Dynamiek
jaarverslag COA 2016

Leeswijzer

Groei en krimp
in hoog tempo

Heumensoord (bij Nijmegen en Heumen) stond welhaast symbool voor de hoge instroom. Nadat het COA er vertrokken is,
gaat vooral de natuur er weer zijn gang. Maar wel pas nadat
wij het terrein keurig hebben opgeleverd aan de gemeenten en
Natuurmonumenten. Ook die fase hoort bij ons werk.

I

n dit jaarverslag van het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers leest u zowel over de dynamiek van de hoge instroom (tot aan de zomer

van 2016) als over de ongekend snelle krimp, die zich
vervolgens aftekende. We laten u in dit jaarverslag
zien dat ook krimp deel uitmaakt van ons werk,

bezig hield. In de opvang, in de samenwerking en op tal van
andere terreinen.

Nieuw in ons jaarverslag zijn enkele ‘vlogs’. U kunt niet alleen
lezen over ons werk, u kunt het tevens uit eerste hand horen
van enkele geïnterviewden, inclusief onze voorzitter van bestuur Gerard Bakker.

hoewel de dynamiek weer anders is dan bij groei.

Uiteraard vormen de groei en vervolgens de krimp eveneens

Hoe wij hierin samen met onze medewerkers en

de groei en de uitdagingen om iedereen, ook begin 2016 nog,

ketenpartners acteren, vertellen wij u graag.
Rode draad voor dit verslag is het overzicht van de bijzonderheden per maand. U leest de highlights en daarmee krijgt u

naar wij hopen een mooie dwarsdoorsnede van wat ons in 2016
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een rode draad. We beginnen dit jaarverslag met de hectiek van
een plek te bieden. We eindigen het verslag met enkele cijfers,

van de instroom en de bezetting in onze centrale opvang, tot de
aantallen alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) en
vergunninghouders in onze opvang. We hopen u daarmee een
zo compleet mogelijk beeld van het voor ons dynamische jaar
2016 te bieden.

Medewerkers

Het COA Jaarverslag 2016 is een interactief pdf-bestand en bevat links en video’s. Voor een
optimale leeservaring dient u Adobe Acrobat 9 of hoger geïnstalleerd te hebben. Het kan
zijn dat Acrobat u vraagt of u multimediabestanden uit ongecontroleerde bronnen wilt
afspelen. U kunt dit standaardgedrag wijzigen in ‘Voorkeuren Multimedia vertrouwen’.
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Ons jaar van maand tot maand

Burgemeester Berends: ‘Burgers zijn medeverantwoordelijk’

Burgemeester Bruls: ‘Maak kennis, dan oordeel je minder snel’
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‘De humanitaire kant is de kracht van Nederland’

Heumensoord: ‘De vleermuizen en reeën zijn terug’
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‘Keerpunten vragen de meeste kracht’

‘We hebben samen het onmogelijke mogelijk gemaakt’
A Home away from Home

Medewerkers

Maaike en Marije van vrijwilligersplatform ‘Hotel de Koepel’

Vroege integratie en participatie

Ruth van de Wateringen van het (gesloten) azc in Velp
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Plaatsing in een gemeente: de meerwaarde van de BRP-straten

Het jaar in cijfers en grafieken

Het succes van de regietafels

De Kleine Keten: kijkje in Ter Apel
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Vergunninghouder Ihab Hilal: ‘Ik probeerde het druk te hebben’
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‘COA toont vitaliteit en veerkracht’
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De dynamiek van 2016 (en verder)

‘

Dynamiek’ is welhaast onlosmakelijk verbonden met het COA. Van groei en krimp. Maar
ook van aandacht vanuit de politiek, de sa-

menleving en de media. Op het moment dat ik dit
voorwoord schrijf, zijn we bezig met krimpscenario’s.
Als ik de cijfers zie die we hierbij hanteren, dan is

Personele consequenties

De ontwikkelingen in de asielinstroom (en uitstroom, door de huisvesting van vergunninghouders en dankzij terugkeer) zijn voor ons
eind 2016 de aanleiding geweest om - verspreid over de locaties

- minimaal 30% van de opvangplekken ‘in te pakken’ en het personeelsbestand hiermee in lijn te brengen. Dit raakte medewerkers
met tijdelijke dienstverbanden, zowel in de opvang als bij de on-

dersteunende units en het management. Hier zaten we eind 2016

Samenwerking

afscheid van vele collega’s. Tijdens de piek van de hoge instroom

banden ontstaan en zijn bestaande samenwerkingsverbanden

het al bijna niet meer voor te stellen dat wij begin

middenin en de afgelopen periode namen we met pijn in het hart

2016, dit verslagjaar, nog midden in alle hectiek

bestond ons personeelsbestand overigens uit eenderde vast perso-

van de hoge instroom zaten. We hadden de pieken
met soms meer dan 4.000 nieuwe asielzoekers in
één week inmiddels wel achter ons, maar nog altijd
kwamen er de eerste maanden van 2016 rond de
1.000 asielzoekers per week naar ons land. Na de
zomer veranderde de samenstelling in de instroom
(nareizigers bijvoorbeeld) en versnelde de uitstroom.
Sindsdien krimpen we in een tempo dat we niet
eerder bij het COA hebben gezien. U begrijpt dat
wij daarom voor dit jaarverslag de titel ‘Dynamiek’
hebben gekozen. Groei en krimp is voor het COA niet
nieuw, wel het tempo waarin dit gebeurt.
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neel en tweederde personeel met een tijdelijk dienstverband.

Als dit jaarverslag verschijnt (april 2017) is duidelijk dat wij,

gezien de huidige ontwikkelingen van de in- en uitstroom en de
prognoses voor de komende maanden, doorgaan met het leegmanagen en afstoten van locaties en met het afscheid nemen
van medewerkers.

Terugkijkend op de periode van de hoge instroom, wil ik graag

de enorme prestatie noemen die de COA-medewerkers hebben
geleverd. Zij hebben zich met een geweldige gedrevenheid en

betrokkenheid ingezet. Hoed af voor al die collega’s die inmid-

dels vertrokken zijn, en die tot aan hun laatste werkdag gemotiveerd door zijn blijven gaan met hun werk. Dat laatste komt

bij mij en mijn medebestuurders altijd weer over als typisch iets
van de medewerkers van het COA. Veel respect daarvoor.

Gemeenten

geïntensiveerd. Met gemeenten, provincies, ketenpartners,

ministeries, ngo’s en stichtingen. Ons speelveld is daarmee het
afgelopen jaar veranderd. Blijvend veranderd. Mede dankzij tal
van deze partners hebben wij ten tijde van de hoge instroom

elke bewoner een plek kunnen bieden. Een mooi voorbeeld van
hoe wij met partners optrokken zijn de landelijke en regionale

regietafels (klik hier). Snel schakelen met alle partijen die ertoe
doen. Bedacht voor de hoge instroom, maar zo nuttig en suc-

Medewerkers

Medewerkers

Tijdens de hoge instroom zijn veel nieuwe samenwerkingsver-

Vrijwilligers
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cesvol, dat we dit continueren. Ook de samenwerking met het

directoriaat-generaal Vreemdelingenzaken verloopt prettig en
goed.

In de Kleine Keten (IND, COA en DT&V) werken we al een paar
jaar intensief samen. Dat we elkaar steeds beter zijn gaan

vinden en met elkaar zijn gaan optrekken, hielp tijdens de hoge
instroom. En we hebben elkaar blijvend nodig, bijvoorbeeld bij
asielzoekers uit veilige landen of bij de nareizigers die nu naar
Nederland komen. Begin 2017 hebben we voor de vijfde maal
een gezamenlijk ketenjaarplan opgesteld en gepubliceerd.
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En heel tastbaar zal onze gezamenlijke huisvesting van de

Perspectief

aankomende zomer. Nog kortere lijnen, letterlijk en figuurlijk.

Vanaf begin 2017 is dit de leidraad voor ons werk in

landelijke voorzieningen in de Rijnstraat in Den Haag zijn vanaf

Het COA heeft een nieuw perspectiefdocument opgesteld.

We zien samen met IND en DT&V uit naar deze verhuizing!

de komende jaren. De titel is: ‘Veranderend speelveld,

richting voor de toekomst 2017-2018’. Het bestaat uit vier

Veranderende populatie

thema’s: ‘Kwalitatief hoogstaande opvang en begeleiding’,

Ik noemde het net al even, de asielzoekers uit ‘veilige landen’.

‘Betrouwbaar en voorbereid bij groei en krimp’, ‘Partner en

Vooral het aantal asielzoekers uit enkele Noord-Afrikaanse
landen nam vanaf de zomer van 2016 sterk toe. Er zitten

ook agressief op kunnen stellen, onder andere naar andere

bewoners en onze medewerkers. In het tweede deel van 2016
ging en gaat ook veel aandacht uit naar deze asielzoekers.

Daarom gaan ze alle drie zo vaak als mogelijk op werkbezoek

onder andere medewerkers en onze ondernemingsraad

naar opvanglocaties. Altijd de vinger aan de pols!

input hebben geleverd. We hebben voortdurend onze ideeën

Op de foto’s Gerard Bakker tijdens een werkbezoek aan het

de vier thema’s. Net zoals in dit voorwoord kijken we met

asielzoekers vertroebelt en het tevens invloed heeft op het

dit jaarverslag niet alleen terug naar 2016, maar nemen we

draagvlak voor ons werk. Een kleine groep verpest het als het

azc in Goes (vorige pagina), Peter Siebers bij de opening van
de duurzame nieuwbouw van het azc in Grave (24 september
2016), met burgemeester Lex Roolvink (boven) en Janet Helder
tijdens een van de COA-Cafés van 2016 (onder).

u ook graag mee naar het vandaag, morgen en als het even

ware voor een hele grote groep. Het is belangrijk voor ons, maar

kan het overmorgen van het COA. Het perspectiefdocument

vrijwilligers, dat we hier genuanceerd naar blijven kijken. Echter:

overlastgevende asielzoekers.

bij de totstandkoming van dit perspectiefdocument naast

jaarverslag leest u meer over het perspectiefdocument en

dat daarmee het beeld van het merendeel van de andere

horen bij een goed migratiebeleid. Dit geldt zeker ook voor deze

met eigen ogen zien en de ervaringen van medewerkers horen.

getoetst bij een aantal van onze stakeholders. Elders in dit

Terecht, want zij hebben zich te gedragen, maar wel jammer

van onze aandacht naar uit. Ook uitzettingen van de DT&V

regisseur in een netwerk’ en ‘Een sterke organisatie die deze

ook verschillende externe relaties hebben meegedacht en

hield dit onze medewerkers op enkele locaties flink bezig. Er

elk incident is er een te veel en alleen al daarom gaat hier veel

het COA willen weten wat er speelt in de uitvoering. Zij willen dit

doelen kan realiseren’. Waar wij extra trots op zijn, is dat

helaas asielzoekers tussen die voor veel overlast zorgen en zich

ook voor het merendeel van onze bewoners en bijvoorbeeld

Bestuurders Gerard Bakker, Janet Helder en Peter Siebers van

geeft ons richting voor de komende jaren. En het geeft ons
handen en voeten om samen met partners nog beter in te

kunnen spelen op de dynamiek van ons werk. Want ook de
komende jaren zullen ongetwijfeld dynamisch zijn.
Ik wens u veel leesplezier.

Gerard Bakker

voorzitter van het bestuur COA
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Het bestuur over 2016

Voorzitter van het bestuur Gerard Bakker
vertelt in zijn vlog (opgenomen op het azc in
Utrecht) waarom het jaarverslag 2016 van het
COA ‘Dynamiek’ heet. Hij geeft tevens een korte
vooruitblik op het jaar 2017.
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Lid van het bestuur Janet Helder vertelt in haar
vlog over de opvang en begeleiding van het
COA.
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Ook lid van het bestuur Peter Siebers blikt terug
op 2016 in zijn vlog (opgenomen op het azc in
Rijswijk) Hij vertelt onder meer over de capaciteit en de meerwaarde van de regietafels.
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Januari
Met vier dubbeldeksbussen gaan 520 kinderen van de noodop-

bestuur

Daar aangekomen worden ze ontvangen door de juffen en de

“Kinderen in de opvang

vanglocatie Heumensoord 11 januari voor het eerst naar school.
meesters. Deze eerste schooldag start met veel media-aandacht!

Van 8 tot 20 januari houdt het Rode Kruis een speciale kleding

inzamelactie voor de azc’s, met name om aan vol-

doende mannenkleding te komen. Er is vooral behoefte aan

Gerard Bakker:

hebben onze speciale aandacht

en het is geweldig dat die aandacht er

ook is vanuit goede doelen, zoals de Cruyff

Foundation. Mobiele Cruyff Courts zijn dit
jaar regelmatig terug te vinden op azc’s.

jassen en stevige schoenen. De actie is een succes, de inzamel-

naar de volgende maand

punten worden overstelpt.

Zijne majesteit Koning Willem-Alexander brengt 19

januari een werkbezoek aan Ter Apel, samen met staatssecretaris Dijkhoff. De Koning krijgt een rondleiding, waarbij alle fases
aan bod komen die de asielzoeker vanaf de aanmelding door-

loopt. Ook een gesprek met medewerkers van het COA en met

medewerkers van de vreemdelingenketen, VluchtelingenWerk

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

Nederland, gemeenten, de provincie en de veiligheidsregio
maakt onderdeel uit van het werkbezoek.

De Leidse Rotary Club schenkt 22 januari zestig fietsen

aan het azc in Leiden (foto rechtsboven). Kringloopbedrijf Het

Warenhuis in Leiden knapt de fietsen belangeloos op. De materiaalkosten zijn ook voor rekening van de leden van de Rotary

50000

Tien vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, krijgen in

40000

den opgeleid om ouderen te verplegen. Een nieuw

30000

Katwijk woonruimte in een verpleeghuis, waar ze tegelijk woren uniek concept waar het COA graag aan meewerkt. Directeur

4.650

Gerard Herbrink ziet het als een win-winsituatie.

20000

asielkindje met zijn nieuwe fiets over het pleintje!

