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Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen werken nauw samen aan de opdracht om vluchtelingen 
uit Oekraïne op te vangen. In deze raadsmail brengen we u op de hoogte van de actuele 
ontwikkelingen. Wel willen we u er graag op wijzen dat ontwikkelingen snel gaan en informatie 
snel veroudert. Wij vragen hiervoor uw begrip.  
 

Aantallen bij particulieren 

Op dit moment zijn de volgende aantallen Oekraïense vluchtelingen in de particuliere opvang bij ons 

bekend. Het gaat hier om mensen die ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen. 

 
Hillegom:  28 Oekraïense vluchtelingen, 13 gastgezinnen 
Lisse:   27 Oekraïense vluchtelingen, 9 gastgezinnen 
Teylingen:  79 Oekraïense vluchtelingen, 22 gastgezinnen 
 

Onderwijs kinderen 

Inmiddels gaan alle kinderen (vanaf 6 jaar) die op de gemeentelijke locaties verblijven, naar school. 

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar scholen in Lisse en Warmond. De leerlingen voor de 

middelbare school gaan naar de Internationale Schakelklas in Lisse. Later dit jaar wordt ook in 

Rijnsburg (gemeente Katwijk) een extra locatie geopend.  

Omdat in Oekraïne kinderen van 17 jaar niet meer leerplichtig zijn, is het een uitdaging om deze 

groep te motiveren aan het onderwijs deel te nemen. Voor deze groep is daarom extra aandacht. 

Ons doel is hen leerwerktrajecten aan te bieden.  

De samenwerking met het onderwijs verloopt prettig. De onderwijspartners signaleren het ons als 

meer hulp nodig is, daar spelen we als gemeenten samen met welzijnspartijen op in. 

 

Onderwijs volwassenen 

Samen met partijen uit de regio bekijken we of we een taalaanbod kunnen organiseren voor 

volwassenen. Daarbij is het wel belangrijk dat de deelnemers aan criteria voldoen. Namelijk dat zij in 

ons land gaan werken dan wel een opleiding volgen én dat zij de intentie hebben om langer in ons 

land te blijven.  

 

Werk 

Deze weken houden medewerkers van Provalu intakegesprekken met de Oekraïners. Vervolgens 

starten zij een jobsafari. Dat wil zeggen dat Provalu contact opneemt met werkgevers en vervolgens 

matches tot stand brengt. Het gaat hierbij meestal om werk waarbij taal geen barrière is, 

bijvoorbeeld productiewerk. Bij het aangaan van contracten kijkt Provalu nauwkeurig mee, om 

eventuele misstanden te kunnen voorkomen (bijv. arbeidsuitbuiting).  

 

Tegengaan van arbeidsuitbuiting 

Onlangs was in het landelijk nieuws dat in het Westland een groep vluchtelingen uit Oekraïne is 

uitgebuit. Deze arbeidskrachten werken op basis van wurgcontracten. Zo krijgen zij boetes als zij met 

anderen over arbeidskwesties praten en wordt gedreigd met uitzetting naar Oekraïne. Kamerleden 

spraken schande van deze vormen van uitbuiting.  

 

  



Bij onze drie gemeenten is het voorkomen van arbeidsuitbuiting speerpunt van beleid (onderdeel van 

Programma Aanpak Ondermijning). Het is één van de vormen van uitbuiting die moeilijk aan het licht 

te brengen is, omdat de personen die het overkomt, zich vanwege hun kwetsbare positie vaak niet 

durven uitspreken. Dit najaar voeren alle drie de gemeenten een publiekscampagne om de 

samenleving te vragen melding te maken van mogelijke misstanden. Inwoners en ondernemers 

kunnen dit doen via Meld Misdaad Anoniem.  

Veelgestelde vragen 

Als gemeenten ontvangen wij veel vragen over de opvang van mensen uit Oekraïne. Vragen die vaak 

terugkomen, beantwoorden wij ook op onze website. Mocht u zelf vragen ontvangen, dan kunt u 

uiteraard naar onze website doorverwijzen: https://www.hillegom.nl/hillegom-helpt-oekraine 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 
namens het college, 
 
Arie van Erk 
Burgemeester Hillegom 
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