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“Een hele belangrijke reden om dit project te doen 
is behoud van draagvlak voor vluchtelingen in onze 
samenleving. Vluchtelingen hebben recht op onze 
steun en bescherming. Maar als zorgvuldig is vast-
gesteld dat een asielzoeker daar geen noodzaak 
voor heeft, geen echte vluchteling is, dan is het
belangrijk daar de consequenties van onder ogen 
te zien.

Een langdurig bestaan in de illegaliteit is voor een 
mens een perspectiefloos bestaan. Met goede
begeleiding is terugkeer mogelijk. Daar 
gelooft VluchtelingenWerk in. En zo 
maken we de cirkel van onze dienst-
verlening rond: het adviseren van 
(uitgeprocedeerde) asielzoekers 
en vluchtelingen van aankomst 
tot zelfstandigheid – waar ter 
wereld dit ook is.”

Binnen VluchtelingenWerk Nederland 
werken we via het ERSO-netwerk samen met 

partnerorganisaties die in de verschillende 
landen terugkeerders opvangen na aankomst 

in het land van herkomst en gericht kunnen 
helpen bij hun re-integratie.

Bekijk het ERSO-netwerk >>>>>
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Het doel van het ERSO-netwerk (European 
Reintegration Support Organisations) is 
het uitwisselen en verzamelen van exper-
tise, ‘best practices’ en informatie over 
vrijwillige terugkeer en re-integratie. Van 
ngo’s voor ngo’s. Het netwerk ontwikkelt 
en implementeert daarnaast - door de 
EU medegefinancierde - gezamenlijke 
projecten die onder meer tot doel hebben 
de re-integratie en duurzaamheid van de 
terugkeer te bevorderen. 

Wat VluchtelingenWerk en het project 
MOH2 onderscheidt van andere terugkeer-
organisaties is de ondersteuning van 
lokale non gouvernementele organisaties 
(ngo’s) uit het ERSO-netwerk. Hoewel 
mensen met een goed doordacht plan 
onder hun arm op het vliegveld stappen, 
veranderen plannen na aankomst vaak nog. 
Onze partnerorganisaties (zie hoofdstuk 
4) blijven meedenken met terugkeerders.
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Leeswijzer
Deze publicatie omvat een terugblik op het 

project Met Opgeheven Hoofd 2 (hierna MOH2) die, met 
dank aan het AMIF (Asiel, Migratie en Integratie Fonds van 

de Europese Unie), de afgelopen drie jaar succesvol is verlopen. 
Hoewel nog volop werk in uitvoering, is er de volmondige motivatie 

binnen de organisatie om terugkeer de komende tijd verder in te bedden in 
de reguliere dienstverlening en belangenbehartiging. In deze publicatie vind je ook 

een toekomstvisie op onze dienstverlening en wat VluchtelingenWerk als partner hierin te 
bieden heeft. In deze terugblik delen we de projectresultaten en opgedane inzichten, die 
zijn voortgekomen uit een uitgebreide projectevaluatie die in de eerste helft van 2020 is 

uitgevoerd onder alle projectmedewerkers MOH2.
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1 Terugkeer met 
perspectief
Asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen 
moeten Nederland zelfstandig verlaten. In de praktijk 
lukt dit vaak niet, vooral als mensen jaren hebben 
gewacht op een beslissing over hun asielaanvraag. 
Er zijn praktische en emotionele belemmeringen die 
zelfstandige terugkeer in de weg staan. Deskundige 
counseling en ondersteuning van VluchtelingenWerk 
helpt om de blik weer op de toekomst te richten. Daar-
om biedt VluchtelingenWerk begeleiding bij terugkeer 
voor cliënten die niet in Nederland mogen blijven; met 
het project Met Opgeheven Hoofd wordt ingezet op een 
waardige terugkeer met perspectief.

Uitgeprocedeerd

Hulp bij terugkeer

Onder uitgeprocedeerde asielzoekers is de terugkeerbereidheid in eerste instantie meestal 
klein. Deze, vaak kwetsbare, groep mensen maakt een turbulente, grillige tijd door vol 
emotionele fases als ontkenning, protest, depressie en uiteindelijk (soms) acceptatie. 
Bovendien hebben veel terugkeerders niet de middelen of de contacten om de benodigde 
documenten en vliegtickets te verkrijgen. Dat geldt ook voor statushouders die terug willen 
keren, bijvoorbeeld omdat men niet kan aarden in Nederland of omdat hun gezinsherenig-
ing niet tot stand is gekomen.

Deze cliënten ervaren de belemmeringen op verschillende manieren. Bij de meesten zijn er 
praktische belemmeringen, zoals het niet kunnen verkrijgen van bron- of reisdocumenten. 
Ook spelen de politieke en economische situatie en de kansen op een menswaardig bestaan 
in het land van herkomst een grote rol. De asielzoeker heeft vaak vragen als: zijn er wel 
mogelijkheden om ‘thuis’ weer aan het werk te gaan? Is er nog wel een sociaal netwerk?

Daarnaast ervaren veel mensen die zich voorbereiden op terugkeer emotionele belem-
meringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schaamte ten opzichte van de familie en een 
gevoel van falen, omdat de tijd in Nederland ‘verloren tijd’ is geworden.

1.1

1.2
Om deze psychische en praktische belemmeringen weg te nemen, hebben veel terugkeer-
ders behoefte aan ondersteuning. Dit vraagt om deskundige counseling en maatwerk, 
wat VluchtelingenWerk hen kan bieden. Bovendien hebben wij vaak een vertrouwensband
opgebouwd met cliënten. Wij werken vanuit een integrale benadering en begeleiden
de cliënt van de asielaanvraag tot re-integratie in het land van herkomst.

Belangrijk bij deze ondersteuning bij terugkeer zijn onze vier principes:
•  Er is sprake van ‘zelfstandig vertrek’, dat wil zeggen dat de (ex-)asielzoeker op basis
 van goede informatie zelf besluit terug te gaan.
•  Terugkeren moet veilig zijn. Hierbij wordt gekeken naar juridische veiligheid: is 
 terugkeer mogelijk zonder angst voor vervolging of onmenselijke behandeling? Maar 
 ook naar fysieke veiligheid (tijdens de reis terug zoals bescherming tegen gewapende
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 aanvallen) en materiële veiligheid (zoals toegang tot het land en het verwerven van
 middelen van bestaan). VluchtelingenWerk volgt de veiligheidssituatie in de landen
 van herkomst nauwlettend en past het beleid hierop aan.
•  De terugkeer moet waardig en met perspectief zijn voor een nieuw bestaan in het land
 van herkomst.
•  De re-integratie van de terugkeerder wordt tot 12 maanden na terugkeer gemonitord.
 Van deze monitoring leren we voor toekomstige terugkeerbegeleiding.

Deze principes dragen positief bij aan de kijk op terugkeer in de eigen organisatie en in
de samenleving. Actieve betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij terug-
keerbegeleiding is van belang voor goede monitoring en bescherming van cliënten die 
vaak in een kwetsbare positie verkeren.

