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Voorwoord 
 

Omdat de nood hoog was en er meer vluchtelingen ons 

land binnen kwamen dan dat er plek was in AZC’s, heeft 

de minister vorig jaar alle gemeenten in Nederland 

opgeroepen om noodopvanglocaties aan te bieden. Wij 

hebben onze verantwoordelijkheid genomen om deze 

mensen in nood op te vangen en ze tijdelijk een veilig 

thuis te geven. Hiermee gaven we invulling aan de 

unanieme wens van de gemeenteraad om noodopvang 

in Leusden te realiseren.  

 

Geheel onverwacht besloot het COA in juli 2016 om de 

opvanglocatie te sluiten, vanwege de afgenomen 

instroom van vluchtelingen. Veel activiteiten en 

processen begonnen toen net op stoom te komen. Het 

bericht over de  plotselinge sluiting van de 

opvanglocatie werd daarom door veel betrokkenen met 

teleurstelling ontvangen. 

 

In deze evaluatie blikken we terug op zowel de 

voorbereidingsfase als op de maanden dat de 

vluchtelingenopvang draaide. We beschrijven hoe we dit 

proces als gemeente hebben aangepakt, in 

samenwerking met de andere betrokken partijen. We 

kijken wat er goed ging en wat er beter kon.  

 

Wie weet  komt deze kennis nog eens van pas als de 

nood weer aan de man is. 

 

augustus 2016 

 

Namens het college van Leusden, 

 

Annemieke Vermeulen 

Burgemeester  
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Inleiding 
 

Leusden besloot in december 2015 in te gaan op de 

vraag van het COA om een noodopvanglocatie voor 400 

vluchtelingen te realiseren. De vluchtelingen kwamen 

vooral uit Syrië, Eritrea, Irak, Iran en Afghanistan en 

zouden maximaal anderhalf jaar in de voormalige SBBO 

blijven. Door de sterk dalende vluchtelingeninstroom 

besloot het COA de locatie in de zomer van 2016 alweer 

te sluiten. 

 

Leusden had al ervaring met asielzoekers. Tussen 1990 

en 2009 was er achtereenvolgens een AZC op de 

Doornseweg en aan de Larikslaan. Er woonden daar 

gemiddeld 325 mensen. Daarnaast was er het PAL-huis 

op ‘t Spieghel, waar enkele uitgeprocedeerde 

asielzoekers tijdelijk konden verblijven.   

 

In 2015 nam het aantal vluchtelingen in Nederland een 

enorme vlucht. De reguliere AZC’s van het COA konden 

de vluchtelingen niet aan, ook omdat de doorstroming 

van vergunninghouders naar een reguliere woning spaak 

liep. Door een tekort aan woningen in veel gemeenten 

bleven veel vergunninghouders langer in een AZC 

wonen. Om te voorkomen dat er mensen op straat 

terecht kwamen, werden er in Nederland locaties voor 

noodopvang gerealiseerd. Deze vorm van opvang is 

sober en biedt niet meer dan bed, bad en brood.  
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“Je gunt de mensen iets meer, bijvoorbeeld een ruimte om 

zich even terug te trekken bij slecht nieuws of als iemand  

zich rot voelt.”  

                                             Josien Walraven, locatiemanager 

 

 

 

SBBO 
 

Locatie De voormalige SBBO ligt in de wijk Zwanenburg 

aan Clarenburg 1. Dit is een woonwijk met meer dan 

60% huurwoningen en relatief veel 

eenpersoonshuishoudens. De opvanglocatie ligt ook 

direct naast winkelcentrum De Hamershof en tegenover 

het natuurgebied De Schoolsteegbosjes. Het COA 

waardeerde deze plek vooral vanwege het mooie 

uitzicht, vlakbij de winkels en andere voorzieningen. Het 

gebouw ligt wel erg dichtbij de woningen, wat soms 

voor geluidsoverlast zorgde. 

  

Feiten en cijfers Leusden heeft 29.381 inwoners (CBS, 1 

april 2016). In de noodopvang is ruimte voor 400 

vluchtelingen. Het grootste deel van de tijd woonden er 

360 mensen. Omwonenden gaven aan weinig te merken 

van dit hoge aantal bewoners. Ook het COA kon hier 

goed mee uit de voeten. Omdat er veel inwoners iets 

wilden betekenen voor de vluchtelingen, kon er met dit 

aantal goed aan de behoefte van vrijwilligers worden 

voorzien. Wel was het soms lastig vraag en aanbod van 

activiteiten in balans te krijgen. 

