wordt gevraagd; 

- inkomen, betalingen, automatische incasso’s en kwijtscheldingen.  
 

SWD is in Delfzijl in 2018 gestart met de ontwikkeling van een nieuw spreekuur, waarbij het 
spreekuur van Inburgering en Integratie geïntegreerd wordt in het spreekuur van het Steunpunt 
Administratie. Hiermee kunnen statushouders worden doorgeleid naar reguliere dienstverlening. 
Door de specifieke vragen die deze groep heeft is het echter noodzakelijk dat vrijwilligers specifieke 

kennis opdoen en dat een professional van Inburgering en Integratie (op de achtergrond) aanwezig 
is. In 2019 wordt gekeken naar de implementatie van deze werkwijze in Appingedam. 
 
 
Taallessen  
In 2018 hebben 13 taalvrijwilligers gemiddeld 49 deelnemers ondersteund bij het leren van de 
Nederlandse taal. Oudere groepen zijn gecontinueerd en er zijn nieuwe groepen van start gegaan. 

De lessen zijn toegankelijk gemaakt voor zowel migranten als inburgeraars. De volgende groepen 

en aantallen zijn gevormd: 
- Drie conversatiegroepen met in totaal 23 deelnemers. 
- Drie taalgroepen met in totaal 10 deelnemers. 
- Eén koffieochtend met gemiddeld 14 deelnemers. 
- Twee 1-op-1 lessen. 
 

Tijdens de taallessen werd er maatwerk geleverd. De vrijwilligers organiseren zelf vergaderingen 
en zorgen er voor dat deelnemers in de juiste groep zitten. De intake werd gehouden door de 
coördinator waarna de nieuwe deelnemers vervolgens door de vrijwilligers werden ingedeeld. De 
vrijwilligers houden zelf bij wie er tijdens de lessen aanwezig waren en onderhouden goed contact 
met de deelnemers.  
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Overige werkzaamheden 
Naast de wettelijke en niet wettelijke taken zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Vrijwilligers werven, inwerken en begeleiden. 
- Eén keer om de zes weken vergaderingen voor vrijwilligers organiseren. 
- Teamoverleg: voor de beroepskrachten van Inburgering en Integratie. 
- In december heeft de afdeling I&I in samenwerking met het algemeen maatschappelijk werk 

een presentatie gegeven op de stagemarkt bij de Hanzehogeschool te Groningen. 
- Organiseren van Vrouwenactiviteiten. 
- Project ‘Vluchtelingenkinderen doen mee’ uitgevoerd. 
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Loppersum 
 
 

Wettelijke taken 
 

 
Taakstelling en huisvesting  
De rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders er per gemeente gehuisvest moeten 
worden: de gemeentelijke taakstelling. Deze moet binnen de wettelijk termijn van een half jaar 
gerealiseerd worden, maar de aardbevingsproblematiek belemmert dit ernstig.  
De taakstelling voor 2018 was 15 statushouders. 

 
In 2018 zijn 15 statushouders gehuisvest. Met terugwerkende kracht telden 7 mee voor de 
taakstelling 2017 en 8 voor de eerste helft 2018.  
De taakstelling voor de tweede helft van 2018 is 7. Drie statushouders zijn gekoppeld door het 
COA en worden begin 2019 geplaatst. Voor 4 statushouders is geen koppeling gemaakt omdat er 
onvoldoende vergunninghouders zijn, vanwege de lage instroom asielzoekers en de grote 
achterstand die de IND heeft in het afhandelen van asielverzoeken. 

 
 

Maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring  
In Loppersum werd op 1 januari 2018 begeleiding geboden aan 56 statushouders en op 31-12-18 
aan 63.  
In de werkwijze, in de filosofie wordt uitgegaan van de gehele mens in alle facetten waarmee deze 
nieuwe Nederlander te maken krijgt, wordt geen versnippering toegepast. Geen kastje naar de 

muur politiek, maar een integrale aanpak, concrete belangenbehartiging en op de persoon 
toegesneden. Middels planmatige aanpak wordt gewerkt aan het zelfstandig leren handelen van de 
statushouders: sociale, educatieve en professionele zelfredzaamheid. 
 