Op donderdag 28 januari sluit de laatste crisis-

10000

De Cruyff Foundation meldt op 26 januari dat zij zich ook gaan

deze opvang verblijven, verhuizen van de crisisnoodopvang in

Club. Nog tijdens het afleveren van de fietsen scheurt een blij

richten op de jeugd die in azc’s verblijft. Voorzitter van het
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noodopvanglocatie. De laatste vluchtelingen die in

Zwijndrecht naar de COA noodopvanglocatie in Gorinchem.
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0
januari

Internationaal

Onze bewoners

Cijfers

Hoge instroom

Drukte tijdens de hoge instroom in Ter Apel
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Keerpunten vragen de meeste kracht

“

Begin 2016 verwachtten we nog een
enorme instroom. De opdracht was dat we
77.000 opvangplekken moesten verzor-

gen, maar tegelijk werd 93.000 genoemd als een
realistisch alternatief scenario. We stonden voor
een ingewikkelde uitdaging”, vertelt unitmanager

stand zouden houden, maar in de zomer werd duidelijk dat we

opvang heeft toen ook onevenredig veel energie gekost van alle

we te maken met een enorme ommezwaai: van maken naar

mee aan de slag. We bevechten dat we daar tijd voor kunnen

eerder te veel dan te weinig productie hadden. Ineens hadden
afremmen en uiteindelijk afstoten. Keerpunten vragen de

meeste kracht. Het duurde even voordat iedereen zich bewust

was van het nieuwe tijdsgewricht. Maar na de zomer van 2016
zijn trajecten stopgezet en werden contracten die afliepen

vooral bezig waren met kwantiteit. Dat leek in 2016 ook zo te

lang de krimp zou gaan duren.”

Aanvalsplan maken

passende leegstaande gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf,

op grote fluctuaties. “We hebben geleerd dat bij een extreme

ook ontstond het idee voor de prijsvraag ‘a Home away from
Home’ om gebouwen anders in te zetten.”

Carolien Schippers tot slot: “2015 was het jaar waarin we

gaan. Maar ik ben er trots op dat we ondanks alles ook aan
kwaliteitsverbetering hebben gewerkt. In 2017 trekken we

“Onze grootste zorg was begin 2016: hoe hebben we op tijd

dachten na over het verruimen van aanbestedingsregels, maar

wanneer je midden in een excessieve piek zit.”

omschakeling. Er was veel onduidelijk. Om te beginnen hoe

ommezwaai naar de andere kant zichtbaar werd.

te duur en tweedehands units waren allemaal al verkocht. We

ge regering. Maar nu nadenken over opties voelt veiliger dan

Kwaliteit verbeteren

ondenkbaar. Ook voor gemeenten betekende het een enorme

gevangenissen en kantoorpanden waren op. Unitbouw was

nemen en moeten het plan ook laten indalen bij de toekomsti-

niet meer verlengd. Twee maanden daarvoor was dat nog

Huisvesting Carolien Schippers. Tot die enorme

voldoende opvang? We werden knap zenuwachtig, want alle

partijen. De inzet en effectiviteit konden beter. Daar zijn we nu

2016 leerde belangrijke lessen als het gaat om slimmer inspelen
piek niet alleen het COA, maar ook partijen als de markt, de

grote steden en het leger eigenlijk aan de slag zouden moeten.
En bij een grote verlaging moeten we samen het geduld kun-

dat door. Met een beter onderhoudsplan en meer aandacht
voor de leefomgeving en de duurzaamheid. De slechtste
locaties moeten we als eerste afstoten, en de
betere overhouden. Dat is de opgave voor de
toekomst.”

nen opbrengen om zaken leeg te laten staan. We hebben een

goed aanvalsplan nodig, voor groei én krimp. Bij de enorme piek
in september 2015 is de crisisnoodopvang toegepast. Door die

Keerpunt

De zoektocht was in volle gang toen de afspraken met Turkije
over de opvang van vluchtelingen daar van kracht werden.

opvang kregen asielzoekers (onder andere door veel media-aandacht) een gezicht, dat was het positieve aspect. Maar die

“De eerste twee maanden was het afwachten of de afspraken
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Februari
Met handtekeningen op 1 februari van lid van bestuur Janet Helder (COA) en Dorien Marres (de Vrolijkheid) (zie foto hieronder)

de spanningen die

king’ zetten de bestuurders onder andere kracht bij de ambi-

zich meebrengt en geeft de nieuwe

onder een vernieuwde ‘intentieverklaring tot samenwertie om meer asielzoekers als vrijwilliger bij activiteiten van de
Vrolijkheid te betrekken.

de onzekere situatie met

asielzoekers (in Ter Apel en aan de Neder-

landse grens) met de brief een realistische

beeld van wat zij kunnen verwachten, zowel

over de langere wachttijden als de opvang in de tijdelijke

Fietslessen in azc Onnen

noodopvanglocaties met beperkte voorzieningen.

naar de volgende maand

Op 25 februari verschijnt een rapport van de Kinder-

ombudsman met daarin bevindingen en aanbevelingen voor

naar de vorige maand

de situatie van kinderen in de noodopvang. De Kinderombudsman bezocht in de voorgaande drie maanden zes (nood)op-

vanglocaties. Het COA onderschrijft de aanbevelingen van de

Kinderombudsman. Voorzitter van bestuur Gerard Bakker: “Kin-

deren hebben belang bij een niet te lang verblijf in de opvang en
bij voorkeur dan op èèn plaats. Kinderen moeten kind kunnen

Op het azc in Onnen worden 12 februari de eerste exemplaren
uitgereikt van de brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig

open en fietsen’. Met de brochure, uitgegeven door Verkeerswij-

zer Groningen, maakt de asielzoeker kennis met de meest basale

verkeersregels. In samenwerking met het COA wordt de brochure
landelijk op azc’s verspreid.

De wachttijden in de opvang lopen voor asielzoekers op. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft 12 februari in een in acht talen ver-

taalde brief aan nieuwe asielzoekers dat hij begrip heeft voor
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De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

zijn, ook in de (nood)opvang, door naar school te kunnen gaan,

50000

spannen. Hier zetten onze medewerkers zich dagelijks voor in.”

40000

Veel schenkingen tijdens de hoge instroom van onder andere

30000

toegang te hebben tot zorg en door te kunnen spelen en ont-

kleding en schoenen, maar ook van speelgoed. Zo krijgen bij-

4.650

voorbeeld de twee opvanglocaties in Utrecht op 26 februari

20000

ingezameld door de ‘Speelgoedbank Maarssen’ en het ‘Meccano

10000

twee containers vol knuffels en een container met Meccano,

1.869

1.578

Gilde’. Blije gezichten bij de kinderen tijdens het uitdelen van de
eerste knuffels!
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2.062

5.142

3.360
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Een bus met vluchtelingen komt
aan in Friesland. Een Syrische
vrouw kijkt wezenloos om zich
heen: ze heeft geen idee waar ze
naartoe wordt gebracht. Ook de
buschauffeur weet het niet. Tijdens een ritje met schoolkinderen
kreeg hij te horen dat hij die middag een groep van veertig mensen
van Rotterdam naar Harlingen
moest brengen. De rit eindigt bij
een sporthal waar 160 bedden
klaar staan voor opvang van 72
uur. Zilverencamera.nl.
Fotograaf Catrinus van der Veen
won met zijn serie ‘Noodopvang’
een Zilveren Camera: “Het regende in Harlingen. Bij aankomst
kregen alle vluchtelingen een
rode paraplu. Ik stond daar in
opdracht van de Leeuwarder
Courant. Uiteindelijk heb ik een
groep mensen gevolgd en ben ik
ook vijf dagen in de WTC-hallen
in Leeuwarden geweest. Ik heb
in 2012 foto’s gemaakt van het
tentenkamp in Ter Apel, maar dit
was heftiger. In de noodopvang
hoorde ik ook de verhalen van
vluchtelingen zelf.”
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“We hebben samen het onmogelijke
mogelijk gemaakt”
December 2016. Het is opvallend rustig op het
immens grote terrein van de locatie Budel-Cranendonck. Niet verwonderlijk: waar een jaar
geleden nog 1.400 vluchtelingen werden opgevangen, biedt het complex nu (maart 2017)
nog onderdak aan zo’n 300 mensen. Robert
Hofland, die als kwartiermaker met zijn team
de locatie in zes dagen operationeel wist te maken, blikt terug op een bewogen periode.
Hij herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe hij een

telefoontje kreeg van zijn unitmanager met de vraag in Budel-

Robert Hofland vertelt over de uitdagingen bij

Cranendonck 1.200 opvangplekken te realiseren. Het was het

het opstarten van het azc in Budel-Cranendonck

begin van de grote instroom. Twee uur later had hij een af-

spraak met collega’s van huisvesting, ict, staf en een locatiemanager voor een plan van aanpak. Als padvinders bogen zij zich

Mega-operatie

werden op zondag gebeld en de volgende ochtend kwamen

Cranendonck. De volgende ochtend stonden ze voor de poort.

Vanuit andere centra kwamen vijf medewerkers naar Budel.

asielzoekers. We stonden klaar. Een mega operatie, fantastisch

over enorme tekeningen van het omvangrijke terrein in BudelDe (on)mogelijkheden werden ter plekke in kaart gebracht, hekken geplaatst en in de daaropvolgende 80 uur werd het terrein
klaargestoomd voor asielzoekers.
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Veel kunst- en vliegwerk vroeg het vormen van een team.

Samen met Hofland voerden ze de sollicitatiegesprekken met
mensen die eerder een open sollicitatie hadden gestuurd en
met de nodige kandidaten via StartPeople Roermond. “Die
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ze op gesprek. De dag erna arriveerden de eerste bussen met

dat het lukte”, zegt Hofland over zijn tot dan toe grootste klus
binnen het COA, in de twintig jaar dat hij er op dat moment
werkte. “Normaal heb je negen maanden voor zo’n traject.
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Nu zes dagen. Dan loop je in de periode na de opening natuur-

een

samen met Van Gansewinkel hebben we dat opgelost met een

nodig dat van

lijk wel tegen zaken aan. Zoals uitpuilende vuilcontainers. Maar
mooi systeem voor het ophalen van afval.”

team

niets iets kon maken.

Mensen die nog nooit een asiel-

Groei

Hofland was senior medewerker ondersteuning van de unit

Zuid, maar bleek bij uitstek een kwartiermaker. Na Budel ging
hij naar Breda, waar gevangenis De Koepel geschikt moest

worden gemaakt voor de opvang van asielzoekers. “Samen met
twee locatiemanagers bekeken we waar wat moest komen:

werkplekken, opvangplekken enzovoort.” En ook hier stelde hij
een team samen dat de klus kon klaren. Daarna ging Hofland
naar Maastricht, waar eveneens een voormalige gevangenis

moest worden omgebouwd tot opvanglocatie. Gulpen ging in

een moeite mee. Elke keer werkte hij nauw samen met de locatiemanagers. “Dan kun je sparren en samen zoeken naar oplossingen in alle hectiek. Ik ben van de spanning, hou van chaos,
dingen die onmogelijk lijken, mogelijk maken.”

zoeker hadden gezien, maar het in zich

hadden een goede COA-medewerker te worden,

ondersteund door meer ervaren medewerkers. Een

team dat een afspiegeling vormde van de maatschappij:

oud, jong, man, vrouw en van alle kleuren. De opleiding was

belangrijk, maar persoonlijkheid telde nog zwaarder. We zoch-

ten mensen die kunnen omgaan met de onzekerheden van het
werk en de steeds veranderende omstandigheden. Mensen die
kunnen meebewegen met wat er gebeurt onder bewoners, in

plaats van alleen procedures naleven. Mensen die hun manne-

de krimp horen

het feit dat Hofland als kwartiermanager voor de diverse loca-

werk.” Wat rest zijn de

tje staan.” Dat je van goeden huize moet komen, bewijst wel

ties 256 sollicitanten heeft gesproken, waarvan er uiteindelijk
117 voldeden aan de COA-eisen.

Krimp

in Middelburg, kwam de vraag om in de Zeelandhallen in Goes

Cranendock afgeschaald. “Het gaat me enorm aan het hart om

een noodopvanglocatie voor drie maanden in te richten voor
450 alleenstaande mannen. Het enige dat er stond, was een

pingpongtafel. Op deze locatie stelde Hofland niet alleen het

team samen, voor het eerst gaf hij er ook leiding aan. “Hier was
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nu eenmaal bij ons

prachtige herinneringen, veel

ervaring en een groot netwerk. “Als er

in de toekomst weer een piek komt, kan ik

Krachtig team

Na het opzetten van een min of meer gewone opvanglocatie

Budel-Cranendonck

Inmiddels is de noodopvang opgeheven en wordt ook Budel-

nog wel wat mensen bellen.”

mensen te laten gaan die zo hard hebben gewerkt, echte pareltjes. Het afscheid hakt erin. Je verbindt je aan elkaar. Dit voelt

als een anti-climax. De pijn is nu een stuk harder dan het geluk
toen we hen konden aannemen. Tegelijk, de groei maar ook
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Meehelpen op een
begraafplaats tijdens

Maart

NLDoet!

Medewerkers van het azc in Delfzijl begeleiden 120 bewoners

en het is

‘extra tijd’ hebben bewoners gedichten en verhalen geschre-

hen aan het bewegen

begin maart naar de Martinikerk in Groningen. Rond het thema
ven die ze tijdens een concert voordragen, in de eigen taal of in

een enkel geval vertaald in het Nederlands. Een van de bewoners

belangrijk ook
te krijgen.”

speelt met het orkest meteen twee stukken op gitaar mee.

Tijdens de jaarlijkse landelijke vrijwilligersdag

In Budel Cranendonck sport minister Schippers op 12 maart

Almelo muren en plafonds in een kinderdagverblijf voor

samen met drie topsporters met asielkinderen. “Juist sporten
en bewegen kan ervoor zorgen dat kinderen hun problemen

even vergeten”. Veel lokale sportverenigingen zijn in Nederland

betrokken bij de organisatie van activiteiten voor vluchtelingen.

Schippers: “Dit is zo belangrijk! Ik moedig het graag aan.” De minister vraagt speciale aandacht voor jonge meisjes. “Pubermeiden in de leeftijd van 13 tot en met 18 doen relatief weinig mee

NLDoet! schilderen Eritrese bewoners van het azc in

gehandicapte kinderen, maken Eritrese vrouwen kleedruim-

tes bij sportverenigingen schoon en wordt de tuin bij een be-

naar de volgende maand

jaardentehuis door Syrische bewoners onder handen genomen.
Bewoners van het azc in Bellingwolde werken een paar uur op

naar de vorige maand

de begraafplaats in het dorp. Twee voorbeelden van acties van

bewoners tijdens NLDoet!. In het hele land zijn honderden
bewoners op deze manier in de weer.

