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Bestuursverslag 

1.1 Onze opdracht 

 

In opdracht van de gemeente Den Haag begeleidt Stichting Migrascoop jonge statushouders, 

ondersteunt hen en geleidt hen zoveel mogelijk door naar participatie en zelfstandigheid in de 

samenleving.  

De medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Migrascoop (versnellen van integratie & participatie) 

en hun samenwerkingspartners werken hard aan de organisatiedoelstelling: dat de aan de stichting 

toevertrouwde statushouders zo goed en zo snel mogelijk integreren en participeren. 

 

Waarom een jaarverslag 

We willen weten wat we bereiken, en of waar we ons voor inzetten, lukt. Dat willen wij zelf, maar onze 

opdrachtgever, onze samenwerkingspartners, fondsen, vrijwilligers en buurtbewoners willen óók 

weten of het geld en de energie die wij in de opdracht steken, doelmatig wordt besteed. Daarom 

registreren we wat we doen, welke vooruitgang we boeken, wat we bereiken – en wat (nog) niet - en 

welke lessen we leren. We zijn trots op ons werk, en dat willen we laten zien. We hopen dat u dit 

jaarverslag met plezier leest en dat het u inspireert.  

 

1.2 Waar speelt ons werk zich af 

 

Migrascoop begeleidt sinds 2016 statushouders in Den Haag. Op 31 december 2018 begeleidden we 

overwegend jonge statushouders: Zeventien personen ambulant en 172 op de locaties. Op 31 

december 2018 doen we dit met een team van tien medewerkers, waarvan vier woonbegeleider en 

zeven trajectbegeleider zijn, plus een projectleider.  

We startten in 2016 op één locatie, de Sumatrastraat, met het begeleiden van twintig statushouders. 

In 2018 breidden we ons werkterrein aanzienlijk uit; we werken nu op vijf locaties.  

 

De locaties zijn bedoeld als ‘onzelfstandige groepslocaties’: als eerste voorziening bij het uitstromen 

uit een AZC.  

De vijf locaties zijn: Sumatrastraat, Pompstationsweg, Scheveningseweg, Koolwitjelaan en 

Jupiterkade. Op de dicht bij elkaar gelegen locaties Pompstationsweg en Scheveningseweg werkt één 

team, daarom voegen wij de highlights van deze locaties in de rapportage over de thema’s hieronder 

telkens samen.  
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Hieronder maakt u kort kennis met de locaties, hun bewoners en de teams van Migrascoop.  

Sumatrastraat 

In augustus 2016 startte Migrascoop met haar werkzaamheden als een nieuwe maatschappelijke 

organisatie die jonge statushouders begeleidt bij het zetten van de eerste stappen naar integratie en 

zelfstandigheid in de Nederlandse samenleving.  

We startten aan de Sumatrastraat 215A met het 

huisvesten van twintig jonge statushouders.  

Het gebouw – in het centrum van Den Haag – 

archipelbuurt- bestaat uit vier gescheiden woonunits, 

elk voor vijf personen. Elke bewoner heeft een 

gemeubileerde kamer en maakt gebruik van 

gedeelde voorzieningen. Op elke verdieping is een 

gezamenlijke huiskamer.  

Ook is er bij de voordeur – naast een klein kantoor 

voor het team - een open huiskamer, ontmoetingsplek voor de statushouders en de buurtbewoners. 

Daar is koffie en thee, er liggen spelletjes en boeken. Deze plek wordt gebruikt om na te praten bij 

thuiskomst van werk of school en om even stoom af te blazen. Daarnaast hebben we een 

fietsenwerkplaats ingericht, die gerund wordt door vrijwilligers, de hele buurt weet deze werkplaats te 

vinden. Het pand krijgt na 1 juli 2019 wellicht een andere bestemming. Het zoeken naar nieuwe 

woonruimte is daarom op deze locatie een zeer belangrijk thema.  

 

Pompstationsweg 24 

Per 1 april startte Migrascoop aan de Pompstationsweg met de begeleiding van de 23 jonge, 

voornamelijk Eritrese vrouwen. De locatie is gelegen naast de gevangenis, redelijk afgelegen, achter 

een poort en een muur, in een gedeelte van de voormalige gevangenis. De buren van de locatie 

bevinden zich letterlijk en figuurlijk aan de andere kant van de weg. Op de begane grond bevinden zich 

23 kamers. Toiletten en sanitair worden gedeeld, er is een gemeenschappelijke woonkeuken met enkele 

fornuizen en koelkasten en een klein kantoortje. Er is een bovenverdieping; daar wonen twee gezinnen. 

Deze zijn niet aan onze begeleiding toevertrouwd.  

De statushouders van de Pompstationsweg waren bij 

de start van de begeleiding door Migrascoop erg 

gericht op de eigen nationaliteit, zij waren kwetsbaar 

en hadden weinig of geen digitale vaardigheden. Wij 

zien als onze opdracht dat we de statushouders 

activeren, stimuleren mee te doen met initiatieven in 

de wijk, ze te steunen bij het inburgeren, kennis laten 

maken met Den Haag en te helpen hun kennis en 

gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen. 

Daarnaast hebben we aandacht voor seksuele 

voorlichting, digitale vaardigheden, verkeer, normen en waarden, wonen en hygiëne. 
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Scheveningseweg 

De locatie Scheveningseweg bestaat uit een groepslocatie, waar naast tien alleenstaande jongeren 

ook gezinnen wonen (circa 65 personen). De gezinnen vallen niet binnen het project van Migrascoop. 

Migrascoop begeleidt sinds april 2018 de tien alleenstaande jongeren. Voor deze locatie en de 

Pompstationsweg was gedurende enkele uren per week een huismeester aanwezig en RIBW 

Fonteynenburg verzorgde twee á vier uur per week woonbegeleiding. In onze opdracht zien wij dat we 

specifiek aandacht geven aan normen en waarden, wonen en hygiëne, aan scholing, opsporen van 

talenten, zoeken naar opties voor betaald werk en zelfstandige woonruimte, het opbouwen van 

contacten (in de wijk). 

 

Koolwitjelaan 

‘Koolwitjelaan’ is eigenlijk geen vestiging in de zin van één gebouw van waaruit activiteiten 

plaatsvinden. De locatie bestond op 1 april, bij de start van de werkzaamheden van Migrascoop, uit 

vijftien woonhuizen waarin acht mensen woonden, samen dus 120 mensen.  

Elke statushouder deelde zijn huis in principe met 

zeven onbekenden. Er was twintig uur per week 

een huismeester en woonbegeleiding werd 

verzorgd door Fonteynenburg. De statushouders, 

voornamelijk Eritrese en Syrische mannen, waarvan 

zestien voormalige alleenstaande minderjarige 

asielzoekers (AMV-ers), woonden er in april al 

dertien maanden.  

Specifiek aan de Koolwitjelaan zijn de ligging in de wijk en de samenstelling van de groep: de wijk ligt 

op afstand, naast een drukke verkeersader en een bouwput, en alle er woonachtige statushouders zijn 

mannen. Dit geeft een specifieke dynamiek, die soms behoorlijk complex is. Er moest daarom door 

Migrascoop extra geïnvesteerd worden in woonklimaat, samenwonen en hygiëne. En er is extra 

aandacht nodig voor taal, vrijwilligerswerk, werk en opleiding, want er is achterstand in participatie, 

inburgering en integratie. Het betrekken van de wijk is daarnaast een uitdaging. 

 

Ambulant begeleiden 

We begeleiden 19 statushouders ambulant. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen uit de 

doelgroep van Migrascoop die soms niet (meer) op een locatie wonen, maar (nog) wel ambulante 

begeleiding nodig hebben. Ambulante begeleiding betekent dat een persoon een 

maatwerkarrangement (MWA) heeft. Een MWA is een persoonsgebonden pakket aan begeleiding en 

zorg, dat wordt aangevraagd en toegekend door de gemeente, vanuit de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO).   
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Jupiterkade 

Op 15 juli 2018, toen Migrascoop op de Jupiterkade startte met haar werkzaamheden, woonden er 

zestien alleengaande (onzelfstandige) bewoners met een voornamelijk Eritrese en Syrische 

achtergrond. De locatie, een zogenaamde onzelfstandige groepslocatie, ligt tussen een 

bedrijvengebied (de Brinkhorst) en woonwijken 

(Laak en Voorburg) en bestaat uit dertig woningen. 

Elke woning heeft vier kleine (slaap)kamers, een 

gezamenlijke grotere ruimte en een keuken, 

douche, wc en wasmachine. Vijf dagen per week, 

gedurende vijf uur, was er een huismeester 

aanwezig. Deze had tevens een beperkt 

takenpakket voor het sociaal beheer op de 

vestiging.  

De krappe en zeer gehorige omgeving heeft ertoe geleid dat het oorspronkelijke project waarbij er vier 

statushouders per unit woonden, werd afgebouwd naar een project met als streven om negen van de 

dertig huisjes te laten bewonen door maximaal twee statushouders, en van de overige 21 huisjes er 

twintig (in plaats van kamers) te verhuren aan gehele plaatsingseenheden (samen-reizigers, stellen, of 

volwassen familieleden zoals broers).  Aan een van de units wordt een sociale functie toegekend om 

het te gebruiken voor activiteiten met statushouders, omwonenden en andere betrokkenen. Ten tijde 

van de komst van Migrascoop werden de units hiertoe omgebouwd en was het de bedoeling dat het 

aantal statushouders op de locatie in korte tijd zou groeien van de zestien personen die er al geruime 

tijd woonden, naar 58 mensen. Dit heeft anders uitgepakt: vanaf december heeft het Leger des Heils 

een deel van de locatie toegewezen gekregen voor het huisvesten van 25/30 uitgeprocedeerde 

asielzoekers.  

Specifiek aan de Jupiterkade is dat de locatie geïsoleerd ligt, tussen een bedrijventerrein en een 

snelweg. Die ligging maakt het betrekken van omwonenden en het contact maken met mensen en 

organisaties buiten de locatie tot een uitdaging.  
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1.3 Onze taken 

 

De overwegend jonge doelgroep moet in korte tijd veel leren: taal, opleiding, leren werken – betaald of 

als vrijwilliger - en ook leren wonen in een nieuwe stad, met nieuwe mensen, in een nieuwe woonvorm. 

Dit gaat niet vanzelf. Migrascoop biedt een vorm van woonbegeleiding aan die bijdraagt aan plezierig 

en veilig samenleven op de locatie en onderlinge steun. Onze begeleiding is bij voorkeur minimaal; 

wanneer er een hulpvraag ligt op individueel niveau wordt dit uiteraard opgepakt, en de mens en zijn 

ontwikkeling staat altijd centraal. Wij coachen, stimuleren en motiveren, de statushouder moet het zélf 

doen.  

 

Leidraad voor onze opdracht zijn zeven verschillende ‘kerntaken’. De gemeente legde deze taken vast 

in het beleidsstuk ‘Sociaal beheer nieuwe stijl’. De zeven taken vormen de basis van 

voortgangsgesprekken en rapportages, waar onze resultaten, knelpunten, successen en 

oplossingsrichtingen aan de orde komen. De taken zijn:  

 

1. Samenleven in een schone, hele en veilige leefomgeving, bewaken van de leefbaarheid 

en het maken van afspraken op het gebied van samenleven. 

We werken eraan dat de locatie schoon, heel en veilig is en dat er goede afspraken zijn op het 

gebied van veiligheid. 

 

2. Individuele en groepsgewijze begeleiding bij vestigingszaken (binnen drie maanden de 

basis op orde brengen). 

We werken eraan dat alle statushouders administratief ‘de basis op orde’ hebben, dat zij 

ondersteund zijn bij het doornemen van post, procedures en betalingen en dat zij inzicht hebben 

in financiën. Wij begeleiden hen bij het budgetteren als dat nodig is. Daarnaast organiseren wij 

voorlichtingsbijeenkomsten aanvullend op het aanbod van Vluchtelingenwerk over bijvoorbeeld 

energiegebruik, samen koken enz. en verwijzen wij naar de workshops van Vluchtelingenwerk 

over wonen, financiën, gezondheid, opleiding, werk en dagbesteding. 

 

3. Ondersteuning bij het integratieproces van de individuele statushouder zolang de 

statushouder op de locatie woont. Dit laatste i.s.m. de casus-regisseur van de 

gemeente Den Haag die eindverantwoordelijk is voor de begeleiding naar werk of 

participatie. 

We werken aan de zelfredzaamheid en economische onafhankelijkheid van de statushouders 

en stimuleren dagbesteding. We leiden hen toe naar organisaties die hen kunnen koppelen aan 

vrijwilligers, we organiseren voor hen een (taal)maatje en we laten hen kennis maken met de 

omgeving zoals supermarkten, vervoer, apotheek etc. We geven uitleg over openbaar vervoer, 

helpen bij het leren fietsen en zwemmen. Daarnaast signaleren en rapporteren we stagnaties 

in het proces van inburgering aan de gemeentelijke casusregisseur en betrokken instellingen. 
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4. Afspraken en toezicht houden over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten 

(o.a. op aangeven van de beheerder) 

We investeren in het voorkomen van probleemsituaties en in een goede samenwerking met de 

beheerder van de locaties. 