 

Juridisch In een bestuursovereenkomst tussen 

gemeente Leusden en het COA zijn omvang en duur, 

verantwoordelijkheden en beheer vastgelegd. In een 

huurovereenkomst tussen COA en de gebouweigenaar 

MBO Amersfoort liggen afspraken over huurprijzen en 

termijnen vast. De gemeente is hierin geen partij.  

 

Omvang en duur In de bestuursovereenkomst tussen 

COA en gemeente werd opgenomen dat in de 

opvanglocatie maximaal 400 vluchtelingen tegelijkertijd 

zouden verblijven tot 1 december 2016, mogelijk 

verlengd met een half jaar. Daarna worden er woningen 

op de locatie gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geld Het COA financiert de noodopvang. 

Personeelskosten voor onderwijs bij Voila, vanwege de 

vervroegde sluiting van de opvang, moeten nog worden 

gecompenseerd. 

 

Het gebouw Voormalig schoolgebouw van MBO 

Amersfoort, met slaapzalen voor 6 tot 24 personen, 

sanitaire voorzieningen, recreatieruimte, 

peuterspeelplek, kantoorvoorzieningen, 

behandelruimten GCA (Gezondheidscentrum 

Asielzoekers). Vooral de grote slaapzalen gaven weinig 

privacy. Een kookgelegenheid waarin de bewoners zelf 

konden koken werd als groot gemis ervaren. 

 

Persoonlijke voorzieningen In het begin kregen 

bewoners verzorgingsproducten en drie keer per dag 

een maaltijd. Na drie maanden kregen zij geld om zelf 

ontbijt en lunch te verzorgen, wat erg gewaardeerd 

werd. Er was wifi en op elke slaapzaal een tv en 

stopcontacten om bijvoorbeeld de telefoon op te laden. 

 

COA personeel COA medewerkers waren tot 22.00 uur 

aanwezig. Overdag waren er 2 beveiligers aanwezig, ’s 

avonds na 22.00 uur en ’s nachts waren dat er 3.  

 

Medische voorzieningen Op de locatie was het 

gezondheidscentrum asielzoekers (GCA) dagelijks open. 

De landelijke GCA post was telefonisch en met tolk 

bereikbaar.  
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Bestuurlijke besluitvorming en 

communicatie 
 

Besluitvorming Via een motie in september 2015 gaf de 

voltallige gemeenteraad opdracht aan het college om de 

mogelijkheden voor noodopvang te onderzoeken. 

Hierdoor waren we al een tijd bezig met de 

voorbereiding op het moment dat het officiële verzoek 

van het COA kwam. Vanwege de gevoeligheid van het 

onderwerp en de timing vlak voor de kerstvakantie, is er 

vervolgens binnen twee weken een collegebesluit 

genomen en het communicatietraject doorlopen, 

inclusief informatiebijeenkomst. Het college maakte 

gebruik van haar bevoegdheid en besloot dat er een 

noodopvang kwam, daarop was geen inspraak mogelijk.  

 

De informatiebijeenkomst had tot doel om met 

inwoners in gesprek te gaan, te luisteren naar hun 

zorgen en deze zo mogelijk weg te nemen. Naar 

aanleiding van de gesprekken zijn er bijvoorbeeld 

maatregelen genomen om inkijk bij overburen te 

beperken.  

 

Communicatie Enkele uren nadat het college had 

besloten om noodopvang te realiseren, kregen 

omwonenden van de SBBO een uitnodiging voor de 

informatiebijeenkomst thuisbezorgd. 

Succesfactor 

De snelheid van handelen. 

 

Daadkrachtige houding college. 

 

Een zorgvuldige voorbereiding van de 

informatiebijeenkomst met veel aandacht voor 

veiligheid en een decentrale opzet, waarbij 

belangstellenden één op één het gesprek konden 

aangaan met de verschillende partijen (B&W, COA, 

onderwijs enz). Geen podium, geen klassieke inspraak 

avond, veel aandacht voor individuele zorgen en vragen.  

 

Tijdsdruk gaf een enorme flow waardoor in korte tijd 

veel bereikt is. 

 

Uitdaging 

Werken onder hoge druk. 

 

Omgaan met negatieve reacties met onwaarheden op 

Facebook.  

 

Niet in te schatten hoeveel mensen naar de 

informatiebijeenkomst zouden komen. 