Weerstand1.3
Er is niet alleen sprake van weerstand bij de cliënt om tot een keuze voor terugkeer te 
komen, ook in een deel van de samenleving speelt er weerstand tegen de begeleiding 
in terugkeer. “Past dit thema wel bij een organisatie die zich inzet voor de belangen van 
vluchtelingen?” is een veelgehoorde vraag. Toch gelooft VluchtelingenWerk dat wij ook 
mensen die in de illegaliteit zitten verder kunnen helpen met terugkeer.

We willen cliënten een toekomstperspectief bieden. Als alle juridische stappen doorlopen 
zijn, maar iemand mag niet in Nederland blijven, dan is terugkeren naar het herkomstland 
in het belang van een cliënt. Uiteraard alleen als dat veilig is. Dat neemt niet weg dat het 
een moeilijk thema is om met de cliënt te bespreken. De vrijwilligers en medewerkers van 
VluchtelingenWerk bespreken de mogelijkheden en helpen waar mogelijk bij het nemen 
van de weloverwogen beslissing. Maar uiteindelijk beslist de cliënt zelf. Ons uitgangspunt 
is altijd dat een ex-asielzoeker veilig en waardig moet kunnen terugkeren en dat er per-
spectief is op een nieuw bestaan in het land van herkomst.
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Van zijn dromen berooid overleefde David een volwassen leven 
lang het harde, illegale bestaan in Nederland. Met de hulp van 
Akke, projectmedewerker bij VluchtelingenWerk, doorbrak hij zijn 
impasse en keert na achttien jaar terug naar Ghana. ‘Daar zal ik me 
weer mens voelen.’ 

Persoonlijk verhaal

De cirkel 
doorbroken

Akke en David leerden elkaar kennen door de 
gemeente Amsterdam. Omdat David chronisch 
ziek is neemt hij deel aan een speciaal program-
ma van de gemeente, die wil voorkomen dat 
zieke, ongedocumenteerde mensen op straat 
leven. De gemeente geeft mensen als David 
daarom een financiële tegemoetkoming, zodat 
zij in een stabielere leefomgeving verblijven. 
Een voorwaarde is dat de deelnemers met 
VluchtelingenWerk praten om te zien of hun 
situatie duurzaam verbeterd kan worden.

Een nieuw bestaan
Met ondersteuning van Akke en de consulent 
‘Landen van Herkomst’ van VluchtelingenWerk 
– die bemiddelt tussen de terugkeerder en de 
partnerorganisatie in het land van herkomst 
– schreef David een zakelijk plan voor zijn te-
rugkeer naar Ghana, hij wilde daar een boeren-
bedrijfje starten. Waar gaat hij wonen? Wat zou 
hij nodig hebben om een stuk land te bewerken 
en wat voor gewassen gaat hij verbouwen? Door 
zijn gedegen voorbereiding en de extra tijd die 
hij hiervoor kreeg van de Dienst Terugkeer en 
Vertrek (DT&V) van de Nederlandse overheid, 
begint David hoopvol en gerustgesteld aan zijn 
nieuwe toekomst. Ook zal hij in Ghana – mede 
dankzij de hulp van de gemeente Amsterdam en 
DT&V – een tractor aanschaffen, wat hem enorm 
helpt bij de start van zijn bedrijf.

Weer mens voelen
Na zijn terugkeer zal David tijdens zijn re-in-
tegratie in Ghana nog een jaar lang bijgestaan 
worden door AG Care en de consulent Landen 
van Herkomst van VluchtelingenWerk. Voor Akke 
zal het raar zijn om elkaar niet meer wekelijks te 
zien, vertelt ze. ‘Gelukkig houden we contact via 
Whatsapp. Ik kijk er echt naar uit om te horen 
hoe het straks met David gaat. Ik ben trots 
op hem. Uiteindelijk heeft hij het meeste zelf 
gedaan. Mijn grootste rol was hem laten weten 
dat ik er voor hem ben en dat ik mijn uiterste 
best zou doen om zijn terugkeer zo veilig en
comfortabel mogelijk te maken.’

‘Ik ga Akke enorm missen’, 
zegt David. ‘Toch kijk ik er 
naar uit om straks niet langer 
in de onzekerheid te leven die 
het hebben van geen papieren 
met zich meebrengt. Het voel-
de altijd alsof ik niet meetel-
de, alsof ik er nooit echt was. 
In Ghana zal ik weer een mens 
zijn en met Gods wil hopelijk 
ook een menselijke toekomst 
hebben.’’
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De kern van het project MOH2 is dat VluchtelingenWerk 
mensen begeleidt bij het keuzes maken over hun toekomst. 
Goed geïnformeerd, gemotiveerd en toegerust. Mensen die 
geen kans op verblijf in Nederland hebben of die ondanks 
een verblijfsvergunning bewust kiezen voor terugkeer. 
In Nederland, land van herkomst of elders. Wanneer de 
keuze voor terugkeer gemaakt is kan VluchtelingenWerk 
die terugkeer en re-integratie begeleiden, samen met een 
partner organisatie in land van herkomst. Of doorverwijzen 
naar een ketenpartner, wanneer de inschatting is dat die 
een meer passend aanbod heeft voor de specifieke situatie 
van de cliënt.

Daarom besteedt het project niet alleen veel aandacht aan 
het verbeteren van het draagvlak voor toekomstoriëntatie 
en terugkeer binnen de eigen organisatie, maar ook aan 
het verbeteren van de samenwerking met partners in de 
terugkeersector, in binnen- én buitenland.

Toekomstoriëntatie
VluchtelingenWerk geeft allereerst voorlichting over de mogelijkheden van 
zelfstandige terugkeer. Al gedurende de juridische begeleiding krijgen cliënten de 
eerste informatie over de mogelijke uitkomsten van een procedure en de gevolgen 
en keuzes die er dan zijn. Voor meer specifieke voorlichting over het project is in 
meerdere talen ondersteunend voorlichtingsmateriaal gemaakt in de vorm van een 
animatiefilmpje, folders, brochures en landenleaflets van 18 landen. 

Die kennis over toekomstopties wordt door deze cliënten voornamelijk opgedaan 
in intake- dan wel kennismakingsgesprekken. In de informatieve gesprekken 
wordt toegelicht dat het belangrijk is om na te denken over andere keuzes en mo-
gelijkheden dan verblijf in Nederland. Goed inzicht in toekomstalternatieven leidt 
tot meer solide keuzes, bijvoorbeeld in de vorm van het inschrijven voor counseling 
bij MOH2.

Met de counselors bespreken de asielzoekers hun opties voor de toekomst; de 
belangen van de cliënt staan daarbij centraal. Vele cliënten zijn adequaat en 
professioneel in het project MOH2 begeleid richting een weloverwogen keuze voor 
hun toekomst. Medewerkers hebben toegang tot partnerorganisaties in de landen 
van herkomst voor vragen en advies. Zij leggen contact tussen client en partner 
zodat de terugkeerder informatie krijgt uit eerst hand. Deze partners zijn lid van 
het ERSO-netwerk (European Reintegration Support Organisations). Dit netwerk 
bestaat uit Europese organisaties werkzaam op het terrein van terugkeerbege-
leiding en partnerorganisaties in meer dan 40 landen van herkomst. Het doel van 
het ERSO-netwerk is het uitwisselen en verzamelen van expertise, ‘best practices’ 
en informatie over vrijwillige terugkeer en re-integratie. Van ngo’s voor ngo’s. 
Het netwerk ontwikkelt en implementeert daarnaast - door de EU medegefinan-
cierde - gezamenlijke projecten die onder meer tot doel hebben de re-integratie en 
duurzaamheid van de terugkeer te bevorderen.