 

5. Adviseren over het plaatsingsproces en begeleiding bij sleuteloverdracht 

We adviseren over het plaatsingsproces in overleg met locatie eigenaar en de gemeente Den 

Haag afd. DSO wonen, ten behoeve van de groepsdynamiek. Bij aankomst op de locatie 

ondersteunen we de statushouders bij de sleuteloverdracht en helpen hen bij het inrichten 

(samen met beheerder/woningbouwcorporatie). 

 

6. Verbinden en toeleiden naar initiatieven die leiden tot duurzame contacten met de buurt 

en vrijwilligers. 

We organiseren en verbinden de statushouders aan activiteiten in het kader van contact tussen 

statushouders, ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden. We maken hen 

wegwijs in de sociale kaart van de gemeente Den Haag. Als het nodig is schakelen we de hulp 

in van een tolk. We stimuleren het gebruik maken van de buurthuizen rond de locaties.  

 

7. Signaleren van ondersteuningsbehoefte en warm overdragen naar de relevante 

professional (en extra begeleiding van kwetsbare jongeren waaronder ex-amv’ers). 

We signaleren de behoefte aan andere maatschappelijke begeleiders, jobcoaches en 

taalcoaches bij de gemeentelijke casusregisseur. Als er een zorgbehoefte is (sociaal – medisch 

– financieel), stemmen we af, of melden we aan bij het sociaal team van de gemeente. We 

rapporteren trends en ontwikkelingen aan de gemeente en betrokken instellingen, signaleren 

zorgbehoefte, radicalisering, huiselijk geweld enz. en als het nodig mocht zijn, stimuleren we 

medewerking aan TBC screening van de GGD. De nazorg van ex-amv’ers en andere kwetsbare 

jongeren (18 – 27 jaar) op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, talent,  inzetbaarheid 

en het netwerk vergroten van de jongeren heeft extra aandacht. Mocht het nodig zijn, leiden we 

een statushouder toe naar psychische ondersteuning of zorg.  
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1.4 Samenwerkingspartners 

 

Onze samenwerkingspartners zijn belangrijk voor ons. We hebben doelen gesteld, we hebben taken op 

ons genomen, maar we zouden nergens zijn zonder al die partners van ons netwerk. De ene partner 

ondersteunt ons werk dagelijks, de andere zien we (soms vaak gelukkig) niet vaak, sommige hebben 

we tot nu toe nog niet heel intensief in kunnen schakelen, maar allemaal zijn ze even belangrijk. Daarom 

hebben we hieronder een overzicht gemaakt van de meeste organisaties die om ons heen staan.  

 

SAMENWERKINGSPARTNERS MIGRASCOOP 

SUMATRASTRAAT - KOOLWITJELAAN – POMPSTATIONSWEG - SCHEVENINGSEWEG - JUPITERKADE  

 

ADO Den Haag - voor contact met de buurt  

Beyond Borders – steunpunt voor ex AMA’s (alleenstaand minderjarig) 

Bibliotheken Den Haag 

Building Better People – zet zich in om jongeren kansen te bieden met sport, trainingen, stages, werkplekken en 

begeleiding 

Centrum Piet Vink - contacten met de buurt, als dagbesteding en leeromgeving  

COA – Centraal orgaan Opvang Asielzoekers 

Community Builder van de wijk - contact tussen onze organisatie, de statushouders en de wijk 

De Haagse Huiskamer – creatief Haags platform dat ontmoeting en verbinding faciliteert. Ze onderzoeken wat de 

stad nodig heeft, zoeken naar passende en inspirerende voorbeelden en jagen goede ideeën aan. 

Dedicated team’ wordt ingevlogen bij multidisciplinaire vraagstukken 

DUO – regelt studiefinanciering voor studenten, scholieren en leraren  

Echt Nederlands – verzorgen cursussen Nederlandse taal, inburgeringcursussen enz.  

Eritrea fietst – statushouders met een fietstaxibedrijf 

ExpEx Experienced Experts – platform getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en ingezet 

worden als maatje van jongeren en/of adviseur van instellingen en overheden. 

Fietje Schelling – advies en projecten voor innovatie, inspiratie en participatie 

Gemeente Den Haag afdeling wonen – nieuwe instroom 

Gemeente Den Haag sociaal beleid - opdrachtgever  

GGD - Haaglanden 

 

Haagse Fondsen - Stichting Boschuysen, Protestants Christelijk Steunfonds, Fonds 1818, Stichting Haags Groene 

Kruis 

Huisartsen  

IND – immigratie- en naturalisatiedienst 

Ja voor een Kans – Haags initiatief voor jongeren zonder werk  
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SAMENWERKINGSPARTNERS MIGRASCOOP 

SUMATRASTRAAT - KOOLWITJELAAN – POMPSTATIONSWEG - SCHEVENINGSEWEG - JUPITERKADE  

 

Jeugd Formaat – ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders die het op eigen kracht even niet meer redden.  

Jeugd Ombudsman Den Haag – bij klachten van jeugd over de overheid  

JIT – jeugd interventie team  

 

Kompassie – deelt informatie, kennis en ervaring die kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes of het 

aanpakken van lastige keuzes 

Leren Doen – vangt vroegtijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren op 

Martin – Buurtbewoner die als vrijwilliger-initiatiefnemer in Ypenburg de burendag organiseert 

MEE - opvoeding en ontwikkeling, leren & werken 

Middin - ondersteuning van mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven  

Moeders Informeren Moeders (MIM) – voorlichting voor vrouwen 

Mondriaan ROC 

NIDOS – gezinsvoogdij instelling 

Novum - taalschool 

OTAV – ondersteuningsprogramma gezondheid statushouders 

Particibaan  

Present Den Haag- contacten met de buurt en vrijwilligerswerk  

Refugee Talent HUB - brengt bedrijven en vluchtelingen dichterbij elkaar, met betaalde banen voor vluchtelingen 

als doel. 

Rijnland College 

Sagenn – ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal, het vinden van werk en het behalen van een diploma 

op school 

Samen Haags – programma van de gemeente Den Haag dat mensen helpt om zich beter thuis te voelen in de 

stad 

Scholen - schoolmaatschappelijk werkers, leraren en administratie van scholen 

Sociaal wijkteam = multidisciplinair team – bestaand uit medewerkers vanuit verschillende organisaties - in de wijk, 

waar wij aandacht mogen vragen voor individuele probleemsituaties die zich op of rond onze locatie voordoen.   

Sporthallen 

Stadsdeelkantoor Scheveningen 

Stadsdeelkantoor Ypenburg/Leidscheveen 

Staedion – woningbouwcorporatie ketenpartner 
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SAMENWERKINGSPARTNERS MIGRASCOOP 

SUMATRASTRAAT - KOOLWITJELAAN – POMPSTATIONSWEG - SCHEVENINGSEWEG - JUPITERKADE  

 

STEK – Haagse stichting wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, te 

versterken en te bezielen.  

Stichting Anton Constandse – biedt beschermd wonen aan mensen met een ernstig psychische aandoening, 

individuele ondersteuning (ambulant), participatie & activering 

Stichting Lemat – ondersteuning/training en advies voor de doelgroep/professionals die werken met Eritrese 

statushouders in het integratie/inburgeringsproces 

Stichting Lezen en Schrijven -  in actie tegen ongeletterdheid 

Taal aan Zee – vrijwilligersorganisatie voor taalmaatjes, taalcoaches of docenten NT2  

Taalschool TAMA – taalschool en toeleiding naar werk voor Eritrese mensen 

TaalTijd – taalschool met blik op werk 

Team WMO - (door)verwijzing naar extra assistentie van statushouders 

The Lion’s Club Scheveningen 

Unity in Diversity – stichting die projecten opzet voor sociaal-culturele integratie van vluchtelingen  

Up2LEARN – helpt statushouders en migranten bij het leren van de Nederlandse taal en inburgering 

Vakbroeders / Gamarea – begeleidt jongeren die graag schilder willen worden 

Vluchtelingen Werk Nederland (VWN) - verzorgt met de nieuwe statushouder de eerste zaken: de inregeldag, het 

inschrijven, het huurcontract, het inschrijven in de GBA (gemeentelijke basis administratie) voor het aanvragen van 

een uitkering en verzekering en voor de kosten van inrichten. Ook is VWN er in geval van gezinshereniging.  

Voor Welzijn - welzijnsorganisatie   

Welzijn Scheveningen - welzijnsorganisatie 

Wijkagenten- rust en veiligheid voor statushouders en voor de buurt 

Wijkbewoners rond Pompstationsweg 

Stichting Bewonersorganisatie Archipelbuurt en willemspark 

Netwerk Haagse Helpers  (Your Cube) 

Rotaryclub Scheveningen 

WSP (werkgeversservicepunt) gemeente Den Haag 

Yes taalschool – cursussen in de Nederlandse taal voor nieuwkomers 

Young Connection – jongerenvrijwilligersnetwerk Pijnacker-Nootdorp  

Youth Peace Initiative – mobiliseert jongeren om naar vrede te werken 

Zorgcoorporatie scheveningen 

Zuidwal school – basisonderwijs 

Zwembaden 
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1.5 Resultaten in 2018 

 

Hieronder benoemen we per taak wat we zoal hebben gedaan in 2018 en wat het resultaat was.  

Per locatie noemen we enkele specifieke bijzonderheden, als highlight, als illustratie. Deze zijn gekozen 

uit de uitgebreide kwartaal- en jaarrapportages die we ter verantwoording van de subsidieafspraken 

voor de gemeente maakten. 

Highlights per locatie:  

Koolwitjelaan 

Jupiterkade  

Pompstationsweg- Scheveningseweg 

Sumatrastraat 

 
1. SAMENLEVEN IN EEN SCHONE, HELE EN VEILIGE LEEFOMGEVING, BEWAKEN VAN  

DE LEEFBAARHEID EN HET MAKEN VAN AFSPRAKEN OP HET GEBIED VAN 
SAMENLEVEN. 
 

We werken eraan dat de locatie schoon, heel en veilig is en dat er goede afspraken hierover zijn.  

Het valt partners en de nabije omgeving op, dat het rustiger en veiliger is op en rond de locaties en 

tussen de statushouders, sinds Migrascoop er actief is. Investeringen leveren resultaten op. 

Wijkagenten komen regelmatig langs voor een kop koffie en de samenwerkingsrelatie met de 

woningbouwcorporaties is groeiende. 

 

Wonen met niet zelf gekozen anderen  

De inmiddels bezworen overlast van muizen op de Koolwitjelaan werd niet alleen veroorzaakt door 

gebrek aan hygiëne op de locatie maar ook door de bouwactiviteiten in de buurt. We dichtten gaten 

in de huizen, ruimden nesten en waar nodig plaatsten we gif. Toch gaat het in 4 huizen nog steeds 

niet goed met de hygiëne. Daar werken we aan. Na eerst een grote schoonmaakactie te hebben 

georganiseerd, controleren en motiveren we wekelijks op schoon, heel en veilig. En we 

ontwikkelden de workshop ‘wonen met niet zelf gekozen anderen’. Die workshop kunnen we houden 

in het Piet Vink Centrum, waar we gratis een ruimte mogen gebruiken wanneer we workshops geven 

(over elk onderwerp, dus ook over schoon, heel en veilig).    

 

Gemeenschappelijke ruimte 

Op de Jupiterkade lopen we elke dag minimaal twee rondes over het terrein om het bij te houden 

en statushouders zonodig aan te spreken op rommel in en rond hun eigen woning. We verwijderden 

samen met de statushouders het vele onkruid op het terrein, zodat het er wat leefbaarder uitziet. 

Reparaties worden snel gedaan en zwerfvuil wordt snel opgeruimd. We bemiddelen bij spanningen. 

Op het terrein probeerden we wat meer gezamenlijkheid te creëren.  

Een van de huisjes dient nu als activiteitenruimte voor begeleiding en bewonersactiviteiten, voor 

scholing, ontvangsten, exposities, workshops, voorlichting e.d.. We richtten het in en schaften er 

een TV voor aan. Ook het Leger des Heils is in december 2018 dankbaar gebruik van deze ruimte 

gaan maken.  
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Huurderscommissies 

We geven continu aandacht aan de hygiëne. Dat laatste blijft bij de meeste locaties nodig; we werken 

met de statushouders hard aan het gevoel voor verantwoordelijkheid, met name voor de algemene 

ruimtes. Daarom hebben we op bijna alle locaties nu huurders commissies ingericht. We investeren veel 

in het laten landen van het begrip ‘huurders commissie’. Zo’n commissie werkt zeker niet vanzelf; we 

moeten mensen continu stimuleren om ook daar een bijdrage aan te leveren. Maar, de huurders 

commissies functioneren en de leden helpen om de locaties schoon en heel te houden. De thema’s die 

er op tafel komen, koppelen we aan de thema’s van het inburgeringtraject. De huurderscommissie is op 

de locaties een kanaal geworden voor betere communicatie; zij helpt de statushouder zich bewust te 

worden van de eigen rechten en plichten.  

