
Vluchtelingkinderen  
Onze inzet in de Centrale Opvang

 
Missie VluchtelingenWerk Nederland
 
Onze missie luidt als volgt:
‘VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, 
breed samengestelde professionele organisatie die 
zich op basis van de universele verklaring van de 
rechten van de mens inzet voor de bescherming van 
asielzoekers en vluchtelingen. Door de inzet van vele 
vrijwilligers bieden we hen persoonlijke steun en 
behartigen we hun belangen tijdens hun toegang, 
opvang en maatschappelijke participatie, primair in 
Nederland.’

 
Signalering
 
Gedurende de uitvoering van de kerntaken van 
VluchtelingenWerk in de begeleiding en belangenbehartiging, 
signaleerden we dat er meer specifieke aandacht nodig was 
voor vluchtelingkinderen*. Kinderen gaven aan behoefte te 
hebben aan (algemene) informatie over hun leven in een 
opvanglocatie en de asielprocedure. Daarnaast hebben we 
geconstateerd dat deze groep onvoldoende zichtbaar was in 
de asielprocedure, terwijl deze kinderen ook over zelfstandige 
asielmotieven kunnen beschikken. Aansluitend op onze missie 
en de drie kernbegrippen van onze dienstverlening in de 
centrale opvang aan volwassenen – informeren, signaleren en 
doorverwijzen –, zijn we ons daarnaast steeds meer gaan 
inzetten voor vluchtelingkinderen. 
 

*  VluchtelingenWerk biedt ook begeleiding aan alleenstaande 

minderjarige vluchtelingen (amv’ers). De specifieke activiteiten voor 

deze doelgroep behandelen we niet in dit document.

Uitgangspunten

•  Kind als individu: In ons werk houden we rekening met de 
speciale en kwetsbare situatie van vluchtelingkinderen. 
Elk kind is een individu met eigen belangen en behoeften. 

•  Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid: Kinderen zijn voor 
hun welzijn en ontwikkeling veelal afhankelijk van 
anderen. Dit maakt ze kwetsbaar. De onzekere en 
onrustige situatie van vluchtelingkinderen in 
opvanglocaties maakt deze kwetsbaarheid alleen maar 
groter. De activiteiten van VluchtelingenWerk zijn erop 
gericht de kracht van kinderen en jongeren te vergroten. 
Zo krijgen zij zelfvertrouwen. Wij informeren hen, 
ondersteunen tijdens de asielprocedure en zorgen voor de 
broodnodige ontspanning. Daarmee helpen wij kinderen 
vanuit een situatie van kwetsbaarheid te bewegen naar 
een van weerbaarheid. 

•  Kernbegrippen centraal: De drie kernbegrippen van onze 
dienstverlening in de centrale opvang aan volwassenen 
staan ook bij onze werkzaamheden voor kinderen centraal: 
informeren, signaleren en doorverwijzen.

•  Verdrag inzake de Rechten van het Kind: Naast het 
Vluchtelingenverdrag dient het VN Kinderrechtenverdrag 
als basis voor onze inzet voor vluchtelingkinderen. 

Onze inzet voor vluchtelingkinderen

Informatie en inspraak
Informatie en kennis dragen voor iedereen bij aan meer 
zelfvertrouwen en bieden meer grip op het eigen leven. 
Daarom organiseren wij voorlichtingen aan kinderen en 
jongeren op asielzoekerscentra. Deze gaan over de 
asielprocedure, kinderrechten en het proces van integreren in 
Nederland. Binnen project Time4You (T4Y) worden 
groepsactiviteiten georganiseerd voor vluchtelingkinderen op 
asielzoekerscentra. Deze gaan over verschillende 
onderwerpen die zij relevant vinden. 



 
Op een laagdrempelige wijze wordt zo de ruimte gegeven om 
vertrouwd te raken met vrijwilligers, zodat zij zich vrij voelen 
om (anoniem) vragen te stellen en om (lastige) onderwerpen 
die hen bezig houden bespreekbaar te maken. Waar nodig 
kunnen we kinderen informeren over en doorverwijzen naar de 
juiste hulpverlening. Belangrijke signalen geven we in overleg 
met het kind door aan betrokken organisaties op het 
asielzoekerscentrum en/of aan de collega’s van de collectieve 
belangenbehartiging. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de 
mening van kinderen wordt gehoord en vergroten wij hun 
inspraak in zaken die hen aangaan. 