Van de cliënten die zich inschrijven voor oriëntatie op terugkeer bij MOH2 wordt 
ruim een kwart doorverwezen naar andere terugkeerorganisaties. Dat kan zijn 
omdat de cliënt specifieke behoeften heeft of omdat deze wil terugkeren naar een 
land waar naartoe VluchtelingenWerk geen begeleiding biedt, bijvoorbeeld omdat 
VluchtelingenWerk het geen veilig land acht.

stap 
1

2 Stappen bij 
terugkeer

https://youtu.be/6fDTFJ9Na7M
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stap 
3

Het hart van het project bestaat uit de begeleiding van (uitgeprocedeerde) asiel-
zoekers om te komen tot een weloverwogen keuze ten aanzien van de toekomst in 
land van herkomst of elders. Er is ruim aandacht om praktische en emotionele be-
lemmeringen te bespreken. MOH2 biedt voldoende tijd, informatie, begeleiding en 
een luisterend oor aan een doelgroep die divers is en verandert door de jaren heen. 
Zo kunnen deelnemers een weloverwogen beslissing maken over hun toekomst.

Voor adequate begeleiding is het belangrijk de beweegredenen zo goed mogelijk 
te doorgronden. Vaak hebben mensen er een lange reis en een moeilijke tijd op 
zitten, die ze alleen met veel wilskracht hebben kunnen doorstaan. Daarbij horen 
specifieke overtuigingen over wat wel en niet mogelijk is als het gaat om de eigen 
toekomst. Na een negatieve beslissing, dan wel na een periode in illegaliteit leven, 
is voor sommigen het counselingtraject hét moment om na te denken over zichzelf 
en de toekomst. MOH2 wil elke cliënt op maat begeleiden, daarvoor is het nodig 
vertrouwen op te bouwen en de situatie van de cliënt zo goed mogelijk te leren ken-
nen. Door te bespreken hoe mensen zichzelf en de wereld ervaren kan de counselor 
anticiperen op het mogelijke proces dat de cliënt door gaat maken en daar hem/
haar zo goed mogelijk in begeleiden.

Uit de evaluatie, gehouden begin 2020 onder de projectmedewerkers van MOH2, 
signaleren we een grote verscheidenheid aan motieven gerelateerd aan de 
individuele situatie van de cliënt. De aanleiding voor de meeste cliënten is dat 

Paul (terugkeerder uit Nigeria) over zijn situatie:
“Mijn familie denkt dat ik rijk ben geworden in Nederland. Ze geloven 
me niet als ik zeg dat ik niks heb. Roland (Nwoha, partner uit Nigeria; 
red.) heeft beloofd om te bemiddelen, maar ik weet niet of dat helpt; mijn 
familie zal denken dat Roland en ik samenspannen. Maar wat kan ik doen? 
Zeventien jaar geleden ben ik weggegaan uit Nigeria. Straks ben ik een 
vreemdeling in mijn eigen land. Ik ben bang om terug te keren, maar ik 
wil ook niet meer illegaal zijn. Ik heb geen werk en geen huis. Hier is geen 
toekomst voor mij. Wanneer ik de stap daadwerkelijk ga zetten, weet ik 
nog niet. Ik heb eerst nog veel vragen, over medicijnen bijvoorbeeld. Het is 
belangrijk dat Roland me helpt.”

Praktische drempels
Op het moment dat de iemand bewust kiest voor terugkeer, wordt samen met de cliënt 
gekeken welke drempels er nog overwonnen moeten worden. De benodigde docu-
menten worden opgesteld, een plan wordt gemaakt voor levensonderhoud, de relatie 
met familie en andere contacten zo nodig weer opgebouwd, de medische situatie 
wordt uitgezocht, mogelijkheden voor huisvesting worden onderzocht, en andere 
praktische zaken worden geregeld. Skype-gesprekken met de partnerorganisaties in 
land van herkomst helpen om vertrouwen te winnen dat na terugkeer een bestaan kan 
worden opgebouwd.

Als men kiest voor zelfstandige terugkeer, kan VluchtelingenWerk daarbij begeleiden. 
Wat dit project onderscheidt van andere terugkeerorganisaties is de ondersteuning 
van lokale non-gouvernementele organisaties (ngo’s). Hoewel mensen met een goed 
doordacht plan onder hun arm op het vliegveld stappen, veranderen plannen na aan-
komst vaak nog. Onze partnerorganisaties blijven meedenken met terugkeerders.

stap 
2

Vertrouwen opbouwen men uitgeprocedeerd is en niet (meer) illegaal in Nederland wil leven. Andere zaken 
die een rol spelen bij de gemaakte keuzes zijn onder andere de onzekerheid van de 
asielprocedures in Nederland, de ingeschatte kans op het opbouwen van een econo-
misch zelfstandig bestaan in het land van herkomst, familiebanden en andere sociale 
netwerken, en de vooruitzichten voor kinderen. De keuze voor terugkeer is lang niet 
altijd een ‘positieve’ keuze; het is vaak een keuze voor de minst kwade oplossing. 

1.224
mensen zijn 

geinformeerd

489 
mensen hebben 

een pre-departure 
traject gevolgd

175 
mensen hebben 

gekozen voor 
terugkeer via MOH2

66 
mensen zijn 

daadwerkelijk 
teruggekeerd

94 mensen zijn 
doorverwezen naar andere 
terugkeerorganisaties en 

208 mensen maakten een 
andere keuze, bijv andere 
procedure/illegaliteit of 

vertrokken Met Onbekende 
Bestemming (MOB)
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Re-integratiebegeleidingstap 
4

Keuze voor terugkeer…. en dan?

Deelnemer door consulent landen van herkomst 
laten verifiëren door Dienst Terugkeer & Vertrek 
(DT&V)

Contact houden met regievoerder van DT&V, in 
overleg met de deelnemer

(Laatste) voorbespreking met partnerorgani-
satie in land van herkomst via Skype

Reisdocumenten op orde

Afspraak maken met International Organization 
for Migration (IOM) voor het aanvragen van 
de vliegreis (en REAN programma: Return and 
Emigration Assistance from the Netherlands) 

Zelfstandig naar Schiphol reizen
•  ontvangst 300€ cash van VluchtelingenWerk
•  door IOM begeleiding tot aan de gate
•  contactgegevens partnerorganisatie op zak

Kort voor terugkeer

Na keuze voor terugkeer volgen 
allerlei praktische zaken die 
geregeld moeten worden, zowel 
voorafgaand als erna, die een goede 
terugkeer mogelijk maken. 