 

Ondernomen acties 

Door veel informatie te geven via social media konden  

onwaarheden snel worden rechtgezet, waardoor 

negatieve reacties afnamen.  

“Als gemeentebestuur vonden wij het heel belangrijk 

om een bijdrage te leveren aan de opvang van 

vluchtelingen. Vlak na de zomer zijn we al begonnen 

met het onderzoeken van mogelijkheden, om 

voorbereid te zijn op een eventueel verzoek van het 

COA. Daarom konden we snel handelen toen het COA 

ons benaderde. Binnen twee weken stonden we op de 

informatiebijeenkomst om met inwoners in gesprek te 

gaan. Natuurlijk was niet iedereen het met ons besluit 

eens, maar we konden er wel goede gesprekken over 

voeren en vaak ook zorgen weg nemen.” 

Annemieke Vermeulen, burgemeester 

 

“Ik moet zeggen, ik ben blij verrast dat de Gemeente 

inziet dat communicatie met de inwoners van Leusden 

belangrijk is en in mijn geval ook een zeker vertrouwen 

schept. Het voorkomt onrust. Dank daarvoor.....” 

Reactie op berichtgeving Facebook 

 

“Ik vind het schandalig dat gemeente Leusden de 

bewoners totaal gepasseerd heeft in dit. Ik en vele met 

mij , zijn hier absoluut niet blij mee!! Overal wat je leest, 

agressie, aanrandingen, diefstal uit winkels, omdat ze 

niet betalen, overal vuil en viezigheid, en daarbij ziektes 

(schurft) etc. Laten we maar hopen dat het rustig blijft 

en niks ergs gebeurt Gemeente Leusden” 

Reactie op berichtgeving Facebook 

 

 

Daarnaast is het besluit aangekondigd met een 

persbericht, stonden er antwoorden op veelgestelde 

vragen op de website, was er continue berichtgeving via 

Facebook en Twitter en werd er een speciaal e-

mailadres voor vragen geopend. Binnen drie dagen na 

het besluit was er een informatiebijeenkomst voor 

zowel direct omwonenden als overige Leusdenaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door uit te gaan van een ‘worst-case scenario’ en goede 

afstemming met de politie zijn risico’s rondom de 

informatiebijeenkomst zoveel mogelijk beperkt. 
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“Er is veel positieve kracht in de Leusdense samenleving.” 

                                        Nynke Minnema, Gastvrij Leusden 

 

Draagvlak 
 

Vrijwilligers Nog voordat er concreet  sprake was van 

vluchtelingenopvang in Leusden heeft de burgemeester 

in oktober 2015 inwoners uitgenodigd om mee te 

denken over de vraag hoe we een eventuele 

vluchtelingenopvang tot een succes zouden kunnen 

maken. Zo’n honderd inwoners kwamen met ideeën 

voor taallessen en activiteiten. Toen noodopvang 

daadwerkelijk realiteit werd, stonden er al veel 

inwoners klaar om hun steentje bij te dragen.  

 

Gastvrij Leusden Na aankondiging van het besluit om 

noodopvang te realiseren maakten drie Leusdenaren 

een Facebookgroep om iedereen die vluchtelingen in 

Leusden een warm welkom wil geven te verbinden. De 

Facebookgroep heeft inmiddels ruim 1200 leden. Er zijn 

zo’n 300 actieve vrijwilligers. 

 

Facebook Op Facebook ontstond gelijk een uitgebreide 

discussie, waarbij voor- en tegenstanders van 

vluchtelingenopvang vrijwel evenredig 

vertegenwoordigd waren. Op basis van veelgenoemde 

onderwerpen gaven we continue nieuwe informatie, 

waardoor onjuistheden werden gecorrigeerd en de 

discussie snel verminderde. Dit werd veel gewaardeerd 

en gaf vertrouwen in de manier van communiceren. Op 

latere berichten over de stand van zaken rondom de 

noodopvang werden steeds zo’n tien reacties gegeven, 

zowel positief als negatief. Positieve uitschieters waren 

berichten dat de kinderen naar school gingen en het 

bericht dat vluchtelingen steun betuigden aan de 

slachtoffers van aanslagen in Brussel. Op de 

aankondiging van de sluiting van de opvang kwamen 

enkele teleurgestelde reacties.  

