
VluchtelingenWerk en partners: 
samen werken we aan vrijwillige 
terugkeer

Vluchtelingen die niet in Nederland mogen blijven, moeten nadenken 
over hun toekomst. Dat kan terugkeer zijn. VluchtelingenWerk helpt  
bij het maken van deze keuze en zorgt dat terugkeer op een waardige en 
duurzame manier verloopt. Dat doen we samen met onze partners in de 
herkomstlanden. 

“Is terugkeren wel veilig?,” vraagt een 
Ethiopische vrouw. Ze luistert aandachtig 
naar de presentatie van Ferew Biratu – 
vertegenwoordiger van onze Ethiopische 
partnerorganisatie. Hij helpt ex-asielzoe-
kers die denken over terugkeer naar hun 
herkomstland. De vrouw overweegt dit ook, 
maar ze wil eerst weten wat haar te 
wachten staat als ze daar daadwerkelijk 
voor kiest. Teruggaan is geen makkelijke 
beslissing, weet Biratu. “Daarvoor is men 
niet naar Europa gekomen. Ze hebben vaak 
het gevoel dat ze gefaald hebben en 
schamen zich voor familieleden. Voordat ze 
deze grote stap nemen, willen ze weten 
waar ze rekening mee moeten houden en 
hoe ze een leven kunnen opbouwen in het 
land waar ze al jaren niet meer zijn 
geweest.” Terugkeerders hebben veel 
vragen. >>> 

Met Een Nieuw Hoofdstuk begeleidt 
VluchtelingenWerk uit geprocedeer de 
asielzoekers. Samen met de cliënt 
bespreken we de mogelijkheden: een 
eventuele (nieuwe) procedure, de 
consequenties van illegaliteit en de 
mogelijkheden voor ondersteuning 
bij terugkeer. En we bekijken hoe we 
praktische en emotionele drempels 
die terugkeer belemmeren kunnen 
aanpakken, zodat cliënten zelf een 
weloverwogen keuze kunnen maken. 
Met het project Met Opgeheven 
Hoofd begeleidt VluchtelingenWerk 
asielzoekers die besluiten terug te 
gaan bij hun terugkeer en 
re-integratie. We brengen hem of 
haar hiervoor in contact met onze 
partnerorganisatie in het land van 
herkomst. Asielzoekers ontvangen 
bij terugkeer een in-kind vergoe-
ding. Deze is hetzelfde bij alle 
terugkeerorganisaties en IOM. 

VluchtelingenWerk Nederland en haar 
partnerorganisaties zijn lid van ERSO, 
een netwerk van NGO’s die zich bezig-
houden met terugkeer en 
re-integratie en intensief met elkaar 
samenwerken. Voor meer informatie 
zie: www.erso-project.eu
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Ferew Lemma Biratu – Partner uit 
Ethiopië
“Vluchtelingen hebben er veel geld en 
energie in gestoken om hierheen te 
komen. Het kost tijd om zich te reali-
seren dat terugkeer soms beter is. 
Gesprekken met ons kunnen daarbij 
helpen.” 
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“We willen onze clienten een 
toekomstperspectief bieden”

Over de veiligheidssituatie bijvoorbeeld of verkrijgbaarheid van 
bepaalde medicijnen. Ze willen weten naar welke beroepen vraag is 
of hoe ze een bedrijf kunnen beginnen. Soms zoeken ze contact 
met familie of vrienden. Biratu helpt hen bij al deze vragen. 
Normaal gesproken beantwoordt hij deze via Skype en mail, maar 
vandaag houdt hij een presentatie in Arnhem voor cliënten die 
terugkeer overwegen, medewerkers van VluchtelingenWerk en 
andere geïnteresseerden.
Niet alleen Ferew Biratu was van 19 tot 23 september in Nederland. 
Ook vertegenwoordigers van partnerorganisaties uit Nigeria, 
Noord-Irak en Armenië zijn te gast. Tijdens deze partnerweek 
wonen ze workshops bij, houden ze presentaties, bezoeken ze 
opvanglocaties en spreken ze met een aantal uitgeprocedeerde 
cliënten. Doel van de partnerweek is om elkaar beter te leren 
kennen en van elkaar te leren. 