Na terugkeer, onder begeleiding van de lokale 
ERSO partnerorganisatie:

Indien mogelijk/nodig wordt de deelnemer 
opgehaald en naar een verblijf gebracht voor 
de eerste dagen (te betalen met de €300 cash)

Re-integratieplan verder invullen of aanpassen 
naar de concrete situatie en mogelijkheden in 
land van herkomst voor de terugkeerder

Woning: een accommodatie vinden waar men 
langere tijd terecht kan 

Werk zoeken of een bedrijfje opzetten

Gemaakte kosten kan de terugkeerder 
voorschieten of de partner vragen dit te doen. 
Tot 1500€ krijgen ze vergoed uit het pro-
jectbudget, wat de partner voor hen beheert 
(namens VluchtelingenWerk)

Scholing: vaak kan de partnerorganisatie 
meedenken over scholing en training in 
voorbereiding op de gekozen carrière, of deze 
training en persoonlijke begeleiding zelf ver-
strekken. Ook scholing voor kinderen zo nodig 

Daarnaast kan de partnerorganisatie ook na 
terugkeer helpen met o.a. het opbouwen van 
sociale contacten, verkrijgen van officiële doc-
umenten en/of adviseren over medische hulp

Na terugkeer helpt de partnerorganisatie uit ons ERSO-netwerk de cliënt direct in de 
eerste dagen om ‘voet aan de grond’ te krijgen. Dit kan zijn door te ondersteunen bij 
het vinden van een woning, scholing voor kinderen, stappen naar levensonderhoud 
en andere cruciale basisbehoeften. 

Het merendeel van de terugkeerders besteedt het re-integratiebudget aan het 
opzetten van een klein eigen bedrijfje. Huisvesting staat op de tweede plaats. Met 
behulp van een voor re-integratie aangepaste zelfredzaamheidsmatrix (ZRM1) 
volgt de partnerorganisatie hoe het met de cliënt gaat. Of het terugkeerders na 6 
of 12 maanden positief vergaat hangt af van een groot aantal factoren die voor een 
aanzienlijk deel buiten de invloedssfeer van de partnerorganisatie vallen. Cliënten 
geven aan dat zij de maatschappelijke, laagdrempelige support van de partnerorga-
nisaties waarderen, ook al kan die niet altijd een concrete oplossing bieden voor hun 
probleem. 

Vanuit VluchtelingenWerk vindt monitoring tot een jaar na terugkeer plaats. We 
houden elk kwartaal contact met client, soms direct en in ieder geval houdt de 
partnerorganisatie ons op de hoogte. Het wisselt per situatie hoe goed dat lukt, het 
is niet altijd mogelijk om goed zicht te houden op de situatie na terugkeer. Het komt 
ook voor dat cliënten na een kort traject goed zelfstandig verder kunnen en geen 
behoefte meer hebben aan begeleiding. Dat kan zijn omdat cliënten ver weg 
gaan wonen van de partnerorganisatie, hun situatie privé willen 
houden of de periode in Nederland achter zich willen 
laten. Het blijven volgen van cliënten tot een jaar 
na terugkeer geeft ons veel informatie 
over het re-integratieverloop van 
cliënten en de situatie in de 
landen van herkomst. 
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1 www.zelfredzaamheid-
matrix.nl

http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl
http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl
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Veilig land
Omdat Ghana is aangewezen als veilig 
land van herkomst volgt al snel een veilige 
landen verhoor. In dit verhoor is aan Maria 
gevraagd of zij gegronde vrees voor vervol-
ging heeft. Alhoewel er een ingewikkelde 
familiekwestie speelt, geeft haar verhaal 
geen aanleiding tot het toekennen van 
asiel. Na het Hoger Beroep wordt Maria 
eind 2019 overgeplaatst naar de gezinslo-
catie in Ter Apel. Na aankomst volgt gelijk 
een uitnodiging om kennis te komen maken 
met VluchtelingenWerk op de Vrijheids 
Beperkende Locatie (VBL).

Persoonlijk verhaal

Maria en haar 
twee kinderen

Luisterend oor
VluchtelingenWerk-medewerker Ans heeft 
een eerste gesprek met Maria. Er wordt nog 
eens kritisch naar haar verhaal en de proce-
dure gekeken middels een vluchtverhaal-
analyse (VVA). Met de informatie op een 
rijtje wordt de negatieve beschikking met 
Maria besproken en is informatie vertrekt 
over de consequentie van deze beslissing. 
Maar vooral ook wordt een luisterend oor 
geboden. Maria heeft het er zichtbaar 
moeilijk mee dat er geen kans is om bij haar 
tweede echtgenoot te wonen. Ze kan niet 
accepteren dat haar kinderen nu met grote 

afstand van hun vader zullen opgroeien, en dat 
maakt haar boos en verdrietig.

Zakenvrouwen onder elkaar
Maria is moe en wil met het oog op haar kin-
deren uitzetting voorkomen. Er wordt aan Maria 
gevraagd om na te denken over het toekomst-
perspectief van haarzelf en de kinderen. Ans 
betrekt de landenconsulent van Vluchtelingen-
Werk er zo snel mogelijk bij. Er wordt uitge-
breide informatie gegeven over de mogelijkheid 
om met hulp van partnerorganisatie AG Care in 
Ghana terug te keren naar haar geboorteland. 
Maria blijkt een zakenvrouw te zijn en dat biedt 
een hele mooie opening om haar via Skype in 
contact te brengen met de contactpersoon van 
VluchtelingenWerk, tevens zakenvrouw, Grace 
in Ghana. Grace kan zich goed inleven in de 
situatie van Maria en haar kinderen en geeft 
gelijk tips en adviezen. Ook is het fijn dat ze 
elkaar even zien, inclusief een korte begroeting 
met de kinderen.

Samenwerken
Omdat VluchtelingenWerk in gesprek is met 
Maria houdt de organisatie ook regelmatig 
contact met de regievoerder van DT&V en de 
contactpersoon van het IOM. Er wordt een aan-
vraag ingediend voor extra financiële onder- 
steuning omdat Maria zich wil vestigen in Accra 
en hier de huren enorm hoog zijn en twee jaar 
vooruitbetaald dienen te worden. Gesprekken 
over terugkeer met drie verschillende partijen 
(VluchtelingenWerk, DT&V en IOM) maken de 
laatste maanden in Nederland ingewikkeld en 
verwarrend. VluchtelingenWerk spreekt Maria 
regelmatig zodat ze weet dat er iemand voor 

In 2018 komen Maria 
en haar kinderen aan in Neder-

land. Maria heeft haar eerste man 
verlaten in Ghana en hoopte ooit samen te 

kunnen leven met haar nieuwe liefde uit een 
ander Afrikaans land, nu haar huidige echtgenoot al 

in 2014 asiel had aangevraagd in Duitsland. Na enkele 
maanden van omzwervingen in België en Duitsland 

arriveren Maria en haar kinderen in Ter Apel.

haar is, en dat er samen met haar gekeken wordt 
welke verdere stappen moeten worden gezet

Een nieuwe start in Ghana
Half mei 2019 is het eindelijk zover. De reisdo-
cumenten zijn door DT&V geregeld en overhan-
digd aan het IOM. De bagage staat klaar en de 
kinderen kijken er naar uit weer naar hun eigen 
land te reizen. Na aankomst in Accra heeft Maria 
zich direct gemeld bij onze partnerorganisatie. 
Ze krijgt hulp bij het zoeken naar geschikte en 
betaalbare woonruimte in een veilige buurt en 

‘VluchtelingenWerk spreekt 
Maria regelmatig zodat ze weet 

dat er iemand voor haar is, en 
dat er samen met haar gekeken 

wordt welke verdere stappen 
moeten worden gezet.’

een goede school voor de kinderen. Ook krijgt 
Maria advies voor het opzetten van een bedrijf. 
Grace geeft aan dat de begeleiding vooral ook 
nodig is om Maria realistische keuzes te laten 
maken. Soms wordt door haar vergeten vooruit 
te kijken en blijkt ze behoorlijk ongeduldig. 
Maria zal vanwege economische overwegingen 
nog enige tijd bij haar zus in de hoofdstad 
blijven wonen. In september betrekt ze haar 
eigen appartementje. Alhoewel Maria het liefst 
gelijk zelfstandig wil wonen geeft het verblijf 
bij haar zus de kinderen een mooie start om 
weer te integreren in Ghana voordat het nieuwe 
schooljaar begint.