 

Samen tuinieren 

Ook aan de Jupiterkade is een huurders commissie opgericht. De leden helpen extra met het netjes 

houden van het terrein, zoals het onkruid verwijderen. Men komt met ideeën, vragen worden 

beantwoord en bewoners worden geïnformeerd. Men zorgt samen voor de tuintjes en spreekt elkaar 

aan op (on)gewenst gedrag. Men overlegt over activiteiten op het terrein en in de stad en 

inventariseert wat er is, en ook waar nog behoefte aan is. 

 

Baby’s 

Op de Pompstationsweg zorgt de huurders commissie samen met de woonbegeleider dat nieuwe 

bewoonsters wegwijs gemaakt worden over samen leven en schoonmaken. We organiseerden een 

bijeenkomst om verwachtingen over samenleven en schoonmaakafspraken te bespreken. Er wordt 

op de Pompstationsweg nu extra geïnvesteerd in de rust op de locatie sinds er een baby is. Een 

tweede baby is op komst (inmiddels geboren). Op de Scheveningseweg liepen de afspraken rond 

schoonmaken moeizaam. De oplossing van de huurders commissie: niet naleven van 

schoonmaakafspraken betekent dat we een schoonmaakbedrijf inzetten voor rekening van de 

huurder. Maar ook noteerden we een succesje: de keuken is door de statushouders (samen met de 

begeleiding) helemaal opgeknapt.  

 

Rooster 

De staat van onderhoud van het pand aan de Sumatrastraat liet nogal te wensen over, er waren 

terugkerende problemen met verstoppingen en lekkages. Het pand is gecontroleerd op 

bewoonbaarheid en (brand)veiligheid en de verlichting van de nooduitgangen. Op deze locatie is er 

geen op deze locatie huurders commissie (meer). Na klachten onderling van bewoners over de 

schoonmaak hebben we een rooster gemaakt met per verdieping nieuwe afspraken over 

gezamenlijk leven en samen schoonmaken. Resultaat hiervan is dat sommige bewoners niet 

wachten op het rooster, maar zelf initiatief nemen. 
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2. INDIVIDUELE EN GROEPSGEWIJZE BEGELEIDING BIJ VESTIGINGSZAKEN (BINNEN 
DRIE MAANDEN DE BASIS OP ORDE BRENGEN). 

 

De basis op orde 

We hielpen vrijwel alle statushouders bij het op orde brengen van hun administratie. Administratief moet 

iedereen voor zichzelf de ‘basis op orde’ krijgen. Als je uit het AZC komt moet je bijvoorbeeld een 

huisarts zoeken, een inkomen, een verzekering, een tandarts. Dus moet je werk zoeken, een uitkering 

en/of studiefinanciering aanvragen en je aanmelden voor inburgering. Wij hebben een checklist voor 

nieuwe statushouders om iedereen in te schrijven, alles te regelen en niets te vergeten. Deze checklist 

is van Vluchtelingenwerk (VWN).  

 

Bij nieuwe instroom is dit redelijk gemakkelijk, want met een nieuwe bewoner kunnen inburgering, 

scholing, geldzaken en verzekeringen snel worden geregeld. Maar bij de statushouders die al langer op 

de locaties woonden, was dat moeilijker: we constateerden dat velen niets - of niet veel - op orde 

hadden. We troffen bijvoorbeeld bij sommigen stapels ongeopende post aan, dus veel 

huurachterstanden en schulden.  

 

We hebben nu bij alle statushouders die begeleid willen worden samen met hen de basis op orde 

gebracht. We weten dan van iedereen wat hij of zij doet (of niet) en of men bijvoorbeeld op school zit, 

huurachterstand heeft of wat ze later willen gaan doen. Bij de basis op orde hoort ook de inschrijving bij 

woningbouwcorporaties. We motiveren de statushouders actief om zich in te schrijven.  

  

Inburgeren en een woning zoeken 

De basis is op de Pompstationsweg en de Scheveningseweg bij iedereen op orde: iedereen volgt 

een inburgeringtraject. Twee statushouders die eerst in de weerstand zaten, volgen nu ook 

inburgeringlessen. Toch dreigden vijf personen in de gevarenzone terecht te komen (zij hebben 

minder dan één jaar de tijd en tot nu toe nog geen examen afgelegd); hen hebben we geholpen met 

aanmelden voor examenonderdelen.  

En voor het reageren op woningen van Woonnet Haaglanden: elke week wordt deze activiteit op 

een vast moment ingepland – want als er een woning wordt aangeboden, dan wint de eerste die 

reageert. Dat doen we dus 's morgens vroeg. De statushouders weten hoe zij moeten reageren op 

woningen; zij reageren dus daadwerkelijk elke week op woningen en weten hoe en waarom zij hun 

inschrijving moeten verlengen.  

 

43 statushouders van de Koolwitjelaan volgen hun inburgeringlessen op een taalschool. In 2019 

zullen twaalf hun inburgering moeten hebben afgerond, en in 2020 nog eens achttien.  

 

De meeste bewoners van de Sumatrastraat zijn op zoek naar andere woonruimte. Een enkeling 

kijkt ook uit naar woonruimte buiten Den Haag of naar woonruimte waar ze samen met anderen een 

huis kunnen delen.  
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Begeleiding niet opdringen 

Complicerende factor: we kunnen de statushouders onze begeleiding niet opdringen. Wie niet begeleid 

wil worden, helaas. We laten middels rolmodellen zien dat als je op tijd aan je administratieve plichten 

voldoet, de vervolgstap naar opleiding, inburgering en werk gemakkelijker wordt.  

 

Op de Koolwitjelaan willen drie statushouders niet begeleid worden. De anderen wel en met hen is 

de administratie op orde gemaakt. We checken bij elke statushouder of het goed is gegaan op de 

inregeldag bij VWN. Omdat sommige thema’s telkens terugkeren, zijn we gebruik gaan maken van 

aanbod van de Stichting Lemat (faciliteren van thema’s, ook in de eigen taal).  

 

Naast de checklist voor nieuwe statushouders van VWN die we gebruiken bij instroom ontwikkelden we 

zelf een checklist voor uitstroom (wanneer iemand vertrekt, welke dingen moeten dán geregeld zijn). 

Op verschillende locaties stelden we een ‘spreekuur’ in; dat helpt om er aan te wennen dat je in 

Nederland niet altijd en overal terecht kunt met je vragen. Er zijn goede samenwerkingslijntjes met DUO 

ontstaan; als we er niet uitkomen met de studiefinanciering, kunnen we via het achterportaal van DUO 

contact opnemen. 

  

Post, procedures en financiën 

Wij troffen bij statushouders die al langer op de locatie woonden, veel achterstallige post aan, en daarbij 

ook veel betalingsachterstanden. We investeren erin dat iedereen alles weer onder controle krijgt. Het 

spreekuur blijkt ook daarvoor - naast persoonlijke begeleiding -  een heel goed medium te zijn. Mensen 

kunnen zo ook tussentijds terecht met hun vragen.  

 

Opfriscursus! 

Op de Pomstationsweg-Scheveningseweg organiseerden we (op 3 augustus de eerste) een 

opfriscursus ‘beheren van administratie en financiën’. Nogmaals wordt dan bijvoorbeeld uitgelegd 

wat DigiD, BSN en ING nummers zijn. We bieden individuele ondersteuning waar nodig, maar altijd 

met het doel dat de statushouder het daarna zelf kan. Er zijn op deze locaties geen 

huurachterstanden!   

 

Studeren én werken? 

Veel van de statushouders op de Koolwitjelaan hebben een betalingsachterstand of een schuld. 

Een aantal van deze mensen heeft het plan om in februari 2019 te beginnen met een MBO studie. 

Echter, niet bij iedereen is het niveau hoog genoeg. Bij doorvragen blijkt dan dat het vaak te doen 

is om de studiefinanciering en niet om de studie. Men wil eigenlijk bijverdienen zonder dat het 

verdiende geld ingehouden wordt op de uitkering. Wij gaan hier heel voorzichtig mee om en vragen 

om een beoordeling van de taalschool. Ook leggen we uit wat de risico’s zijn van én een studie 

doen én veel werken. Twintig statushouders vroegen hulp bij het veranderen van hun 

zorgverzekering, elf zijn daarna geswitcht van verzekering.  
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Iedereen betaalt huur 

Op de Jupiterkade krijgen twee statushouders extra ondersteuning met hun post en het betalen van 

rekeningen en/of achterstallige rekeningen. Er zijn op dit moment 3 mensen met huurachterstand 

en een regeling. Voor in totaal negen mensen is er een betalingsregeling getroffen. Cruciaal moment 

is het moment dat men overstapt van een uitkering naar werk of studiefinanciering. We investeren 

in het checken van huurbetalingen en we helpen met het organiseren van een regeling of het 

aanvragen van een automatische incasso. We maken de statushouders bewust van hun 

verantwoordelijkheden. Want ook zij moeten huur betalen, net als iedereen. 

 

Voorlichten 

Zelf organiseren we, wanneer er aanleiding voor is, voorlichtingsbijeenkomsten. Over praktische dingen, 

zoals koken en energiegebruik, maar ook over gezondheid en financiën. Als we weten dat een 

voorlichting elders wordt gegeven, bijvoorbeeld bij Vluchtelingenwerk, dan verwijzen wij onze 

statushouders daar naartoe. Of het nu gaat over wonen, financiën, hygiëne, of over opleiding, werk of 

dagbesteding. We zoeken dus aansluiting bij bestaand aanbod of we organiseren het zelf. We willen 

graag meer investeren in de samenwerking met VWN, want we weten niet altijd wanneer en wat VWN 

organiseert.  

 

Individueel of in een groep 

Veel statushouders van de locatie Koolwitjelaan zijn lastig te motiveren voor groepsactiviteiten. Wat 

we ook proberen, ze hebben weinig interesse. Voorlichting geven we daarom nog steeds  

voornamelijk aan individuen, want het lukt bijna niet om een groep samen te krijgen. Stichting Lemat 

is op 12 november gestart met het geven van een training aan een groep jonge statushouders. Van 

de vijftien jongeren die wij hadden geselecteerd voor deze training gaan er slechts vier trouw naar 

toe. We appen, bellen en spreken de jongeren erover, echter hebben velen vaak toch nog iets 

anders te doen of ze zijn moe. De jongeren die wel gaan, zijn heel enthousiast! 

 

Training en voorlichting 

Inmiddels organiseren we op de Jupiterkade voorlichtingen over gezondheid, seksualiteit, de politie 

in Nederland, samen wonen op locatie enz. Bovenop het aanbod van VWN hebben we een GGD 

voorlichtingscyclus georganiseerd voor Eritrese jongens over gezondheid, gezondheidszorg in 

Nederland, en over seksualiteit. In januari start de volgende cyclus, speciaal voor Arabisch 

sprekenden.  

 

We organiseerden op de Pompstationsweg een training van de GGD. Tien Vrouwelijke 

statushouders deden mee aan de training met voorlichting over seksualiteit, voorbehoedsmiddelen, 

vrouwenbesnijdenis, gezondheid algemeen, communicatie in NL en omgaan met wat je hebt 

meegemaakt. Doel: empoweren. Zeven statushouders hebben na de training hun verhaal 

vrijgegeven, dat is geplaatst in een boekje over de training. Dit boekje is tijdens een speciale 

presentatie aangeboden aan genodigden van de gemeente en samenwerkingspartners. De 
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statushouders vertellen in hun verhaal dat veel wat ze leerden voor hen een 'eyeopener' was. Dat 

dit traject bijdroeg aan hun zelfvertrouwen en kennis.  

 

Financiële hulpverlening 

Op de Sumatrastraat volgde het Migrascoopteam de cursus financiële hulpverlening voor 

professionals: een 3-delige cursus die handvaten geeft om cliënten met financiële problemen te 

kunnen ondersteunen. Met de trainer onderzochten we de mogelijkheid om een cursus post & 

administratie voor bewoners en ambulante cliënten te ontwikkelen; iets voor 2019. 

 

Rolmodel 

Twee statushouders van de Koolwitjelaan zijn van school gestuurd, door onvoldoende 

aanwezigheid (hun aandacht lag op werken). Vanwege hun studiefinanciering dachten zij dat dit 

kon, maar ze hebben dus onvoldoende geïnvesteerd in het naar school gaan. Iedereen is nu 

gewaarschuwd (negatief rolmodel).  

 

 

3. ONDERSTEUNING BIJ HET INTEGRATIEPROCES VAN DE INDIVIDUELE 
STATUSHOUDER ZOLANG DE STATUSHOUDER OP DE LOCATIE WOONT.  
Dit laatste i.s.m. de case-manager van de gemeente Den Haag die eindverantwoordelijk is 
voor de begeleiding naar werk of participatie. 