 

E-mail en brieven In de periode tussen bekendmaking 

van het besluit en opening van de noodopvang zijn zo’n 

30 e-mails en brieven gestuurd naar het speciaal 

geopende emailadres vluchtelingen@leusden.nl. In bijna 

de helft van de gevallen werd hulp aangeboden of 

werden er complimenten gegeven over het besluit. Een 

kwart van de e-mailers was bezorgd over veiligheid. Een 

paar klachten gingen over de manier van communiceren 

over het besluit. 

 

Informatiebijeenkomst Op de informatiebijeenkomst 

stonden alle betrokken partijen klaar om met inwoners 

in gesprek te gaan. Ook de raad was aanwezig in haar 

toezichthoudende rol en om te peilen wat er leefde 

onder inwoners. Er kwamen zo’n 350 inwoners naar de 

informatiebijeenkomst. Hoewel niet iedereen zich kon 

vinden in het besluit van het college, was de sfeer goed 

en waren er geen ongeregeldheden. 

 

Rondleiding en wandeling door de wijk Vlak voordat de 

noodopvang open ging konden omwonenden het 

gebouw bekijken en samen met de burgemeester door 

de wijk wandelen om knelpunten over leefbaarheid te 

benoemen. Er werden oplossingen gezocht voor 

verlichting op donkere pleintjes en voor overlast van 

afval. Ook is er een oplossing gevonden om inkijk vanuit 

de noodopvang in de SBBO bij de overburen te 

voorkomen.  

 

Bewonersgroep In de bewonersgroep bespraken 

omwonenden, gemeente, COA en politie maandelijks 

wat er rondom de noodopvang gebeurde. Hier werden 

ook oplossingen gezocht voor mogelijke problemen die 

de noodopvang met zich meebracht. Vooraf waren er 

zorgen over veiligheid, maar later niet meer. Klachten 

over geluidsoverlast zijn opgelost en de openheid en 

communicatie vanuit COA en  gemeente werd positief 

gewaardeerd. 

 

Succesfactor 

Anticiperen op de mogelijkheid tot vluchtelingenopvang.  

 

Veel informatie geven leidde tot wegnemen van 

onjuistheden en vergrootte het vertrouwen in de 

gemeente.  

 

Op Facebook gingen bewoners ook met elkaar in 

gesprek. De discussie werd zo veelzijdiger en meer van 

de samenleving zelf, de gemeente zelf stond minder 

centraal. 

 

In de bewonersgroep werden problemen besproken en 

snel opgelost. 
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                                                                                                  Vluchtelingen overhandigen een steunbetuiging aan 

                                                                                                                de burgemeester na de aanslagen in Brussel. 

 

Veiligheid 
Vluchtelingen hebben vaak hun land verlaten omdat ze 

daar niet veilig kunnen leven. In Nederland moeten 

vluchtelingen en inwoners kunnen leven in een veilige 

leefomgeving. Om veiligheidsrisico’s te beperken 

hebben politie, gemeente, VRU  en COA 

veiligheidsscenario’s gemaakt en geoefend en is er een 

ontruimingsoefening voor brand geweest.  Zo waren 

hulpdiensten, medewerkers van het COA en beveiligers 

goed voorbereid op incidenten. 

 

Voorbereiding  Doordat de politie en brandweer gelijk 

in het voortraject betrokken werden, kwamen 

essentiële onderwerpen op gebied van veiligheid op de 

juiste momenten aan de orde. Er is één integrale aanpak 

ontwikkeld waarbij er in scenario’s is gedacht en alle 

partners interne protocollen hebben opgesteld.  

 

Overlast Met name ’s avonds en ’s nachts was er sprake 

van geluidsoverlast. In overleg met COA zijn er regels 

voor bewoners opgesteld om de overlast aan te pakken. 

 

Incidenten Als er 400 mensen met verschillende 

achtergronden dicht op elkaar wonen in onzekerheid, 

komen er natuurlijk incidenten voor in de noodopvang. 

Deze variëren van opstootjes tot grotere problemen, 

zoals bedreiging, mishandeling en poging tot zelfmoord. 

