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Het Grote 
Wachten in de 
noodopvang

2

VluchtelingenWerk bracht begin  
januari een manifest uit. Daarin vra-
gen we aandacht voor:
•    een stevig maatschappelijk   
 draagvlak voor bescherming   
 van vluchtelingen
• een snelle, eerlijke en 
 zorgvuldige asielprocedure
• betere, kleinschalige opvang   
 voor asielzoekers
• snelle huisvesting voor 
 vluchtelingen in alle gemeenten
• een soepele participatie in de  
 Nederlandse samenleving

De complete tekst is te lezen op 
www.vluchtelingenwerk.nl/manifest 

De belangrijkste vraag blijft: wie 
kan welk steentje bijdragen en welk 
steentje mag je van asielzoekers 
en vluchtelingen zelf verwachten? 
Ook in Noord-Nederland onder-
zoeken we momenteel hoe we 
maximaal kunnen bijdragen aan 
deze vraagstukken. Een welkome 
samenleving voor vluchtelingen 
ontstaat niet zomaar. Vluchtelin-
gen moeten de tijd krijgen om de  

Nederlandse maatschappij te be-
grijpen. Thema’s als normen en 
waarden, democratie, de positie 
van religie en man/vrouw-verhou-
dingen willen we eerder bespreek-
baar maken. Luisteren naar de  
verschillen en er samen over pra-
ten. Met als uiteindelijk resultaat 
een beter wederzijds begrip en de 
ondertekening van de Participatie-
verklaring. 

Daarnaast speelt het vraagstuk 
over de kansen om inburgering en 

arbeidsparticipatie anders en eer-
der te positioneren. Vluchtelingen 
wachten op dit moment redelijk lang 
op een woning in de gemeente, ter-
wijl hun inburgeringstijd al wel start. 
Kunnen we inburgering en arbeids-
participatie op verschillende mo-
menten combineren? Wij denken 
intensief over deze vraagstukken 
na, om er beter vorm aan te kunnen 
geven. U hoort nog van ons! •

Christine Hillemans, 
directeur-bestuurder
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Het Grote Wachten in de noodopvang
De hoge instroom van asielzoe-
kers maakte het onontkoombaar: 
noodopvang. Overal in Neder-
land worden met stoom en ko-
kend water accommodaties gere-
aliseerd om iedereen een bed te 
bieden. VluchtelingenWerk is in 
de noodopvanglocaties aanwe-
zig. Drie van onze medewerkers 
berichten over hun ervaringen 
met het leven in de noodopvang. 
Over gipswanden, magnetron-
maaltijden en het Grote Wachten.

Uit een leegstaande fabriekshal in 
Kolham zijn de machines verwij-
derd. Met gipswandjes zijn slaap-
ruimtes getimmerd. Een gordijn 
vormt de deur naar de hal, waar 
zich ook de eetzaal bevindt. Heb je 
geluk, dan deel je met je familie één 
slaapruimte – anders leef je samen 
met vreemden. Niet wat je dacht, 
toen je na lang aarzelen de beslis-
sing nam te vluchten, maar je bent 
tenminste veilig. Hier kun je reke-
nen op bescherming en krijg je de 
kans met je leven door te gaan.

Al krijg je elke dag eten van het 
COA - brood met wat beleg en 
drinken, en ’s avonds een maaltijd 
voor in de magnetron - het is sober-
heid troef. Het is hier koud en kil en 
privacy is er nauwelijks. Maar het 
ergste is het wachten. Je zou hier 
een paar dagen tot een paar weken 
verblijven, zeiden ze eerst, maar 
die periode wordt langer en langer. 
Je schrikt, als je op een dag hoort 
dat het best nog maanden kan du-
ren voordat je de procedure in kan 
gaan. Het voelt dubbel. Je weet dat 
je dankbaar moet zijn voor de op-
vang en het eten, maar de dagen 

zijn gevuld met verveling en je hoofd 
tolt van het denken. Het kan maan-
den duren voor je kinderen naar 
school gaan; ze zijn hier niet geluk-
kig. Nam je wel de juiste beslissing, 
toen je huis en haard verliet? 

