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Deze keer: de te laat betaalde
uitkering van meneer Y.

Gelijk hebben, gelijk krijgen en
toch nog een jaar op je geld
moeten wachten. Dat over-
komt meneer Y. Als de Dienst
Sociale Zaken zijn uitkering
stopzet, dient hij een bezwaar-
schrift in bij het college van
burgemeester en wethouders.

Zeven maanden later is hier-
over nog geen beslissing geno-
men. Hij legt de zaak voor aan
de Ombudsman, maar die is in
dit geval niet bevoegd omdat
een bezwaarprocedure geldt.
Wel informeert de Ombudsman
naar de stand van zaken en
hoort dat binnenkort een be-
slissing te verwachten valt. 
Na een tijd neemt meneer Y

toch weer contact op met de
Ombudsman. Hij heeft welis-
waar gedeeltelijk gelijk gekre-
gen, maar de achterstallige uit-
kering is nog steeds niet
uitbetaald. De Ombudsman
heeft de grootste moeite om uit
te vinden wat er aan de hand
is. Enkele ambtenaren blijken
ontevreden met de uitkomst
van het bezwaarschrift en voor-

al met de slechte voorbereiding
door de eigen dienst. Bij een
betere argumentatie had de
dienst wel gelijk gekregen,
denken zij.

Dergelijke frustraties mogen
geen reden zijn om het over-
maken van de achterstallige
uitkering te traineren. De
Dienst Sociale Zaken toont zich

EEN ZAAK VOOR DE OMBUDSMAN: In de fout bij het herstellen 
De gemeentelijke
ombudsman, 
mevrouw Seuren,
behandelt klach-
ten van burgers. 

Contact: Sint Jacobsstraat 125, 2512 AN
Den Haag, telefoon 070 - 346 95 65, 
e-mail: gemeentelijke.ombudsman-
@omb.denhaag.nl. Spreekuur: woensdag-
middag van 13.00 tot 15.00 uur. 
Een afspraak is niet nodig.

DEN HAAG 
WERELDSTAD, WERELDBURGERS

‘De cultuur van een land? Dat is
toch ook wat iedereen zelf mee-
brengt! Je etnische achtergrond, je
gewoonten en je tradities. Ik heb zelf
een Syrische moeder, mijn vader is
geboren in Haïfa (indertijd Pales-
tina) en ik ben opgegroeid in Ot-
tawa (Canada), heb een aantal ja-
ren in Damascus gewoond en woon
nu in Nederland...Van overal pik
ik wat mee en ik geef het mijne ook
weer door.’

Ze kwam negen jaar geleden als

student naar Den Haag, is inmid-
dels met een Nederlander getrouwd
en werkt bij New Skies Satellites,
een bedrijf dat satellieten de lucht
instuurt.

Haar Arabische achtergrond is
zichtbaar aan haar donkere haren en
bruine ogen. ‘Ik probeer de Arabi-
sche cultuur die ik heb meegekregen
in stand te houden. Ik kook zo nu en
dan Arabisch, doe mee aan de rama-
dan, probeer met Arabische mensen
in contact te komen en leer mijn

dochtertje Arabische woordjes.’
Ze praat enthousiast over haar

eerste kennismaking met Den Haag,
als student in het kader van een uit-
wisselingsproject. ‘In Nederland
genieten studenten echt van hun
studietijd, ze gaan met elkaar uit
en maken plezier. In Canada is het
veel serieuzer want daar moeten
studenten naast hun studie heel
hard werken om hun opleiding te
kunnen bekostigen. Ik vond de sfeer
in Den Haag heerlijk, zowel dorps

als internationaal, en kon daardoor
makkelijk vrienden maken.’

Waar ze echt niet aan kon wen-
nen in Den Haag? ‘Mensen die hun
hond uitlaten en de hondenpoep
niet opruimen! Ik heb al meerdere
keren ruzie op straat staan maken
omdat de hondeneigenaren gewoon
die troep laten liggen. Onbegrijpe-
lijk! In Canada zijn de mensen scho-
ner en doen ze ook meer moeite
om de straten schoon te houden.’

Of  Den Haag voorlopig het eind-

station is? ‘Ik heb het nu heel erg
naar m’n zin op mijn werk en mijn
man is dol op surfen dus we zullen
altijd wel dicht bij zee blijven wo-
nen...’