Een nieuwe formule van het COA om regelmatig stakeholders en

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

andere belangstellenden te ontmoeten: het COA-Café.
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‘ Innovatieve integrale concepten’. In het Haagse ‘Glazen Huis’
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daarmee bewijst dit eerste COA-Café zijn succes en meerwaarde.
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Op 31 maart gaan verschillende gastsprekers in op het thema
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April
In het voorjaar van 2016 groeit het aantal vluchtelingen in Ne-

houders

weer met het realiseren van nieuwe opvangcapaciteit. Twee

werk in de Groentuin

derland (en Europa) nog steeds. Het COA is nog steeds druk in de

beginnen met

voorbeelden: met de gemeente Apeldoorn tekent het COA 7 april

van het SWB. Doel is de afstand van

op 15 april stemt de gemeenteraad van Ede in met het voorstel om

te verkleinen door ze passend regulier werk te

een koop- en intentieovereenkomst voor de komst van een azc en
asielzoekers in drie kleinschalige azc’s onder te brengen.

Bij het centrale magazijn van het COA worden 11 april 50.000

de vergunninghouders tot de arbeidsmarkt

bieden als ze eenmaal zelfstandig in een gemeente

wonen. Zowel vergunninghouders die nog in een azc

Groentuin in Hengelo

wonen als de vergunninghouders in de gemeente komen in

puzzel- en kleurboeken afgeleverd, een donatie van een uitge- aanmerking voor een werkplek, bij voorkeur in de regio Twente.
ver van puzzelbladen en digitale puzzels. De boeken worden over
verschillende azc’s in Nederland verspreid en zijn bedoeld om

Op 28 april verlaten de laatste bewoners Heumensoord (foto

afleiding te bieden. De puzzels zijn ‘taalonafhankelijk’.

Heumensoord bij Nijmegen. In totaal zijn er 3.500 bewoners

zowel volwassen als jonge asielzoekers op een educatieve manier

Een bijzondere pilot van het azc in Hengelo met het Sociaal

Werkvoorziening Bedrijf (SWB) start 21 april. Twintig vergunning-

naar de volgende maand

naar de vorige maand

hieronder). Er komt daarmee een eind aan de noodopvang in
opgevangen, verdeeld over drie ‘villages’. Medewerkers zwaaien

de laatste bus met bewoners uit. Het is een geplande sluiting en
staat nog los van de krimp van na de zomer.

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.
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‘A Home away from Home’

D

e instroom van asielzoekers in
Nederland was nog nooit zo hoog
als in 2015 en begin 2016. Om beter

in te kunnen spelen op de pieken van de asielzoekersinstroom, lanceerde het COA samen met
Rijksbouwmeester Floris Alkemade begin 2016 de
open oproep ‘A Home away from Home’. Een mooi
voorbeeld van innovatie, waar het COA nog meer
dan voorheen oog voor wil hebben.
De kern van de prijsvraag was het ontwikkelen van huisves-

tingsoplossingen waarmee het COA beter kan inspelen op de
onvoorspelbare instroom en die tegelijkertijd een tijdelijk,

veilig, sober, sociaal en goed passend thuis kan bieden aan

asielzoekers: A Home away from Home. Daarnaast wilden de
uitschrijvers met de prijsvraag een impuls geven aan de vernieuwing van de markt van flexibele huisvesting.

Zes prijswinnaars

In juni werden de zes prijswinnaars (uit maar liefst 366 in-

zendingen) bekend gemaakt door juryvoorzitter Alkemade en
Carolien Schippers (unitmanager Huisvesting bij het COA),
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tijdens een slotmanifestatie in het Nieuwe Instituut in

hier uitgebreid aandacht voor. Transformatie van een leeg-

ontwerpkracht een eerste praktijkproef glansrijk heeft door-

melding. De resultaten van de open oproep bevatten een heel

en knelpunten. Een veelgehoorde vraag was hoe je nieuwe

wen in dat de getoonde prototypes binnen afzienbare termijn

Rotterdam. Daarnaast ontvingen drie teams een eervolle ver-

staand pand blijkt vooral kansen te bieden, niet alleen hobbels

scala aan oplossingsrichtingen, variërend van opbouwbare

bewoners snel een plek in de samenleving laat verwerven.

units en bouwpakketten tot sociale strategieën die ook breder

Dat geldt voor statushouders, maar evenzo voor senioren en

inzetbaar zijn bij vraagstukken van flexibele huisvesting.

alleenstaande starters. Hoe creëer je de magic mix van bewo-

ners? Corporaties en gemeenten brachten samen zes casussen

Dutch Design week

De presentatie van de vijf prototypes en drie maquettes van de

in, waarvoor tijdens de inspirerende middag talrijke ideeën

prijswinnaars en de eervolle vermeldingen brachten het COA, de

werden verzameld.

Stap voorwaarts

ring uit naar de presentaties. ‘Hier wil ik zelf wel in wonen’ was

Week ook een versnelling. Naast de deals voor de Finch en de

een veelgehoorde reactie.

Woningcorporaties en gemeenten waren op uitnodiging van

het Platform Opnieuw Thuis en het COA naar Eindhoven gekomen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van

statushouders. Een groep die net als studenten, starters op de

woningmarkt en alleenstaande spoedzoekers dringend op zoek
is naar (tijdelijke) huisvesting. De prototypen bieden huisves-

ting die snel gerealiseerd kan worden. Steeds meer professio-

nele huisvesters willen dat ook tijdelijke huisvesting kwaliteit
heeft en duurzaam is, zodat de woningen iets toevoegen aan

Voor de ontwerpteams bleek deelname aan de Dutch Design

CUBESTEE heeft de Domuskoffer, een koffer met een mobiele
keuken en badkamer, de serieuze belangstelling van corpo-

raties en gemeenten. Mobaco-a creëert met hun duurzame,

flexibele inrichtingselementen woonruimte in een kas in de
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zen technologie. Dat is wat je wilt, ideeën ontwikkelen en door
derden laten uitvoeren. Wij zijn van de opvang, we zijn geen

we zelf ook opdracht gegeven. Binnen het COA gaan we wel op
kleine schaal kijken wat voor ons mogelijk is. Maar de ideeën

zijn ook voor andere doelen bruikbaar. In Budel-Cranendonck

is een van de prototypes in de praktijk door enkele asielzoekers
getest. En ook lid van het bestuur Peter Siebers van het COA
sliep er een nachtje, in het prototype ‘de Finch’.”

designers ter plaatse huisvestingsconcepten ontwerpen voor

opvang in de regio of hun bestaande concepten hiervoor aanpassen.

stimuleren van innovatie en ontwerpkracht voor flexibele

Inhoud
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hebben ook opdrachten gekregen. Van mooi idee naar bewe-

de mogelijkheid om pilots uit te voeren waarin Nederlandse

Magic mix

bijeenkomst’ van het Platform Opnieuw Thuis en het COA was

de markt om dat verder op te pakken. De meeste prijswinnaars

kent met VNG International en enkele Libanese gemeenten

Doel is bereikt

tijdelijke huisvesting zijn er nog wel. Tijdens een ‘versnellings-

Schippers, unitmanager Huisvesting van het COA: “Nu is het aan

buurt van Eindhoven. De Rijksbouwmeester ten slotte ver-

het straatbeeld en comfort bieden aan de bewoners.

Hoe mooi de prototypen ook zijn, vraagstukken rondom de

in het Nederlandse straatbeeld terug te vinden zijn.

productiebedrijf. Als de vraag groter was geweest, dan hadden

Rijksbouwmeester en de ontwerpteams in oktober op de Dutch
Design Week in Eindhoven! Er ging veel aandacht en waarde-

staan. De initiatiefnemers van de prijsvraag hebben er vertrou-

Het doel van het COA en de Rijksbouwmeester is bereikt: het
huisvesting en een impuls geven aan de daadwerkelijke pro-

ductie van deze oplossingen. De Dutch Design Week heeft met
de presentatie van de prototypen laten zien dat de getoonde
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Medewerkers

Medewerkers van
het azc in Dronten
tijdens de meldplicht
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COA toont vitaliteit en veerkracht

G

roei en krimp horen bij onze organisatie. Maar de grootte en snelheid
van de veranderingen in 2015/2016

waren ongekend. Dat heeft impact op onze medewerkers en vrijwilligers. Het vraagt flexibiliteit,
lenigheid en veerkracht van iedereen. Veerkracht

met tijdelijke contracten. “Afgelopen jaren zijn ook nieuwe medewerkers in vaste dienst gekomen. We hebben veel kwaliteit
aan ons verbonden. Maar we hebben die flexibele schil nodig

voor de borging. Al blijft het heel vervelend om nu afscheid te
moeten nemen van enorm gemotiveerde uitzendkrachten en

mensen met tijdelijke contracten. Zij hebben weliswaar een andere rechtspositionele basis dan vaste medewerkers met een
contract voor onbepaalde tijd, maar zijn wel gelijkwaardig.

en vitaliteit zijn in het HRM-beleid van het COA

Samen hebben we deze klus geklaard. Met verbazing,

dan ook belangrijke pijlers.

is gelukt en wat nog steeds lukt.

Het COA staat nooit stil. Wie hier al langer werkt, is die groei
en krimp gewend, al is het niet in dit tempo. Maar voor een

grote groep is die beweging binnen het COA volstrekt nieuw.

Sinds 2012 is de organisatie bijna verviervoudigd. Op 1 juni 2016
telde het COA meer dan 5.000 medewerkers. “Het effect van

de groei en krimp op medewerkers en vrijwilligers mag je niet

respect en grote trots heb ik gezien wat
We doen het toch allemaal
maar. Terugkijkend weten we soms niet
eens hoe. Daar
zit ook
onze

onderschatten”, benadrukt unitmanager HRM Harold Krijnen

van het COA. “We moeten goed op elkaar blijven letten en met
elkaar in gesprek blijven. Want het is niet vanzelfsprekend
wat we doen. Het is belangrijk om met elkaar te blijven
reflecteren op hoe je elkaar kunt ondersteunen.”

Flexibele schil

De grote groei in opvang in 2015 en de eer-

ste helft van 2016 is gerealiseerd met vaste
medewerkers en een grote, flexibele schil
van uitzendkrachten en medewerkers
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creativiteit. En tegelijk zijn we in staat om naar de lange termijn
te kijken. Hoe onvoorspelbaar die ook blijft. We hebben de crisis
van de hoge instroom gebruikt om onze organisatie leniger te

maken, daardoor zijn we beter voorbereidheid op die onvoorspelbaarheid.”

Scenario’s

In een glazen bol kijken kunnen we niet, maar een goede voorbereiding is het halve werk. Om op tijd voorbereid te zijn op maatschappelijk ontwikkelingen, worden mogelijke scenario’s uitge-

werkt op het gebied van vastgoed, financiën en personeel. Onder

andere met een strategisch personeelsplan. Krijnen: “Dat kunnen
we steeds beter. Door die scenario’s zijn we minder volgend en
houden we meer zelf de regierol. Samenwerking, in- en extern
blijft de sleutel.”

Vitaliteit

Uit een medewerkersonderzoek kwam het COA als beste werk-

COA-bestuur in gesprek met

Bestuur en Veiligheid met meer dan duizend werknemers. Dat

COA-managementdag in

gever van Nederland naar voren, in de categorie Openbaar

leidinggevenden tijdens de

heeft er alles mee te maken dat ons werk er echt toe doet. “De

Bunnik (december 2016)

kunst is om dat vast te houden, ook in tijden van krimp”, zegt

Krijnen. Vitaliteit en veerkracht spelen daarin een belangrijke rol.
“Je hebt de fysieke vitaliteit, je fit voelen en een gezond levens-

patroon hebben. En je hebt mentale vitaliteit, de snelheid waar-

Vitaliteits-app

Nieuw sociaal plan

uit. “Op 15 december 2016 hadden we de dag van de medewerker.

wikkeld met testjes en tips. De app bevat onder meer een

den verloopt goed. Krijnen: “Er is constructief overleg

mee je op veranderende omstandigheden kunt reageren”, legt hij
Daar stond het thema Veerkracht en Vitaliteit centraal. In 2017

gaan we daar echt mee aan de slag, samen met management,
medewerkers en ondernemingsraad.”

In 2016 is een vitaliteits-app voor COA-medewerkers ont-

individuele lifestyle-test met persoonlijk (voedings)advies.
Die wordt nu in een kleine groep getest. Om van vitale

individuen en vitale teams naar een nog veerkrachtiger
organisatie te komen – in 2017 het thema voor het COA

- biedt het COA de medewerkers diverse cursussen, work-

De samenwerking met de ondernemingsraad en de bonzonder de wederzijdse verantwoordelijkheid uit het oog
te verliezen. Dat heeft eind 2016 geleid tot een nieuwe

sociaal plan, een goed vangnet voor medewerkers in tijden
van groei en krimp.”

shops en activiteiten aan.
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Personeel COA
COA-personeel vast dienstverband

COA-personeel voor bepaalde tijd
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De noodopvang Heumensoord loopt leeg en de laatste bewoners
nemen afscheid. Het jongetje gaat met zijn ouders naarAlmere. (14
april 2016).
Fotograaf Flip Franssen maakte een fotoserie in Heumensoord: “Ik
woon vlakbij en als fotojournalist was dit een groot onderwerp in
de buurt. Ik was me enorm bewust van het ongemak van het steeds
weer vertrekken en aankomen. De vluchtigheid van het verblijf
maakt het voor deze mensen moeilijk om zich te richten op de omgeving waarin zij moeten leven.”
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De PI OverAmstel (de voormalige
Bijlmerbajes) is nu tijdelijk een azc

Mei
Wederom veel aandacht op de azc’s voor 4 en 5 mei. Alle locaties

vers en organi-

dag later Bevrijdingsdag gevierd. Op veel podia in het

op de maatschappelijke parti-

staan stil bij de dodenherdenking en waar mogelijk wordt een

land mogen asielzoekers hun (vlucht)verhaal doen, op initiatief

van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In tal van gemeenten met
een azc wonen bewoners van de azc’s dodenherdenkingen of

kransleggingen bij. Voorzitter van het bestuur Gerard Bakker van

het COA start de activiteiten van Bevrijdingsdag door samen met
directeur John Bakker van het comité de gongceremonie uit te
voeren (het openen van de beurs in Amsterdam).

saties die zich richten

cipatie van vluchtelingen. De website

‘Werkwijzer Vluchtelingen’ maakt

alle beschikbare informatie over (arbeids)participa-

tie van vluchtelingen inzichtelijk. Het is daarmee een

steun in de rug voor al die organisaties die aan de slag wil-

len met het vergroten van de maatschappelijke participatie en

integratie van vergunninghouders. Het platform an sich is al een

naar de volgende maand

voorbeeld van samenwerking, waarbij ook het COA betrokken is.

naar de vorige maand

De druk op onze opvangcapaciteit is in mei nog
altijd hoog. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft 13 mei aan de
Tweede Kamer dat gemeentelijke plannen om opvang te organiseren en vergunninghouders te huisvesten sneller moeten

worden uitgevoerd. In mei wijst alles er nog op dat als dit niet
voldoende gebeurt er eind juni een groot tekort kan ontstaan

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

aan opvangcapaciteit.