In dit verhaal is de 
naam Maria fictief. 
De afbeelding is dan 
ook illustratief en be-
treft niet Maria zelf.
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3 Methodiek 
terugkeer-
begeleiding

Tijdens de projectevaluatie (begin 2020) komt naar voren dat 
VluchtelingenWerk een unieke positie heeft bij het begeleiden 
van asielzoekers in een doorlopend traject. Onze methodiek 
terugkeerbegeleiding bestaat uit:

Persoonlijke begeleiding
Het voeren van een toekomstgesprek is beladen, zowel voor de cliënt als de begeleider. 
Voor cliënten is het moeilijk de gevolgen van de verschillende opties op een rij te zetten, 
en daarna een van deze opties te kiezen. Voor medewerkers is het niet altijd makkelijk dit 
proces te begeleiden. Asielzoekers en vluchtelingen moeten meestal een onherroepelijk 
besluit nemen in een complexe situatie. Lang niet alle componenten van de situatie zijn 
daarbij inzichtelijk. Door de moeilijke keuze waarvoor cliënten zich gesteld zien, kunnen ze 
het besluitvormingsproces ervaren als kiezen tussen kwaden. Het komt voor dat cliënten 
dan liever niets besluiten. Het beslissingsproces om te kiezen voor terugkeer of een van 
de (meestal illegale) alternatieven gaat vaak gepaard met veel stress en psychosociale 
problemen. Daarom is het van wezenlijk belang dat psychosociale ondersteuning een 
plaats heeft binnen de begeleiding. 

Het opbouwen van een vertrouwensband is van groot belang en dat doen we door het 
traject van begin tot eind sámen te doorlopen. Het streven is om één begeleider aan een 
cliënt te koppelen. Begeleiders maken daarbij gebruik van de methode Bewogen Terugkeer. 
Eén van de onderdelen van deze werkwijze is ‘gespreksvoering terugkeergesprekken’ 
waarin luisteren, praten over emoties en tijd voor het verhaal van de cliënt centraal staan. 
We zien dat door de kwaliteit van onze counseling cliënten ruimte ervaren om over de toe-
komst na te denken. Hoewel de cliënt sturend is in het proces kent het terugkeertraject drie 
fases, die structuur bieden aan de begeleiding: perspectiefanalyse, toekomstoriëntatie en 
terugkeerbegeleiding. 

In de eerste fase van de methodiek maakt de medewerker een Vluchtverhaalanalyse 
(VVA). In een gesprek met de cliënt bespreekt hij de uitkomst van de analyse, en de kans 
op verblijf in Nederland. Met dit gesprek wordt geprobeerd om de cliënt een realistisch 
beeld te laten krijgen over zijn toekomstperspectief. We maken een inventarisatie van de 
stand van zaken ten aanzien van procedures om de cliënt daarvan een overzicht te kunnen 
geven. Indien er aanknopingspunten zijn voor legaal verblijf, kan een nieuwe procedure 
worden gestart. Door het doorlopen van de (asiel)procedure en de verblijfsrechtelijke (on)
mogelijkheden proberen we de belemmeringen, die terugkeer mogelijk in de weg staan, weg 
te nemen en de asielzoeker na te laten denken over de alternatieven.

In de tweede fase coacht de medewerker de cliënt in de heroverweging op de toekomst. 
Tegelijk heeft de cliënt gesprekken met een medewerker van de Dienst Terugkeer & Vertrek 
(DT&V) en, als hij in een Centrale Opvang verblijft, de casemanager van het COA. In een 

3.1

1

2

3

Juridische begeleiding bij asielprocedures, inclusief 
de ‘Vluchtverhaalanalyse’, oftewel VVA
Maatwerk op toekomstoriëntatie en pre-departure 
counseling, inclusief informatie door en contact met 
ERSO partnerorganisaties in landen van herkomst
Re-integratie ondersteuning door partnerorganisaties 
in landen van herkomst tot een jaar na terugkeer



|  2524  | Methodiek terugkeerbegeleiding

opvanglocatie 
wordt het gesprek 

met de medewerker gepland 
vóór het eerste gesprek met het 

COA. Daardoor is de cliënt een beetje 
voorbereid op de terugkeerboodschap van het 

COA. Soms overweegt de cliënt aan het begin van de 
tweede fase al om mee te werken aan vrijwillige terugkeer. 

Vaker hebben (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers ondanks alles 
nog hoop dat ze in Nederland mogen blijven. Verschillende motieven bepalen of een cliënt 
in deze fase wel of niet over zijn toekomst of terugkeer wil praten.

In de derde fase kan de cliënt een plan van aanpak maken voor terugkeer. De medewerker 
kan ook hier, op verzoek van de cliënt, een coachende rol spelen. Omdat verlenging van de 
opvang soms alleen mogelijk is als de cliënt actief meewerkt aan zijn of haar terugkeer, is 
afstemming met het COA en de DT&V wenselijk. De medewerker kan in deze fase ook door-
verwijzen naar andere organisaties die praktische ondersteuning bieden bij terugkeer.
In de afgelopen jaren is de methodiek sterk verbeterd en beter toegankelijk gemaakt op 

29
“Cliënten zijn vaak erg terughoudend om in Nederland contact op 
te nemen via Skype met de ERSO partner in land van herkomst. 
Terwijl meestal in het eerste kennismakingsgesprek via skype, de 
cliënt vrij snel in een ontspannen gemoedstoestand komt als hij 
of zij in zijn eigen taal door een landgenoot wordt aangesproken. 
Je ziet dan toch vaak een gevoel van herkenning bij de cliënt. 
Daarna kun je als counselor meestal een stap opzij doen in het 
gesprek en ze samen verder laten praten.”
Lenie, voormalig (regionaal) projectleider MOH2 (uit: impactmeting 2018-2019)

het interne kennisplatform voor beroepskrachten en vrijwilligers van VluchtelingenWerk. 
Ook is er meer afstemming en beter ‘gebruik’ van onze landelijke dekking, dat wil zeggen 
dat meer cliënten van meer locaties dan voorheen naar onze projectmedewerkers werden 
doorverwezen. Zowel decentraal, onder andere bij de Landelijke Vreemdelingen Voorziening 
(LVV) en in de grote steden, als in asielzoekerscentra en de vrijheidsbeperkende locaties. 