 

Zelfredzaam en onafhankelijk 

Dit is het belangrijkste doel van onze begeleiding. Wij zijn pas tevreden als men ons niet meer nodig 

heeft. Sommige statushouders hebben dit al bereikt, de volgende stap voor hen is verhuizen naar buiten 

de locatie. Er wordt dan ook veel energie gestoken in het zoeken naar een zelfstandige woning, maar 

helaas, veel statushouders moeten nog worden begeleid. Al onze inspanningen, op het gebied van 

coaching, verbinden, motiveren en op weg helpen, doen we om één doel te bereiken: dat de 

statushouder zelf zijn weg gaat vinden in de Nederlandse maatschappij. We stimuleren iedereen tot het 

volgen van een (beroeps)opleiding en inburgering, en schrijven mensen hier ook voor in. Voor veel van 

onze bewoners is ook op dat gebied veel te leren. Want hoe werkt het Nederlandse onderwijssysteem 

bijvoorbeeld!  

  

Werk en studie 

Op de Koolwitjelaan zijn 52 van de 94 statushouders financieel onafhankelijk van de gemeente. 45 

hebben een uitkering, maar vijf hebben nu ook werk gevonden en zullen binnenkort uitstromen.  

Drie statushouders met een uitkering hebben de uitkering als aanvulling op hun studiefinanciering.  

23 volgen een opleiding op het middelbaar beroeps onderwijs (MBO). We hebben in de zomer veel 

energie gestoken in het aanmelden voor studies, studiefinanciering aanvragen of stoppen, gratis 

OV aanvragen ed.  

Veel jongeren maakten namelijk een switch in hun studie. En niet iedereen had begrepen dat als je 

een niveau hebt gehaald, je je moet aanmelden voor het volgende niveau. Het is opgevallen dat 

veel jongeren denken dat als je vandaag besluit te willen beginnen met een studie dit dan ook 
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morgen geregeld is. Ondanks de goede en vele voorlichting, ook op scholen, hebben deze jongeren 

er pas op het laatste moment hulp bij gevraagd. Dit was voor ons een leermoment: in december en 

april checken we waar een jonge statushouder staat en wat hij van plan is te gaan doen.  

 

Twee statushouders van de 29 op de Jupiterkade hebben een betaalde fulltime baan en vier een 

bijbaan, soms in de buurt en soms verder weg. De helft van de statushouders volgt een vorm van 

school, variërend van intensieve taalles, inburgering, entreeopleidingen tot intensieve Engelse les 

op de universiteit. Zeven statushouders volgen een beroepsopleiding. De overigen starten in januari 

en februari, als het nieuwe schooljaar start. Drie statushouders doen vrijwilligerswerk (Twee hadden 

in 2018 een vrijwilligersproject, maar dat liep helaas af. Drie statushouders voetballen bij een 

Nederlandse club, en vier zijn lid van de bewonerscommissie.  

 

Vier van de dertig statushouders op de Scheveningseweg-Pompstationsweg lopen stage, twee 

doen vrijwilligerswerk, vijf hebben betaald werk. Iedereen gaat naar school en acht statushouders 

doen sociale activiteiten. Eén statushouder word regelmatig ingezet als tolk voor de medebewoners 

en één persoon zet zich nu in voor de anderen, als ervaringsdeskundige. Zij helpt de begeleiders 

van Migrascoop bij gesprekken met statushouders met weerstand. 

 

Op de Sumatrastraat hebben vier van de negentien bewoners werk. Eén persoon heeft gewerkt 

maar heeft nu helaas een WW uitkering. Hij is aangemeld voor een leer/werktraject. Vier personen 

hebben een bijbaan, vijf lopen stage en twee tolken bij VWN als dat nodig is. Iedereen die bij Taaltijd 

de inburgering doet is getoetst bij Mondriaan, om te kijken of men klaar is voor een schakeljaar 

/entree jaar of doorstroom naar MBO. Verschillende huurders zijn op een goed niveau en zijn gestart 

met de schakelklas. Een aantal is aangemeld bij reguliere praktijkonderwijs aanbieders, zoals Leren 

Doen, Haag Bouw en Ja voor een kans. Eén statushouder wordt nu opgeleid tot fietsenmaker. Zij 

die nog volledig in de bijstand zitten en de inburgeringslessen volgen, zijn door de gemeente Den 

Haag bemiddeld naar (vrijwilligers)werk of volgen extra taallessen. Ook wordt er bij de meesten 

ingezet op participatie, meer sociale contacten en een zinvolle daginvulling.  

Twee personen zijn begonnen met een entreeopleiding op het MBO niveau 1. Een bewoner is 

begonnen met het schakeljaar voor HBO, aan de Haagse Hogeschool.     

 

Verbinden met vrijwilligers 

Naast het coachen, stimuleren en motiveren steken we veel energie in het verbinden van de 

statushouders aan de Nederlandse samenleving. Het verbinden aan vrijwilligersorganisaties, aan 

vrijwilligers, het zoeken naar contacten, samenwerkingspartners en uitdagende vrijwilligersprojecten is 

voor onze medewerkers dagelijks werk. Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het werken met 

statushouders, kunnen bij onze locaties terecht voor informatie en worden geholpen met het maken van 

een goede match. We werken veel samen met Voor Welzijn. Ons uitgangspunt: iedereen naar school, 

werk of vrijwilligerswerk. Zoveel mogelijk laten kennismaken en laten deelnemen aan de Nederlandse 

samenleving.  
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Toneel 

Op de Koolwitjelaan hebben we een statushouder die acteur is in contact kunnen brengen met 

andere acteurs en regisseurs. 

 

Flink koppelen! 

Op de Jupiterkade wordt flink gekoppeld: verschillende statushouders doen vrijwilligerswerk, bij de 

voetbalvereniging en bij een culturele maatschappelijke organisatie. Anderen zijn voetballer 

geworden bij HVV Laakkwartier. We zijn lid geworden van I’M Binck, een buurtplatform in Binckhorst 

van ondernemers, organisaties en buurtbewoners en hebben met bewoners kennis gemaakt met 

het Hand-in-Hand refugeeproject Den Haag, een kerkgemeenschap voor Nederlanders, expats en 

vluchtelingen. 2 statushouders doen vrijwilligerswerk bij Gered Gereedschap. Zij knappen 

gereedschap op voor een nieuw leven in Afrika. Enkele statushouders gingen naar een 

vrijwilligersbeurs ter informatie voor (verplicht) vrijwilligerswerk.  

 

En breien!  

Er is op de Pomstationsweg-Scheveningseweg een samenwerking  gestart met de HWW 

zorginstelling Eshoeve en Welzijn Scheveningen. Contact met Nederlanders: op beide locaties 

worden statushouders gestimuleerd om Nederlandse conversatielessen te gaan volgen in de 

Badhuisstraat, een van de locaties van Welzijn Scheveningen. We zijn aangesloten bij Buitenproject 

Mondriaan Pompstationsweg: huiswerkbegeleiding, conversatieoefening, discussie en spel. 2 

statushouders doen vrijwilligerswerk bij HWW zorginstelling. Er wordt gewerkt aan meer plaatsing 

van vrijwilligers bij diverse instellingen in de buurt.  

En... een buurvrouw gaat een brei-avond organiseren!   

 

Werkervaringsplek 

Vanaf september is een medewerker het team van de Sumatrastraat komen versterken in het kader 

van een werkervaringsplek. Zij heeft als taak het contact met de vrijwilligers te versterken en nieuwe 

koppelingen te maken tussen bewoners en vrijwilligers. Daarnaast is ze bezig met het opzetten van 

nieuwe activiteiten/initiatieven. Bijvoorbeeld met stichting Present en Reach&Teach. 

 

De Nederlandse taal 

Cruciaal bij het zelfstandig en onafhankelijk worden en inburgeren in een nieuw land is zorgen dat je 

kunt communiceren. We investeren daarom veel in ‘taal’. We proberen voor elke statushouder een 

(taal)maatje te organiseren. Dat is soms moeilijk, maar Voor Welzijn en Welzijn Scheveningen helpen 

met het zoeken naar taalmaatjes. Samen met Taaltijd checken we welke (oud)cursisten hulp kunnen 

krijgen bij het afronden van de inburgering. We hebben TV’s aangeschaft die we vooral 

programmeerden op Nederlandse programma’s. We stimuleren de statushouders daarmee om niet 

alleen te kijken naar programma’s in de eigen taal, maar vooral naar de Nederlandse uitzendingen.  
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Samen TV kijken! 

We hebben op de Koolwitjelaan voor vijftien huisjes een TV aangeschaft en een voor 

gemeenschappelijk gebruik in de ‘keet’ (gemeenschappelijke ruimte). In elk huis hangt dus nu een 

TV. We hebben al gehoord dat er ook (samen) naar het nieuws gekeken wordt. De samenleving 

komt hiermee dichterbij.  

 

Geen taalmaatjes genoeg 

Eens per week wordt er op de Jupiterkade twee uur Nederlandse les gegeven, om in een vertrouwde 

omgeving Nederlands te oefenen, vooral het praten. Het is een kleine groep waardoor er veel 

individuele aandacht gegeven kan worden. 4 statushouders hebben een taalmaatje via 

Gildesamenspraak. We bieden dit actief aan iedereen aan. Maar ... er is een wachtlijst, we hebben 

nog steeds niet genoeg taalmaatjes.  

 

Taalcoaches getraind 

In samenwerking met Taaltijd en Welzijn Scheveningen organiseerden we op de Pompstations-

weg-Scheveningseweg een training voor vrijwilligers die taalcoach willen worden. Als gevolg 

hiervan hebben dertien statushouders nu een taalcoach. Een aantal buren hebben we óók bereid 

gevonden om taalcoach te worden.  

 

Kennismaken met de omgeving  

Met een nieuwe statushouder voeren we een standaard intakegesprek. We kijken daarna of we een 

statushouder die al langer op de locatie woont aan de nieuwe bewoner kunnen koppelen. En we 

maakten een informatieblad (een zogenaamd A4tje) met de belangrijke adressen van supermarkten, 

vervoer, apotheek etc. Alleen als het nodig is gaan we een keer mee naar bijvoorbeeld de huisarts voor 

de inschrijving.  

 

Bibliotheek 

Op 10 december ‘de dag van de mensenrechten’ heeft de Jupiterkade samen met de Bibliotheek 

Hobbemaplein Den Haag een activiteit georganiseerd met Syrisch eten en ontmoetingen.  

 

Madurodam 

Met statushouders van de Pompstationsweg-Scheveningseweg hebben we Madurodam, Sea Life 

en het Gemeente museum bezocht. Met nieuwkomers doen we een toer langs belangrijke plekken 

in de wijk: Bibliotheek, stadsdeelkantoor Scheveningen, Albert Heijn. Aldi, Action, Welzijn 

Scheveningen, Huisartsenpost en apotheken.  
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Dagbesteding 

Dagbesteding is een vast onderdeel in de gesprekken met de statushouders. We stimuleren hen om 

naar activiteiten in de buurt te gaan, werk te zoeken, naar school te gaan of maatschappelijk iets te 

gaan betekenen. Verschillende statushouders zijn op en buiten de locatie actief, bijvoorbeeld als tolk, 

bij voetballen, of het coachen van leeftijdgenoten. We huurden bijvoorbeeld een sporthal af en kochten 

educatieve spellen en boeken waar de statushouders gebruik van kunnen maken (in de 

gemeenschappelijke ruimtes). Een aantal statushouders wordt opgeleid bij EXPEX tot coach voor 

leeftijdsgenoten. In totaal haalden acht jongeren bij EXPEX hun diploma. De uitreiking was feest: 

statushouders van de Koolwitjelaan, van de Sumatrastraat en van de Pompstationsweg hebben het 

gehaald. We willen deze peer-to-peer coaches inzetten binnen Migrascoop.  

 

Muziek en ICT 

Twee statushouders van de Jupiterkade krijgen gitaarles van een Nederlandse vrijwilliger van een 

kerk in Den Haag. Unity in Diversity (ICT cursussen Den Haag): een aantal statushouders hebben 

gebruik gemaakt van de gratis ICT cursussen die zij aanbieden. Dit vergroot hun kansen op school 

en de arbeidsmarkt.  

 

Buitenproject Mondriaan 

Een aantal jongens op de Scheveningseweg heeft een bijbaan gevonden voor de zomer. 

Statushouders kunnen gebruik maken van de PC lessen die op de Jupiterkade gegeven worden 

door Stichting Anton Constandse. We zijn aangesloten bij Buitenproject Mondriaan 

Pompstationsweg: huiswerkbegeleiding, conversatieoefening, discussie en spel.  

En elke vrijdag gaan we nu voetballen. 

 

Peer-coaches 

Drie bewoners van de Sumatrastraat hebben de training van Beyond Borders gevolgd. Ze zijn 

opgeleid tot peer-coach en voorlichter en alle drie gecertificeerd. De eerste voorlichtingen zijn door 

hen al gegeven op scholen.  

 

Stagnaties in het proces van inburgering 

Een van onze taken is het signaleren en rapporteren van stagnaties in het proces van inburgering aan 

de gemeentelijke casusregisseur en betrokken instellingen. Knelpunten worden besproken met de 

gemeentelijke casusregisseur. Samen met de trajectbegeleider en de woonbegeleider leggen we voor 

nieuwe statushouders contact met scholen waar hij of zij voor het volgen van het inburgeringtraject 

wordt aangemeld. Zo kunnen we de voortgang van het inburgeringtraject van iedere statushouder 

volgen. En in de teams informeert iedereen de statushouders continu over het belang van inburgering.  