Naar aanleiding van het bericht dat mensen langer op 

hun procedure moesten wachten is binnenshuis veel 

onrust geweest en ook hebben de vluchtelingen op de 

rotonde voor de deur gedemonstreerd. Ook bij de 

taalschool is extra politie ingezet. Deze incidenten zijn 

steeds opgepakt met oog voor de situatie van 

betrokkenen en er is steeds lering uit getrokken, zodat 

omstandigheden en regels konden worden 

aangescherpt.  

gemeente werden wekelijks incidenten besproken en 

oplossingen bedacht. Ook in het omwonendenoverleg 

met COA, gemeente, omwonenden en 

winkeliersvereniging werd naar oplossingen voor 

problemen gezocht. Hier ging het dan vooral over 

geluidsoverlast ’s avonds en ‘s nachts. De angst die in 

het omwonendenoverleg in eerste instantie aanwezig 

was, was drie maanden na de opening niet meer aan de 

orde. 

 

Succesfactor 

Dagelijkse afstemming tussen politie en gemeente  in de 

aanloop naar informatiebijeenkomst.  

 

Adequaat inspelen op incidenten. 

 

Regelmatige afstemming en overlegvormen met alle 

betrokkenen, waardoor incidenten snel kunnen worden 

aangepakt. 

 

Goede samenwerking tussen COA, politie en gemeente. 

 

Protocollen die de politie schreef voor informatieavond 

worden nu ook regionaal gebruikt. 

 

Uitdaging 

Onrust naar aanleiding van langere wachttijd moest 

worden beteugeld.  

 

Ondernomen actie 

Het COA heeft veel gesprekken gevoerd met bewoners 

en door korte lijnen met politie konden incidenten snel 

worden aangepakt. 

 

Evaluatie na incidenten en zo nodig aanpassing van 

protocollen. In overleg met COA, gemeente en politie is 

gezocht naar verbeterpunten. 

 

 

 

 

 

 

 Een slagboom is geplaatst om ongewenste personen 

(zoals handelaars) en eventuele kwaadwillenden tegen 

te houden het terrein op te komen. 

 

Beheergroep en omwonendenoverleg Ontstaan van 

onveiligheid was een van de belangrijkste zorgen die 

door inwoners van Leusden naar voren werd gebracht. 

Soms lag er een praktische oplossing voorhanden, zoals 

het aanbrengen van extra verlichting in de buurt rond 

de noodopvang. Vaak was er geen aanwijsbare reden 

voor angst. In het beheeroverleg met COA, politie en  
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Onderwijs 
 

Basisschool Kinderen in de noodopvang hebben net als 

andere kinderen in Nederland recht op onderwijs. Nog 

voordat het besluit tot noodopvang werd genomen, zijn 

verkennende gesprekken gevoerd met schoolbestuur 

Voila. Hier werd bekeken welke mogelijkheden er 

zouden zijn als er daadwerkelijk kinderen in een 

noodopvang zouden komen wonen. Na het besluit van 

het college om noodopvang te realiseren is de 

organisatie van het onderwijs voor basisschoolleerlingen 

razendsnel opgepakt. Dit resulteerde in de opening van 

de school begin maart, zo’n twee weken na aankomst 

van de eerste vluchtelingen in de SBBO. Gemiddeld 

gingen er zo’n 32 kinderen naar het schooltje aan de 

Berkelwijk. 

 

Op de taalschool werkten zeer ervaren leerkrachten en 

IB-ers van Voila, de stichting waar de meeste Leusdense 

basisscholen deel van uitmaken. Zij zijn snel 

bijgeschoold in traumaverwerking en 

gedragsproblematiek en voerden gesprekken met 

collega’s in andere gemeenten die al ervaring hadden 

met onderwijs aan vluchtelingen.  

Het lage onderwijsniveau van de kinderen en 

gedragsproblematiek maakte het onderwijs extreem 

uitdagend. 

Succesfactor 

Door vroegtijdig in gesprek te gaan met Voila konden we 

snel handelen toen het besluit tot noodopvang werd 

genomen. 

 

Snel handelen van Voila, scholing van leerkrachten en 

beschikbaar stellen van het bestuursgebouwtje voor 

basisonderwijs, waardoor de taalschool snel geopend 

kon worden. 

 

Uitdaging 

Regelen van voortgezet onderwijs leek mede vanwege 

de tijdelijkheid van de opvang aanvankelijk wel, maar 

later niet mogelijk. Door gesprekken op bestuurlijk 

niveau is dit uiteindelijk toch gelukt. 

 

Financiering van onderwijs was in het begin erg 

onduidelijk. Vergoeding  verloopt op basis van 

inflexibele regels, terwijl de samenstelling van de groep 

leerlingen flexibel is. Hierdoor moeten gemeente en 

onderwijs risico’s nemen. 

