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Asielzoekers komen in het algemeen uit moeilijke, traumatische omstandigheden. Bij aankomst in 
Nederland hebben ze behoefte aan rust, ruimte en respect. De opvang moet hierin voorzien en rekening 
houden met bijzondere kwetsbaarheden. Daarnaast moeten asielzoekers zoveel mogelijk zelf de regie 
en controle over hun leven krijgen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving waarin zij 
terechtkomen, ongeacht de duur van hun verblijf. Onze ervaring is dat kwalitatief goede opvang niet alleen 
van belang is voor een soepel lopende asielprocedure, maar bovenal om de asielzoeker voor te bereiden 
op de toekomst, of het nu gaat om integratie in Nederland of om re-integratie in het land van herkomst bij 
terugkeer.

Vier principes
VluchtelingenWerk Nederland hanteert vier principes ten aanzien van 
de opvang van asielzoekers in Nederland:

1.  Progressieve rechtenbenadering
  In lijn met het Vluchtelingenverdrag gaat VluchtelingenWerk uit 

van een progressieve rechtenbenadering: hoe langer het verblijf 
in het land van toevlucht, hoe meer rechten men behoort te 
hebben. Tijdens de eerste maand in Nederland ligt de focus op 
het effectief functioneren van het asielproces. Na een maand 
verschuift de aandacht naar de behoeften en vrijheden van de 
asielzoeker/vluchteling – ook als de toekomst niet in Nederland 
ligt. Zodra de betrokkene recht op verblijf krijgt, wordt direct ten 
volle geïnvesteerd in volwaardige deelname aan de samenleving 
in het kader van duurzame bescherming.
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2.  Opvang centraal geregeld, maar bij voorkeur niet in centra
  VluchtelingenWerk Nederland is, met de overheid zelf, van 

mening dat de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in 
afwachting van huisvesting in gemeenten een taak is van de 
rijksoverheid. Dit hoeft niet te betekenen dat de opvang ook in 
centra plaatsvindt. Integendeel: opvang in een kleinschalige 
setting midden in de samenleving verdient de voorkeur.

  Alleen in de eerste maand na aankomst in Nederland heeft 
centrale opvang toegevoegde waarde voor de asielzoeker: 
directe beschikbaarheid van een opvangplek, direct contact met 
VluchtelingenWerk en rechtsbijstandsverleners, en medisch 
onderzoek.

3.   Bescherming: menselijke waardigheid, zelfredzaamheid  
en volwaardige participatie

  Vluchtelingenbescherming omvat niet alleen het verlenen van 
asiel, maar ook het bieden van de mogelijkheid een nieuw 
bestaan op te bouwen. Het denken in systemen (asielopvang als 
‘total institution’)1 moet worden losgelaten. De opvang moet 
mensen voorbereiden op de Nederlandse samenleving of op 
terugkeer. Hierbij is van belang dat mensen zo min mogelijk 
hoeven te verhuizen, zodat ze een sociaal netwerk kunnen 
opbouwen. De opvang moet inzetten op autonomie en 
zelfredzaamheid. Dit vereist maatwerk: de ene vluchteling is 
getraumatiseerd en heeft rust en tijd nodig, de ander wil direct 
aan de slag.

4.  Opvang moet voldoen aan kwaliteitseisen
  De wijze waarop asielzoekers worden opgevangen moet voldoen 

aan de kwaliteitseisen die daaraan door het recht zijn gesteld en 
aan het principe van menselijke waardigheid. De belang  rijkste 
aspecten hiervan zijn (sociale) veiligheid en privacy.

 Veiligheid
  Kleinschaligheid draagt in belangrijke mate bij aan (sociale) 

veiligheid en leefbaarheid in de opvang. Centra moeten bij 
voorkeur binnen de bebouwde kom liggen met goede 
openbaarvervoer verbindingen zodat asielzoekers ook makkelijk 
buiten de centra activiteiten kunnen ontplooien en contacten 
kunnen onderhouden. De woonruimte zelf moet (brand)veilig 
zijn. Bovendien moet sprake zijn van een gezonde verhouding 
tussen gezinnen en alleenstaanden. Met name aan vrouwen en 
meisjes moet een veilige woonomgeving worden geboden 
(onder andere goede en hygiënische sanitaire voorzieningen in 
de nabijheid van de leefomgeving, aparte vrouwenruimten). 
Verder spelen zaken als beveiliging, geen lange toegangswegen, 
goede verlichting en camerabewaking een belangrijke rol. 
Overlast, drank- en drugsmisbruik en criminaliteit door 
medebewoners moeten streng worden aangepakt.

1  Met ‘total institutions’ wordt bedoeld het leven in ‘eenheden’ 
afgescheiden van de samenleving.

 
Privacy
Asielzoekers moeten kunnen beschikken over een zelfstandige, 
gezonde en afsluitbare leefruimte. De woningen moet onderling 
beter van elkaar gescheiden zijn dan nu het geval is. Aan het delen 
van woningen met niet-gezinsleden moet een einde worden 
gemaakt. In de woning moeten afzonderlijke ruimtes zijn van 
voldoende afmeting, met  voor ouders en kinderen aparte 
slaapkamers, en voor kinderen een ruimte met computer voor 
bijvoorbeeld huiswerk.