In de noodopvang in Groningen  
nemen sinds december de onder-
linge spanningen toe, net als het 
aantal incidenten met het COA en 
de beveiliging. Het gebrek aan in-
formatie van de IND is frustrerend, 
de onzekerheid over de wachttij-
den tergend. Ook de privacy is een 
probleem. Vrouwen kunnen soms 
de hele dag hun hoofddoek niet af 
doen, omdat twee gezinnen in een 
kamer zijn geplaatst zodat ze met 
een onbekende man in een ruimte 
zijn. Door ruimtegebrek kunnen 
ook mensen die grote ruzie heb-
ben, vaak niet uit elkaar worden 
geplaatst. Over het eten wordt ge-
klaagd: het is vies en niet voed-
zaam. Die mening delen ze in het 
WTC Exo in Leeuwarden, waar 600 
volwassenen en kinderen maan-
denlang in een hal leven, slapen en 
eten. De afgeschotte slaapkamers 
missen een dak, waardoor je alles 
en iedereen dag en nacht blijft ho-
ren. Breng het dan maar eens op, 

om je elke dag dankbaar te tonen. 
Natuurlijk kun je maandenlang uit 
een magnetron eten en natuurlijk 
val je uiteindelijk in slaap, ook in 
een zaal met honderden mensen. 
Wie zijn thuis verliet en duizenden 
kilometers in onzekerheid reisde, 
kan het nodige verdragen. Het is 
echter het onzekere wachten, dat 
de grootste tol eist. Mensen zijn 
getekend door vermoeidheid, zien 
er slechter uit dan 2 maanden ge-
leden. Net zoals we aan hen begrip 
mogen vragen voor de enorme lo-
gistieke opgave waarvoor we ons 
als land geplaatst zien, is het aan 
ons om betere, menswaardiger 
voorzieningen voor asielzoekers te 
realiseren en rust te scheppen op 
het gebied van privacy en wacht-
tijden. •

De Nationale Ombudsman en het 
College voor de Rechten van de Mens 
oordeelden afgelopen maand dat 
grootschalige noodopvang, zoals die van 
3000 vluchtelingen in tentpaviljoens bij 
Nijmegen, ondermaats is. VWNN pleit 
er bij COA, gemeenten en provincies 
voor om geen nieuwe noodopvangen te 
realiseren, maar te gaan voor AZC´s met 
betere voorzieningen.
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‘Fan opfang nei fangnet’

We zien de beelden elke dag voor-
bijkomen. Geweld, conflict en dicta-
tuur brengen de wereld steeds ver-
der op drift. Vluchtelingen komen 
in groten getale naar Europa. Zij 
worden opgevangen en geholpen 
door vele vrijwilligers, ook in Noord-
Nederland. Omrop Fryslân maakte 
daar een prachtige documentaire 
over, met de beeldende titel ‘Fan op-
fang nei fangnet, de frijwilligers fan 
VluchtelingenWerk’. 

De documentaire biedt een blik ach-
ter de schermen: wat betekenen onze 
vrijwilligers voor vluchtelingen, wat ko-
men ze tegen tijdens hun werkzaam-
heden en wat beweegt hen? Ook is er 
aandacht voor het inburgeringstraject 
en de inburgeringslessen die VWNN 
geeft. De indrukwekkende en emo-
tionele beelden zijn te bekijken via  
http://www.omropfryslan.nl/utstjoe-
ring/tv (kijk bij ‘Fryslân DOK’ van 
7 februari) •

De forse verhoging van het aantal 
asielverzoeken zet steeds verder 
door en dat levert knelpunten op. 
In 2015 stagneerde de doorstroom 
naar gemeenten bijvoorbeeld, om-
dat verblijfsvergunningen sneller 
werden toegekend terwijl het wo-
ningaanbod beperkt bleef. Geluk-
kig krijgen alternatieve vormen van 
huisvesting zoals het ‘gemeentelijk 
versnellingsarrangement’ (GVA) 
steeds meer vorm. 
Dankzij intensieve samenwerking 
tussen gemeenten, Vluchtelingen-
Werk en ketenpartners kon een deel 
van de gemeenten zijn achterstand 
in de taakstelling inlopen. Belangrijk, 
omdat het aantal asielverzoeken in 
2016 naar verwachting verder zal 
toenemen. 

Het bestuursakkoord Verhoogde 
Asielinstroom van de VNG wordt 
door gemeenten gezien als een op-
maat naar de gezamenlijke aanpak 
om vluchtelingen zo snel mogelijk 
volwaardig te laten participeren in 
onze samenleving. VWNN is blij met 
dit akkoord!

De focus wordt gelegd op ‘blijven is 
meedoen’. Het budget voor Maat-
schappelijke begeleiding is verhoogd 
en de in te voeren Participatiever-
klaring zal voor vergunninghouders 
deel uitmaken van de maatschap-
pelijke begeleiding. Wij anticiperen 
hierop met een aanbod dat effectief 
en integraal uitvoering geeft aan de 
uitgebreidere Maatschappelijke be-
geleiding. •

Maatschappelijke begeleiding in beweging Inburgeren:
intensief en op maat!

