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Voorwoord

Voor u ligt het Jaarverslag 2017 van de stichting Vluchteling onder Dak. Dit jaar is het 19e

jaar dat VOD actief is in het Wageningse om vluchtelingen die vooralsnog geen 
verblijfsvergunning hebben voor Nederland, te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
een nieuw perspectief en hen daarbij daadwerkelijk verder op weg te helpen.

VOD is en blijft een kleine organisatie, met in het verslagjaar drie mensen die elk twee 
dagdelen per week betaald worden (en veel meer uren dan dat maken!) en een 
twintigtal actieve vrijwilligers. Met zijn allen hebben we ons sterk gemaakt voor 
ongeveer veertig vluchtelingen zonder verblijfstitel die in Wageningen of directe 
omgeving wonen. Onze cliënten hebben het over het algemeen niet gemakkelijk tot, je 
mag wel zeggen, bijzonder zwaar. Meervoudige problematieken zijn aan de orde en dat 
vergt ook behoorlijk wat inzet, creativiteit, volhardendheid en een grote betrokkenheid 
van onze vrijwilligers.

Fijn dat we toch ook over het verslagjaar 2017 vooruitgang kunnen melden.
Vooruitgang voor onze cliënten: 2 mensen kregen een vergunning, 2 mensen kwamen 
weer in de opvang van de landelijke overheid en met 2 anderen werd in onderling 
overleg de opvang beëindigd maar wel voor een vervolgoplossing gezorgd. Het 
Logeerhuis dat we samen met de kerken hebben opgezet was van groot belang voor 
onze cliënten. Anderen wisten we, in afwachting van verdere ontwikkelingen, nog iets 
permanenter te huisvesten en ondersteunden we in juridische zin en meer praktische 
zin, bijvoorbeeld bij hun gang naar de tandarts, en met een bescheiden leefgeld.

Vooruitgang ook voor onze organisatie. VOD kreeg een stevige plaats in het project 
Samen Wageningen, waardoor we de komende jaren een redelijk budget voor onze 
activiteiten tegemoet kunnen zien. Zoals altijd breken we ons het hoofd over een meer 
professionele aanpak van onze activiteiten, maar ook daarin is vooruitgang te melden. 
Het buddyproject dat we sinds enkele jaren in de lucht proberen te houden kreeg een 
steviger basis. En daarnaast hebben we de juridische en sociaal-maatschappelijke 
begeleiding van onze cliënten in 2017 goed op orde weten te houden. 

Vooruitgang ook voor vluchtelingen die in de belendende gemeenten wonen. De 
“Wageningse aanpak” staat model voor beleid dat in de gemeenten van de Food Valley 
ontwikkeld gaat worden in samenwerking met VOD.

Ten minste een minpuntje moeten we hier melden: het bestuur konden we dit jaar niet 
verder versterken, wat een taakverzwaring voor de beide bestuurders met zich mee 
bracht. In een aantal hoofdstukken hierachter gaan we meer gedetailleerd in op het 
verslagjaar 2017.

Veel leesplezier gewenst,

Het bestuur van Vluchteling onder Dak:
Jan Harm Roseboom, penningmeester en voorzitter a.i.
Jack Bogers, secretaris.
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1. Cliënten

In het verslagjaar 2017 heeft VOD 33 personen, waaronder 8 kinderen, juridisch en 
sociaal maatschappelijk begeleid. Onze cliënten zijn oorspronkelijk afkomstig uit 17 ‐maatschappelijk begeleid. Onze cliënten zijn oorspronkelijk afkomstig uit 17 
verschillende landen. Het merendeel van hen konden we ondersteunen met een klein 
leefgeld per veertien dagen. Een fors aantal konden we ook nog ondersteunen in hun 
behoefte aan onderdak.

Wat waren de ontwikkelingen:
 Twee cliënten kregen gedurende het verslagjaar een verblijfsvergunning; 
 Twee cliënten kregen weer recht op opvang van rijkswege in afwachting van een 

mogelijke verblijfstatus;
 Twee cliënten hebben opvang elders gekregen, waaronder één in de Medische 

Opvang Ongedocumenteerden in Amsterdam;
 Eén cliënt is met onbekende bestemming vertrokken;
 In totaal zijn er 12 nieuwe cliënten bijgekomen en 7 mensen vertrokken;
 De toetsingscommissie heeft zeven personen toegelaten tot de noodopvang en de

noodopvang verlengd voor 18 personen. 