50000

Een bijzondere overeenkomst: de PI OverAmstel wordt

Vertegenwoordigers van tien COA-locaties zijn 9 mei bij de

40000

gemeente Amsterdam op 12 mei bekend. In een hoog tempo

ject biedt informatie, training en individuele begeleiding aan

30000

een asielzoekerscentrum, zo maken het COA en de

starten de werkzaamheden om een van Nederlands bekendste

gevangenissen een metamorfose te laten ondergaan tot een azc.
Er worden letterlijk muren geslecht. Er is ruimte voor zo’n duizend asielzoekers voor de duur van anderhalf jaar.

Samenwerking en inzet van diverse partijen op tal van fronten.
Zo lanceert de SER op 12 mei een online startpunt voor werkge-
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Winterswijk: azc middenin een woonwijk
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“Burgers zijn medeverantwoordelijk”

H

et speelveld van het COA is blijvend
veranderd. De samenwerking met
gemeenten, provincies en bijvoorbeeld

ngo’s is essentieel. Twee voorbeelden in ons
jaarverslag over samenwerking met gemeenten. Allereerst met de gemeente Apeldoorn.
Burgemeester John Berends vertelt.
In april 2016 hebben het COA, GGNet en de gemeente Apeldoorn
een koop- en intentieovereenkomst getekend voor de realisatie

van een langdurig azc op het GGNet terrein in Apeldoorn. Volgens
burgemeester John Berends gingen daar de nodige stappen aan

vooraf: “De gemeente liet een haalbaarheidsonderzoek doen naar
vijf mogelijke locaties voor een langdurig azc. Met de inwoners
van de betreffende wijken is intensief gecommuniceerd.”

Het COA benaderde de gemeente eind 2014 voor een langdurige
opvanglocatie. Berends: “Het college verklaarde unaniem bereid

ke locaties. Berends: “Denk bij die randvoorwaarden aan goede

asielzoekers en gevoel van sociale veiligheid was daarbij

De vijf mogelijke locaties werden in januari 2015 aan het publiek

van de verbinding met de buurt is dat de wijkverte-

ruimtelijke ordening, sociale veiligheid en spankracht van de wijk.
bekend gemaakt. Vervolgens liet het COA naar die vijf locaties een

Zorgvuldige communicatie

“Niet alleen de locatieonderzoeken, maar ook de communicatie
met de inwoners verliep zorgvuldig”, aldus Berends. “De omwonenden richtten hun eigen wijkactiecomités op. De gemeente

lijk projectteam stelde een longlist van ruim twintig potentiële

locaties op en bracht die aan de hand van randvoorwaarden van

de gemeente en stakeholders uit de stad terug naar vijf mogelij-
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burgemeester John Berends

organiseerde avonden met onder meer de actiecomités, wijkraden
en vrijwilligersorganisaties. Het gemeentelijke webteam volgde

Op 6 oktober 2015 besloot het college dat het

social media om te weten wat in de wijken speelde. De reacties

COA een azc kan vestigen op locatie GGNet. De

van verontruste burgers waren soms best heftig, mede door de

bestaande gebouwen op het GGNet-terrein worden in

onbekendheid met asielzoekers. Daarom hebben we tijdens infor-

2017 verbouwd en gereed gemaakt voor de opvang van

matieavonden een ‘spreekuur met de burgemeester’ ingesteld. Ik

400 asielzoekers. Naar verwachting zullen de bewoners

vind dat ik als ‘burgervader’ de inwoners serieus moet nemen.”

De gemeente Apeldoorn wilde door intensieve

terrein. Daarbij kijken ze onder andere naar een passende invulling van het gebied,

opvangvraagstuk. Berends: “We

zodat de verschillende doelgroepen hier kunnen wonen, werken en recreëren.

tegenstanders randvoorkeld voor de

Tot 1 maart 2016 had de gemeente Apeldoorn ook een noodopvanglocatie voor 480 mensen. Daarnaast heeft de gemeente tot juni 2017 een noodopvang in het voormalige UWV-gebouw voor 600 mensen voor 1 jaar. Deze locatie is reservecapaciteit en er zijn door de lage

opvang

asielinstroom geen bewoners ingestroomd.

van

Medewerkers

naar 600 bewoners te realiseren zal in 2018 gereed komen.

COA, GGNet en de gemeente Apeldoorn werken aan een gebiedsvisie voor het

medeverantwoordelijk te zijn voor het

waarden ontwik-

eind 2017 instromen. Nieuwbouw om een mogelijke uitbreiding

Het COA en GGNet maken tot 2020 gezamenlijk gebruik van het terrein. Het

hebben samen met voor- en

Voor het azc waren vijf locaties publiekelijk in beeld. Het ambte-

is natuurlijk een gedragen besluit over
de opvang van asielzoekers.”

communicatie de stad het gevoel geven

Vijf mogelijke locaties

meente. Maar het belangrijkste resultaat

gers van alle vijf de wijken.”

opdracht om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar meerdere
de bevolking uit.”

worden gevraagd bij ontwikkelingen in de ge-

het haalbaarheidsonderzoek zijn besproken met vertegenwoordi-

Burgers medeverantwoordelijk

locaties en het projectteam voerde dit in nauwe afstemming met

genwoordigers ook in de toekomst om inbreng kan

uitvoerig haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. De resultaten van

te zijn een maatschappelijke bijdrage te leveren aan het vluch-

telingenvraagstuk. Het college gaf een ambtelijk projectteam de

natuurlijk een belangrijke kwestie. Het beoogde bijeffect
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Juni
De nieuw gebouwde gesloten gezinslocatie nemen we samen

de ideeën die

oktober 2014 bestond er al een tijdelijke voorziening. De ggv is

journalistieke onderzoekspro-

met ketenpartners DT&V, DJI en IND op 6 juni in gebruik. Vanaf
voor gezinnen met minderjarige kinderen in grensdetentie en
vreemdelingenbewaring en voor alleenstaande minderjarige

vreemdelingen (amv) in vreemdelingenbewaring. Gezinnen verblijven er maximaal twee weken.

Vanaf eind juni staat de asielmonitor online op

Rijksoverheid.nl. De asielmonitor is een onderzoek naar wat de

bevolking weet en vindt van de opvang van asielzoekers. Het onderzoek wordt elk kwartaal gedaan in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Onderzoeksbureau SAMR voert het
onderzoek sinds september 2015 uit onder een steekproef van

Nederlanders van 18 jaar of ouder. Hierbij wordt een representatieve groep van 1.000 Nederlanders ondervraagd.

Rapport december 2016

voortkomen uit het

ject ‘De asielzoekmachine’. Tijdens

de slotbijeenkomst tijdens Wereldvluchtelin-

gendag 2016 op 20 juni worden deze ideeën gepre-

senteerd aan een expertpanel. De Asielzoekmachine

winnaars ‘A Home away from Home’

gaat vervolgens met diverse uitvoeringsorganisaties aan de
slag om ideeën verder uit te werken.

naar de volgende maand

In ‘Het Nieuwe Instituut’ in Den Haag worden 29 juni de zes

winnaars van ‘A Home away from Home’ bekendgemaakt.

naar de vorige maand

De zes winnende ontwerpen laten heel diverse oplossingen zien
voor de huisvesting van onder meer vluchtelingen. De keuze

van één winnaar zou daarom volgens de jury geen recht hebben
gedaan aan de variëteit van de inzendingen. De zes winnaars
werken prototypes van hun ontwerp uit.

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

In de Geertruidentuin in Deventer opent op 17 juni de fototen-

Eind juni worden de resultaten van een pilot van het COA en Rand-

50000

komen uit het gelijknamige boek dat de afzonderlijke ontmoe-

is succesvol begeleid naar werk. De belangrijkste bevinding in deze

40000

arbeidsmarkt voor deze doelgroep maatwerk op

30000

toonstelling ’50 ontmoetingen…10 jaar later’. De foto’s

tingen van 50 bekende Nederlanders met 50 asielzoekers vast-

legt. De buitententoonstelling, waaraan het COA bijdraagt, is na
Deventer ook te zien in onder andere Den Helder, Amsterdam,

Amersfoort, Zeist en Haarlem en nog altijd is deze fototentoonstelling bij ‘Open Mind’ in te huren!

stad bekend: 61% van de 95 ‘jobready’ vergunninghouders
pilot is dat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de
lokaal niveau vergt.

4.650
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Veel speelruimte voor kinderen in de gesloten gezinslocatie
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‘Fleur de gehoorkamer op om het gehoor met de asielzoeker

te verbeteren’ of ‘zet vluchtelingen als ambassadeur in wijken

Jaaroverzicht

Hoge instroom

1.637

2.062

3.360

0

in waar onvrede is over de komst van een azc’ zijn enkele van

Inhoud

5.142

juni

Medewerkers

Gemeenten

Vrijwilligers

Samenwerking

Internationaal

Onze bewoners

Cijfers

W

aar een jaar geleden nog zo’n
3.000 asielzoekers leefden, lijkt
het na de zomer van 2016 of er

nooit een noodopvang is geweest. Toch was dit
het grootste opvangcentrum dat Nederland ooit
heeft gekend. Het terrein is weer teruggegeven
aan de natuur en de waterwinning. Maar de
waardevolle ervaringen nemen het COA en de
gemeente Nijmegen mee.
Natuurgebied Heumensoord wordt gebruikt voor drinkwa-

tervoorziening en is dus een fysiek kwetsbaar en beschermd

gebied. Een aantal maanden bood het onderdak aan mensen
die kwetsbaar zijn en in ons land bescherming zochten. April
2016 gingen de laatste vluchtelingen weg en werd het kamp

afgebroken. “Al waren er vooraf zorgen, van waterbedrijf Vitens
en beheerder Natuurmonumenten kregen we te horen dat

het terrein er daarna zelfs beter bij lag dan tevoren en dat de

kwaliteit van het drinkwater nooit bedreigd is. Dat verdient een

grote pluim voor het COA. Maandenlange opvang is toch anders

Burgemeester Bruls van Nijmegen

dan de jaarlijkse Vierdaagse”, zegt burgemeester van Nijmegen,
Hubert Bruls.

“Maak kennis, dan oordeel
je minder snel”
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Intensief

Ook voor de gemeente Nijmegen was Heumensoord een bij-

zonder project, vindt hij. “De samenwerking met het COA was
in het hele proces prima, voor, tijdens en na de opvang. Ik kijk
er met veel plezier op terug. Het was ook bijzonder intensief.

Dit doe je niet komend jaar weer ‘even’. Ik hoop ook niet dat het

Internationaal

Onze bewoners

Cijfers

nog een keer nodig is, want het was tenslotte een noodoplos-

sing. Maar het toont ook aan dat je met heel veel mensen iets

ook echt niet allemaal extremisten. Als gemeente kun je door

het pand waren al voorzieningen aangebracht die het mogelijk

Vergunninghouders

Bruls: “In dit tijdelijk azc, dicht bij het station, komen mensen

de gemeente Nijmegen voor een tweede opvang voor 300

een vergunning krijgen, hier in de regio komen wonen. Als wij

transparant te zijn, bijdragen aan een positieve houding.”

goeds kunt neerzetten, met maatschappelijke betekenis.”

Voorkom onzekerheid

De ervaringen met het azc en met Heumensoord gebruikt

Bruls woont zelf in de wijk rondom Heumensoord.”Ik weet
wat er speelde. Er waren geen incidenten, alleen meer

mensen. In februari 2017 is in Nijmegen een tweede azc-

verkeersbewegingen. En voor de winkeliers en kappers was

locatie geopend in het voormalig belastingkantoor aan

er extra klandizie. Ook de wijkraad toonde zich tevreden, alle

de Stieltjesstraat. Het kantoorpand zou oorspronkelijk in

afspraken zijn nagekomen.” Wel betreurt hij incidenten die zich

gebruik worden genomen als noodopvanglocatie, maar

in de opvang voordeden. “Het kwam voor dat vrouwen, homo’s

door de fors lagere instroom werden de plannen voor deze

en christenen werden geïntimideerd. Daar zat onze zorg meer.

locatie aangepast. Aan de regionale regietafel Gelderland is

Maar zet 3.000 wildvreemde mensen voor een onbepaalde

afgesproken dat locaties die al in realisatie waren, zouden

tijd bij elkaar en je kunt incidenten verwachten. Daarom is

doorgaan. Dat gold ook voor de locatie aan de Stieltjesstraat. In

het belangrijk om niet alleen bed, brood en bad, maar ook

maakten om het pand in te zetten als azc.

die nog in de procedure zitten. Het is de bedoeling dat zij, als ze
weten dat deze mensen bij ons blijven wonen, loont het om te
investeren in bijvoorbeeld een taalcursus. Dat kan en mocht in
het verleden pas na twee jaar, heel frustrerend. We willen hen

vanaf het begin perspectief bieden. Hoe eerder zij de taal leren,

hoe succesvoller ze kunnen integreren en hoe groter de kans op
eigen inkomen. Bijstand kost ook veel geld tenslotte. Zo vroeg

mogelijk in hen investeren is beter voor de mensen zelf en voor
de samenleving.”

een concreet tijdspad te bieden. Mensen moeten weten waar
ze aan toe zijn. Onzekerheid zorgt voor wrevel, irritaties en
incidenten.”