 

Door onrust en slapen op grote slaapzalen kwamen 

kinderen soms niet of onuitgerust op school. Er is sprake 

geweest van discriminatie tussen kinderen onderling. 

“We stonden voor grotere uitdagingen dan een gewone 

taalschool.” 

Alette Rond, Voila 

 

“Alle kinderen in Leusden hebben recht op goed 

onderwijs. In samenwerking met Voila en de 

Meerwegen Scholengroep hebben wij ervoor gezorgd 

dat ook kinderen van vluchtelingen gewoon naar school 

kunnen, zodat zij de taal kunnen leren en zo weinig 

mogelijk achterstand in hun schoolcarrière oplopen. Wij 

zijn er trots op dat de meeste kinderen in Leusden al 

snel nadat ze in de noodopvang zijn komen wonen naar 

school konden.” 

Erik van Beurden, wethouder onderwijs 

 

Voortgezet onderwijs Jongeren vanaf 12 jaar gingen 

naar het Tweede Taalcentrum Het Element van de 

Meerwegen Scholengroep in Amersfoort. Taalonderwijs 

aan vluchtelingen is een complex vraagstuk, met 

ingewikkelde regelgeving en verantwoordelijkheden bij 

verschillende partijen. Het is niet eenvoudig om 

jongeren die net in Nederland zijn op korte termijn van 

onderwijs te voorzien. Het duurde tot vlak voor de 

zomervakantie voordat alle 40 jongeren naar school 

konden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondernomen actie  

Gesprekken op bestuurlijk niveau met de Meerwegen 

Scholengroep zorgden voor een oplossing voor 

voortgezet onderwijs. Knelpunten gedeeld met  

ministerie van onderwijs en de kinderombudsman. 

 

Gesprekken van het onderwijs en het COA met (ouders 

van) leerlingen zorgden er voor dat leerlingen minder 

vermoeid naar school kwamen. 

 

Ontwikkelpunten  

Preventief inschakelen van de leerplichtambtenaar om 

schooluitval te voorkomen. 

 

Reizen naar school met OV of fiets ipv bus om de relatie 

met omwonenden te verbeteren en jongeren 

onafhankelijk te laten reizen. 

 

Betere afstemming met COA en Taalcentrum, en het 

hanteren van vaste contactpersoon. 

 

Samen met Voila onderzoeken hoe de opgebouwde 

expertise van de taalklas kan worden behouden, 

bijvoorbeeld in de vorm van  een taalexpertisecentrum 

voor statushouders.  
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“Mensen zijn op zoek naar een zinvolle daginvulling, 

zodat ze niet de hele dag zitten te wachten op de  

volgende dag” 

                           Josien Walraven, locatiemanager COA 

Daginvulling 
 

De opvang van het COA is sober en biedt alleen bed, bad 

en brood. Bewoners waren voor hun daginvulling 

grotendeels afhankelijk van activiteiten die door 

vrijwilligers werden georganiseerd. Gastvrij Leusden 

speelde hier een grote rol in.  

 

Door het snelle proces kon Gastvrij Leusden nog geen 

activiteiten aanbieden toen de eerste vluchtelingen in 

de SBBO kwamen wonen. In de loop van de tijd kwamen 

er steeds meer activiteiten. De samenstelling van de 

groep, met voornamelijk jonge mannen, maakte het 

lastig om de juiste activiteiten te vinden. Mogelijk komt 

dit doordat vrijwilligers vaak vrouwen zijn die het 

makkelijker vinden om activiteiten voor andere vrouwen 

te organiseren. Met zo’n 300 vrijwilligers, waarvan 100 

zeer actief, is het aanbod hoog te noemen. Daarnaast 

hebben de buurtsportcoaches zich specifiek voor 

vluchtelingen ingespannen. 

 

Er werden activiteiten aangeboden op gebied van taal, 

sport, eten, muziek, etc. Er was dagelijks open huis in de 

Koningshof en er waren speciale activiteiten voor 

kinderen, waaronder een crèche. Helaas was het om 

organisatorische redenen niet mogelijk om mee te lopen 

met de Avondvierdaagse. 

 

Alle kinderen tussen de 4 en 18 jaar gingen naar school. 

Voor de zomerperiode stond een Summerschool in de 

steigers, om jongeren doorlopend onderwijs te bieden. 

Door de plotselinge sluiting van de opvang is de 

Summerschool niet meer geopend. 