 

Op verzoek van de Koolwitjelaan zijn twee taalaanbieders (TAMA/NOVUM) bereid om de 

inburgeringcursus ook in het weekend en dichtbij de statushouders (Piet Vinkcentrum) te 

organiseren, vooral voor de doelgroep die overdag werkt of een opleiding volgt. twee jonge 



 

22 
Jaarrekening 2018 Stichting Migrascoop 
 

statushouders op de Koolwitjelaan zijn nog niet begonnen aan inburgeren of enige vorm van 

participatie. De gemeente heeft deze jongens ook in het oog en gaat hun uitkering korten.  

Zodra zij toch wel weer willen inburgeren en participeren, zullen we hen hierin begeleiden.  

 

Twee statushouders met weerstand op de Scheveningseweg zijn nu toch gestart met school.  

Vijf dreigden in de gevarenzone terecht te komen (zij hebben nog minder dan één jaar de tijd en tot 

nu toe geen examen afgelegd). We hebben ze intensief begeleid en hebben gezorgd dat ze tijdig 

zijn aangemeld voor de benodigde examenonderdelen. 

 

Openbaar vervoer en fiets, fiets- en zwemlessen 

Verschillende statushouders hebben een OV kaart. We kochten fietsen en de actieve statushouders 

met weinig geld konden er een kopen voor een symbolisch bedrag. We wilden ze niet gratis geven, 

want wij hebben er ook voor betaald; ook om duidelijk te maken dat het wel degelijk goede fietsen zijn.  

 

‘Fiets voor niets’ 

Op de Koolwitjelaan hebben we contact met 'fiets voor niets' (Fietje Schelling) waar statushouders 

een fiets kunnen opknappen en deze daarna gratis meekrijgen.  

 

Fietsles 

Een buurtbewoner van de Pompstationsweg heeft zich aangemeld om fietslessen te geven. Bijna 

alle statushouders hebben een fiets en maken er gebruik van. We hebben vijf fietsen gekocht. Bij 

het ter beschikking stellen hanteren we het criterium van urgentie: hij is nodig voor school of werk, 

of bij een beperkte mobiliteit.  

 

Fietsenwerkplaats 

Op de Sumatrastraat hebben we een fietsenwerkplaats, waar de hele buurt zijn fiets kan laten 

repareren.  

 

We ontwikkelden met statushouders een mobiele fietsenreparatie werkplaats voor wijkbewoners 

rond de Pompstationsweg. We hebben een fonds gevonden voor de bakfiets waar de werkplaats in 

wordt geplaatst, nu onderzoeken we of er een garantiebaan (stipbaan) aan gekoppeld kan worden. 

Vanuit de Pompstationsweg is een werving uitgezet bij wijkvereniging Benoordenhout. 

 

Zwemmen  

Wat betreft het organiseren van zwemlessen, dat is tot nu toe nog niet gelukt. Uit contacten met de 

zwembaden bleek dat de statushouders - net als iedereen - op een wachtlijst geplaatst worden, die bij 

alle zwembaden een half jaar is. We hopen daar een oplossing voor te vinden in 2019.  
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4. AFSPRAKEN EN TOEZICHT HOUDEN OVER HET GEBRUIK VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN (O.A. OP AANGEVEN VAN DE BEHEERDER) 
 

Hygiëne en veiligheid 

Aan de hand van de norm over hygiëne in huis voeren de woonbegeleiders wekelijks controles uit. 

Tijdens deze controles wordt ook gelet op technische mankementen in en rondom de huizen en kamers. 

De taak van de woonbegeleiders is dat zij aansturen op een goede hygiëne in en om het huis. Zie ook 

bij kerntaak 1.  

 

Controles 

We voeren de controles op de Koolwitjelaan consequent uit op de tijden die we hebben aangegeven. 

Niet elke bewoner is hier blij mee: die ziet het als een inbreuk op zijn privacy.  

Velen voelen zich niet verantwoordelijk voor het netjes houden van de algemene ruimtes. Dit komt 

doordat er ca. 8 mannen in een huis geplaatst zijn, ze kennen elkaar niet en zijn soms ontevreden 

met waar en hoe ze wonen. En onenigheid over wie wat doet. Dit blijft voor ons een aandachtspunt. 

Na een klacht over privacy is de afspraak gemaakt dat we nu op twee tijdstippen in de week binnen 

kunnen lopen in elk huis. Buiten deze tijstippen om bellen we aan, of vragen via de telefoon om 

toestemming. De huizen die niet schoon zijn, blijven we dagelijks controleren. 

 

Huisregels 

Op de Jupiterkade zien we deze opdracht breder dan alleen het gebruik van de gemeenschappelijke 

ruimten, namelijk ook in de huisjes zelf, op het terrein of in de nabije omgeving. Hier maakten we 

afspraken over en daar houden we toezicht op. We hebben huisregels, iedereen houdt zich daaraan 

en wordt hier zonodig op gewezen. De woonbegeleider en huismeester zijn de voortrekkers hierin, 

ook voor de algemene ruimte.  

 

Huurderscommissie 

De huurderscommissies van de Pompstationsweg – Scheveningseweg hebben hier een rol in.  

Het schoonhouden van de Scheveningseweg is nog steeds een uitdaging (zie Kerntaak 1). In 

overleg met de huurderscommissie wordt een schoonmaakbedrijf ingezet voor het schoonmaken 

van de algemene ruimtes. De kosten worden verhaald op de huurders.   

 

Thuiskomen 

Iedere verdieping op de Sumatrastraat heeft een gezamenlijke huiskamer. Beneden is een 

inloopplek – soort huiskamer met als het team er is koffie, thee, spelletjes en boeken. De ruimte  

wordt gebruikt voor huiswerk en gezellig napraten – ‘thuiskomen’ - aan het eind van de middag na 

school, en buren lopen er regelmatig binnen. Voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke 

ruimtes is een rooster gemaakt.  
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5. ADVISEREN OVER HET PLAATSINGSPROCES EN BEGELEIDING BIJ 
SLEUTELOVERDRACHT 

 

Groepsdynamiek  

Ten behoeve van de groepsdynamiek is het belangrijk dat er bij het plaatsen van nieuwe statushouders 

op een locatie rekening gehouden wordt met de samenstelling van de groep mensen die een huis, een 

etage of gang moeten delen. Hierover wil het Migrascoopteam graag adviseren.  

Het meest gehoorde advies: let op goede spreiding van leeftijden, en maak een mix van mannen, 

vrouwen en gezinnen. Als in een huis bijvoorbeeld een grote groep met enkel mannen woont, proberen 

we tenminste wat spreiding van leeftijden te krijgen. We bespreken ook de mogelijkheid om vrijgekomen 

huizen aan gezinnen toe te wijzen. We vroegen daarom een enkele keer om te mogen schuiven met de 

kamerverdeling. Goede groepsdynamiek komt ten goede aan de veiligheid, de rust en de ontwikkeling 

van de statushouder richting zelfstandigheid.  

 

Gezinnen 

Er komen op de Jupiterkade nu ook stellen wonen, dus mensen die op de en of andere manier een 

relatie hebben; broers, of echtparen. Deze stellen worden dan gezien als zelfstandig wonenden, in 

tegenstelling tot de huidige populatie, dit zijn onzelfstandig wonenden. Dit is goed gegaan bij de 

inhuizing van de veertien nieuwe statushouders op de locatie. De Jupiterkade leent zich niet voor 

gezinnen met kleine kinderen (t/m 12 jaar), omdat er geen geschikte faciliteiten in de buurt zijn. 

Kinderen vanaf dertien jaar zouden wel kunnen, er zijn scholen in de buurt. We krijgen binnenkort 

een baby, dat is gelukkig dus voorlopig geen probleem.  

 

Gemengde groep 

Pompstationsweg – Scheveningseweg: ons advies voor het plaatsingsproces: plaats een 

gemengde groep, mannen en vrouwen, ouderen, jongeren en van verschillende afkomst. Dat 

verruimt de mogelijkheden van de statushouders. Alleen vrouwen vanuit een enkele etnische 

achtergrond bij elkaar plaatsen – bijvoorbeeld - lijkt verstandig maar beperkt de mogelijkheden voor 

ontwikkeling. Men blijft steken in de eigen groep, burgert niet in, leert geen nieuwe taal en ontmoet 

geen nieuwe mensen.   

 

De kamer in orde 

We zorgen ervoor dat voor een nieuwkomer de kamer in orde is voordat er voor de woonruimte getekend 

wordt. Wij zijn aanwezig bij het tekenen. We pakken de begeleiding op, pas wanneer de persoon ook 

daadwerkelijk bij ons komt wonen. Binnenkort gaat VWN ons ook terugkoppeling geven over de 

inregeldag, en vertelt ons over welke zaken de nieuwkomer is ingelicht. Dan kunnen wij inspelen op de 

dingen die nog geregeld of verteld moet worden. We werken aan duidelijker huurcontracten want wij 

willen de bewoners eenvoudig kunnen wijzen op zijn/haar plichten.  
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Hulp bij inrichten 

De basisinventaris wordt op orde gehouden door de woonbegeleider, mankementen worden 

doorgegeven aan de verhuurder.  

 

6. VERBINDEN EN TOELEIDEN NAAR INITIATIEVEN DIE LEIDEN TOT DUURZAME 
CONTACTEN MET DE BUURT EN VRIJWILLIGERS. 
 

Verbinden en verbinden! 

We hebben het hier over contact tussen statushouders, ondernemers, omwonenden en andere 

belanghebbenden. We organiseren en verbinden daar waar we mensen en organisaties vinden die iets 

kunnen betekenen voor de statushouders. En andersom, waar we zien dat de statushouders iets kunnen 

betekenen in de maatschappij, zijn wij geïnteresseerd. Dat zoeken we actief. We hebben hierdoor een 

groot arsenaal aan samenwerkingen en samenwerkingspartners opgebouwd in de korte periode dat wij 

statushouders begeleiden. Een kijkje in dit arsenaal kunt u nemen in de lijst ‘samenwerkingspartners’ 

onderaan dit jaarverslag. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden, we staan ook open voor nieuwe 

verbanden, projecten en uitdagingen. Per locatie is de lijst met activiteiten te lang om hieronder te 

worden genoteerd, dus ook hier vindt u weer een kleine verzameling highligts.  

 

Sporten 

Elke donderdag huurt Migrascoop Koolwitjelaan de sporthal in Ypenburg, om samen te kunnen 

sporten met buurtgenoten. Er is een vast groepje statushouders dat daar trouw naar toe gaat, zo 

ook een viertal buurtbewoners. We hopen er steeds meer buurtgenoten te ontmoeten.  

 

Voetballen 

Op 1 juli was er een voetbaltoernooi in het ADO stadion. Dit was dankzij de winnaar van het Stadslab 

georganiseerd. Hier deden twee teams van de Koolwitjelaan, teams van jongeren, buren en 

omwonenden en ook een aantal spelers van ADO aan mee. Er deden 23 statushouders mee.  

Op 6 juli was er een voetbaltoernooi ‘Voetbal Verbindt’, waar ook Migrascoop met een team aan 

meedeed. Drie maal per week wordt nu in de wijk gevoetbald met onze jongeren. Twee maal per 

week: één maal met begeleiding tussen statushouders en jongeren en één maal zelfstandig. Daar 

waar eerst problemen op het voetbalveldje waren, zijn deze door het samen sporten opgelost. 

 

Gereedschap redden 

We maakten kennis met de buren van de Jupiterkade, waaronder de organisatie ‘Gered 

gereedschap’, waar nu twee statushouders vrijwilligerswerk doen, en met de zorgorganisatie HWW 

zorg die naast onze locatie gevestigd is. Er is een begin gemaakt met inrichten en afmaken van een 

huisje dat speciaal wordt gebruikt voor sociale activiteiten. Doel: een ontmoetingsplek voor en door 

bewoners van de Jupiterkade en mensen uit de omgeving. We halen buiten naar binnen, en binnen 

naar buiten. De ruimte kan worden gebruikt voor Nederlandse conversatieles, voorlichting, sociale 

activiteiten zoals spelletjes of koken. Het Leger des Heils maakt hier nu ook gebruik van.  
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Babysitten en fietsen repareren 

Op de Pompstationsweg hebben we een aantal buren kunnen betrekken bij activiteiten in het pand. 

Eerder meldden we al: een buurvrouw organiseert één keer per week een breiavond.  

Vier buurvrouwen zijn taalcoach geworden voor onze bewoonsters. Drie buurvrouwen 

ondersteunen de aanstaande (twee) moeders met diverse zaken voor de baby (vervoer, 

babyspullen). Bijna alle SH hebben meegedaan aan activiteiten buitenshuis. En om de sociale kaart 

van Den Haag te leren kennen. In het bijzonder de vrouwen durven zelf nu buitenactiviteiten te 

ondernemen. Het gaat bijvoorbeeld om het Praatcafé (Hand in Handproject), Mix en Match 

activiteiten van Present Den Haag, Zumba en sportactiviteiten. De bakfiets 

(fietsenreparatiewerkplaats) is aangeschaft en deze zal in het eerste kwartaal van 2019 

operationeel zijn. 