De in 2016 ingestelde cliëntenstop is door het bestuur begin 2017 opgeheven. Dit 
betekent dat er weer nieuwe cliënten konden worden aangenomen. 

De landelijke petitie voor opvang van Afghaanse asielzoekers die dreigen te worden 
uitgezet is door het bestuur namens VOD mede ondertekend. Tevens heeft het 
bestuur aangegeven dat VOD bereid is één of twee Afghanen te ondersteunen indien 
hiervoor aanvullende middelen en huisvesting kan worden gevonden. 
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2. De VOD-staf in 2017

In dit verslagjaar waren er een aantal wisselingen in de staf. Wilma Smilde, onze 
coördinator sociaal-maatschappelijke begeleiding vertrok en werd vervangen door 
Heeltsje Graansma. Door een overlap in de beide dienstverbanden kon Wilma zorg 
dragen voor een goede overdracht aan Heeltsje.

Met ingang van 1 februari kwam Ewout Openneer de staf versterken als coördinator 
van het buddyproject. Ewout zorgt voor de werving en koppeling van buddy’s aan onze
cliënten en draagt zorg voor de ondersteuning van de buddy’s. 

Samen met Frank Hagedoorn, onze juridisch medewerker, vormden zij het grootste 
deel van het verslagjaar de vaste staf van Vluchteling Onder Dak. Daarnaast waren de 
volgende vrijwilligers en buddy’s actief en ook nog een stagiair:
 Erika Antoniazzo die Ewout Openneer ondersteunt bij het matchen van buddy’s 

voor de begeleiding van onze cliënten;
 Marion Groenhout en Lali de Aroujo waren steeds aanwezig op de betaaldagen 

om onze cliënten op te vangen en de staf te ondersteunen;
 Arie Cuppen is actief als huismeester van het logeerhuis;
 Lena Schulte-Uebbing heeft in het verslagjaar de boekhouding op orde gehouden. 
 Als buddy’s van onze cliënten waren gedurende (een deel van) het verslagjaar 

actief: Sjoerd Haitsma, Marijke Bossink, Esther Keun, Jilles Schippers, Joost 
Huijbregts, Elbert Jochemsen, Ary Gunter, Laurens van der Zee, Jaap-Harm de 
Jong, Thomas Koot en Atti Muriricho; 

 Jaap Versteeg loopt vanuit zijn opleiding Social Work aan de Christelijke 
Hogeschool Ede stage bij Vluchtelingenwerk en VOD. Jaap richt zich op de 
contacten met andere opvangorganisaties, het Landelijk Ongedocumenteerden 
Steunpunt en de aanpak van huisvesting van cliënten.
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3. De financiële situatie in 2017

Het aantal cliënten is gedurende het jaar gestegen van 25 naar 30 personen. Dat is het 
gevolg van nieuwe instroom. 

De opvang- en begeleidingskosten zijn over geheel 2017 dan ook iets hoger dan 
begroot. 

Uit de afwikkeling van de tijdelijke bed-, bad- en broodregeling van de landelijke 
overheid heeft VOD via de gemeente Ede een flink bedrag ontvangen voor cliënten die 
in 2016 onder deze regeling vielen. Een deel van dat bedrag moet echter weer 
verrekend worden met de gemeente Wageningen. Anders zouden we twee keer 
subsidie ontvangen voor dezelfde kosten.

Leefgelden zijn gedurende 2017 verstrekt aan 24 volwassenen en 8 kinderen. 
Huisvesting is gedurende het jaar verleend aan 9 alleenstaanden en 4 gezinnen. De 
overige cliënten voorzien zelf in huisvesting bij vrienden, familie of landgenoten.  De 
kosten hiervan zijn niet zichtbaar in de administratie van Vluchteling Onder Dak. 