Sinds 2013 biedt VWNN inburge-
ringslessen en staatsexamenlessen 
aan, op dit moment op de volgende 
locaties: Dokkum, Sneek, Heeren-
veen, Drachten, Wolvega, Burgum,  
Lemmer, Joure, Groningen, Roden 
Winsum, Uithuizen, Zuidhorn, Assen, 
Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen. 

Op al deze locaties krijgen meerdere 
groepen in kleine klassen taalles op 
niveau, door gecertificeerde docen-
ten. De cursisten krijgen 3 keer per 
week lessen van de docent. Daar-
naast krijgt elke cursist begeleiding 
op maat door ondersteuning van een 
persoonlijke taalcoach. Op deze ma-
nier worden de cursisten optimaal 
voorbereid op het inburgeringsexa-
men of het staatsexamen NT2.

Per 1 januari 2015 is ‘Oriëntatie op 
de Nederlandse Arbeidsmarkt’ er 
als nieuw examenonderdeel bij ge-
komen. Veel cursisten van Vluch-
telingenWerk gaan echter vóór hun 
inburgeringslessen al bezig om zich 
op de arbeidsmarkt te oriënteren, 
bijvoorbeeld door middel van vrijwil-
ligerswerk, als rolmodel of via een 
stage. Als (bijna) alle onderdelen 
van het inburgeringsexamen zijn 
behaald, kunnen de cursisten nog 
een extra training met een individu-
ele jobcoach volgen, om hen bij het 
behalen van dit nieuwe onderdeel te 
begeleiden. •

3.
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VluchtelingenWerk Noord-Nederland 
als organisatie 
Binnen VWNN werken ruim 1850 
vrijwilligers, stagiairs en medewer-
kers ten behoeve van asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten in  
Fryslân, Groningen en Drenthe. 
VWNN streeft voor elke vluchteling 
en migrant naar maatschappelijke, 
sociale en economische Integratie. 
Op 17 locaties in Noord-Nederland 
verzorgen wij inburgeringslessen.

Christine Hillemans
 Directeur-bestuurder

Ger Meijer
Regiomanager Asiel

Jacquelien Sterenborg
Regiomanager Integratie

Francine Baard
Regiomanager Inburgering

Postbus 70212
9704 AE Groningen
Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
050 – 57 57 290
info@vwnn.nl / www.vwnn.nl

Wilt u helpen? Steun ons door dona-
teur te worden, of maak uw gift over 
op IBAN NL48RABO0329476084 
t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland te Groningen.

VluchtelingenWerk(t)
Nieuwsbrief voor samenwerkings-
partners, relaties en overheden. 
Redactie: Marianne Tiel, 
Bregtje de Weert
Vormgeving en eindredactie: 
Terp 10 Communicatie (terp10.nl)
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Ruim 25 vrijwillige jobcoaches 
zetten zich de afgelopen drie jaar 
samen met hun teamleiders in 
voor de arbeidsparticipatie van 
vluchtelingen in Noord-Nederland. 
Vanuit dit project, Startbaan 
genaamd, zijn gesprekken gevoerd 
met vluchtelingen, potentiële  
werkgevers, maar ook met 
gemeenten en netwerkorganisaties. 
Al deze inzet heeft zijn vruchten 
afgeworpen: in totaal zetten 90 
mensen een flinke stap op, of in 
de richting van de arbeidsmarkt. 
Concreet zijn 54 vluchtelingen 
begonnen met vrijwilligerswerk of 
een opleiding, 10 startten met een 
BBL-opleiding of werkervaringsplek 
en 26 mensen vonden een 
betaalde werkplek of startten hun 
eigen onderneming – een resultaat 
om trots op te zijn. 

Startbaan werd mogelijk gemaakt 
door de Nationale Postcode  
Loterij en is na drie jaar afgesloten. 
Maar er komt een vervolg! Dankzij 
het Europese fonds AMIF kunnen 
we ons richten op het gat tussen 
inburgering en arbeidsmarkt. Met 
trainingen en individuele jobcoa-
ching gaan we vluchtelingen beter 
voorbereiden op de arbeidsmarkt. 
Ook dit kunnen wij niet realiseren 
zonder onze jobcoaches en be-
trokken werkgevers die bereid zijn 
vluchtelingen een (snuffel)stage te 
bieden.

Hebt u vragen of ziet u mogelijkhe-
den om iets bij te dragen? Neem 
dan contact op met Alinda Bennink 
(projectleider arbeidsparticipatie bij 
VWNN) via telefoon 06-8364 6440 
of via abennink@vwnn.nl •

Wilt u deze Nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? 
Stuur dan een mail met uw gegevens naar: info@vwnn.nl

90 vluchtelingen 
via Startbaan aan de slag