 

Wegwijs in de sociale kaart van de gemeente Den Haag 

Het team van Migrascoop heeft eerst zelf zorg gedragen voor bekendheid en het aangaan van 

samenwerkingsrelaties met de sociale partners. We vergaren informatie voor contacten en delen die 

met onze statushouders. Op dit thema werken we aanbodgericht: we hangen info op en delen info actief 

met de statushouders. 

 

Burendag 

Vanuit de fondsen leverde de Koolwitjelaan niet alleen een bijdrage ‘in natura’ door mee te werken, 

maar ook leverden we een financiële bijdrage aan de burendag in de buurt. We sloten aan bij de 

organisatie die onder de bezieling van Martin v.d. Berg, een buurman van de locatie (Stichting 

Bestaansrecht) groots werd opgezet. Het thema: de buren heten de nieuwe buren welkom’’! 

Ondanks het natte weer werd het een groot succes. Er waren in totaal zo’n 80 mensen naartoe 

gekomen, waarvan 6 gezinnen (onze nieuwe buren). Er is ook een afterparty van de burendag 

georganiseerd. Tijdens deze kleine barbecue hebben Voor Welzijn en Present Den Haag hun 

komende en lopende projecten kenbaar gemaakt. De grote tafelvoetbal was er weer: veel plezier! 

 

Tweede Kamer 

Begeleiders van de Koolwitjelaan organiseren soms individueel en soms met zijn tweeën een 

bezoek aan centrum Ypenburg voor kennismaking met bibliotheek en zorg. We organiseerden een 

aantal uitstapjes: het vuurwerkfestival, het Gemeente museum en de Pier. Binnenkort volgt het 

Escher museum, een bezoek aan de Tweede Kamer en Sea Life.  

  



 

27 
Jaarrekening 2018 Stichting Migrascoop 
 

 

Kerk en welzijnsorganisaties 

We hebben contact met diverse buurtbewoners/bedrijven rond de Jupiterkade die op incidentele 

basis iets willen doen (waaronder zorginstelling HWW zorg: om de hoek). We zoeken samenwerking 

met buurtbewoners, maatjes, welzijn, ondernemers en andere organisaties. We zoeken expats in 

Voorburg. We hebben regelmatig contact met een kerk in Den Haag en daar gaan onze 

statushouders regelmatig naar toe. We zoeken samenwerking met REAKT-Parnassia en 

welzijnsorganisaties. En bij andere relevante organisaties in de buurt. Onder andere Mooi Welzijn, 

Gilde/Samenspraak, Taal aan Zee.  

 

Samen lunchen 

Voor de nieuwkomers organiseerden we op de Pompstationsweg een toer langs belangrijke plekken 

in de wijk: Bibliotheek, stadsdeelkantoor Scheveningen, Albert Heijn. Aldi, Action, Welzijn 

Scheveningen, huisartsenpost en apotheken. De GGD organiseerde met Migrascoop en Almaz 

Tesfagerges een uitje voor de dames. 6 dames gingen mee: bezoek aan Tweede Kamer, bezoek 

Grote Kerk, samen lunchen in de stad, bezoek centrale bibliotheek. Dit uitje was ter voorbereiding 

op de zes trainingen die we organiseerden op de Pompstationsweg. Met statushouders van beide 

locaties (ook Scheveningseweg) hebben we Madurodam, Sea Life en Gemeente museum bezocht.  

 

Fietsenwerkplaats 

Buurtbewoners van de Sumatrastraat weten onze werkplaats voor fietsen te vinden en zijn 

enthousiast over het initiatief. Mede door de inzet van een vrijwilliger die erover schrijft in de 

buurtkrant. De openingstijden van de fietsenwerkplaats zijn gewijzigd: de maandagmiddag en bij 

drukte ook de donderdagmiddag. De werkplaats wordt nu bezet door twee vrijwilligers 

(statushouders) en twee vrijwilligers (buurtbewoners). Er wordt nog gezocht naar een derde 

dagdeel.  

 

Faciliteren / inschakelen van hulp van een  tolk 

Binnen de teams spreken medewerkers meerdere talen, of kunnen statushouders voor elkaar tolken, 

waardoor de inzet van een tolk tot nu toe, behoudens een enkele keer via de GGD, niet noodzakelijk is 

geweest. 

 

Ervaringsdeskundig 

Regelmatig wordt op de Pompstationsweg een statushouder ingezet als tolk voor de 

medebewoners.  

Eén statushouder zet zich nu in voor de anderen, als ervaringsdeskundige. Zij helpt de begeleiders 

van Migrascoop bij gesprekken met SH met weerstand.  
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Gebruik van het buurthuis 

Een buurthuis is dé plek in de wijk waar mensen samenkomen en activiteiten organiseren, voor eigen 

plezier en ook voor de leefbaarheid van de omgeving. Wij stimuleren dus het gebruik van de buurthuizen 

nabij de locaties, maken afspraken met beheerders over de mogelijkheden en kijken of het aanbod van 

een buurthuis een goede match kan maken met de beleefwereld de overwegend jonge statushouders.  

 

Piet Vink Centrum 

Het Piet Vink Centrum in Ypenburg, is voor de Koolwitjelaan het meest toegankelijk en 

laagdrempelig. Migrascoop mag gratis gebruik van de ruimtes maken. In het Piet Vinkcentrum is 

bijvoorbeeld een soos waar onder toezicht gebruik van gemaakt kan worden, gratis fitness, en er 

zijn PC internetfaciliteiten. We kregen een rondleiding en statushouders verwijzen we er naar toe. 

Steeds meer statushouders weten de weg nu naar dit wijkcentrum.  

 

Aantrekkingskracht 

Bij de Jupiterkade is het tot nu toe nog niet gelukt om statushouders aan een buurthuis te koppelen. 

De aantrekkingskracht is nog niet groot genoeg. Voor Welzijn wordt ingeschakeld om de 

mogelijkheden te verkennen. 

 

Zumba 

Er is voor de Pompstationsweg-Scheveningseweg contact gelegd met Welzijn Scheveningen. 

Statushouders kunnen deelnemen aan zumba lessen, er zijn taalcoaches en gelegenheid voor 

gezamenlijk koken met de buren. In samenwerking met Welzijn Scheveningen mogen 

statushouders nu deelnemen aan verschillende activiteiten in het Kalhuis en op andere locaties. 

 

7. SIGNALEREN VAN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE EN WARM OVERDRAGEN NAAR DE 
RELEVANTE PROFESSIONAL (EN EXTRA BEGELEIDING VAN KWETSBARE 
JONGEREN WAARONDER EX-AMV’ERS) 
 

Signaleren van de behoefte aan andere maatschappelijke begeleiders, jobcoaches en 

taalcoaches 

Vanuit het casusoverleg, in samenwerking met het sociaal wijkteam statushouders en met specifieke 

zorgaanbieders zoeken we naar gerichte ondersteuning als die nodig is. Onze begeleiders op de locatie 

zijn aanspreekpunt voor de betrokken organisaties. Als het nodig is, zorgen we voor warme overdracht 

naar de relevante stakeholder. Voorstel: laten we een ketendag organiseren voor ketenpartners om 

deze rapporten en conclusies te vertalen naar Haags lokaal beleid. 

 

We gebruiken op de Koolwitjelaan het opgebouwde netwerk (zie samenwerkingspartners achteraan 

dit rapport) en focussen ons in eerste instantie op inburgering, zodat nieuwe instroom tijdig 

aangemeld kan worden. ROC Mondriaan organiseerde speciaal voor ons een rondleiding en een 

werkbijeenkomst om vanaf het nieuwe schooljaar intensief samen te kunnen werken.  
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In het kader van voorlichting is vanuit de Jupiterkade contact gelegd met de GGD over het geven 

van voorlichting op het gebied van seksualiteit en gezondheid. Binnenkort wordt de eerste 

bijeenkomst gepland op locatie, voor de groep van negen Eritreërs.   

 

Op de Sumatrastraat heeft een aantal statushouders financiële problemen en/of psychische 

klachten. Zij worden toegeleid naar de juiste hulpverlening. Sinds juni hebben de bewoners een 

vaste contactpersoon bij de gemeente. Sommigen zijn tussentijds doorverwezen naar een andere 

contactpersoon, i.v.m. de fase waarin zij zitten. Er is een kort lijntje met de participatiecoach. Die 

goede communicatie komt de bewoners ten goede. Ook is er goed contact met de coördinator 

sociaal team statushouders, met name voor specifieke situaties en voor de mensen met een MWA.  

 

Afstemmen en waar nodig aanmelden bij sociaal team via meldcode i.g.v. gesignaleerde 

zorgbehoefte (sociaal – medisch – financieel) 

Wanneer het nodig is wordt bij de gemeente (WMO-loket) een maatwerkarrangement (MWA) 

aangevraagd voor extra begeleiding van statushouders. Dit gebeurt door middel van een meldcode bij 

het sociaal team. In de periode tussen een melding en de toekenning van het MWA begeleiden wij de 

betrokken statushouder intensiever.  

Op 31 december werden negentien mensen door Migrascoop ambulant begeleid met een MWA.  

Van die negentien mensen wonen zeven niet op een van de locaties, maar verblijven zelfstandig elders 

in Den Haag. De verwachting is dat er in het komende jaar meer statushouders een MWA nodig zullen 

hebben voor extra ondersteuning.  

 

Voor drie statushouders op de Koolwitjelaan is het sociaal fonds aangevraagd, twee van hen 

hebben dit ook toegewezen gekregen.  Eén aanvraag was nog in behandeling. In het overleg van 

het Sociaal Team Statushouders en ook het locatie overleg horen we dat sinds Migrascoop het 

sociaal beheer en de maatschappelijke begeleiding doet, er minder meldcodes worden aangemaakt 

en ook dat er geen incidenten of klachten zijn in de wijk. 

 

Twee bewoners van de Jupiterkade zijn besproken bij het sociaal team statushouders, omdat wij 

ons zorgen maakten over hen (kwetsbare indruk en/of weinig zelfinzicht qua leerbaarheid). Er waren 

vier notoire laatbetalers, met de meeste van hen is een regeling getroffen. MVGM houdt evt. 

rekening met uitzetting. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat je gewoon huur moet betalen, net 

als iedereen. Hier spreken we de statushouders regelmatig op aan en we stimuleren hen om tot 

een betalingsregeling te komen.  
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Signaleren en rapporteren van trends en ontwikkelingen aan de gemeente en betrokken 

instellingen 

Dit is standaard onderdeel van ons werk. We maken wekelijks rapportages met meldingen. Er zijn dus 

diverse rapporten beschikbaar waarin knelpunten beschreven zijn. Die rapporten delen we met de 

gemeente en met betrokken instellingen. 

 

Wijkagent 

Op de Koolwitjelaan was het - ook rond de jaarwisseling - erg rustig. Dit is ook wat we altijd van de 

politie horen op de overleggen. De politie is blij met ons op locatie. De wijkagent komt wekelijks 

even bijkletsen en koffiedrinken. Niet omdat het nodig is, maar voor de goede contacten. Wanneer 

wij signalen hebben over evt. radicalisering, worden die serieus opgepakt.  

 

Huurachterstand 

Hier hebben we op de Jupiterkade hard aan gewerkt. Het begint met vertrouwen winnen, 

inventariseren van de achterstand en daarna een betalingsregeling treffen. Knelpunt voor velen was 

ook de overstap van een uitkering naar studiefinanciering, daar letten we nu extra op. 

 

Signaleren van zorgbehoefte, radicalisering, huiselijk geweld enz.  

Migrascoop wordt inmiddels betrokken bij de overleggen van de sociale wijkteams. We werken met de 

meldcodes in verband met de WTOS problemen die we zijn tegengekomen. Een samenwerkingsrelatie 

met I-Psy, stichting Anton Constandse en het dedicated team is gelegd. Het dedicated team draait mee 

in het sociaal team voor statushouders en wordt ingevlogen bij multiproblematiek. De meeste 

medewerkers van Migrascoop volgden een training in het opvangen van signalen van problemen. Vanuit 

de gemeente is er aanbod voor instructie (protocollen) en aanvullende training (Veiligheidshuis). Er is 

een vaste afspraak gemaakt, geldend voor alle medewerkers van Migrascoop: bij vermoedens van 

extremisme of radicalisering maken we altijd een meldcode aan. 

  

Radicalisering en huiselijk geweld 

3 statushouders van de Koolwitjelaan zijn gemeld wegens signalen van radicalisering. 1 persoon is 

in beeld wat betreft signalen huiselijk geweld. Deze persoon wordt besproken in het sociaal team. 

Vanuit de gemeente is er aanbod voor instructie (protocollen) en aanvullende training 

(Veiligheidshuis) op deze thema’s. We onderzoeken hoe we hier gebruik van kunnen maken.  