De eigen bijdrage bij bijvoorbeeld medicijnverstrekkingen door een apotheek vormt 
een terugkerende en helaas stijgende kostenpost. Deze kosten worden niet vergoed 
vanuit de regeling voor niet-verzekerde vreemdelingen. Datzelfde geldt voor 
tandartskosten. Voor tandproblemen die even kunnen wachten hebben we afspraken 
met het Radboud UMC, maar bij acute pijnproblemen is inschakeling van een lokale 
tandarts toch noodzakelijk. 

Een deel van onze cliënten heeft last van psychische klachten. Die hebben vaak te 
maken met hun ervaringen die aanleiding waren voor hun vlucht of die zij tijdens hun 
vlucht hebben opgedaan. Verwijzing naar gespecialiseerde zorg is dan noodzakelijk. 
Die kan niet altijd in de directe omgeving van Wageningen worden geboden, waardoor
wij de reiskosten voor het bezoek aan de psychiater of psycholoog moeten vergoeden.

Ook waren we meer geld kwijt aan kosten voor opleidingen van jongeren ouder dan 18
jaar en aan activiteiten die gericht zijn op participatie in de Nederlandse samenleving. 
Aanvragen bij het Ik-doe-Mee fonds voor deze kosten zijn tot nog toe telkens 
mondeling afgewezen. Het bestuur heeft verzocht om een schriftelijk besluit. Op basis 
daarvan kan dan verdere actie worden ondernomen om de regeling aangepast te 
krijgen in het belang van onze cliënten. Want ook zij willen graag meedoen in onze 
samenleving.

Over heel 2017 heeft stichting Vluchteling Onder Dak een positief resultaat geboekt 
van € 18.891. Dat is gebruikt om het negatieve eigen vermogen van de stichting om te 
buigen naar een bescheiden reserve. 
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4. Huisvesting cliënten

Als onze cliënten niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, proberen we tijdelijk 
onderdak te regelen. Wij huren daarvoor kamers bij een aantal particuliere 
kamerverhuurders en hebben de beschikking over twee woningen die we huren van de
Woningstichting.

Eén van deze woningen is in gebruik als logeervoorziening. Dit betekent dat wij hier 
een eerste opvang bieden in afwachting van een meer definitieve plek. De 
logeervoorziening is opgezet met behulp van vijf kerken en geloofsgemeenschappen 
uit de regio Wageningen. 
 
Tot eind 2017 is er in de logeervoorziening aan 5 alleenstaanden en 3 gezinnen 
onderdak geboden. Daarbij ging het in totaal om 18 volwassenen en kinderen. Hiervan 
zijn er 10 inmiddels al weer doorgestroomd naar andere vormen van huisvesting. 

In het voorjaar van 2017 heeft de Woningstichting groot onderhoud gepleegd aan het 
complex waarin de logeervoorziening zich bevind. Dit had tot gevolg dat onze cliënten 
tijdelijk enkele dagen elders zijn gehuisvest. Als gevolg van de renovatie-
werkzaamheden is het zeil in de keuken vervangen. Ook is uit  een daarvoor 
uitgevoerde controle gebleken dat er geen asbest in de woning aanwezig is.

De bij het appartement behorende kelderbox wordt inmiddels gebruikt als opslag voor 
huisraad. Nieuwe bewoners kunnen daarmee snel geholpen worden aan zaken als een 
bed of een kleerkast.

In het najaar van 2016 hebben we een vrijwilliger bereid gevonden die de taak van 
huismeester op zich heeft genomen. Dat verloopt naar tevredenheid van de bewoners,
de Woningstichting en de medewerkers van Vluchteling Onder Dak. De huismeester 
zorgt voor de in- en uithuizing van cliënten, draagt zorg voor het sleutelbeheer, 
verricht kleine reparaties, ziet toe op een goed gebruik van de woning en onderhoudt 
de contacten met de Woningstichting.  Om de logeervoorziening voor iedereen 
leefbaar te houden is er een set huisregels opgesteld. Ook die worden door de 
huismeester bewaakt.