De cliënt beslist zelf
Sinds vorig jaar houdt VluchtelingenWerk zich actief bezig met 
begeleiding bij terugkeer voor cliënten die niet in Nederland 
mogen blijven. Past dit thema wel bij een organisatie die zich inzet 
voor de belangen van vluchtelingen? “Ja”, vindt Regiomanager 
Karin Nogossek: “Ik geloof dat wij mensen die in de illegaliteit 
zitten verder kunnen helpen met terugkeer. We willen onze 
cliënten een toekomstperspectief bieden. 

Als we er juridisch alles aan hebben gedaan, 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. Dat maakt een gesprek hierover aangaan voor de 
vrijwilliger of medewerker ook lastig. Het onderwerp wordt wel 
gedragen binnen de organisatie, maar nog niet door iedereen 
omarmd.” “Cliënten worden door ons nooit gedwongen om terug te 
keren”, benadrukt projectleider Terugkeer Annet IJff. >>>

Roland Nwoha – Partner uit Nigeria
“Terugkeren is een moeilijke beslissing. Vluchtelingen 
hebben zorgen. Ik begrijp hun zorgen en probeer deze zoveel 
mogelijk weg te nemen door ze goed te informeren en ze op 
weg te helpen als ze teruggekeerd zijn.” 

Hajjaj Mustafa Husein – Partner uit Noord-Irak
“We krijgen vooral vragen over de huidige economische 
situatie en arbeidsmogelijkheden. Dankzij social media zijn 
terugkeerders meestal zelf al goed op de hoogte van de 
veiligheid en de politieke situatie.” 

Movses Hakobyan – Partner uit Armenië
“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.” 
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Paul (52) uit Nigeria (mag niet herkenbaar op de foto) vertelt over zijn overweging om terug te keren. Hij heeft zojuist gesproken met 
Roland Nwoha, de partner uit Nigeria. Paul: “Mijn familie denkt dat ik rijk ben geworden in Nederland. Ze geloven me niet als ik zeg dat ik 
niks heb. Roland 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.”  

“We bespreken de mogelijkheden met hen en helpen waar we 
kunnen bij het nemen van de weloverwogen beslissing, maar uitein-
delijk beslist de cliënt zelf. Ons uitgangspunt is altijd dat een 
ex-asielzoeker veilig en waardig moet kunnen terugkeren en dat er 
perspectief is op een nieuw bestaan in het land van herkomst.” 

“Mijn familie denkt dat ik rijk ben 
geworden in Nederland.”

Betrokken partners
Hanneke Spaans is consulent Land van herkomst. Zij ziet tijdens de 
partnerweek hoe het belang van de cliënt voorop staat. Zowel bij 
VluchtelingenWerk, als bij onze partners. Ze zag zorgzame mensen 
die weten wat de  cliënten nodig hebben. “Onze partner in Ethiopië 

zorgt bijvoorbeeld voor een shelter waar mensen in eerste instantie 
worden opgevangen. Hij weet dat terugkeerders zich vaak schamen 
voor familie of vrienden. Op een rustige plek kunnen ze even op 
adem komen voordat ze de confrontatie aangaan.” 
Uitgeprocedeerden die oorlog of geweld zijn ontvlucht, zijn vaak 
angstig om terug te gaan. Ze denken bij hun herkomstland aan de 
situatie op het moment van vertrek, maar die is vaak niet meer 
zoals hij was. “Laatst had ik een cliënt die graag terug wilde naar 
Ethiopië”, vertelt Spaans, “Maar Ferew wist dat de stad waar ze 
heen wilde op dat moment onrustig was. Toen hebben we haar 
geadviseerd te wachten.” “Om aan goede actuele informatie in het 
land van herkomst te komen, zijn onze partners in de herkomst-
landen onmisbaar”, benadrukt Annet IJff. “Zij geven eerlijke en 
realistische informatie, zodat VluchtelingenWerk weet of cliënten 
een veilige en duurzame toekomst kunnen opbouwen in het land 
waar ze vandaan komen.” <<<
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