 

25 van de dertig statushouders van de Jupiterkade zijn 27 jaar of jonger en vallen in de doelgroep 

ex-AMVer. Twee extra kwetsbare jongeren volgen we met extra aandacht: één van hen krijgt 

begeleiding van Stichting MEE, de andere zou daar ook naar toe moeten kunnen. Dus beide krijgen 

ze extra aandacht en begeleiding. Deze jongeren moeten/kunnen (nog) niet zelfstandig de wijk in; 

zij hebben mensen rond zich nodig die verder kijken dan de volgende dag. 
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Voorlichting van Almaz op de Pompstationsweg: naast haar werk voor het consultatiebureau Den 

Haag en Moeders informeren Moeders (MIM) gaf Almaz voorlichting over allerlei zaken: seksualiteit, 

voorbehoedsmiddelen, vrouwenbesnijdenis, gezondheid algemeen en  gezonde voeding en de 

menstruatiecyclus. We hebben een training georganiseerd (boekje als eindresultaat) 

 

Stimuleren meewerken aan TBC screening GGD 

Dit is bij geen van de bewoners van de locaties nodig geweest.  

 

Uitnodigingen van de GGD aan statushouders worden door ons op de Koolwitjelaan toegelicht zodat 

men inziet dat iets urgent is of preventief. In april is er een actie scabiës geweest GGD / Staedion / 

Migrascoop. De scabiës is niet teruggekomen. 

 

Nazorg van ex-AMV’ers en andere kwetsbare jongeren (18 – 27 jaar). Hier verstaan we onder: het 

versterken van de zelfredzaamheid, het vergroten van de participatie, het stimuleren van de 

inzetbaarheid van –talent en potentie onder de doelgroep, vergroten van het netwerk van de 

jongere, waar nodig toe leiden naar psychische ondersteuning of zorg.  

Er is wekelijks contact met de schoolmaatschappelijk werkers en docenten, met name voor de 

doelgroep van de ex-AMV’ers (ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen). De statushouders van 

18 – 19 jaar hebben extra begeleiding nodig. De grootste ondersteuningsbehoefte ligt bij financiën, 

administratie en scholing. Ook hebben aandacht nodig: post, dagbesteding, activiteiten, hygiëne in huis 

en inburgering. Migrascoop neemt deel aan het ISK/ESK (internationale/entree schakel klas) -overleg 

op het ROC Mondriaan. Ook zijn we uitgenodigd om bij het overleg tussen verschillende organisaties 

die  betrokken zijn bij de begeleiding van (ex)AMV-ers aanwezig te zijn. Wij begeleiden de 

statushouders, maar onze taak is stimuleren en coachen. 

 

Vuurwerk 

Een jongen van de Koolwitjelaan is gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk in het centrum. 

Hij heeft geluk gehad dat het goed is afgelopen en dat hij zijn zicht weer terugkrijgt.  

 

Schulden 

Statushouders in de leeftijd 18-27 jaar op de Koolwitjelaan hebben vaak een betalingsachterstand 

of een schuld. Bij de jongeren gaat het vaak om huurachterstand, zorgverzekering en problemen 

met DUO (bij de ouderen gaat het eerder over terugbetalingsregelingen wanneer ze hebben 

gewerkt). Per individu is in beeld om hoeveel schuld het gaat. Het veranderen van studieniveau of 

het stoppen met studie blijkt bijvoorbeeld lastig voor veel bewoners. Hier helpen we met voorlichten, 

aanvragen en/of stopzetten van studiefinanciering en ook het inschrijven bij scholen. We nemen het 

niet over, maar begeleiden de statushouders naar oplossingen en motiveren ze om zelf 

verantwoordelijkheid te nemen.  
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Talent ontwikkelen 

Hierboven zagen we eerder – bij verschillende thema’s - dat statushouders zich ontpoppen tot peer-

coach, voetballer, fietsenmaker, tolk, cateraar, timmerman of evenementenorganisator. We weten dat 

wanneer je met je talent aan de slag kan, als je kunt gaan doen waar je goed in bent, meer kans hebt 

om te slagen.  

Wij hebben daar oog voor. Voor onze netwerken zoeken we dan ook altijd partners die kunnen helpen 

om de talenten van onze statushouders uit de verf te laten komen.  

We werken daarom op de locaties graag met ‘werkervaringsplekken’: we schakelen statushouders die 

de capaciteiten hebben ook in op de locatie. Zij worden uitgenodigd om een handje te helpen bij het 

helpen van medebewoners; en dat is op vrijwillige basis (tolken, hand- en spandiensten). 

 

De helft van de statushouders op de Jupiterkade volgt een vorm van school, variërend van 

intensieve taalles, inburgering, entreeopleidingen tot intensieve Engelse les op de universiteit.    

 

Eén statushouder van de Pompstationsweg zet zich nu in voor de anderen, als 

ervaringsdeskundige. Zij helpt de begeleiders van Migrascoop bij gesprekken met SH met 

weerstand. En een aantal hielp mee aan het organiseren van de burendag.  

 

Beyond Borders heeft aan de Sumatrastraat in de zomer twee bijeenkomsten georganiseerd, voor 

de opstart en werving van een nieuw peer-coaching programma. Ze gaan jonge statushouders 

trainen om voorlichting en ondersteuning te geven aan andere jonge statushouders. Er waren 

jongeren van verschillende locaties, van de Sumatrastraat hebben zich drie bewoners aangemeld. 
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1.6 Profiel van de organisatie 

 

Algemene Identificatiegegevens 

De Stichting Migrascoop creeert huisvesting en ondersteuning voor migranten die statushouder zijn. 

Het betreft professionele begeleiding en er wordt maatwerk geleverd voor individuele begeleiding op 

integratie, inburgering & opleiding en participatie en/of toeleiding naar werk. Er wordt aandacht 

geschonken aan statushouders met gezondheidsproblemen en er wordt een actieve bijdrage geleverd 

aan het vraagstuk over een fundamentele oplossing van het migrantenprobleem. 

 

De Stichting is een burgerinitiatief en legt de nadruk op kleinschaligheid en de menselijke maat. In de 

praktijk kan heir echter niet altijd aan worden voldaan, omdat de gemeente Den Haag grote groepen 

statushouders kent die nu nog onzelfstandig wonen in een straat naast elkaar of in een gebouw zijn 

ondergebracht. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun 

werkzaamheden. 

 

De Stichting heeft een ANBI status. 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

De raad van bestuur wordt gevormd door drie personen, mevrouw G.A.M. Zaat, de heer B.T.M. Steins 

Bisschop en de heer R.E. Korijn. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. 

 

Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een comité van aanbeveling. Daarnaast kan het bestuur 

(advies)raden en/of (advies)commissies instellen en reglementen ten behoeve van deze raden en/of 

commissies vaststellen. Ook is het bestuur bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die 

onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat. In 2018 heeft het bestuur hiervan 

geen gebruik gemaakt. 

 

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke 

vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.  

 

  

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Migrascoop 

Adres p/a De Werf 15 III 

Postcode 2544 EH 

Plaats Den Haag 

Telefoonnummer 070 - 321 02 14 

Nummer Kamer van Koophandel 856124485 

E-mailadres info@migrascoop.nl 

Internetpagina www.migrascoop.nl 
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De nevenfuncties van de bestuurders per 31 december 2018 zijn:    

 

Mevrouw G.A.M. Zaat, geboren 8 december 1952 

Nevenfuncties 

- Coöperatieve vereniging Briedis - lid maatschappelijke adviesraad 

- Dutch Don’t Dance Division  - lid bestuur 

 

De heer prof. mr B.T.M. Steins Bisschop, geboren 18 mei 1949 

Geen nevenfuncties, actief als 

- Jurist 

- (emeritus) hoogleraar Ondernemingsrecht Maastricht en Nyenrode 

- Eurocommercial Properties NV - voorzitter raad van commissarissen  

 

De heer R.E. Korijn, geboren 8 augustus 1950 

Nevenfuncties 

- Griffon Trust BV   - commissaris 

- Stichting Maror   - bestuurder 

- Edli Foundation   - bestuurder  

 

In 2018 is er geen sprake van belangenverstrengeling.  

 

RAAD VAN TOEZICHT 

 

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Het toezicht op de stichting wordt uitgeoefend door de Raad 

van Toezicht van de Stichting. Vanwege de kleinschaligheid van de stichting wordt ieders kennis en 

kunde zo nodig ingezet en gebruikt. De formele eisen en inhoud van toezicht zijn bepaald in wet- en 

regelgeving. Een en ander is terug te vinden in de statuten van de stichting. Leden van de raad van 

toezicht worden door de raad van toezicht benoemd. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een 

voorzitter. De Raad van Toezicht heeft zes maal vergaderd. De belangrijkste vergaderpunten waren de 

samenwerking met de gemeente Den Haag inzake de subsidieverlening en de uitbreiding van de 

activiteiten van de stichting. Er zijn drie projecten bijgekomen en dit betekende een toename van het 

aantal medewerkers. Omdat de samenwerking met de Stichting Anton Constandse in de loop van 2019 

zal worden beeindigd is in 2018 een start gemaakt met de ontvlechting. De werkzaamheden ten 

behoeve van de financiele administratie is overgenomen doro een externe administratiekantoor 

Orchestra Beheer. Het goedkeuren van de begroting, de Jaarrekening en het Jaarverslag is aan de orde 

geweest conform het informatieprotocol van de Stichting Migrascoop. De raad van toezicht bestaat uit 

vijf leden.  
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De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 

 

Mevrouw M.C.L.W. van Liemt, geboren 15 november 1967 

Lid vanaf 2016, benoemd voor de eerste zittingstermijn tot 2020. 

Voorzitter vanaf 2018, benoemd voor de eerste zittingstermijn tot 2020. 

Hoofdfunctie 

- Manager Operations Stichting NL International Business (oktober 2017 – heden) 

Nevenfuncties 

- geen  

 

Mevrouw mr. drs. A.A.E.C. Endtz-Insinger, geboren 11 maart 1957 

Lid vanaf 2016, benoemd voor de eerste zittingstermijn tot 2020. 

Hoofdfunctie 

- Beëdigd vertaler Engels  

Nevenfuncties 

-  geen 

 

Mevrouw mr. Drs. H.M. van der Gaag, geboren 30 december 1958 

Lid vanaf 2016, benoemd voor de eerste zittingstermijn tot 2020. 

Hoofdfunctie 

- Hoofd Strategie en Organisatie, Nederlandse Emissie Autoriteit 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Nevenfuncties 

- Lid bestuur Stichting Samenwerking Sociale Fondsen, Den Haag 

- Lid bestuur Stichting Ons Thuis, Den Haag 

- Lid raad van toezicht Stichting Anton Constandse, Den Haag 

- Lid raad van commissarissen Rabo Bank regio Den Haag 

- Lid adviesraad bijzondere voorzieningen ROC Mondriaan 

 

Mevrouw A.E.H. Claessens, geboren 2 november 1980 

Hoofdfunctie 

- Humanitarian Director, Stichting Cordaid 

Nevenfuncties 

- Voorzitter Dutch Relief Alliance 

- Bestuurder Stichting Beheer Subsidiegelden DRA 

 

De heer mr. H.J.H. Vullinghs MBA RAB,  geboren 31 augustus 1959 

Lid vanaf 2016, benoemd voor de eerste zittingstermijn tot 2020.  

Hoofdfunctie 

- Partner Claasen, Moolenbeek & Partners 

Nevenfuncties  

- Lid raad van toezicht Stichting Anton Constandse, Den Haag 

  



 

36 
Jaarrekening 2018 Stichting Migrascoop 
 

1.7 Toekomstparagraaf 

 

Vanwege het beëindigen van de huurovereenkomst per 1 juli aan de Sumatrastraat, wordt er met 

man en macht gewerkt aan het vinden van vervolghuisvesting voor 19 statushouders. Er zijn in 

Den Haag te weinig woningen in de sociale sector, waardoor er veel partijen in dezelfde vijver 

vissen. 

 

Voor het komende jaar zal de Raad van Toezicht vooral gefocust zijn en blijven op de ontvlechting met 

de Stichting Anton Constandse en het vinden van een nieuwe samenwerkingspartner in Den Haag. De 

eerste stappen hiervoor zijn reeds gezet. De toekomst van de stichting is onzeker. Dit wordt onder meer 

veroorzaakt doordat de gemeente werkt met incidentele subsidies per jaar, dat geen garantie biedt voor 

de volgende jaren. Ook over het aantal statushouders die Den Haag verplicht is op te nemen bestaat 

onduidelijkheid, en de wijze waarop de statushouders worden opgevangen (zelfstandige woningen 

versus groepslocaties)  en dat kan consequenties hebben voor onze stichting in de form van inkrimpen 

of uitbreiden, afhankelijk van de partij die nieuwe statushouders worden gegund en de wijze van opvang. 