Het belang van het kind in de asielprocedure
De belangen van kinderen moeten worden meegenomen in 
alle besluiten die een kind raken. Dit geldt dus ook in de 
asielprocedure. Vanuit ons mandaat als juridisch begeleider 
en belangenbehartiger voor vluchtelingkinderen brengen wij 
de zelfstandige asielmotieven van meereizende kinderen in 
kaart. Medewerkers van VluchtelingenWerk kunnen aan de 
advocatuur vluchtverhaalanalyses toesturen met daarin 
specifieke informatie over de meereizende kinderen. 
Advocaten kunnen naar eigen inzicht deze informatie met de 
ouder(s) en/of het kind bespreken, en al dan niet in bewerkte 
vorm onder de aandacht brengen van de zaak verant
woordelijke van de IND. Daarnaast bereiden we jongeren voor 
 net zoals volwassenen  op hun gehoren bij de IND. We 
informeren hen over hoe de asielprocedure eruit ziet, wat hen 
te wachten staat en met welke organisaties ze te maken 
krijgen.

Vrije tijd en spelen
Met de Time4You groepsactiviteiten, de Kindervakantieweken 
en het muziekproject Samenspel dragen we bij aan 
mogelijkheden voor ontspanning voor kinderen en jongeren 
die op asielzoekerscentra leven. Daarin werken we nauw 
samen met andere organisaties als COA, TeamUp en Stichting 
de Vrolijkheid. 

Waarom VluchtelingenWerk 
 
De betrokkenheid van VluchtelingenWerk Nederland bij 
vluchtelingkinderen is om meerdere redenen van belang:
•  VluchtelingenWerk heeft al bijna veertig jaar ervaring en 

expertise opgebouwd in de juridische en maatschappelijke 
begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen in 
Nederland. Sinds 2012 zetten wij deze expertise specifiek 
in voor vluchtelingkinderen. Sindsdien hebben wij hierin 
ervaring opgebouwd. 

•  Wij zijn op elke opvanglocatie aanwezig, hebben contact 
met alle bewoners en kennen de uitvoeringsorganisaties. 
Hierdoor kunnen we snel schakelen én bieden we 
continuïteit aan de kinderen. Als zij verhuizen naar een 
andere opvanglocatie kunnen ze daardoor opnieuw 
aansluiten bij onze activiteiten op de nieuwe locatie. 

•  De kracht van onze werkwijze ligt in de wisselwerking 
tussen individuele begeleiding enerzijds en de collectieve 
belangenbehartiging anderzijds. De kennis die we bij de 
persoonlijke begeleiding van vluchtelingkinderen opdoen, 
gebruiken we in de collectieve belangenbehartiging.

•  De persoonlijke begeleiding realiseren we met 
gekwalificeerde en getrainde vrijwilligers. Door te werken 
met vrijwilligers creëren we draagvlak voor vluchtelingen 
in de samenleving.

•  VluchtelingenWerk heeft een actieve rol bij inhoudelijke 
kennisvergaring en ontwikkeling ten aanzien van het 
belang van het kind in de asielprocedure. Zo analyseren we 
onder meer wet en regelgeving en jurisprudentie en 
adviseren we de asieladvocatuur en onze eigen 
medewerkers over de toepassing ervan. Ook zetten we in 
op lobby ten behoeve van dit onderwerp.

•  We werken samen met andere (kinderrechten)organisaties 
als Unicef, Defence for Children en Save the Children én 
maken deel uit van de werkgroep Kind in azc. Deze 
werkgroep verbetert door middel van beleidsbeïnvloeding 
de situatie van kinderen in de asielopvang.

Vluchtelingkinderen in de gemeenten

VluchtelingenWerk behartigt ook de belangen van 
vluchtelingkinderen die woonachtig zijn in de gemeenten. 
Daar worden verschillende andere activiteiten georganiseerd 
voor en met vluchtelingkinderen en jongeren. 
VluchtelingenWerk bekijkt de mogelijkheden of en hoe we 
deze activiteiten structureel in ons aanbod kunnen passen.
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