Omdat we telkens weer aanlopen tegen de grenzen van de beschikbare capaciteit is 
eind 2017 het verzoek neergelegd bij de Woningstichting voor een derde woning.
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5. Communicatie en PR

Dit jaar hebben we vijf keer een digitale nieuwsbrief uitgebracht met nieuws over 
onze cliënten, acties en oproepen tot verdere steun van ons werk. In totaal hebben 
we nu 195 abonnees. De nieuwsbrieven worden ook op onze website geplaatst. 

Ook op onze Facebook pagina worden met grote regelmaat berichten geplaatst. 
Inmiddels hebben we al ruim 240 vaste volgers. Berichten met praktische hulpvragen 
en rond actuele thema’s worden het meest bezocht. Hulpvragen op gebied van 
huisvesting en huisraad worden gedeeld, alsook de petitie rond Lili en Howick. 
Daarna is er dan ook relatief veel aandacht voor een update vanuit VOD; hoeveel 
gezinnen wij opvangen en wat wij daarbij tegenkomen.

Een bericht over de toestand van Afghanen in Nederland heeft een correspondent 
van de Gelderlander aangespoord enkele van onze cliënten te interviewen en een 
artikel over Afghanen in Nederland is verschenen op 7 augustus onder de titel: “Na 
18 jaar nog geen verblijfsvergunning. En de situatie in Afghanistan verslechtert.”

Evenementen zoals de vrijwilligersmarkt en de Molenmarkt leveren mondjesmaat 
geïnteresseerden en een handjevol vrijwilligers per jaar. Presentaties in kerken lijken 
meer op te leveren, zowel collectegeld als buddy’s.

Gegevens op de website van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS), 
alsmede de nieuwe Basic Rights website zijn actueel gemaakt: men kan ons op het 
web vinden. Ook is de opmaak van de VOD website bijgewerkt, hij is wat 
overzichtelijker gemaakt, en de logo’s van Welsaam en LOS staan er nu bij.
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6. Onze partners in de stad

Het jaar 2017 stond voor ons in Wageningen in het teken van een veranderende relatie met de
gemeente. De inrichting en bekostiging van het Sociaal Domein krijgt voor de periode 2018 tot 
2022 een geheel andere invulling. Onder de titel Samen Wageningen heeft de gemeente in 
samenspraak met de burgers en andere betrokken haar visie, uitgangspunten en doelen 
geformuleerd. Die hebben geleid tot 49 te behalen resultaten, waaronder ook de hulp en 
ondersteuning aan uitgeprocedeerde vluchtelingen. 

In de afgelopen vijf jaar hebben alle organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij 
vluchtelingen en asielzoekers zich binnen het domein vluchtelingen verenigd en continu zaken 
met elkaar afgestemd. Dat verliep tot tevredenheid en er was sprake van goede 
samenwerkingsrelaties tussen alle partijen. De gemeente besloot om de 49 beoogde 
resultaten in het kader van Samen Wageningen te verdelen over vier clusters, waarbij de 
resultaten met betrekking tot vluchtelingen en asielzoekers over drie clusters werden 
verdeeld. Met deze versnippering waren wij en onze partners bepaald niet gelukkig.

Daarnaast besloot de gemeente om te kiezen voor een aanbesteding, waarbij slechts aan één 
partij de opdracht gegund zou worden. Het gevolg was een chaotisch verlopend proces, 
waarbij het bestuur van VOD zelfs op het punt heeft gestaan om zich helemaal uit het proces 
terug te trekken. Omdat er ook nog eens een bezuinigingsoperatie over heen kwam dreigde 
het scenario dat VOD opnieuw onvoldoende middelen zou krijgen om aan de beoogde 
resultaten te kunnen voldoen. In de afgelopen vijf jaar was het eigen vermogen van VOD al 
met ruim 40.000 euro afgenomen en doorgaan op die weg zou onvermijdelijk tot pijnlijke 
keuzes leiden met mogelijk liquidatie als gevolg. 
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Uiteindelijk heeft VOD besloten om zich aan te sluiten bij het samenwerkingsverband van 
welzijnsorganisaties die al jaren actief zijn in Wageningen en die tot onze vaste partners 
behoren. Dit samenwerkingsverband (vanaf nu Welsaam geheten) en de gemeente hebben 
uiteindelijk een akkoord gesloten. VOD is één van de 14 partijen binnen Welsaam en heeft zich
met hen verbonden om gezamenlijk de doelstellingen van Samen Wageningen waar te maken. 
Daarvoor zijn voor ons werk - zoals het zich nu laat aanzien -  in ieder geval voldoende 
middelen beschikbaar.