3 | Visie in het kort opvang

Contouren opvangmodel
Uitgaande van deze principes zien wij bij voorkeur de opvang als 
volgt vormgegeven:

•  Gedurende de eerste maand van hun verblijf worden asielzoekers 
opgevangen in centra op een wijze die ten goede komt aan een 
zorgvuldige en snelle beslissing in de asielprocedure, zonder dat 
de kwaliteitsnormen daarbij uit het oog worden verloren.

•   Daarna krijgen asielzoekers een aantal opties voorgelegd:
 - verblijf in een AZC;
 -  door de asielzoeker zelfgeregeld verblijf bij familie of vrienden, 

met behoud van verstrekkingen, verzekering ziektekosten en de 
mogelijkheid vrijwillig naar een AZC terug te keren;

 -  opvang in gemeenten onder centrale verantwoordelijkheid. 
Deze optie dient de autonomie van de asielzoeker het beste.

Na zes maanden verblijf in Nederland of (indien eerder) na 
statusverlening krijgen asielzoekers een woning aangeboden door 
een gemeente, desgewenst en zo mogelijk binnen de regio waar men 
in het kader van de centrale opvang verbleef.

Uitgangspunten voor onze inzet
•  VluchtelingenWerk zet zich in voor vluchtelingenbescherming 

door middel van twee kerntaken: belangenbehartiging en 
begeleiding.

•  VluchtelingenWerk is geen opvangorganisatie. Het is aan het COA 
om de opvang in materiële zin te organiseren: zaken als 
woonruimte, leefgeld, ziektekostenverzekering. 

•  De woonvoorzieningen moeten voldoen aan kwaliteitseisen zoals 
veiligheid en privacy.

•  De ‘immateriële’ aspecten van opvang moeten zoveel mogelijk 
worden uitbesteed aan externe, bestaande instellingen en 
aansluiten bij reguliere voorzieningen. Het bevordert het 
welbevinden, de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van 
asielzoekers als zij aan het gewone leven deelnemen. Investeren 
in de kwaliteit van de opvang voorkomt gezondheidsproblemen en 
heeft positieve effecten op zowel integratie in de Nederlandse 
samenleving als terugkeer naar het land van herkomst.

Werkwijze
Binnen dit kader vult VluchtelingenWerk haar kerntaken wat 
betreft opvang als volgt in:

•  In de centra zetten we allereerst in op juridische begeleiding 
van asielzoekers en vluchtelingen, inclusief gezinshereniging.

•  Bij onze individuele belangenbehartiging en begeleiding 
houden we goed in de gaten hoe mensen de opvang ervaren, 
waarbij we bijzondere aandacht hebben voor kwetsbare 
groepen. We signaleren knelpunten en geven die door binnen 
de organisatie zodat ze bij de collectieve belangenbehartiging 
kunnen worden betrokken.

•  Bij het zoeken naar oplossingen voor de gesignaleerde 
knelpunten kan de wet- en regelgeving als basis dienen voor 
verdere collectieve belangenbehartiging (hetzij door 
beleidsbeïnvloeding, hetzij door strategisch procederen).

•  Hoe langer de verblijfsduur in de opvang, hoe meer 
VluchtelingenWerk inzet op verbetering van de kwaliteit 
daarvan (rechtstreeks, of in samenwerking met of via andere 
organisaties). Ten aanzien van de verblijfsomstandigheden 
geldt: hoe lager de kwaliteitsnormen zijn (of hoe ongunstiger 
de opvanglocatie), hoe meer prioriteit wij geven aan 
verbetering van de kwaliteit.

•  We maken ons sterk voor een eigen stem en eigen 
verantwoordelijkheid van asielzoekers en vluchtelingen ten 
aanzien van de gang van zaken in de opvangcentra.

•  We informeren asielzoekers en vluchtelingen over 
onderwerpen in de gehele breedte van onze missie, zodat zij 
voor zichzelf de juiste keuzes weten te maken: via onze 
begeleiding zetten we in op zelfredzaamheid.

•  Waar het gaat om het verschaffen van materiële en 
immateriële opvang vervullen wij een beperkte rol als 
‘makelaar’ of ‘bemiddelaar’. We initiëren en faciliteren 
samenwerking tussen de overheid en andere organisaties met 
specifieke kennis en expertise, zoals de Vrolijkheid.

•  Na statusverlening en bij huisvesting in de gemeenten zetten 
we in op een goede (‘warme’) overdracht van informatie door 
alle betrokkenen, onder andere ten aanzien van lopende 
gezinsherenigingsprocedures.

•  We zetten ons in voor versterking van het draagvlak voor 
(opvang van) asielzoekers en vluchtelingen in gemeenten. 
Doel is dat gemeenten zich inzetten voor contacten tussen 
asielzoekers/vluchtelingen en andere inwoners.

•  Wij streven ernaar dat de verantwoordelijkheid voor de opvang 
bij verblijf langer dan zes maanden wordt ondergebracht bij 
een ander ministerie dan Veiligheid en Justitie, bij voorkeur 
bij het ministerie van VWS. Daarmee komt de opvang in die 
fase volledig los te staan van de asielprocedure.

Op onze website vindt u de volledige tekst van de brochure  
‘Visie op opvang’. 

Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nlnl 