Stabiel azc

Nijmegen is vertrouwd met asielzoekers. “We hebben al 25 jaar
een azc in de stad, midden in een woonwijk. Dat loopt heel

soepel. Een mooi voorbeeld voor Nederland: maak je niet zo

druk, het kan heel goed gaan. Het is een stabiele gemeenschap,
veel burgers uit Nijmegen zijn erbij betrokken. Dat zal niet

snel veranderen verwacht ik, als er maar genoeg vluchtelingen

blijven komen.” Belangrijk is dat je elkaar kent, vindt Bruls: “Dan
is de kans minder groot dat je lelijke dingen over elkaar zegt of
doet. Maak kennis met elkaar, dan oordeel je minder snel. Wie

je groet of de hand schudt, zul je minder snel op de neus slaan.

De burgemeesters Bruls en Mengde samen

Het hoeven echt niet je beste vrienden te zijn, maar het zijn

met locatiemanager Lian van Driel tijdens
het afscheid van het azc in Heumensoord
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Onbezorgd spelen een jongetje uit Eritrea en een meisje uit Syrië
met klei in het azc in Goes, waar zoals op vele locaties de kinderopvang vooral mogelijk is dankzij de vele vrijwilligers
Pieter Kolff is bedrijfsjournalist bij het COA: “Ik heb vrijwel
altijd de camera bij me als ik in de opvang ben. Net even dat ene
moment vastleggen en altijd weer het streven om te laten zien
wat een mooi werk het COA toch mag doen!”
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Heumensoord:

‘De vleermuizen en reeën
zijn terug!’

‘

Natuurgebied Heumensoord is na

Afspraken

Boesten was namens het COA ook bij de opstart en bouw van

de noodopvang voor 3.000 vluchte-

de noodopvanglocatie in Heumensoord betrokken en kent het

lingen mooier dan ervoor’. Dat stelt

Natuurmonumenten, beheerder van het terrein.
‘Het paviljoenpark heeft geen schade aangebracht aan het natuurgebied’. Het COA ziet dit,

terrein goed. “Al bij die opstartfase was er veel overleg met verschillende externe partners, zoals de gemeentes Nijmegen en

Heumen, maar ook Natuurmonumenten, Provincie Gelderland,
Defensie en waterbedrijf Vitens (Heumensoord is een waterwingebied). We wisten vanaf eind 2015 al dat deze opvang

evenals de reactie van burgemeester Bruls als

van tijdelijke aard zou zijn en dat we in het voorjaar van 2016

een geweldig compliment! Als ook de laatste

Defensie al sinds jaar en dag als kampement voor de Nijmeegse

bewoner van een sluitende opvanglocatie is
vertrokken, is het werk van het COA er nog niet
voorbij. Projectregisseur Bart Boesten (unit
Huisvesting van het COA) vertelt aan de hand
van ‘Heumensoord’ waarom ook die ‘afbouw-

de locatie zouden gaan ‘leegmanagen’. Het terrein gebruikt

Wandelvierdaagse (half juli) en in 2016 ook nog eens voor de

Special Olympics (begin juli). Voor die tijd moesten wij er weg

zijn. Nog voordat bij ons de laatste bewoners waren vertrokken
hebben we in overleg met diezelfde partners kunnen uitwerken dat Defensie delen van onze opvang kon gebruiken voor

hun kampement. Na de twee evenementen is het COA verder
gegaan met de totale ontmanteling.”

planning’ belangrijk is.
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De oplevering

genomen door een milieukundig adviesbureau. Boesten: “Die

mogelijk opleveren: “Na de Wandelvierdaagse zijn we aan de slag

dieseltanks stonden en parkeerplaatsen waren en langs de

Maar daar bleef het niet bij. Boesten wilde het terrein zo goed als
gegaan. Met Natuurmonumenten en Vitens hebben we medio
2016 een herstelplan besproken. Niet alleen door de vervuiling

van ‘het leven op het terrein’, maar ook door de werkzaamheden

die er waren verricht bij de opbouw (zoals graafwerkzaamheden

voor bekabeling en andere leidingen). We hebben het hele terrein
uiteindelijk 3 tot 4 centimeter ‘af laten schrapen’ en er is onder
andere een waterpoel aangelegd, als compensatie voor droog-

gevallen gebieden.” Tot slot is een groot aantal grondmonsters

grondmonsters zijn genomen op plekken waar bijvoorbeeld

route van de tijdelijke asfaltweg. Dit grondonderzoek was bij
aanvang een voorwaarde. De conclusie was dat het tijdelijke

gebruik van de locatie voor de opvang van vluchtelingen geen
bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. Eind september

hebben we het terrein weer overgedragen aan de gemeentes
Heumen en Nijmegen en aan Natuurmonumenten. Met de

tevreden reactie van Natuurmonumenten en de burgemeester
ben ik zeer blij!”

Volgens Natuurmonumenten hebben planten
en dieren weinig geleden onder de opvang:
“De vleermuizen zijn al terug en de reeën zullen niet lang meer op zich laten wachten.” En
wandelaars reageren bij Omroep Gelderland
vergelijkbaar: “Het is mooi opgeleverd. Ik zie
niets meer wat nog aan de noodopvang herinnert”, zegt een man met een hond. En een
hardloper vertelt: “Ik was bang dat de politiek
of het COA zich niet aan hun woord zouden
houden en dat de asfaltwegen gewoon zouden
blijven. Maar alles is weg, het is bijna weer
mijn oude Heumensoord.”
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Vrijwilligers

Vrijwilligers die zich inzetten voor de
‘vrouwenruimte’ van het azc in Dronten
bereiden een workshop voor. Het thema
laat zich raden!
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Vrijwilligers brengen hun kracht over op bewoners

I

n 2003 kwam ze voor het eerst in dienst
bij het COA. In juni 2014 keerde ze terug
als programmabegeleider en vrijwilligers-

coördinator. Eerst bij alleenstaande minderjarige
vreemdelingen, daarna bij het azc in Velp.
We spreken Ruth van de Wateringen tijdens haar
laatste dag bij het COA, eind december 2016, vanwege de sluiting van deze locatie. “Ik heb dit werk
altijd met heel veel plezier gedaan.”
Aanvankelijk combineerde ze haar werk als begeleider amv

(alleenstaande minderjarige vreemdelingen) met het coördi-

neren van vrijwilligers. Dat voelde soms als een spagaat. “In de
piektijd kwam het voor dat ik tijdens nachtdiensten alle mails
van vrijwilligers afhandelde, omdat er anders gewoon geen

tijd voor was.” Uiteindelijk kreeg ze er een dag per maand voor.
“Dat maakte het makkelijker intakes in te plannen en alles

netjes af te handelen.” In 2015 ging Ruth in Velp aan de slag als
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programmabegeleider, verantwoordelijk voor de huisvesting

blijven nemen. Er zijn zulke leuke activiteiten neergezet. In

kunnen houden.” Dan zegt ze, met weemoed: “Dit was echt het

van vrijwilligers.

kinderactiviteiten. Haar hebben we ook gevraagd om mensen

tuin. Op mooie dagen zat iedereen buiten. Jong en oud, alle

en uitstroom. Ook dat werk combineerde ze met de coördinatie

Velp hadden we Femke, heel integer en rustig. En supergoed in
te begeleiden bij hun DigiD-aanvraag. Latif, een vrijwilliger uit

Aanbod hoger dan vraag

Om vrijwilligers zat ze nooit verlegen: “De mensen stonden echt
te trappelen, stonden letterlijk in de rij. Daardoor kon ik een

bestand opbouwen van vrijwilligers die ik makkelijk kon inzet-

ten. Het aanbod was zelfs hoger dan de vraag, meer dan vijftien
mensen per dag kon ik in Velp niet inzetten. Je moet hen ten-

slotte ook inwerken en begeleiden. Maar al snel leer je mensen
zo goed kennen, dat je precies weet wie je waarvoor het beste
kunt inzetten.”

Marokko, verzorgde samen met Radar, de vrijwilligersorganisatie uit Velp waar we heel goed mee samenwerkten, een culturele hapjesmarkt waar bewoners meehielpen. Daar zou ik zelf

nooit tijd voor hebben gehad. Hij kan goed organiseren, kende

de bewoners, spreekt Arabisch en pakte ook vragen van hen op.
Deze mensen kennen de kaders van wat kan binnen het COA.
Dat gold ook voor de vijf taaldocenten en voor al die andere

geweldige mensen die activiteiten hebben georganiseerd. Het
was echt een team waarop je kon bouwen. Mensen die in hun
kracht staan en dat ook overbrengen op de bewoners.”

Team om op te bouwen

Veel vrijwilligers hebben zelf heel waardevolle ideeën, merk-

Leukste centrum van Nederland

concrete inbreng, zoals een kant en klare activiteit inclusief

van Ruth. “Bij amv dwingen ouderen vaak meer respect af. Hier

te Ruth. “We hadden het meest behoefte aan hele praktische,
budget. De asielzoekers willen iets te doen hebben, vervelen

zich. Aan de andere kant moeten ze ook zelf initiatief kunnen

Inhoud

Jaaroverzicht

Hoge instroom

leukste centrum van Nederland. Klein, met een fijne, afgesloten
culturen speelden samen en kenden elkaar. Er was nauwelijks
agressie. De sluiting gaat me echt aan het hart, al snap ik dat

het niet anders kan. De bewoners zijn inmiddels uitgestroomd
naar een eigen woning of doorgestroomd naar een ander centrum. Voor sommigen al het zoveelste centrum. Op deze plek

komen straks buitenlandse studenten te wonen. Het liefst was
ik bij het COA gebleven, maar ik wil in elk geval met de doel-

groep blijven werken, bijvoorbeeld bij een gemeente statushou-

ders naar werk begeleiden. Er ligt nog heel veel werk, daar wil ik
mijn steentje aan bijdragen.”

Elke doelgroep vraagt om andere vrijwilligers, is de ervaring
in Velp, met veel kinderen, heb je mensen nodig die flexibel

kunnen omgaan met groepen kinderen en die goed overzicht
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Minister-president Mark Rutte bezoekt 13 juli het azc in Katwijk

Juli
Oud asielzoeker Firas al Khoury deelt op een wel heel

bijzondere manier zijn ervaringen met de nieuwe bewoners in

azc’s. Hij bezoekt de azc’s in Venlo, Arnhem, Wageningen en Ter
Apel op de fiets. De ‘Limburgse Irakees’ vertelt hoe een beveiliger in Ter Apel hem ooit aanspoorde om, net als in Irak, arts te

Ruud Hopstaken, Bernt Schneiders, Ya-

tonen aan medewerkers van het COA en VluchtelingenWerk. Op

Wijbenga van Nieuwenhuizen zijn de zes leden

worden. Met de actie wil hij ook symbolisch zijn dankbaarheid
de website van VWN houdt Firas een dagboek bij.

semin Tümer, Gerard van der Wulp en Bert
van de nieuwe raad.

Het COA heeft met het half juli aanstellen van het zesde lid de ge-

Met een zomercircus reist ‘het Wolkentheater’ in de zomer

in 2015 van de raad van toezicht gaf het COA-bestuur aan dat

al bedoeld voor belangstellenden vanaf drie jaar. De kinderen

ambieerde zeskoppige Adviesraad compleet. Na het afscheid
een adviesraad wenselijk zou zijn. ‘Een raad die tegenspreekt en

inspireert’ en die de externe denkkracht versterkt. Halleh Ghorashi,

naar de volgende maand

langs in totaal 22 azc’s. Het vrolijke openluchtfestival is voor-

naar de vorige maand

kijken niet alleen naar een circusvoorstelling, ze zijn er zelf ook
onderdeel van en kunnen een circusworkshop volgen.

In juli wijzen de cijfers er voor het eerst op dat de instroom lager
is dan het jaar ervoor rond dezelfde tijd. De instroom stabili-

seert en geeft het COA de gelegenheid om de kwaliteit van de

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

opvang te verbeteren. Het opvangaanbod zal zoveel als moge-
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we daarom af. De landelijke regietafel werkt afwegingskaders
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gen beslissingen kunnen nemen.
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lijk uit reguliere azc-plekken bestaan. De noodopvang bouwen
uit, waarmee de lokale regietafels transparante en weloverwo-
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Marijke en Maaike:

“Er kwamen veel initiatieven vanuit de
Haarlemse bevolking”

‘

Nu kan ik iets voor vluchtelingen doen’,
dachten de Haarlemmers Marijke Bartels en
Maaike Verhoeven toen in september 2015

een noodopvang in hun stad werd geopend. Ze
sloten zich aan bij vrijwilligersplatform ‘Hotel de
Koepel’.
Verhoeven: “Al maanden zag ik die vreselijke beelden van

vluchtelingen op tv en zei ik ‘Zet die mensen toch in De Koepel’.
Toen dat ook echt gebeurde, ben ik een dag na aankomst van

de eerste groep naar de ‘Meet & Greet’ in de Wereldtuin gegaan
om de vluchtelingen te ontmoeten. Het moment waarop ik die
mensen in de ogen keek, vergeet ik nooit meer. Die lege blik.
Vanaf dat moment wilde ik iets voor ze doen.”

Bartels: “Op zaterdag zijn we gestart met het inzamelen
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en uitdelen van kleding en zondag werden buiten op de

bewoners zelf in de keuken staan. Daarnaast hadden we het

met als primaire taak ervoor zorgen dat statushouders een

gegeven.”

een taalmaatje kregen en waaruit veel vriendschappen zijn

de Boerhaavekliniek die in Haarlem mogen blijven, maar

parkeerplaats met een schoolbordje de eerste taallessen

project ‘Nederlandse conversatie Haarlem’ waarin bewoners
ontstaan.”

Infobalie

Bartels: “Facebookgroep Hotel de Koepel is in de eerste week

ontstaan. We organiseerden twee keer per week een infobalie

voor bewoners. Het vrijwilligersplatform deed alleen dingen die
andere organisaties niet doen. Kwam een bewoner bijvoorbeeld

Verhoeven: “De Nederlandse taalles groeide al snel uit

zijn voegen. Ik was blij dat het NOVA-college mij belde en

met vrijwilligers wilde inspringen. Uiteindelijk konden we
gebruikmaken van de leslokalen in De Koepel.”