Dilemma’s3.2
Uit de evaluatie komt naar voren dat het lastig te bepalen is wanneer terugkeer ter sprake 
moet komen tijdens de juridische begeleiding. Bied je deze aan wanneer de juridische ver-
blijfsmogelijkheden totaal zijn uitgeput of juist zo snel mogelijk na start asielprocedure? Al-
leen bij mensen met weinig kans op asiel, zoals die uit ‘veilige’ landen en Dublinclaimanten, of 
direct bij alle asielzoekers? Welk aanbod past, en hoe valt dit aanbod optimaal te integreren 
in het totaalpakket van begeleiding van asielzoekers? VluchtelingenWerk wordt de laatste 
jaren geconfronteerd met grote aantallen Dublinclaimanten in de asielprocedure. Deze 
vaak jonge mensen hebben meestal veel mee- en doorgemaakt, zoals uitbuiting tijdens de 
reis en mensenhandel. De meesten verdwijnen na hun korte asielprocedure (MOB) naar het 
buitenland of komen in de steden terecht in de illegaliteit.

Uit de gesprekken met counselors blijkt dat zij zich goed toegerust voelen voor hun rol, maar 
wel worstelen met een aantal specifieke groepen cliënten, zoals langdurig uitgeprocedeerde 
asielzoekers (met name in grote steden), mensen met psychiatrische problematiek en 
slachtoffers van mensenhandel. Op gezinslocaties wordt het moeilijk gevonden gezinnen 
te counselen waarvan de kinderen in land van herkomst minder goed onderwijs en mindere 
levensomstandigheden tegemoet gaan. En op de asielzoekerscentra is het omgaan met 
cliënten uit de ‘ring rond Europa’ een grijs gebied qua verantwoordelijkheid voor voorlicht-
ing en begeleiding. Zoals zogenoemde ‘veiligelanders’ die niet in aanmerking komen voor 
terugkeerondersteuning maar wel toekomstoriëntatie nodig hebben. Of langdurig onge-
documenteerden die wel in aanmerking komen voor terugkeerondersteuning, maar daar 
geen gebruik van maken. 

Het blijft maatwerk. Onze counselors proberen zich te blijven focussen op mensen die 
behoefte hebben aan de extra aandacht die juist VluchtelingenWerk goed kan bieden. Maar 
niet iedereen vindt het even makkelijk om grenzen te stellen aan onze dienstverlening als 
het gaat om terugkeer. Dit is vaak de laatste begeleiding voor een groep mensen die zich in 
een zeer kwetsbare positie bevinden. Daar mee stoppen kan dan heel lastig zijn. 
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Loukman heeft zin om na al die jaren terug 
te gaan. “Ik heb veel werkzaamheden ge-
leerd. Ik kan lassen, ben monteur. Ik voel 
vreugde en trots als ik eraan denk.’’

Persoonlijk verhaal - Terug naar Togo

Persoonlijk verhaal

Terug naar Togo

Vanuit Amsterdam werd hij rechtstreeks naar Ter 
Apel gestuurd, waar hij sinds die tijd verblijft, in 
een unit met vijf andere mannen. Hij vroeg asiel 
aan, maar was na vier maanden, door de vertragin-
gen bij de IND, nog altijd niet in een procedure 
geplaatst.

Terugkeer
In juli hakte hij de knoop door. Hij besloot zijn 
asielaanvraag in te trekken en terug te gaan naar 
Togo. Atokou wil een kleine garage openen in zijn 
dorp. “Ik heb veel werkzaamheden geleerd. Ik kan 
lassen, ben monteur.’’ Hij heeft zin om na al die 
jaren terug te gaan. “Ik voel vreugde en trots als ik 
eraan denk.’’

Inmiddels is contact gelegd met de lokale part-
ner-organisatie. Er zijn geen belemmeringen 
voor terugkeer. Wel moet via de ambassade een 
laissez-passer, een tijdelijk reisdocument, worden 
geregeld. Daarna kan een vlucht naar Togo worden 
geboekt, mits de coronacrisis het toelaat.

Soms voelt hij zich een missionaris in zijn eigen 
organisatie, bekent de 54-jarige Van der Hoeven 
in het kantoor van Vluchtelingenwerk op de Vrij-
heidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel, waar 
450 uitgeprocedeerde vluchtelingen verblijven. 
Sinds ruim een jaar werkt de Groninger als ‘con-
sulent landen van herkomst’ voor het terugkeer-
project ‘Met opgeheven hoofd’ (MOH), en dan ben 
je toch ietwat een vreemde eend in de bijt binnen 
een organisatie die van oudsher gericht is op de 
ondersteuning en integratie van vluchtelingen 
die hier mogen blijven.

Aankomst
Loukman Atokou (36) is een van de vluchtelingen 
die momenteel (zomer 2020) onder begeleiding 
van Allert van der Hoeven bezig is met zijn ter-
ugkeer. In 2014 kwam de Togolees vanuit Libië, in 
een bootje, in Italië aan. Hij had zijn geboorteland 
verlaten en in Libië lukte het niet om iets op te 
bouwen. “Vrienden van me stelden voor om naar 
Europa te gaan, en ik ben meegegaan.’’ 

De islamitische Togolees had geen duidelijk beeld 
van zijn toekomst in Europa. Na omzwervingen in 
Italië en Frankrijk kwam hij in maart in Nederland. 

Allert van der Hoeven van VluchtelingenWerk 
begeleidt asielzoekers uit Noord-Nederland 
die teruggaan naar hun land van herkomst. 
“Het voelt goed als ik ze kan helpen vanuit een 
moeilijke situatie een nieuwe start te maken.’’
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MOH2 draagt actief bij aan uitwisseling en kennisopbouw 
binnen het werkveld van terugkeerbegeleiding. Dit doen wij in 
Nederland zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau, maar 
ook buiten de eigen landsgrenzen.

4 (Inter)nationale 
samenwerking

Samenwerkingsverbanden in Nederland4.1
Gedurende het project wisten ketenpartners ons programma steeds beter te vinden en 
zagen ze de meerwaarde van onze contacten met lokale partnerorganisaties in landen 
van herkomst. Ook de verwijzingen naar het MOH-programma namen in deze periode toe. 
Inhoudelijk loopt de uitwisseling van ervaringen naar wens en daar waar het aanbod van 
een andere organisatie beter past bij een specifieke situatie wordt een vluchteling naar 
hen doorverwezen.

Voor begeleiders betekenen deze contacten en de contacten met het ERSO-netwerk een 
verbetering van hun werk. Zij kunnen informatie vragen bij de partnerorganisaties via 
consulenten landen van herkomst. Hierdoor krijgt zowel de begeleider als cliënt actuele 
informatie over de toekomstmogelijkheden in land van herkomst. Dit geeft vertrouwen 
tijdens de gesprekken en de stappen naar re-integratie na terugkeer.

In het project is gestreefd naar optimale samenwerking met andere organisaties en is 
waar mogelijk de aansluiting gezocht. Hierdoor is onderlinge concurrentie omgebogen 
naar samenwerking.