 

Veel bewoners wilden graag werken. Vluchtelingen 

mogen vrijwilligerswerk doen, zo lang er geen 

verdringing op de arbeidsmarkt ontstaat. Dit 

vrijwilligerswerk kwam langzaam op gang. Zo nam 

groenbeheerder Sight 5 mensen mee die mee hielpen 

bij het groenonderhoud. Andere vluchtelingen konden 

aan de slag bij De Groene Belevenis of liepen mee met 

een dierenarts of apotheker. 

 

In mei besloot het COA dat bewoners via een 

Moneycard zelf ontbijt en lunch konden regelen. Dit 

werd erg gewaardeerd door de bewoners. Een 

kookgelegenheid voor het bereiden van avondeten 

werd erg gemist.   

Succesfactor 

Door veel positieve kracht in de Leusdense samenleving 

en beschikbaarheid van veel vrijwilligers konden er veel 

activiteiten worden georganiseerd. 

 

Uitdaging 

Opzetten vrijwilligersstructuur: Gastvrij Leusden. 

 

Mogelijkheden creëren om vrijwilligerswerk te doen. 

 

Vanwege beperkte beschikbaarheid van de coördinator 

zijn sportactiviteiten niet goed van de grond gekomen. 

Er is wel veel medewerking verleend door 

sportverenigingen. 

 

Verschillende opvattingen en verwachtingen over taken 

en verantwoordelijkheden leidden soms tot 

misverstanden tussen COA en Gastvrij Leusden.  

 

Ondernomen actie 

Samen met vrijwilligers en Larikslaan2 is Gastvrij 

Leusden opgericht, waarbij in het begin nog veel 

ondersteuning nodig was. Na verloop van tijd liep het 

veel beter, waardoor er nog maar weinig ondersteuning 

nodig was. 

 

Afspraken gemaakt met Sight om meer mensen mee te 

laten doen in het groenbeheer. 

 

Ontwikkelpunten  

Een recreatieruimte in het gebouw waar bewoners in 

hun eigen tijd naar toe konden gaan zou tegemoet 

komen aan de wensen van de bewoners. 

 

Bij het opzetten van een organisatiestructuur voor 

vrijwilligers ook de werving door algemeen 

coördinatoren laten doen, zodat meer rekening 

gehouden kan worden met benodigde  competenties. 

 

Betere afstemming over taken en 

verantwoordelijkheden van COA en Gastvrij Leusden, 

om misverstanden over taakopvattingen te voorkomen. 
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Samenwerking en organisatie 
 

Samenwerking Bij de opvang van vluchtelingen zijn veel 

partijen betrokken. In het voortraject spraken we met 

COA, MBO Amersfoort, Heilijgers, politie, brandweer, 

Voila, Prisma College, Woningstichting Leusden, 

Larikslaan2 en de provinciale Taskforce Opvang 

Vluchtelingen. Er werd onder hoge tijdsdruk gewerkt, 

waardoor er snel en efficiënt afspraken gemaakt konden 

worden. In de voorbereiding van de 

informatiebijeenkomst is met name veel overleg 

geweest tussen politie en gemeente, waarbij een 

coöperatieve houding tot snelle oplossingen leidde. 

 

Na de opening is er vooral veel afstemming tussen COA, 

gemeente en politie. De samenwerking wordt door alle 

partijen hoog gewaardeerd. Er is veel onderlinge  

afstemming en er zijn korte lijnen, waardoor een 

informeel netwerk is ontstaan waarin snel en efficiënt 

gewerkt kan worden. 

 

Bij de samenwerking tussen COA en Gastvrij Leusden 

was er soms sprake van andere verwachtingen over 

verantwoordelijkheden en taakopvattingen, wat soms 

tot onbegrip leidde. 

 

Succesfactor 

Interne organisatie goed op orde, klein kernteam dat 

intensief en informeel samenwerkte, korte lijnen met 

bestuur. 

 

De snelheid van handelen en dagelijkse afstemming in 

de aanloop naar informatiebijeenkomst.  

 

Samenwerking tussen COA, politie en gemeente werd 

door alle partijen erg gewaardeerd. 

 

Uitdaging 

Samenwerking met Meerwegen Scholengroep, Het 

Element. 

 

Hoge druk op betrokken ambtenaren. 

 

Ondernomen actie 

Gesprekken op bestuurlijk niveau leidden tot een 

oplossing voor voortgezet onderwijs. 