Bovendien kreeg ze enkele we-
ken geleden de Nederlandse natio-
naliteit en was ze aanwezig op de
eerste nationale Naturalisatiedag
in de Grote Kerk. ‘Ja, het mocht
van Rita,’ zegt ze lachend. ‘Ik heb
hard voor al die testen gewerkt en
ik ben er nu best trots op!’

‘Hier genieten studenten
echt van hun studietijd’

Een internationale en multiculturele stad als Den Haag
herbergt honderden nationaliteiten en etniciteiten uit
alle hoeken van de wereld. Op dit moment resideren
463.000 inwoners in de Hofstad. De Stadskrant 
portretteert een aantal van de Haagse wereldburgers.
Vandaag: Shereen Hanafi. Geboorteland: Canada.

Basisschool De Horizon aan de
Paets van Troostwijkstraat in
Laak heeft de primeur. Daar
hangt sinds kort het eerste digi-
tale schoolbord van Nederland.

Voor eind dit jaar beschikken alle
ruim honderdzestig Haagse scho-
len voor primair, speciaal en voort-
gezet onderwijs over een digitaal
bord. Het is een cadeautje van de
gemeente die daarmee het gebruik
van ICT in het dagelijkse lesgeven
wil stimuleren.
Directeur Hans Huigen van basis-
school De Horizon is blij met het
initiatief van de gemeente. ‘Ik ben
ervan overtuigd dat straks alle leer-
krachten en leerlingen er veel ple-
zier van hebben. Je ziet nu al hoe
snel kinderen van groep 2 het ge-
bruik van zo’n bord oppakken.’
Meester Hans vertelt de kinderen
dat zijn opa en oma toen ze naar
school gingen in de klas geen
schoolbord hadden. ‘Ze schreven
toen met een pennetje op een lei-
tje. Het eerste schoolbord met het

krijtje en het wissertje kwam pas
toen mijn vader en moeder even
oud waren als jullie.’ Meester Hans
vertelt de kinderen dat dit bord er
dankzij ‘meneer’ Dekker van de ge-
meente is gekomen. ‘Onze school
had de centjes niet. Gelukkig had
‘meneer’ Dekker nog wat geld over.
‘Meneer’ Dekker is onderwijswet-
houder Sander Dekker. Hij legt de
kinderen uit dat hij eigenlijk niet
weet hoe zo’n bord werkt. Maar dat
hij gehoord heeft dat deze kinde-
ren alles van computers weten. Dat
blijkt ook wel bij een kleine demon-
stratie. Kinderen laten ‘meneer’
Dekker zien hoe hij op het bord
muziek kan maken, kan tekenen of
plaatjes kan afdrukken. Juffrouw
Yvonne Verhoorn ziet alles glimla-
chend aan. ‘Een absolute verrijking
voor ons onderwijs.’
De gemeente heeft met de scholen
afgesproken dat twee docenten per
school verplicht worden twee les-
sen te maken voor het gebruik van
het digitale schoolbord. Op die
manier beschikt het Haagse onder-

wijs straks over een lespakket van
meer dan zeshonderd lessen.

KLIKKEN
Een digitaal schoolbord is een
combinatie van een beamer en een
‘aanraakgevoelig’ scherm. Het
schoolbord en de beamer zijn aan-
gesloten op een computer. Het
beeld van de computer wordt op
het scherm getoond. Met speciale
stiften kunnen leerlingen en do-
centen op het bord ‘schrijven’ en
‘klikken’. Het vertonen van films
(dvd), televisie en internettoepas-
singen, al dan niet in combinatie,
is ook mogelijk op een interactief
schoolbord. Scholen krijgen gratis
een interactief schoolbord, beamer
en pc. De gemeente trekt in totaal
dit jaar 750.000 euro uit voor het
project. Leerkrachten worden door
Digitaal Leren getraind in het ge-
bruik van het bord. Digitaal Leren
is een organisatie die door de ge-
meente in het leven is geroepen om
onderwijsvernieuwing door en met
ICT te ondersteunen.

Een beamer in plaats van een krijtje 
Eerste digitaal schoolbord van Nederland hangt in basisschool De Horizon

De kinderen weten al snel hoe het werkt. INGE VAN MILL

'Ik probeer de Arabische cultuur die ik heb meegekregen in stand te houden.' ROB HENDRIKSEN