KetenpartnersNederlandse NGO’s
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“Elke cliënt heeft eigen 
problemen: medisch, politiek 

of economisch. Door onze kennis te
delen en goed samen te werken, kunnen 
we cliënten zo goed mogelijk bijstaan.”

Movses Hakobyan van onze partnerorganisatie in Armenië

 (Inter)nationale samenwerking

Samenwerking internationaal: het ERSO-netwerk4.2
De partnerorganisaties waar VluchtelingenWerk mee werkt in de landen van herkomst 
vormen een stabiele en betrouwbare factor in de ondersteuning van de cliënt in het 
keuzetraject en bij re-integratie na terugkeer. Zonder betrouwbare partners in landen van 
herkomst is er geen terugkeerbegeleiding. Zij doen de eerste opvang van de deelnemers 
en begeleiden en coachen de terugkeerder in landen van herkomst. ERSO-partners zijn te 
bereiken voor belangrijke vragen in de voorbereiding van terugkeer. Er wordt gezorgd dat 
de mensen die terugkeren dat doen met een uitgewerkt re-integratieplan. Het is uiteraard 
mogelijk dit plan, in overleg met de lokale partner, na aankomst in het land van herkomst 
aan te passen aan de lokale situatie. Onze partnerorganisaties blijven meedenken met 
terugkeerders. En verrichten de re-integratiebegeleiding na terugkeer zeer betrokken en 
professioneel. Dat bevestigen ook de teruggekeerde deelnemers die zijn geïnterviewd 
tijdens de evaluatie.

Het ERSO-netwerk bestaat uit Europese leden, de ERSO members, en van partners uit de 
landen van herkomst, de ERSO-partners. Het aantal partners uit de landen van herkomst 
wisselt door de jaren heen, maar het gaat al jaren om partners uit meer dan veertig landen 
van herkomst.

De Europese ERSO members zijn in 2020
 de volgende organisaties:
•  Caritas België
•  Caritas Oostenrijk
•  Caritas Noorwegen
•  Caritas Polen
•  Caritas Europa
•  Danish Refugee Council
•  Refugee Action UK
•  Mikado Duitsland
•  RaphaelsWerk Duitsland
•  VluchtelingenWerk Nederland

De ERSO members hebben twee keer per jaar een ERSO-members’ meeting in één van 
de Europese landen. Tijdens deze vergaderingen worden beslissingen genomen over 
lidmaatschap van eventueel nieuwe Europese partners, over de behoefte aan partners in 
nieuwe landen van herkomst en worden ervaringen uitgewisseld over de samenwerking 
met partners uit landen van herkomst. 

Bekijk het ERSO-
netwerk inclusief 
resultaten voorin 
deze uitgave

VluchtelingenWerk Nederland neemt actief deel aan het ERSO-netwerk en levert goede 
operationele en strategische bijdragen in de huidige context. Door middel van reflectie op 
de samenwerkingsprocessen, training en kennisuitwisseling, op thema’s zoals ‘terugkeer-
begeleiding voor kinderen’ en ‘psychosociale begeleiding’, zorgt het ERSO-netwerk dat zij 
haar kennis en kwaliteit van de re-integratieondersteuning steeds blijft aanvullen.

Onderlinge kennisuitwisseling:
conferentie in Senegal4.3
In 2018 organiseerde VluchtelingenWerk samen met collega’s van Caritas België een meer-
daagse conferentie in Dakar, Senegal. Daar spraken partnerorganisaties uit tien Afrikaanse 
landen over de terugkeer van asielzoekers naar het land van herkomst en de ondersteuning die 
onze partners bieden bij hun re-integratie. Ook DT&V en Fedasil, het Federaal Agentschap voor 
de Opvang van Asielzoekers in België, waren aanwezig.
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Met het project MOH2 hebben we op vijf terreinen effect 
gesorteerd, waardoor we ook in de toekomst onze dienstver-
lening op het gebied van terugkeerbegeleiding consistent en 
resultaatgericht kunnen uitvoeren.

5Kijk op de 
toekomst

Onze cliënten maken een weloverwogen keuze
Cliënten kunnen na terugkeer een nieuw leven opbouwen 
in hun land van herkomst
Terugkeerorganisaties in Nederland werken beter samen, 
waardoor de begeleiding binnen Nederland beter ge-
stroomlijnd en afgestemd is op de wensen en behoeften 
van de cliënt
Het ERSO-netwerk bewijst zich door haar effectiviteit en 
samenwerking op strategisch vlak
VluchtelingenWerk heeft terugkeer verder geïntegreerd in 
haar dienstverlening en belangenbehartiging

1
2

3

4

5

“Vluchtelingen hebben er veel energie in 
gestoken om hierheen te komen. Het kost 
tijd om zich te realiseren dat terugkeer 
soms beter is. (Skype-)gesprekken met 
ons kunnen daarbij helpen.”

Op de conferentie stond de dagelijkse praktijk van terugkeer naar het land van herkomst
centraal evenals de politieke context in Europa rondom het thema terugkeer. De Afri-
kaanse partners deelden voorbeelden van re-integratie in het land van herkomst. Ook 
werden de mogelijkheden voor een betere toekomstoriëntatie, voorbereiding en het 
re-integratietraject zelf besproken. Terugkeerders krijgen soms te maken met sociale 
wrijvingen. Een belangrijke vraag was hoe te voorkomen dat deze wrijvingen leiden tot 
psychosociale problemen. Door middel van specifieke trainingen gaven re-integratiespe-
cialisten hier antwoord op.

Terugkeer naar Senegal
Met name het verhaal van Malicoumba maakte veel indruk. Op zoek naar een beter leven, 
vlucht hij uit Senegal en vraagt asiel aan in België. Zijn verzoek wordt afgewezen. Daarna 
vertrekt hij naar Nederland, maar het leven in de illegaliteit valt hem zwaar. Uiteindelijk 
besluit hij terug te keren naar Senegal, waar hij nu een kippenboerderij runt. Maar dat 
is niet het enige dat hij opzet. Malicoumba vertelt: “Eenmaal terug in Senegal, werd ik 
actief voor ASER Belgique, een platform van teruggekeerden in Senegal. Wij zijn er voor 
gevluchte mensen die terugkeer overwegen, want dat is een moeilijke beslissing. Ik hoop 
dat het voor hen wat makkelijker wordt als ze kunnen praten met ons, Afrikanen die al zijn 
teruggekeerd. Als mensen onder slechte omstandigheden in Europa moeten leven, denk 
ik dat het beter is om terug te keren. Het is mogelijk om hier te werken, om hier te leven. 
Mijn boodschap voor deze mensen is: ‘Kom terug naar huis, dan bouwen we samen aan een 
nieuw Afrika!’ Het is moeilijk, maar met een beetje moed is alles mogelijk.”

Ferew Lemma Biratu van onze partnerorganisatie in Ethiopië
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Keuze voor terugkeer

Ontwikkelingen

5.1

5.2

Ook in de toekomst willen we mensen als Gonotey blijven ondersteunen. Sommige mensen 
verblijven jarenlang zonder verblijfsvergunning in Nederland. Anderen hebben recent het 
bericht gekregen dat hun asielverzoek is afgewezen. Al deze mensen hebben behoefte aan 
ondersteuning om een weloverwogen keuze te maken over hun toekomst.