 

Uitstel of afstel van andere taken van betrokken 

ambtenaren. 

 

 

“Door het bestuur van Voila onderdak te bieden in het 

gemeentehuis kon goedkoop huisvesting worden 

gecreëerd in de vrijkomende lokalen in het 

bestuursgebouw van Voila. Hiermee betaalde het 

vertrouwen en de samenwerking tussen Voila en 

gemeente zich uit”  

Gert-Jan Weiler, Voila 

 

 

 Organisatie De voorbereiding van de 

vluchtelingenopvang legde een enorm beslag op de 

capaciteit van de betrokken ambtenaren, mede omdat 

de informatiebijeenkomst binnen drie dagen na het 

besluit tot opvang moest plaatsvinden. Ook na de 

opening van de opvang kwamen er veel extra taken bij. 

Denk hierbij aan ondersteuning van vrijwilligers, regelen 

van onderwijs, communicatie, omgang met de pers, 

verbeteren van leefbaarheid van de buurt en allerlei 

overlegstructuren om een en ander in goede banen te 

leiden. Betrokken medewerkers voerden structureel 

extra taken uit, waardoor andere taken niet of minder 

goed konden worden uitgevoerd, of moesten worden 

uitgesteld. 
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Geld 
 

Noodopvang mag de gemeente in principe geen geld 

kosten. Door de plotselinge sluiting van de opvang 

ontstonden er financiële risico’s bij gemeente en Voila. 

 

Basisonderwijs De gemeente heeft de zogenaamde 

OHBA-gelden direct aan Voila beschikbaar besteld, wat 

ruimte gaf om snel te schakelen. Door kosten voor 

huisvesting en leermiddelen niet te oormerken kon 

Voila de leermiddelen financieren. Voila liep een groot 

risico met bekostiging van personeel: de rijksmiddelen 

zijn afhankelijk van het aantal leerlingen per kwartaal, 

en dus niet goed in te schatten met de wisselende 

samenstelling van de groep leerlingen. Omdat de 

opvang eerder sloot dan gedacht, ontstond een tekort 

van 135.00 euro bij Voila. Voila en gemeente gaan in 

overleg met het COA en het ministerie over vergoeding 

van deze kosten. 

 

Voortgezet onderwijs  Taalonderwijs aan jongeren 

tussen de 12 en 18 jaar moet worden verzorgd door 

gemeente Amersfoort. Om het mogelijk te maken dat 

alle jongeren nog voor de zomervakantie naar school 

konden, heeft de gemeente Leusden 12.000 euro aan de 

Meerwegen Scholengroep betaald. Dit bedrag wordt 

teruggestort als de school haar vergoeding van het Rijk 

ontvangt. 

 

Vergoeding interne kosten van de gemeente moeten 

door het COA worden vergoed. Het gaat o.m. om kosten 

voor de informatiebijeenkomst, bijkomende kosten voor 

voortgezet onderwijs, vrijwilligersondersteuning en 

interne kosten. 

 

Leusden krijgt per inwoner een genormeerd standaard 

bedrag van € 18,15 per maand. Omdat de opvang veel 

eerder sloot dan gedacht, ontvangt de gemeente 

minder geld van het Rijk. 

 

Succesfactor 

Door OHBA-gelden direct beschikbaar te stellen aan 

Voila kon Voila leermiddelen en een deel van de 

personele kosten financieren. 

 

Uitdaging 

Door het plotselinge sluiten van de opvang is er een gat 

in de personeelskosten van basisonderwijs van 135.000 

euro. Ook de gemeente zoekt compensatie voor haar 

kosten. Wij gaan in overleg met het COA en het 

ministerie van onderwijs om deze kosten 

gecompenseerd te krijgen, zo nodig met ondersteuning 

van de Taskforce Vluchtelingenopvang. 
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 Verantwoording 
 

Voor deze evaluatie zijn gesprekken gevoerd met de 

volgende personen.   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Josien Walraven, COA 

Jet van Doornik, COA 

Iris Vliegenberg, COA 

 

Walter Zijlstra, politie 

Jasper van der Ham, politie 

 

Aletta Rond, Voila 

Gert-Jan Weiler, Voila 

 

Wim van Deijk, Het Element 

Marleen Miedema, Het Element 

 

Nynke Minnema, Gastvrij Leusden 

Michael Verheijen, Gastvrij Leusden 

 

Deelnemers omwonendenoverleg 

 

Betrokken ambtenaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