De Stichting Migrascoop zal achter de doelstelling blijven staan en kwalitatief goede begeleiding blijven 

aanbieden, los van alle onzekerheden die het werk niet gemakkelijk maken.  
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Jaarrekening 
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2.1 Balans 

(na resultaatbestemming) 

 

Activa 31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa

Materiële Vaste activa 3.2.1 9.577            -                   

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 3.2.2 69.247          8.992            

Liquide middelen 3.2.3 201.506        81.702          

Totaal activa 280.330        90.694          

Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Reserves en fondsen 3.2.4

Bestemmingsreserve doelstelling -3.960           22.839          

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 3.2.5 284.290        67.855          

Totaal passiva 280.330        90.694          
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2.2 Staat van baten en lasten 

 Werkelijk Begroot Werkelijk

Baten 2018 2018 2017

Subsidies gemeente Den Haag 320.900        464.375        96.773          

Bijdrage organisaties zonder winststreven 53.521          18.000          -                   

Doorberekende maatwerk arrangementen 62.665          80.034          

Doorberekende huren 87.687          90.098          121.626        

Overige bijdragen 90                -                   156.531        

Som van de baten 3.3.1 524.863        652.507        374.930        

Lasten

Personeelskosten 3.3.2 324.432        517.875        129.515        

Huisvestigingskosten 3.3.3 123.109        114.740        173.296        

Activiteiten bewoners 3.3.4 33.721          27.788          16.563          

Organisatiekosten 3.3.5 69.160          21.600          32.717          

Afschrijvingen 3.2.1 1.240            -                   -                   

Som van de lasten 551.662        682.003        352.091        

Saldo van baten en lasten -26.799         -29.496         22.839          

Resultaatbestemming projecten

Toevoeging / onttrekking aan:

Bestemmingsreserve projecten -26.799         22.839          

-26.799         22.839          
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3.1 Toelichting op de jaarrekening 

Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en specifiek RJk C1 

Kleine Organisaties zonder Winststreven. Stichting Migrascoop, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, 

staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 65467639 en wordt tevens 

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

 

Activiteiten stichting 

Stichting Migrascoop is ontstaan vanuit een burgerinitiatief van Haagse inwoners die zich 

professioneel inzetten voor de participatie en integratie van statushouders. De doelstelling van de 

stichting is het huisvesten, begeleiden, ambulant ondersteunen en zoveel mogelijk doorgeleiden naar 

werk van statushouders. 

 
Verslaggevingsperiode 
 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar loopt van 

1 januari tot en met 31 december.  

 

Vergelijkende cijfers 

Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de overeenkomstige bedragen van het voorafgaande boekjaar 

2017 herzien. Deze herziening zelf heeft geen effect op het gepresenteerde vermogen en het saldo van 

baten en lasten van het voorafgaande boekjaar. Vergelijkende cijfers hebben betrekking op het eerste 

boekjaar van de stichting en gelden voor de verslagperiode van 29 februari 2016 tot en met 31 december 

2017. 

 

Continuïteit 

Het vermogen van de stichting is ultimo 2018 negatief. Echter, de liquiditeit van de stichting is positief 

als gevolg van vooruit ontvangen subsidiegelden. De toekomstige continuïteit van de stichting hangt af 

van het continueren van de subsidies van de Gemeente Den Haag 

 

Voor het boekjaar 2019 zijn nog geen concrete afspraken gemaakt met de Gemeente Den Haag voor 

subsidiëring. Hierdoor zou een onzekerheid kunnen ontstaan op grond waarvan twijfel zou kunnen 

bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de stichting. Echter, ondanks 

dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, zijn projecten in 2019 al wel doorlopend gefinancierd 

door de Gemeente en heeft de stichting hier in zekere mate op geanticipeerd door korte termijn 

contracten te hanteren met als gevolg dat de stichting snel kan saneren wanneer de subsidiëring stopt. 

 

Gezien bovenstaande zijn in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering van activa en 

passiva alsmede resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Materiele vaste activa 
 
De materiele vaste activa wordt gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als 

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur.  

 
Vorderingen 
 
De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.  

 
Liquide middelen 
 
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen reële waarde. 

Tenzij anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting.  

 
Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij anders is bepaald.  
 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Ontvangsten en uitgaven worden tenzij hierna anders vermeld, in de staat van baten en lasten 

toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige 

gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode 

toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.  

  



 

42 
Jaarrekening 2018 Stichting Migrascoop 
 

3.2 Toelichting op de balans 
 

 
3.2.1 Materiële vaste activa 
 

Op de inventaris wordt lineair afgeschreven met een afschrijvingspercentage van 20%. 

 
De materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 

3.2.2 Vorderingen en overlopende activa 
 

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
 

  

Inventaris

Stand per 1 januari 2018

Aanschafwaarde -                    

Cumulatieve afschrijvingen -                    

Boekwaarde per 1 januari 2018 -                    

Mutatie 2018

Investeringen 2018 10.817           

Afschrijvingen boekjaar 1.240             

9.577             

Boekwaarde per 31 december 2018

Aanschafwaarde 10.817           

Cumulatieve afschrijvingen 1.240             

Stand per 31 december 2018 9.577             

31-12-2018 31-12-2017

Vooruitbetaalde kosten -                   110               

Nog te ontvangen maatwerkarrangementen 30.614          

Nog te ontvangen subsidie gemeente 10.500          

Nog te ontvangen donatie 12.000          

Overige nog te ontvangen bedragen 16.133          8.882            

Totaal 69.247          8.992            
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3.2.3 Liquide middelen 
 
De liquide middelen bestaan uit vrij opvraagbare banktegoeden en kasmiddelen aangehouden in euro’s. 

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
 
 
3.2.4 Reserves en fondsen 

 
Het saldo van de Staat van Baten en Lasten wordt jaarlijks toegevoegd, dan wel onttrokken aan de 

bestemmingsreserve projecten.  

 

 

 

  

31-12-2018 31-12-2017

ING Bank 201.311         81.218          

Kas 195               484               

Totaal 201.506         81.702          

Bestemmings-

reserves projecten Totaal

Boekwaarde per 1 januari 22.839            22.839          

Resultaat boekjaar -26.799           -26.799         

Boekwaarde per 31 december -3.960             -3.960           
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3.2.5 Overige schulden en overlopende passiva 
 

De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  

31-12-2018 31-12-2017

Crediteuren 9.557            31.632          

Vooruitontvangen bedragen 5.505            21.620          

Te betalen inhuur derden 111.095         -                   

Nog te betalen bedragen 14.658          14.603          

Nog te besteden subsidie 143.475         -                   

Totaal 284.290         67.855          
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3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

 
3.3.1 Som van de baten 

 
De totale baten zijn in 2018 toegenomen met € 149.933 tot € 524.863. Deze toename wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de subsidies met € 357.102. De baten van Organisaties 

zonder Winststreven zijn gestegen met € 41.522. Daarentegen zijn de overige baten teruggelopen van 

€ 156.531 in 2017 naar € 90 in 2018. 

 

De doorberekende huren (€87.687) zijn iets lager uitgevallen dan vooraf begroot (€90.098), dit wordt 

veroorzaakt door leegstand van enkele locaties waardoor huurinkomsten zijn gemist. 

 

De subsidies van Gemeente Den Haag bestaan uit verschillende projecten in 2018: 

 

- Project Jupiterkade met toekenningsnummer: ABBA/VL/16796 

- Project Koolwitjelaan met toekenningsnummer ABBA/VL/14106 

- Project Pompstationsweg/Scheveningseweg met toekenningsnummer ABBA/VL/14106 
 

Voor de project Koolwitjelaan, Pompstationsweg en Scheveningseweg is in totaal 359.375 euro 

toegekend. Van dit bedrag is 246.754 euro besteed in 2018. Het resterende bedrag ter hoogte van 

112.621 euro is opgenomen op de balans onder de kortlopende schulden (Nog te besteden subsidie). 

 

Voor het project Jupiterkade is in totaal 105.000 euro toegekend. Van dit bedrag is 74.081 euro besteed 

in 2018. Het resterende bedrag ter hoogte van 30.854 is opgenomen op de onder de kortlopende 

schulden (Nog te besteden subsidie). Van het totaal toegekende bedrag wordt de laatste 10% (10.500 

euro) pas uitbetaald door de Gemeente Den Haag als uit de financiële verantwoording blijkt dat het 

gehele subsidiebedrag is besteed.  

. 
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3.3.2 Personeelskosten 
 
De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

Doordat er meer subsidies beschikbaar zijn gesteld door de Gemeente Den Haag, heeft de Stichting in 

2018 meer personeel kunnen inhuren om aan de hulpvraag te kunnen voldoen. Door het tegen lage 

kosten kunnen inhuren van het personeel als gevolg van een samenwerkingsverband met Stichting 

Anton Constandse, zijn de personeelskosten lager uitgevallen dan begroot. 

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties 

gegeven. 

 

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

Ingehuurd personeel 322.781        500.875        128.382        

Vrijwilligerskosten 1.258            1.000            1.133            

Trainingen en cursussen 224               16.000          -               

Overig 169               -               -               

Totaal personeelskosten 324.432        517.875        129.515        
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3.3.3 Huisvestigingskosten 
 

De huisvestigingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 
3.3.4 Activiteiten bewoners 
 
Deze kosten hebben betrekking op uitgevoerde activiteiten met de bewoners van de accommodaties 
waar de projecten worden uitgevoerd. 
 

 
  

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

Huurkosten 71.890          75.940          101.720        

Onderhoudskosten 9.346            12.000          21.917          

Belastingen en heffingen 720               1.500            -               

Energie- en gaskosten 6.264            8.000            26.301          

Inrichtingskosten 9.451            10.000          23.358          

Fietsen 1.665            

Doorberekende huisvestigingskosten St. Anton Constandse 21.822          -               -               

Overig 1.951            7.300            -               

Totaal huisvestigingskosten 123.109        114.740        173.296        

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

Sport kosten 1.843            3.500            6.711            

Mobiele werkplek 3.500            3.500            2.503            

Culturele activiteiten 1.685            3.500            6.360            

Educatieve activiteiten 25.348          17.288          989               

Burendagen 1.345            -               -               

Totaal verzorging bewoners 33.721          27.788          16.563          
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3.3.5 Organisatiekosten 

De organisatiekosten worden onderverdeeld naar de onderstaande categorieën: 

De algemene kosten en de kosten met betrekking tot diensten derden vallen hoger uit dan begroot. Dit 

komt vanwege het goedkoop kunnen inhuren van personeel door het samenwerkingsverband met 

Stichting Anton Constandse. Door het goedkoop kunnen inhuren van het personeel zijn de 

exploitatiekosten hoger uitgevallen. In de begroting werd uitgegaan dat de faciliteiten die het personeel 

nodig heeft, werden mee gehuurd van een derde partij en dus onder de personele kosten zouden 

vallen. Dit was echter niet het geval.  

De categorie diensten van derden kan als volgt worden gespecificeerd: 

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

Diensten derden 43.583 3.000 5.231 

Algemene kosten 25.577 18.600 27.486 

Totaal organisatiekosten 69.160 21.600 32.717 

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

ICT 18.993 - - 

Accountantskosten 3.800 3.000 5.231 

Administratiekosten 12.100 - - 

Rapportages 8.690 - - 

Totaal diensten derden 43.583 3.000 5.231 
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De categorie algemene organisatiekosten kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

  

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

Representatiekosten 188               400               -               

Drukwerk -               -               3.884            

Telefoon en internet 3.971            -               -               

Kantoorbenodigdheden 8.050            1.200            -               

Verzekeringen 1.492            3.000            4.193            

Bankkosten 466               -               -               

Overig 1.410            14.000          19.409          

Doorberekende organisatiekosten St. Anton Constandse 10.000          -               -               

Totaal algemene organisatiekosten 25.577          18.600          27.486          
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4.1 Resultaatbestemming 
 
Het resultaat ad € -26.799 wordt gemuteerd in de Bestemmingsreserve projecten. Dit kan als volgt 

worden gespecifieerd: 

 
 
  

 
 

5.1 Ondertekening van de jaarrekening 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Migrascoop de dato 21-05-2019, te 

‘s-Gravenhage. 

Resultaatbestemming projecten

Toevoeging / onttrekking aan:

Bestemmingsreserve projecten -26.799         22.839          

-26.799         22.839          
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Aan: het Raad van toezicht van Stichting Migrascoop 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2018 

ONS OORDEEL  

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Migrascoop te Den Haag  
gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Migrascoop per 31 december 2018 en van 
het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslag-
geving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk) C1 ‘Kleine Organisatie-zonder-winststreven’. 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2018;  
2. de staat van baten en lasten over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Migrascoop zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijk-
heidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:  
 het bestuursverslag; en 
 de overige gegevens.   

  

WGS Accountants B.V.  Ampèreweg 14   3442 AB  Woerden  P o s t b u s  9 0   3 4 4 0  A B   Wo e r d e n 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en 
 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor jaarverslaggeving voor micro- en kleine 

rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’ is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor jaarverslaggeving 
voor micro- en kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’ en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-
zonder-winststreven’.  

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING  

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen C1 
‘Kleine Organisatie-zonder-winststreven’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit:   

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de stichting;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Woerden, 21 mei 2019 

WGS Accountants B.V. 

 

drs. W.A.B. Spies RA 