Onder de Kerngroep van Welsaam die sturing geeft aan het geheel hangen verschillende 
overlegtafels, waarvan één gericht op vluchtelingen en statushouders. Die overlegtafels zijn 
gericht op de praktische uitvoering van het werk, dus het is de bedoeling dat die bevolkt gaan 
worden door de uitvoerenden namens de samenwerkende partijen.  Een bestuurslid van VOD 
vervult vooralsnog de taak van voorzitter van deze overlegtafel.

De in het verleden opgebouwde relaties met onder andere Solidez, Bblthk, Vrijwilligers 
Centrum, ’t Gilde, Inloopcentrum Markt 17, Welkom in Wageningen, Voedselbank en 
Kledingbank blijven bestaan en zullen de komende jaren nog uitgebreid worden met andere 
partijen.

Contacten zijn ook onderhouden met verschillende kerken en geloofsgemeenschappen en in 
een bijeenkomst van Kerknet hebben we de voortgang van het project logeerhuis kunnen 
presenteren. 
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7. Bestuur

Het bestuur van VOD bestond het afgelopen jaar uit: 
 Emma Diemont, algemeen bestuurslid, vooral actief in de werving van vrijwilligers 

en verbeteren van onze PR (tot 1-4-2017);
 Jan Harm Roseboom, penningmeester en waarnemend voorzitter, daarnaast actief 

op het terrein van het onderhouden van banden met kerkgenootschappen en de 
gemeentes Wageningen en Ede;

 Jack Bogers, secretaris, vervult de werkgeversrol voor medewerkers en vrijwilligers 
en is eerste aanspreekpunt bij klachten van cliënten.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar elf maal en voerde daarnaast gesprekken om
medewerkers en vrijwilligers te werven en in te werken, functioneringsgesprekken, 
gesprekken met de gemeente op zowel ambtelijk als bestuurlijk vlak en gesprekken 
met organisaties waarmee samen wordt gewerkt. 

Het zoeken naar nieuwe bestuursleden hield ons het hele jaar bezig. Daarnaast 
vroegen de activiteiten in het kader van Samen Wageningen erg veel aandacht en 
werden contacten uitgebouwd in Veenendaal en Ede.

Het jaarplan 2017 – 2018 kreeg een concrete invulling met vijf verbeteracties: meten 
van de betrokkenheid medewerkers, streven naar een compleet bestuur, relaties met 
externe partijen in kaart brengen, werk op orde zodat mensen met een gerust hart op 
vakantie kunnen gaan en het vergroten van het lerend vermogen door elders ons licht 
op te steken en proberen daar verbeterpunten voor onze eigen organisatie uit te 
halen.
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De goede samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON) werd verder 
door gezet. In het kader van Samen Wageningen werd gezamenlijk opgetrokken en 
overleg gevoerd met diverse partijen om tot een goed onderbouwd aanbod voor 
vluchtelingen en asielzoekers te komen. Om die samenwerking verder invulling te 
geven is aan VWON het verzoek gedaan om tot een overeenkomst te komen over de 
inzet van medewerkers over en weer, het gezamenlijk gebruik van de kantoorruimte 
en de ICT infrastructuur en afspraken over de consequenties van de nieuwe 
privacywetgeving. 

Op 4 mei werd namens bestuur, medewerkers, vrijwilligers en cliënten een krans bij 
het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van WO II aan de Costerweg 
gelegd.

De klachtencommissie van VOD, bestaande uit mevrouw Cox Merkelijn en mevrouw 
Stella Efde hoefde afgelopen verslagjaar niet bijeen te komen. De klachtencommissie 
heeft een zetel vacant.
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8. VOD in de regio

De activiteiten van Vluchteling Onder Dak richten zich op Wageningen en omgeving. 
Daartoe rekenen we Wageningen en de aanliggende gemeenten. Onze cliënten zijn 
niet alleen afkomstig uit Wageningen, maar ook uit de gemeenten Rhenen, 
Veenendaal, Ede, Barneveld en Renkum. 