Het opbouwen van een vertrouwensband met cliënt, veelal samen met één begeleider 
gedurende het gehele traject van begin tot eind, zorgt ervoor dat cliënten zich open 
durven te stellen. VluchtelingenWerk maakt daarbij gebruik van de methodiek Bewogen 
Terugkeer, waarin luisteren, praten over emoties en tijd nemen voor het verhaal van de 
cliënt centraal staan. Door de kwaliteit van de counseling komen zij in beweging om open 
over de toekomst na te denken. Zo maken zij uiteindelijk zélf een weloverwogen keuze over 
hun toekomst.

VluchtelingenWerk geeft steun aan mensen die geen kans hebben op een rechtmatig 
verblijf in Nederland en zich moeten oriënteren op een keuze voor hun toekomst. De 
begeleiding van VluchtelingenWerk is van hoge kwaliteit en sterk cliëntgericht. Wij geven 
ondersteuning als terugkeer naar land van herkomst wordt overwogen en/of daar infor-
matie over gezocht wordt.

Gonotey (29) keerde na een verblijf van vijf jaar in Nederland terug naar Guinee. 
‘Het was een moeilijke beslissing om terug te keren. Door het werk van mijn vader 
was mijn familie een poos in de gevangenis beland. Zou het nu wél veilig zijn in 
Guinee? Nadat ik uitgeprocedeerd was, besefte ik dat ik in Nederland ook geen 
toekomst had. Na gesprekken met mijn begeleider van Vluchtelingen
Werk besloot ik terug te keren. Het viel niet mee om weer te aarden in 
Guinee en om betrouwbare mensen te vinden. Gelukkig kreeg ik hulp 
van de organisatie 3AE die terugkeerders begeleidt. Zij hielpen 
mij om mijn leven weer op te pakken en zorgden ervoor dat ik een 
informaticaopleiding kon volgen. Nu heb ik een goede baan als 
leraar op een middelbare school.

VluchtelingenWerk is aanwezig op 38 centrale opvanglocaties in beheer van COA en werkt 
vanuit 46 ‘decentrale’ steunpunten in de vorm van noodopvang, de Landelijke Vreem-
delingen Voorzieningen (LVV’s) en de eigen Regionale Steunpunten Rechtsbescherming 
(RSR). Draagvlak intern is sterk verbeterd, door aanwezig te zijn op deze locaties, door 
verbetering van de kwaliteit van counseling en door het vertellen van persoonlijke verhalen 
van terugkeerders. We hebben goed gewerkt aan de methodiek en kunnen aan collega’s 
laten zien wat je kunt bereiken als je de tijd neemt om de achtergrond van de deelnemer 
goed te begrijpen. Door verbeterd draagvlak bereiken we meer cliënten die baat hebben bij 
onze begeleiding. Vrijwilligers op locatie nemen bovendien de methode gespreksvoering 
terugkeergesprekken mee naar hun andere begeleidingswerkzaamheden.

In 2020 is het kennisplatform Toekomstoriëntatie en Terugkeer ontwikkeld binnen het
project. Dit platform is bedoeld voor medewerkers die (gaan) werken met asielzoekers die
uitgeprocedeerd zijn of dreigen te raken. In het kennisplatform, dat toegankelijk is voor 
medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk, staan tools, methodieken en onder-
steunende informatie die kunnen helpen deze doelgroep de deskundige begeleiding te 
geven die nodig is.

Toekomstige dienstverlening: MOH35.3
Hoewel nog volop werk in uitvoering, is er de volmondige motivatie binnen de organisa-
tie om terugkeer de komende tijd verder in te bedden in de reguliere dienstverlening en 
belangenbehartiging. We blijven informatie en voorlichting verstrekken over zelfstandige 
terugkeer en de mogelijkheden bij verschillende terugkeerorganisaties. Deze informatie, 
beschikbaar gemaakt in 9 talen, is door asielzoekers en vluchtelingen zélf te vinden op de 
website www.forrefugees.nl. 

Daarnaast starten we eind 2020 het project Met Opgeheven Hoofd 3 waarin we in staat 
worden gesteld (dankzij subsidie van DT&V) om waardige en zelfstandige terugkeer te 
blijven bevorderen door het bieden van toekomstperspectief in land van herkomst. In dit 
project bieden we begeleiding aan mensen die een weloverwogen keuze maken voor zelf-
standige terugkeer en het opbouwen van een nieuwe toekomst in het land van herkomst. 
Na terugkeer kan de client enigszins zelfredzaam zijn leven opbouwen. VluchtelingenWerk 
kan re-integratieondersteuning bieden in landen die in aanmerking komen voor vrijwillige 
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Het project MOH2 is mede mogelijk gemaakt door het Asiel Migratie en Integratie Fonds
(AMIF) van de Europese Unie

“Ik heb enorm veel inspiratie uit het ERSO-netwerk 
gehaald en ben er ongelooflijk trots op dat er een 
netwerk is van NGO’s die zich bezighouden met 
terugkeerbegeleiding. Iets dat niet altijd makkelijk is en 
onderhevig aan politieke ontwikkelingen. Maar het is zo 
belangrijk dat er een maatschappelijk middenveld is dat 
opkomt voor de belangen van deze kwetsbare groep.”
Annet IJff, vertrekkend projectleider MOH

terugkeerondersteuning, waar het ERSO netwerk een partnerorganisatie heeft en waarvan 
VluchtelingenWerk van mening is dat terugkeer veilig en waardig kan. 

Wij zorgen met het project MOH3 dat terugkeerders een goede startpositie hebben in het 
land van herkomst. Om dat te realiseren werken wij intensief samen met lokale NGO’s in 
het land van herkomst en (inter)nationale partners uit de terugkeerketen. Vluchtelingen-
Werk kan maatwerk bieden en heeft een lange geschiedenis van cliëntgericht werken (oog 
voor het individu). VluchtelingenWerk blijft als enige NGO in Nederland lid van het ERSO 
netwerk. De samenwerking is hecht en persoonlijk. Zodra een asielzoeker is teruggekeerd 
naar zijn land van herkomst, zet de lokale samenwerkingspartner de begeleiding voort en 
denkt mee over het gemaakte plan van aanpak. Goede afstemming tussen de terugkeer-
organisaties in Nederland en goede voorlichting over de mogelijkheden bij terugkeer zijn 
van belang in de voorbereiding op terugkeer. Deskundige begeleiding op maat in land 
van herkomst neemt obstakels weg en vergroot niet alleen de terugkeerbereidheid, maar 
ook de mentale, sociale en economische weerbaarheid van de cliënt. Een sterk en goed 
georganiseerd netwerk als ERSO vormt de basis voor deze begeleiding aan teruggekeerde 
vreemdelingen. Zo bieden wij gezamenlijk intensieve ondersteuning op maat, zowel in 
Nederland als in het land van herkomst, zodat uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen 
bouwen aan een nieuwe toekomst met perspectief. 

We zijn er trots op dat we één coherent begeleidingsaanbod blijvend kunnen 
aanbieden, van aankomst tot zelfstandigheid.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen 
met terugkeer@vluchtelingenwerk.nl
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