Goede tijd

een taalmaatje’ tot ‘mijn zoon ligt in het ziekenhuis in Brabant

vluchtelingen anders uit hun ogen gingen kijken. Een man die

en hoe kom ik daar’.

Verhoeven: “We wilden de mensen leren kennen en weten
welke behoeften ze hadden. Eerst mochten we De Koepel

niet in. Dat was best een strijd met het COA. Op een gegeven

moment groeide het vertrouwen en kreeg het coördinatieteam
een eigen kantoor in het gebouw.”

Soos en cuisine

Verhoeven: “Er kwamen veel initiatieven vanuit de Haarlemse
bevolking, zoals een stadswandeling, voetbalwedstrijd en
museumbezoek. Wij deden de coördinatie en schreven de
activiteiten wekelijks voor bewoners op een bord.”
Bartels: “Elke maandagmiddag organiseerde een

welzijnsorganisatie een soos in de stad. Om de bewoners uit

Verhoeven: “Tijdens de allereerste taalles zag ik al dat de

ik de eerste week ontmoette, zag ik weken later weer tijdens
het wekelijkse voetbal. Hij had weer licht in zijn ogen. Zo zag
ik wel meer mensen veranderen, gewoon door een beetje

Hoge instroom

noodopvang taalles, gingen naar sportclubs en hadden
statushouders behoefte hebben aan contact. Ze vinden

het vaak heerlijk als we even een kop thee komen drinken.
Het allerbelangrijkste is dat ze veel Nederlanders leren
kennen.”

heeft gehuild. Ze vertelde me laatst: ‘Het was in De Koepel

uitgeschreven door de Participatieraad Haarlem en die

maar de sfeer en omstandigheden waren goed’.”

kende project of initiatief in de stad, dat werkt aan een

Prijs Haarlem. Een aanmoedigingsprijs die jaarlijks wordt

uiteindelijk een hele goede tijd. Ik zat niet goed in mijn vel,

gaat naar een groep Haarlemmers met het meest aanspre-

Verhoeven: “Op een verjaardag hoorde ik voormalige

open en tolerante samenleving.

bewoners zelfs zeggen dat ze De Koepel missen. Natuurlijk
niet de spanning en onzekerheid, maar wel de sfeer. In de

noodopvang zijn veel vriendschappen tussen vluchtelingen
en met vrijwilligers ontstaan.”

Hotel de Koepel bestaat nog steeds. We zijn een volwaardig

Jaaroverzicht

in De Koepel al redelijk ingeburgerd. Ze volgden in de

Bartels: “Ik ken een vrouw die de eerste nachten alleen maar

bewoners het eten zo slecht vonden. Vrijwilligers kookten

Inhoud

Verhoeven: “Veel van die mensen zijn tijdens hun verblijf

In november 2015 ontving ‘Hotel de Koepel’ de Participatie-

Contact

in een buurthuis voor bewoners en al snel gingen Koepel-

verwelkomd.”

medemenselijkheid.”

De Koepel te halen en in contact te brengen met Haarlemmers.
Ook werd ‘Cuisine la Koepel’ opgericht, aanvankelijk omdat

nog wachten op een woning. Wij hebben de mensen daar

een taalmaatje. Toch horen we ook nu vaak nog dat de

voor medisch advies, dan stuurden we hem door. Maar er bleven
veel vragen over. Variërend van ‘ik heb een koffer nodig’, ‘ik zoek

Haarlemmaatje krijgen. Er zitten zo’n 150 statushouders in

Bartels: “In november 2016 ging de noodopvang dicht, maar
partner in ‘Thuis in Haarlem’, een samenwerkingsverband
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Muziekensemble Ricciotti doet enkele azc’s aan in de zomer, waaronder Den Helder

Augustus
In Oss start begin augustus een zomerschool voor

asielkinderen. Drie ochtenden per week is er een program-

Kin-

vaardigheden. In de vakantie blijven de kinderen werken aan

volwassenen genieten

ma met ruimte voor spelen, leren en ontwikkelen van sociale

hun lessen in de Nederlandse taal en in rekenen en lezen. Twee
medewerkers en twee vrijwilligers verzorgen de zomerschool.

Nieuwkomers in Nederland in de leeftijd van 12 tot 19 jaar krijgen
bij hun aanmelding in Ter Apel begin augustus het eerste ex-

emplaar van het magazine ‘Welcome in the Netherlands’

uitgereikt. Het tijdschrift is een initiatief vanuit het gelijknamige
project dat tot doel heeft pas aangekomen jongeren zich meer
welkom te laten voelen en beter te informeren.

Op 8 augustus komen de eerste asielzoekers aan in de voormali-

ge PI Overamstel in Amsterdam (de Bijlmerbajes). Al snel pakken
kunstenaars (foto hieronder) samen met bewoners het aanzicht
van de entreé aan. Daarmee start al direct na de ingebruikname
een van de vele initiatieven om bewoners te activeren.

Binnen een paar dagen ziet de entreé er al veel fleuriger en vriendelijker uit.

deren en

van het mobiele tijdelijke sport-

court van de Johan Cruyff Foundation.

Op 4 augustus opent het tijdelijke court in

Gilze en een week later in Assen. De foundati-

on doneert ook sportspullen en tijdens deze weken zijn

er op en rondom het court verschillende evenementen. Op

naar de volgende maand

het veldje zelf zijn dagelijks sportactiviteiten, van basketbal en
volleybal tot tennis en voetbal.

naar de vorige maand

Met de hoge instroom is het aantal vrijwilligers bij het COA de

afgelopen maanden ook enorm toegenomen. COA-vrijwilligers

kunnen de ‘Taalkit DUTCH-training’ volgen. Een compacte
verzameling van verschillende methoden, technieken, tips en

trucs om de kwaliteit van de Nederlandse les te verbeteren. Op

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

de bijbehorende website komt in augustus een speciale ‘toolkit’
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beschikbaar, die vrijwilligers kunnen raadplegen als ze knelpun-
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Samenwerking

Samenwerking ook onderwerp van gesprek tijdens de COA-Café’s,
zoals op deze foto op 10 november 2016, tijdens de bijeenkomst over
vrijwilligerswerk van het COA met stakeholders
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid
dankzij regietafels

R

ijk en VNG stelden tijdens de hoge
instroom de Landelijke Regietafel
Verhoogde Asielinstroom en de pro-

vinciale regietafels in voor een meer structurele
samenwerking. Aan deze regietafel wordt besproken hoe het staat met de voortgang van de

goede opvang heb je onderling korte lijnen nodig en een goed
netwerk dat op elkaar aansluit.

Wie zitten er aan de regietafel?

Dat verschilt per provincie. Vaak zijn het de commissaris van

asielzoekers en huisvesting van vergunninghou-

provincies en het COA. In Brabant nemen aan de regietafel deel

regionaal wordt besproken. Unitmanager unit
Zuid Anthony Slinkert van het COA maakt deel uit
van de regietafels in Zeeland, Brabant en Limburg.
Hij legt uit hoe de regietafels werken.

De regietafels zijn ontstaan naar aanleiding van een brief van

de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties aan
de commissarissen van de koning om een bijdrage te leveren

Medewerkers

Gemeenten

Vrijwilligers

gers van de gemeenten, ambtelijke ondersteuning vanuit de

de coördinerend gemeentesecretarissen, een directeur van de

veiligheidsregio en een kabinetschef (namens de commissaris

van de koning gedelegeerd voorzitter van de regietafel). Zodat

wat we afspreken altijd bestuurlijk, politiek en maatschappelijk
vorm kan krijgen.

Hoe vaak komen de regietafels bijeen?

Die komen op gezette tijden bij elkaar. In de piektijd was dat

zeker een keer per maand en soms zelfs elke twee weken. Nu is

Wat zijn de provinciale regietafels?

Hoge instroom

de opvang van vluchtelingen: ‘schouder aan schouder’. Voor een

de koning als voorzitter, burgemeesters als vertegenwoordi-

regietafels waar de uitvoering van de afspraken
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menleving hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor

afspraken tussen Rijk en VNG over opvang van
ders. Daarnaast zijn er provinciale, of ‘regionale’,

Inhoud

aan de opvang. Het COA, de gemeenten, de provincies en de sa-
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dat eens in de twee tot vier maanden, in elk geval een keer per
kwartaal. Elke regio bepaalt dat zelf. Daarnaast is er ook regelmatig overleg met de individuele gemeenten, als het gaat om
meer concrete zaken in de opvang.

Internationaal
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Waarover gaat het aan de regietafels?

Wat is de meerwaarde van de regietafels?

vang in vakantieparken. Daarvoor hadden we een breed draagvlak

de neiging groot om je meer naar binnen te richten. Wij willen een

We moesten op enig moment heel snel stappen zetten voor noodopnodig, dat lukt niet met alleen private partijen. Doordat je elkaar

kent, kun je snel schakelen over wat nodig is en hoe je dat kunt rea-

liseren. Ook deel je quick wins en bespreek je algemene knelpunten.

Ook punten die in het Bestuurs- en Uitwerkingsakkoord zijn opgenomen bespreken we, zoals toeleiding naar school of naar (vrijwilligers)
werk en de huisvesting van vergunninghouders in gemeenten.

Blijven de regietafels bestaan met de
krimp?

Het borgen van de netwerkcontacten. Zeker in tijden van krimp is
betrouwbare samenwerkingspartner zijn, dat moet je blijven uit-

dragen door altijd open en transparant te zijn en consequenties te
laten zien van toe- en afnemende aantallen asielzoekers. Als COA
zijn we de uitvoeringsorganisatie, we moeten het echter samen

doen. Dat vraagt een gezamenlijke investering in het netwerk. Die
gezamenlijke verantwoordelijkheid is de essentie van waaruit we
ook in de toekomst ons werk kunnen doen.”

Ja, juist ook bij de afschaling is het belangrijk dat je dicht bij

elkaar blijft. Tijdens de groei lag de nadruk voor 90% op de in-

Theo Bovens, commissaris van de

stroom in de opvang, nu verschuift dat steeds meer naar door-

koning (gouverneur) provincie Limburg:

stroom en uitstroom van vergunninghouders. Juist daar spelen

‘Binnen de Limburgse Regietafel hebben we

gemeenten ook een grote rol in. Je blijft elkaar nodig hebben.

vorig jaar niet alleen hard gewerkt, maar

En we willen blijven uitleggen waarom we bepaalde keuzes

vooral ook goed samengewerkt om ervoor

maken. Door ons netwerk sterk te houden, willen we ook in de

te zorgen dat ook in Limburg voldoende

toekomst een adequaat antwoord kunnen geven op de opvang-

opvangplekken beschikbaar kwamen. Alle

vraag, of die nu groeit of krimpt.

partners aan die regietafel - COA is er daar
één van - hebben daar ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid, opdracht en expertise
een stevige bijdrage aan geleverd.’
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v.l.n.r.: Ellen, Mariet en Carla

Kijkje in Ter Apel

De Kleine Keten
in de praktijk

S

COA
amen met de Immigratie- en

Mariet Top-Klein van het COA is locatiemanager van de

aan. “In de wachtruimte checkt de IND om te beginnen of

Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst

aanmeldcentrum. “In die rol ben ik verantwoordelijk voor het

het schakelen met de ketenpartners. De eerste aanvragers

centrale ontvangstlocatie (col) en de wachtruimte in het

Terugkeer en Vertrek (DT&V) vormt het COA

binnen de Vreemdelingenketen sinds een aantal jaren
de ‘Kleine Keten’. Van bestuurlijk niveau tot het werk in
de praktijk weten de drie elkaar steeds beter te vinden

personele- en financiële beleid en aanspreekpunt voor de

ketenpartners in Ter Apel. In de wachtruimte en tijdens de

col-fase doorlopen de vreemdelingen verschillende stappen
in het asielproces. Om dit proces optimaal te laten draaien
heb je elkaar hard nodig. Elke wijziging in het proces of in

iemand voor een eerste aanvraag komt. Hier start direct al
doorlopen vervolgens het reguliere proces. Alle andere zaken

worden in de keten afgestemd om met elkaar te bepalen welke
vervolgstappen gezet moeten worden. Het is dan heel handig
dat we bij elkaar zitten. Dat is het unieke aan Ter Apel.”

de procedure heeft invloed op je ketenpartners. Gezamenlijk

DT&V

naar de Rijnstraat in Den Haag komen de directies

een oplossing in kunnen vinden. Er zijn ook verschillende

vertelt senior regievoerder Ellen de Vries van de DT&V. “Wij

en de staf van de Kleine Keten ook fysiek bij elkaar in

kijken hoe we zaken kunnen optimaliseren.”

in de samenwerking. Met de verhuizing in juni 2017

hetzelfde pand. In de uitvoering werken de drie op
verschillende locaties direct met elkaar samen. Een
voorbeeld daarvan is het aanmeldcentrum in Ter Apel.
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stemmen we af wat de gevolgen zijn en hoe we daar samen

overlegvormen waarin we bijzonderheden met elkaar delen en

Carla van Dorp werkt als operationeel manager voor de IND en
stuurt in die rol een team van 25 hoor- en beslismedewerkers

Gemeenten
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werken met het COA al sinds jaar en dag nauw samen in Ter

Apel op de vrijheidsbeperkende locatie (vbl). Nu werken we, ook
met de IND, tevens intensief samen in het aanmeldcentrum.

IND

Medewerkers

Ook de Dienst Terugkeer en Vertrek ‘houdt kantoor’ in Ter Apel,

Samenwerking

Hier zie je goed hoe de samenwerking in de Kleine Keten in de
praktijk werkt.”
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vertrokken, of maatwerk voor asielzoekers in een rolstoel of

Mariet: “Ondanks dat de instroom momenteel weer normaal

“We hadden elkaar nog sneller en harder nodig om knelpunten

gezamenlijk altijd uit.”

afgelopen maanden waren er asielzoekers uit veilige landen

De hoge instroom vroeg het beste van die samenwerking. Carla:
op te lossen. De wachtruimte bij het aanmeldcentrum zoals

voor hoogzwangere vrouwen. We zoeken elkaar op en komen er

die overlast veroorzaakten. De beheersbaarheid op en nabij de

we die nu kennen, komt voort uit de periode van de hoge

Asielzoekers uit veilige landen

terrein in Ter Apel. “We hebben er de ruimte om op te schalen

asielzoekers uit veilige landen (het zogenaamde spoor 2). Ellen:

instroom.” Volgens Mariet is dat ook het grote voordeel van het
als het moet. We konden snel een paviljoen plaatsen waar

vreemdelingen zich konden melden en verblijven totdat ze
terecht kunnen in het aanmeldcentrum.”

