
Van: Birgit Spoon <bspoon@vluchtelingenwerk.nl>  
Verzonden: donderdag 5 april 2018 16:57 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: Bertine Oosthoek <boosthoek@vluchtelingenwerk.nl> 
Onderwerp: Brief van VluchtelingenWerk aan de fractievoorzitters van de Gemeente Stichtse Vecht 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Ik stuur u namens Regiomanager Aalsen Everts deze brief aan de fractievoorzitters van Stichtse 
Vecht toe.  
 
In Cc heb ik de teamleidster van VluchtelingenWerk lokatie Stichtse Vecht opgenomen, mevrouw 
Bertine Oosthoek.  
 
Vriendelijke groet, 
Birgit Spoon 
 
--  
Birgit Spoon 
Management Assistent 
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Aan de fractie voorzitters in de gemeenteraad van de Stichtse Vecht 
 
De verkiezingen zijn achter de rug. U staat nu voor de volgende fase in het democratisch 
proces. U zult de komende weken wellicht gesprekken voeren over een collegeakkoord of 
een raadsprogramma. De taak die voor u ligt, is erg belangrijk voor de lokale democratie, 
en kent vele verantwoordelijkheden. 
Een van de onderwerpen waarover u waarschijnlijk afspraken wilt maken betreft een 
lokaal (integratie-)beleid voor vluchtelingen. Goede begeleiding en snelle, duurzame 
integratie van vluchtelingen zijn van belang voor alle inwoners van de Stichtse Vecht . U 
als fractievoorzitter kunt hierin een grote rol spelen. Wat kunt u betekenen voor 
vluchtelingen in uw gemeente? VluchtelingenWerk heeft eerder al concrete voorstellen 
geformuleerd op de thema’s huisvesting, inburgering, arbeidsparticipatie en een integrale 
aanpak. Denk hierbij aan het volgende. 
 

• Denk in mensen, niet in groepen en bied maatwerktrajecten. 
 

• Laat vluchtelingen Nederlands leren op een zo hoog mogelijk, maar haalbaar 
niveau. 

• Geef jongere en/of hoger opgeleide vluchtelingen de kans om een opleiding of 
studie te volgen. 

• Zorg voor duurzame participatie en laat vluchtelingen zoveel mogelijk werken 
overeenkomstig hun ervaring in het land van herkomst. 

• Houd rekening met ieders individuele belastbaarheid (denk aan trauma's of aan 
een druk gezinsleven; hierdoor kan bv. fulltime werken en daarnaast inburgeren/ 
leren te zwaar zijn). 
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• Zorg voor goede randvoorwaarden (reiskosten, kinderopvang etc.). 

 
We hopen dat u de inhoud hiervan kunt betrekken bij het opstellen van het 
collegeprogramma dan wel bij het raadsprogramma.  
 
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland is de gesprekspartner voor gemeenten 
over een goed integratiebeleid voor vluchtelingen. Daarnaast  zijn wij actief betrokken bij 
de begeleiding  van vluchtelingen in de lokale samenleving. Onze organisatie beschikt 
over (juridische) expertise en door onze begeleiding van vluchtelingen in de praktijk, zien 
onze experts direct de effecten en (on)mogelijkheden van ‘Haags’ beleid.  
 
Graag komen we langs om onze kennis en ervaring te delen en te bespreken hoe uw 
partij kan bijdragen aan een goede integratie van vluchtelingen. Ook bieden wij een 
werkbezoek aan zodat u in de praktijk kunt zien hoe VluchtelingenWerk West en Midden-
Nederland vluchtelingen begeleidt in de Stichtse Vecht 
 
U kunt ons bereiken door een bericht te sturen aan onderstaande personen:  
Aalsen Everts Regiomanager Utrecht 0611032787 aeverts@vluchtelingenwerk.nl 
Of Bertien Oosthoek Teamleider Stichtse Vecht 0628528888  
boosthoek@vluchtelingenwerk.nl 
 
 
Vriendelijke groet,  
Aalsen Everts 
Regiomanager 
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