Tot nog toe voelde alleen de gemeente Wageningen zich ook financieel verplicht om 
een bijdrage te leveren aan de opvang en begeleiding van afgewezen asielzoekers. Bij 
cliënten uit andere gemeenten zoeken wij zo mogelijk samenwerking met lokale 
partijen om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Vaak zijn het dan diaconieën die 
een deel of alle kosten van de opvang voor hun rekening nemen. Maar ook 
particulieren uit de betreffende gemeenten vangen mensen op.

In dit verslagjaar hebben we een paar keer overleg gevoerd met een initiatiefgroep in 
Veenendaal die meerdere cliënten van ons onderdak en leefgeld biedt. Er zijn eerste 
voorzichtige contacten gelegd met de politiek om draagvlak te creëren voor de 
ondersteuning van afgewezen asielzoekers. Wij hebben de initiatiefgroep, bestaande 
uit betrokken kerkleden van verschillende kerk- en geloofsgemeenschappen, 
desgevraagd telkens van informatie voorzien.
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Aan de opgebouwde contacten met de gemeente Ede in het kader van de uitvoering 
van de bed-, bad- en broodregeling is een verder vervolg gegeven. Nu de betreffende 
regeling per 1-12-2016 is komen te vervallen voelde de gemeente Ede de behoefte om 
toch de opvang en begeleiding van deze doelgroep te continueren. Een ambtelijk 
voorstel daartoe werd door de gemeente Ede ingebracht in het bestuurlijk overleg 
Maatschappelijke Opvang van de gemeenten in de Valleiregio (Rhenen, Scherpenzeel, 
Renswoude, Ede en Barneveld). Dat voorstel kon tot verrassing van velen op unanieme
steun rekenen. 

Dit betekent dat VOD vanaf 1 januari 2018 een overeenkomst heeft met de 
betreffende gemeenten over de opvang en begeleiding van afgewezen asielzoekers. 
Voor de toelating worden dezelfde criteria gehanteerd als bij de gemeente 
Wageningen en er wordt ook gebruik gemaakt van dezelfde toetsingscommissie. Voor 
wat betreft de financiële vergoeding is een vast bedrag per cliënt overeen gekomen. 
De overeenkomst is voor een periode van drie jaar afgesloten. 
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9.   De cijfers op een rij, verkorte weergave jaarrekening 2017

EXPLOITATIEOVERZICHT 2017

INKOMSTEN 2016 2017

WMO subsidie gemeente Wageningen 72.189 30.747

overige inkomsten 49.252 88.462

totaal inkomsten 121.441 119.209

UITGAVEN 2016 2017

cliëntgebonden kosten

leefgelden cliënten 39.246 24.023

huisvestingskosten cliënten 42.401 29.359

reiskosten cliënten 1.495 2.748

medische kosten 1.179 3.046

juridische kosten 379 1.909

activiteiten 0 0

overige kosten cliënten 1.187 4.929

totaal cliëntgebonden kosten 85.887 66.014

begeleidings- en organisatiekosten

personeelskosten 20.639 19.987

reiskosten personeel 391 537

kantoorkosten 1.690 2.099

pr en publiciteitskosten 387 0

huur kantoorruimte 4.713 4.350

overige personeelskosten 739 454

buddyproject 0 6.221

bank- en administratiekosten 363 179

bestuurskosten 58 0

afschrijvingen 131 0

totaal beheerskosten 29.111 33.827

totaal uitgaven 114.998 99.841

financiële baten en lasten -330 -387

exploitatiesaldo 6.113 18.981
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA 2016 2017 PASSIVA 2016 2017

Inventari s 0 0 Eigen Vermogen -17.580 1.401

Vorderingen 2.929 6.684 Reserveringen 1.172 1.172

Liquide middelen 2.973 74.657 Schulden korte termi jn 4.614 27.048

Schulden lange termi jn 5.000 0

Overlopende pass iva 12.696 51.720

5.902 81.341 5.902 81.341
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