
   

Voor 2020 is besloten de maatschappelijke begeleiding (MB) van statushouders door 

Vluchtelingenwerk (VWN) te verkorten van 2 jaar naar 1 jaar. Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt 

wat de meerkosten zouden zijn als de MB van statushouders die in 2020 arriveren toch weer verlengd 

wordt naar 2 jaar. 

 

Meerkosten verlenging maatschappelijke begeleiding 

De toegekende subsidie voor 1 jaar begeleiding bedraagt € 249.082,-. Verlenging naar 2 jaar van de 

MB van statushouders die zich in 2020 in Haarlem vestigen betekent dat deze personen in 2020, 2021 

en (afhankelijk van het moment van vestiging in 2020) 2022 op begeleiding moeten kunnen rekenen. 

Navraag bij VWN leert dat de meerkosten hiervoor zullen liggen tussen € 163.388- € 199.717, 

afhankelijk van locatiehuur.  

VWN rekent dan met het aanbieden van 2 jaar MB (wettelijke taak) van alle statushouders die in 2020 

arriveren, en het continueren van juridische begeleiding (geen wettelijke taak) aan alle statushouders 

– zoals hulp bij gezinshereniging en verlenging verblijfsvergunning; taken die buiten de expertise van 

andere bestaande organisaties in de stad vallen. 

Voor deze meerkosten is geen financiële dekking.  

 

Kosten afbouw subsidie Vluchtelingenwerk 

Voor de volledigheid: op 1 januari 2021 dient de nieuwe wet Inburgering in te gaan. Indien de 

gemeente per die datum zou kiezen voor een andere aanbieder van de MB, dan zijn aan het 

beëindigen van de langlopende subsidierelatie met VWN ook kosten verbonden. Op die manier 

kunnen zowel de activiteiten als de financiële verplichtingen verantwoord worden afgebouwd.  In 

onderstaande tabel zijn 2 scenario’s en bijkomende kosten opgenomen voor die situatie.  

 

 Scenario Kosten 

1. VWN draagt de begeleiding van de lopende 

casussen per 1/1/2021 geleidelijk over aan de partij 

die de MB onder de nieuwe wet gaat uitvoeren*. 

Circa € 70.000 afbouwsubsidie aan VWN tot 

1/7/2021. 

2.  VWN blijft in 2021 verantwoordelijk voor de 

begeleiding van 1 jaar van lopende casussen 

(instroom van 2020), die gedurende het jaar aflopen 

in aantal.   

Circa € 103.000 VWN (dit bedrag is gebaseerd 

op de door VWN opgegeven kosten voor 2021 

voor het 2
e
 jaar begeleiding van de 

statushouders die in 2020 arriveren, waarbij 

er in het tweede half jaar een ruimte wordt 

gehuurd in een stadsdeel waar veel 

statushouders wonen) 

+  

kosten voor de nieuwe partij, die de 

begeleiding van nieuwe statushouders vanaf 

1/1/2021 op zich neemt 

 

*Ad 1 

In dit scenario is het financieel niet relevant of de begeleiding door VWN 1 of 2 jaar is; de nieuwe partij 

neemt de te begeleiden personen over voor de resterende periode. Een inhoudelijk bezwaar hierbij is 



  

   

het risico op uitval. In de huidige situatie draagt VWN statushouders over aan het Sociaal Wijkteam. Zij 

doen dit zo goed mogelijk, maar die overdracht is een potentieel ‘uitvalmoment’ omdat opnieuw 

vertrouwen moet worden gewonnen. Als de route wordt VWN-> nieuwe aanbieder -> Sociaal 

Wijkteam, dan zijn er dus twee potentiële momenten waarop mensen kunnen afhaken.  