De drie ketenpartners werken nauw samen als het gaat om

Medewerkers van de Kleine Keten zien elkaar als collega’s.
Carla: “We komen elkaar regelmatig tegen, nemen ook

gezamenlijk deel aan verschillende overlegvormen. We

lopen zonder afspraken te maken bij elkaar binnen.” De

locatie is een belangrijk thema geworden binnen de keten. We
hebben elkaar hard nodig om aan oplossingen te werken.”

“Spoor 2 is een snel en hectisch proces.

Andere samenwerkingspartners

als dat nodig is. Het vraagt dat we duidelijke afspraken maken,

tussen IND, COA en DT&V. Bijvoorbeeld ook de samenwerking

Het is daarbij belangrijk dat we dagelijks met elkaar schakelen
ons daar met elkaar aan houden en eventueel aanpassen.”

Samenwerking

is, hebben we nu te maken met een heel andere hectiek. De

Carla: “We werken alle drie met vaste aanspreekpunten, en dat
doet de herkenbaarheid extra veel goed. Allemaal mensen die

goed in de materie zitten, dit werkt erg fijn, of het nu gaat om
de hoge instroom of asielzoekers uit spoor 2.”

Natuurlijk gaat de samenwerking in Ter Apel verder dan alleen
met de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Immigratie en
Mensenhandel) en de KMar is essentieel en goed, menen
alle drie. “Want een van onze eerste prioriteiten is ‘wie

hebben we in huis, wie bieden we onderdak’, en daarom is de
samenwerking met AVIM en de KMar heel belangrijk.”

samenwerking kan op onderdelen natuurlijk altijd nog beter,

Bijzondere locatie

belangen binnen de keten, waardoor je als uitvoerenden

Apel een bijzondere locatie is: “Uniek, met een samenwerking die

meent Mariet: “Soms spelen er nu eenmaal verschillende

Mariet, Carla en Ellen zijn het er met elkaar over eens dat Ter

van het proces een uitdaging met elkaar hebt om het toch

vanzelfsprekend is. Alle vormen van opvang en veel stappen in het

werkbaar te houden.”

asielproces zie je hier terug.” En Mariet tot besluit: “Uiteindelijk

werken we allemaal voor dezelfde doelgroep, hebben we dezelfde

“En wat zou het mooi zijn als in de Kleine Keten de registratie-

klant. Tenslotte werken we ook alle drie met belastinggeld en daar

systemen beter op elkaar aansluiten”, meent Ellen. “Dat zou de

moeten we bewust en verantwoord mee omgaan. Dat maakt

samenwerking nog vloeiender en beter doen verlopen.”

goede samenwerking sowieso niet meer dan logisch.”

De afstemming tussen de ketenpartners gaat vaak ook

over hele praktische zaken, zegt Carla. “Zoals wie regelt het
vervoer, wie stemt af met wie? Wie betaalt wat? Maar ook

Mariet, Carla en Ellen vertellen in een

over asielzoekers die ‘met onbekende bestemming’ (mob) zijn

Inhoud

Jaaroverzicht

Hoge instroom

gezamenlijke vlog over hun samenwerking

Medewerkers

Gemeenten

Vrijwilligers

Samenwerking

Internationaal

Onze bewoners

Cijfers

September
Aan de landelijke regietafel van 8 september be-

spreken minister Blok (BZK) en staatssecretaris Dijkhoff (VenJ)
met onder andere het COA, de Rijksheren en de VNG dat door

COA-medewerker

voldoende opvangplekken beschikbaar zijn. Mocht de komende

(strategisch adviseur juridische

de lagere asielinstroom de verwachting is dat voor 2016 en 2017
tijd de asielinstroom toch weer toenemen, dan kan die worden
opgevangen, ook in 2017, zo is de conclusie begin september.

Op 13 september lanceren COA, IND en DT&V het boekje ‘Ik ben

Miran’. Hierin vertellen het jongetje Miran en andere asielkin-

deren hoe het leven in een azc eruitziet. Staatssecretaris Dijkhoff
en voorzitter van bestuur Gerard Bakker zijn bij de lancering
aanwezig (zie foto rechtsboven).

Ron van Duffelen

zaken, unit Staf, foto linksonder) krijgt

22 september in de Koninklijke Schouwburg in
Den Haag van de Nationale ombudsman een

‘Luisterend oor’ uitgereikt. ‘Zijn onvermoeibare

inspanningen om zowel de nationale als de Kinderombud-

met als doel om de vluchtelingen een stem te geven, is de moti-

De landelijke open dag azc’s trekt op 24 september ruim

jaartje in gebruik is, is het met de start van het nieuwe school-

VluchtelingenWerk Nederland, in samenwerking met de IND en

jaar tijd voor de officiële opening. Wethouder Wietze Potze van

de gemeente Vlagtwedde en unitmanager Henk Wolthof van het
COA verrichten samen de openingshandeling. De school heeft elf
lokalen en biedt ruimte aan 150 leerlingen.

naar de vorige maand

vatie voor de prijs.

Half september opent in Ter Apel officieel de ‘Interschool’, de

basisschool voor anderstaligen. Hoewel de school al een

naar de volgende maand

sman in contact te brengen met vluchtelingen in opvangcentra

40.000 bezoekers. De open dag is een initiatief van het COA en
de DT&V. Meer dan zeventig locaties openen hun deuren en er

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

vinden tal van mooie ontmoetingen plaats. ‘Asielzoekers hebben
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de duurzame nieuwbouw van het azc in Grave
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Internationaal
COA-medewerker Hazel Siewe (tweede van rechts, in Lampedusa) was
voor twee maanden aan EASO uitgeleend. EASO ondersteunt de Griekse en Italiaanse autoriteiten bij de hotspots.
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“De humanitaire kant is de kracht
van Nederland”

I

n 2015 en begin 2016 stond elk Europees
land voor de vraag: hoe zorg je voor voldoende opvangcapaciteit? In die waan van

de dag is het lastig om tijd te nemen voor reflectie. In de tweede helft van 2016 was die tijd er wel.
Dan blijkt dat de impact van de internationale
omgeving groter en groter wordt.
In 2016 werd voor het eerst goed zichtbaar dat ontwikkelde

instrumenten en toekomstscenario’s in de praktijk echt werken.
Zoals de afspraken tussen de Europese Unie en Turkije over een
gezamenlijke aanpak in de migrantencrisis. “In 2015 had nie-

mand verwacht dat de afspraken met Turkije tot stand zouden

komen. In maart 2016 waren ze een feit. Ondanks aanvankelijke
twijfels of de deal stand zou houden, zie je zeker in de Balkan

en Midden-Europa een daadwerkelijk lagere instroom. Ook hier

in Nederland hebben we dat natuurlijk ervaren”, zegt bestuursadviseur André Baas van het COA. “Vanuit Europa zijn er meer
en meer geluiden om ook dergelijke afspraken te maken met
landen in Noord-Afrika.”

Herverdeling

Ook voor de herverdeling van vluchtelingen in Italië en

Griekenland zijn processen ontwikkeld. Het hele jaar waren

continu drie tot zes experts van het COA aan het werk in Italië

en/of Griekenland, voor ondersteuning bij de herverdeling. “Zij
werken ten gunste van Europa aan de buitengrenzen”, bena-

drukt Baas. Daarnaast was er maandelijks een groep van COAmedewerkers samen met IND-collega’s actief speciaal voor de

Nederlandse context, om mensen te interviewen en te trainen

voor hun vertrek naar Nederland. ”Dat leidt tot een meer gere-
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guleerde instroom. We weten hoeveel mensen er komen, wie
dat zijn en we zijn er beter op voorbereid als ze komen.”

Waardering voor COA-expertise

Het Europese ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

speelt een steeds grotere rol. Het agentschap werkt aan plannen om beter voorbereid te zijn op fluctuaties, een verplich-

ting vanuit de nieuwe Europese richtlijn. “We moeten samen

voorkomen dat we nog een keer zo worden verrast als in 2015.
Al heb je dat nooit helemaal in de hand.” Het agentschap kan

alleen bestaan doordat alle lidstaten experts leveren. Dat wordt

Kleinschalige opvang

Humanitaire kracht

“Zij maken nu een heel snelle omslag van groot- naar klein-

worden ingezet. “Het is belangrijk om dan de COA-identiteit

België en Nederland denken over heel veel dingen hetzelfde.
schalige opvang. We hebben afspraken gemaakt voor een

gezamenlijke agenda om kennis uit te wisselen.” Duitsland

is lastiger vergelijkbaar, omdat daar elke deelstaat een eigen

mandaat heeft voor de organisatie van de vluchtelingenopvang.
Daardoor is de aanpak heel divers. “Wat in Duitsland vooral heel

Baas verwacht dat COA-medewerkers vaker in het buitenland
vast te houden, maar ook mee te bewegen in Europa. De humanitaire kant is onze kracht, wat de omstandigheden of kaders
ook zijn. Als we die norm ook in de EU stevig op tafel leggen,
dan kunnen we een flinke steen bijdragen.”

indrukwekkend was om te zien, is de schaalgrootte. Zij hebben 1
miljoen vluchtelingen opgevangen, een enorme opgave.”

de komende twee jaar verder versterkt met de groei van EASO
zowel in de zin van meer personeel als ook in mandaat, zegt

Baas. Er is internationaal waardering voor de COA-expertise.
Baas: “Op het gebied van operatie, maar ook onze kennis van

data-analyse en ons voorspellingmodel worden gewaardeerd.

Onze mensen spraken op internationale congressen en hebben
seminars gegeven in bijvoorbeeld Bosnië en Kosovo over de
opvang.”

Leren van elkaar

Ondanks alle hectiek bracht het COA in 2016 werkbezoeken

aan drie landen die dicht bij onze manier van opvang staan:

België Duitsland en Zweden. “De wijze van oplossen is voor 70%
hetzelfde. Die andere 30% is het meest interessant. Wij zijn

bijvoorbeeld het enige land waar de totale opvang bij één organisatie ligt. Tegelijk waren we misschien ook wel het enige land

waar daadwerkelijk elke vluchteling is opgevangen en niemand
buiten hoefde te slapen.” In Zweden hebben ze een regiekamer
waar alle opvanggegevens real time worden verzameld: trends,

capaciteit, in- en uitstroom. “Daarmee kun je de juiste discussie
voeren. Dat was heel inspirerend om te zien.”
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Oktober
non-profitsector (in de categorie meer dan 1000 medewerkers

Grondrechten voor de

4 oktober goed tijdens de uitreiking van Beste Werkgevers

werkgroep bestaat uit ongeveer dertig

Met een verkiezing tot een van de tien beste werkgevers in de
in de branche ‘openbaar bestuur & veligheid’) scoort het COA

Awards 2016. “Eigenlijk is dit vooral een prijs voor de medewerkers. Het is immers hun passie en betrokkenheid die de organisatie maakt tot wat het is”, reageert Gerard Bakker.

Tien COA-locaties doen mee aan de project VOORwerk. Het

project verzorgt trainingen die gericht zijn op het ontwikkelen

van zogenaamde soft skills die nodig zijn om op de Nederlandse arbeidsmarkt te slagen. Daarnaast krijgen vergunninghou-

tweede maal bijeenkomt. De

religieuze en maatschappelijke organisa-

ties die het COA vanuit hun expertise en ervaring

adviseren over informatievoorziening over grondrech-

ten, discriminatie en vrijheid van religie. In deze tweede

bijeenkomst laat het COA zien dat veel van de aanvullingen en
suggesties verwerkt zijn in programma’s of bewustwordings-

naar de vorige maand

ders individuele begeleiding en hulp bij bemiddeling naar

‘Urban puzzels’ (foto rechtsboven) sieren het hek bij het azc in

24 oktober komen medewerkers van de locaties samen met

De puzzels zijn kleurrijke blokken waarmee in een hek afbeeldin-

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of arbeidservaringsplekken. Op
de IOM en het UAF bijeen, evalueren het project en wisselen

ervaringen met elkaar uit. De eerste 250 vergunninghouders
hebben inmiddels een training afgerond.

Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
ontwikkelt het COA een model bestuursovereenkomst

voor de vestiging van een opvanglocatie in een gemeente. Het
model biedt gemeenten een helder overzicht van alle zaken
die wel of niet opgenomen worden in een overeenkomst.

Daarnaast geeft dit model aan welke onderwerpen elders zijn
geregeld en vastgelegd. Dankzij dit model hoeven gemeentes
niet steeds het wiel zelf uit te vinden.

Half oktober een mooi voorbeeld van nieuwe samenwerking
voor het COA als de Werkgroep Informatievoorziening
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naar de volgende maand

campagnes. In 2017 is de derde bijeenkomst op een azc.

Heerhugowaard, dankzij een actie van ‘Urban Senses Rotterdam’.
gen kunnen worden gemaakt. Doel van de actie is ‘het creëren
van een positieve omgevingsboodschap en het versterken van

de verbinding tussen wijkbewoners en de asielzoekers’ aldus de

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

initiatiefnemers. Kinderen van scholen in de omgeving leverden

50000

ontwerpen.
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Na een geslaagde proef in Doetinchem laat minister
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samen met asielkinderen door een tekenwedstrijd de

Asscher (Sociale Zaken) eind oktober aan de Tweede kamer
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Zo zijn twee Syrische vissers geplaatst in Den Helder, waar ze
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gemeente opvangt veranderen niet, maar ze worden volgens
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moeten worden in een gemeente waar werk is dat bij ze past.
al eens meevaren met de plaatselijke vloot. Aantallen die elke
Asscher wel slimmer verdeeld.
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Onze bewoners

24 september 2016, tijdens de ‘Open dag azc’s’. De proces opvanglocatie (pol) in Doetinchem. Pouya (28) is vijf maanden geleden samen
met zijn broertje uit Iran gevlucht. Hij studeerde aan de kunstacademie, maar werd vanwege zijn politieke overtuiging van school
gestuurd.
Fotograaf Jessica de Lepper wil met haar fotoserie ‘Hopes &
Dreams’ laten zien dat vluchtelingen mensen zijn met talenten
en dromen, net als jij en ik. Jessica: “Ik hoop dat Pouya en andere
jonge vluchtelingen in Nederland hun dromen kunnen verwezenlijken.” Tentoonstelling banners tot eind 2017 in de Hoopensteeg in
centrum Doetinchem.
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Mijke van Leeuwen:

“Meedoen aan
de klas verbindt”

V

ergunninghouders in de COAopvang kunnen het programma
Voorbereiding op inburgering
(V- of pre-inburgering) volgen. Dit bereidt
voor op zelfstandig wonen en leven in
Nederland. Mijke van Leeuwen is in azc
Leersum programmabegeleider en NT2docent in een pre-inburgeringsklas. “Je
levert constant maatwerk.”