De maatschappelijke begeleiding is intensief, kenmerkt zich door maatwerk en kent 4 kerntaken: 
- Persoonlijke begeleiding is de belangrijkste kerntaak. Dit gaat vooral om het opbouwen van een 

band met de statushouders. Oog hebben voor en werken aan het persoonlijke welzijn. Als de 
vluchteling  in balans is, kan worden gewerkt aan de toekomst, kunnen doelen worden gesteld.  

- Maatschappij oriëntatie en sociale activering  
De werker heeft de functie van wegwijzer in de Nederlandse samenleving en in de directe 
woonomgeving. Hierbij valt te denken aan vragen als: waar vind ik goedkope winkels, hoe 
maak ik een afspraak bij de tandarts en hoe werkt de OV-chipkaart e.d. Sociale activering is 

bedoeld om de integratie te bespoedigen. Dus sporten, vrijwilligerswerk met de mensen in het 

dorp, deelnemen aan die lokale samenleving, praten en doen met, hoe gebrekkig ook. 
- Rechtsbescherming 
 Bij materiële rechtsbescherming gaat het om de rechten en plichten van de vluchteling op 

materieel gebied: uitkering, studiefinanciering, kinderbijslag, kindgebonden budget, 
kinderopvangtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten etc. 

 Bij zaken aangaande het vluchtelingenrecht gaat het o.a. om het recht tot gezinshereniging, 
vreemdelingenpaspoort, omzetten van verblijfsrecht, naturalisatie, enzovoort. 

- Taal-Onderwijs-Werk (TOW) 
 Activiteiten in het kader van TOW zijn toeleiding naar de inburgeringslessen, voorbereiding op 

het inburgeringsexamen, taal coaching, volgen van een (schakel)opleiding en waar mogelijk 
toeleiding naar werk. Maar ook het onderwijstraject van de kinderen vereist alle aandacht.  

 
Participatieverklaring  

De participatieverklaring is met ingang van 1 oktober 2017 een verplicht onderdeel van de 
inburgering. In 2018 hebben 8 statushouders de verklaring ondertekend, na een workshop door de 
werkers van SWD gegeven.   

 
 
Vrijwilligers  
De ondersteuning aan de statushouders in de gemeente Loppersum wordt hoofdzakelijk gedaan 

door vrijwilligers. Op elk adres zit een huisbegeleider en een taalcoach, veelal dorps/straatgenoten 
van de statushouder.  
De huisbegeleider is tussen de 4 en 20 uur per week actief, de taalcoach tussen 1 en 5 uur. Zij 
worden en zijn de vertrouwenspersoon en zijn vaak als familielid opgenomen bij de statushouder 
en worden vader, moeder, broer, zus, opa of oma genoemd. Zij staan altijd paraat. 
De 19 vrijwilligers en 1 coördinator, allen 55+, zijn 4 mannen en 15 vrouwen. Het aantal jaren als 
vrijwilliger ligt tussen de 2 en 32 waarbij een gemiddelde van meer dan 9 jaar. Drie van hen zijn 

zelf vluchteling geweest. Zij geven het dagelijkse gezicht aan het vluchtelingenwerk in de 
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gemeente Loppersum. Zonder deze vrijwilligers kan geen invulling worden gegeven aan de 

begeleiding op maat van de statushouders. Noaberschap in optima forma: als 
vrijwilligersorganisatie werken, invulling geven aan de ‘participatiemaatschappij’. Veel vrijwilligers, 

weinig uren voor de beroepskracht 
 
Eenmaal per 6 weken vergaderen de huisbegeleiders om de voortgang te bespreken en om het 
begeleidingsproces waar nodig bij te stellen.  

 
Voor alle vrijwilligers in de drie gemeenten zijn in 2018 twee themaochtenden aangeboden in het 
kader van deskundigheidsbevordering. De vrijwilligers hebben de thema’s zelf aangedragen. De 
thema’s waren ‘cultuurverschillen’ en ‘van asielaanvraag tot huisvesting’.  
  
Naast de vele huisbezoeken, wordt op kantoor Loppersum spreekuur gehouden op de 
woensdagmiddag. Het spreekuur dient als extra service tijdens de begeleiding.  