“Toen de hoge instroom begon, heb ik de opleiding gevolgd tot
docent Nederlands als tweede taal (NT2). De combinatie programmabegeleider en NT2-docent biedt voordelen. Ik ken de

bewoners bij naam, ik weet wie al Nederlands spreekt en wie

ik kan vragen voor activiteiten.” Elke klas krijgt per dagdeel 2,5
uur Nederlandse les. Deelnemers hebben de beschikking over

taalmethodes op papier en een online programma om zelf nog
verder te oefenen. En de taallessen worden gekoppeld aan an-

dere inburgeringslessen over werken en wonen. Daarnaast is er

individuele begeleiding. “Bij mensen die analfabeet zijn, bieden
we een-op-een begeleiding door vrijwilligers.”

Inburgeren prioriteit

Voorafgaand aan de pre-inburgeringsklas is er in Leersum een

inloopspreekuur voor wie geïnteresseerd is. “We doen dan een
korte test om te kijken naar het niveau, is iemand hoogopgeleid of analfabeet? Dat vereist een andere insteek. We kijken

Inhoud

Jaaroverzicht

Hoge instroom

Medewerkers

Gemeenten

Vrijwilligers

Samenwerking

Internationaal

Onze bewoners

Cijfers

welke klas bij elkaar past, met welke docent en op welk niveau

ting was van de komst van zijn gezin. We zagen zijn worsteling.

Meestal komen er 8 of 9. Deelname is vrijwillig. Jammer, want

aandacht voor elkaar. Ik woon zelf in Leersum en kom bijvoor-

we kunnen insteken. Ik nodig maximaal 15 mensen uit per klas.
je kan er anders nog meer uit halen. Er zijn zoveel instanties die
iets aanbieden voor vluchtelingen, maar inburgeren heeft voor
mij echt prioriteit.”

beeld bij het boodschappen doen leerlingen samen tegen. Of ze
maken samen huiswerk. Meedoen aan de klas verbindt.”

Spreekvaardigheid

Aandacht

Inburgeren gaat volgens Van Leeuwen om meer dan leren

alleen. “Met de lessen geef je mensen ook aandacht. Als docent
ben je heel vrij om allerlei onderwerpen aan te kaarten en be-

spreekbaar te maken. Familie is bijvoorbeeld een heel concreet
en herkenbaar onderwerp, maar kan heel emotioneel zijn voor
mensen die hun familie nog in het land van herkomst hebben
zitten. Ik had een jaar lang een man in de klas die in afwach-

Inhoud

Daar heb je het met de klas ook over. Deelnemers krijgen ook

Jaaroverzicht
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Ze vervolgt: “In mijn les maak ik wel eens gebruik van frag-

menten van een radioprogramma waarin mensen een geluid

moeten raden. Dat leidt soms tot hele bijzondere gesprekken.”
Die vinden vaak plaats in een mengelmoes van talen. Een van

de vrijwilligers geeft klassikaal spreekvaardigheid. “Daar mag
iedereen alleen Nederlands spreken. Van bewoners hoor ik

wel eens dat ze dat heel eng vinden. Ze zijn bang om fouten te
maken, terwijl je daar juist het meeste van leert.” Zelf is Van
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Leeuwen Arabisch aan het leren. “Zodat ik de koppeling met de
Nederlandse taal en de onbekende klanken beter kan maken.”

Koffie bij de buren

Mensen doen mee met de cursus tot ze een woning krijgen. “Ze
kunnen dan wel verder les krijgen via VluchtelingenWerk, maar
wij moeten ze laten gaan, alleen al vanwege de vaak grote af-

stand. Het nieuwe Nijmeegse model [external hyperlink], waar-

bij mensen dichtbij de opvang een huis krijgen, biedt voordelen.
Ik hoop altijd dat ik mensen wegwijs heb kunnen maken op

weg naar werk, samen met de casemanager hier en instanties

zoals de gemeente. Mijn doel is dat ze hun plaats in de samen-

leving vinden en de taal genoeg kennen om bijvoorbeeld koffie
te drinken bij de buren. Klein beginnen. Ook dat is inburgeren.”
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November
In de ‘Week van Respect’ (eerste week november)

lanceert het Rode Kruis de video ‘Welkom in Nederland’ die ze

samen met het COA hebben gemaakt. In deze video [klik hier]

Ondanks

berichtjes die op de Facebookpagina van het Rode Kruis staan. Dat

nieuwe opvangplekken nodig. Om-

spreken asielkinderen (in het Nederlands) hun reacties uit op de
zijn soms confronterende tekstjes en de kinderen worden daar-

om goed geïnformeerd. Ook staat psychische begeleiding paraat.
Doel van de video is om te laten zien dat ook woorden soms pijn
kunnen doen.

Het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland in 2016 is

naar beneden toe bijgesteld, laat staatssecretaris Dijkhoff

dat we krimpen, blijven

dat er andere bestuursovereenkomsten

aflopen, omdat de noodopvang is afgebouwd en

omdat er nog steeds veel vergunninghouders in de

azc’s zitten. Begin november hebben de eerste bewoners

hun intrek genomen in het nieuwe azc in Hardenberg. In

naar de vorige maand

8 november aan de Tweede kamer weten. Eerder werd uitgegaan

Voor haar werk voor ‘Border Security Teams’ (BST) in Grieken-

32.000. Dit komt door de deal tussen de Europese Unie en Turkije.

Herinneringsmedaille voor Humanitaire hulpverlening bij Ram-

van een asielinstroom van 58.000, maar de verwachting is nu

Wel neemt het aantal asielaanvragen vanuit ‘veilige landen’ toe,
de laatste weken vooral uit Marokko en Algerije.

naar de volgende maand

totaal is er plek voor 700 asielzoekers.

land ontvangt COA-medewerkster Kim Knoops 10 november de

pen. Medewerkers van de Marechaussee, politie, de IND, de DT&V,
de DJI en het COA ontvangen de medailles, samen met een aantal
militairen. BST helpt de Griekse autoriteiten met grensbewaking,

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

identificatie en registratie van asielzoekers en het inrichten van
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terugkeerprocessen (op Chios en Lesbos). Het COA levert ook

COA-café 17 november wederom een succes (foto rechtsboven).
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20000

moeten worden gedeeld en ‘niet over asielzoekers praten maar

10000
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Vergunninghouder Ihab Hilal

“Ik probeerde
het druk te hebben”

D

e Syrische Ihab
Hilal kreeg in
maart 2016

een eigen huis in Nijverdal,
maar bleef actief in het azc.
Als vrijwilliger bij Work4Life
zette hij zich in voor de participatie van vluchtelingen in
de maatschappij. Zijn motto:
Let’s meet!

“Mijn vrouw kwam in mei 2016 uit Jordanië naar Nederland.

Echt spannend, want ik had haar een jaar en een maand niet

gezien. We zijn getrouwd vlak voordat de oorlog in Syrië begon,
dus we hebben nooit een stabiel leven gehad. Hier kunnen we

een normaal leven opbouwen. Ik kreeg in september 2015 mijn

verblijfsvergunning en heb sinds maart 2016 een klein huisje in
Nijverdal.

Veldhospitaal

In Homs, waar ik vandaan kom, gingen mensen snel na de eerste

protesten tegen de regering de straat op. Het oude stadscentrum
werd grotendeels kapotgeschoten. Na mijn studie ‘business

administration’ moest ik in militaire dienst en vluchtte naar
Dubai om te werken. Na vijf jaar ging ik terug naar Syrië en

werkte in een veldhospitaal om mijn volk te kunnen helpen.
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Toen het echt te gevaarlijk werd, ging mijn vrouw naar familie in
Jordanië en vluchtte ik naar Nederland.

schilderen of muziek maken? Als tegengeluid organiseerde ik in
2016 samen met anderen het event Noaberhood. Het werd een
culturele avond, waar bewoners van het azc en mensen uit de

Verblijf in azc

De kans op een goed leven in Nederland begint in het azc. In

het begin verveelde ik me. De laatste drie jaar in Syrië was ik

altijd mensen aan het helpen en ook in Nederland wilde ik
iets voor vluchtelingen doen. Ik zocht contact met het

Rode Kruis, maar daar kon ik niets zonder diploma’s. Ik

besloot ander sociaal werk te gaan doen. Dat begon
op het azc met vertalen voor bewoners en al snel
organiseerde ik sociale activiteiten.

buurt elkaar konden ontmoeten. Let’s meet!

Vrijwilligerswerk

Ook toen ik mijn eigen huis kreeg in Nijverdal, bleef ik actief in

het azc. Ik werkte als vrijwilliger voor Work4Life, een organisatie
die vergunninghouders in azc’s aan een baan wil helpen. Op
het azc organiseerde ik ontmoetingen tussen bedrijven en

bewoners die graag aan het werk gaan. Ik ging op zoek naar
gekwalificeerde mensen in het azc en besprak wat ze nodig

hebben. Het leverde verschillende mensen een betaalde baan op

Ontmoeten

Als ik de radio aanzette om mijn

Nederlands te oefenen, ging het vaak

over problemen met vluchtelingen

of mensen in een azc. Waarom
hoorde je niets over
asielzoekers die

goed kunnen

bij een aspergebedrijf.

Actief

Als je het azc net hebt verlaten, is het leven echt saai. In je

nieuwe huis zit je voor de tv, drink je een biertje en kijk je steeds
naar de deur. Ik probeerde het druk te hebben. Gelukkig had ik

in Nijverdal snel vrienden en goed contact met de buren. Ik ging

elke week naar het azc, maar had nog steeds vrije dagen. Daarom
maakte ik plannen om een sociale opleiding te gaan doen en een
organisatie op te zetten die vergunninghouders in de gemeente

helpt. Maar eerst stopte ik al mijn tijd in het leren
van de Nederlandse taal.”
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Plaatsing in gemeenten

V

ergunninghouders in de opvang gaan
steeds sneller en ook beter voorbereid
over naar gemeenten. Dat komt onder

andere doordat gemeenten beter hun taakstelling
behalen om woonruimte te bieden aan vergunninghouders, maar ook door andere initiatieven,

BRP-straat

In de zogenaamde ‘BRP-straat’ worden vergunninghouders en

nareizigers direct na uitreiking van de beschikking ingeschreven

in de BRP. Hierdoor beschikken zij aan het eind van de Algemene
Asielprocedure over een BSN, waarmee zij aan hun integratie

in Nederland kunnen beginnen. Door deze manier van werken
versnelt het inschrijvingsproces. Het is tevens een mooi

voorbeeld van een succesvolle en effectieve samenwerking

zoals de BRP-straat en het Taakstelling Volg

tussen partners in de vreemdelingenketen en gemeenten met

Systeem.

Deze procedure is in Ter Apel, Veenhuizen, Zevenaar, Budel, Den

Gemeenten krijgen vanuit het rijk halfjaarlijks een taakstelling
opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders.

Binnen die taakstelling koppelt het COA een vergunninghouder
aan een gemeente waar voor hem de beste kansen liggen

een procesopvanglocatie (pol)!

Bosch en Schiphol ingevoerd. Per 1 juli 2017 staat een wijziging
in het BRP-besluit gepland om alle asielzoekers die zich in

Nederland melden, bij aanvang van de asielaanvraagprocedure
te registreren in de BRP.

voor integratie en participatie. Dat doen wij op basis van zijn

Huurcontract

verblijf van de vergunninghouder in de opvang van het COA, valt

doorstromen naar een azc, hoeven alleen maar te worden

opleiding en werkervaring. Aan de voorkant, dus tijdens het

niet alleen winst te behalen op bijvoorbeeld het pré-inburgeren

of het volgen van NT2-lessen. De vergunninghouder kan zich ook
al inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Vergunninghouders die vanuit een pol met zo’n BRP-straat
overgeschreven naar de nieuwe gemeente (administratief

is dat een verhuizing). Deze vergunninghouders zijn dan al

in het bezit van een Burgerservicenummer (BSN). Ze kunnen

een bankrekening openen en wanneer ze een woning krijgen
aangeboden, kunnen ze direct het huurcontract accepteren.
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Superprestatie!

gemeenten gebruikt het COA het TVS. Gemeenten kunnen hierop

De BRP-straat en het Taakstelling Volg Systeem: twee succesvolle

we terugkijken op een prachtig mooi en succesvol jaar”, blikt

die zij gaan huisvesten. Naast een persoonsprofiel, is in

goede samenwerking tijd kan worden gewonnen om sneller en

“Vanuit het project ‘Landelijke Uitrol BRP-straten’ kunnen

Helga Stieber van het project terug op 2016. “In een uniek

samenwerkingsverband is het gelukt om de BRP-straten in volle
glorie operationeel te laten zijn. We hebben op een plezierige

inloggen voor recente informatie over de vergunninghouders
het TVS bijvoorbeeld ook het burgerservicenummer en het

bankrekeningnummer opgenomen, als die beschikbaar zijn.

voorbeelden hoe nog tijdens de opvangperiode bij het COA door
beter voorbereid de stap naar een gemeente te maken!

manier de handen ineen geslagen en de klus geklaard. Naast

het benodigde werkplezier heeft zich dat geuit in het feit dat

we dit jaar ruim 22.000 BRP-inschrijvingen in de straten hebben
gedaan. Een super prestatie!

Het project krijgt onder de vleugels van het Platform Opnieuw
Thuis een doorstart in het programma ‘Optimalisatie

BRP-straten’. Hierin zullen de BRP-straten verder worden

geoptimaliseerd en zal een nieuwe governance neer worden
gezet, waaraan de BRP-straten vanaf de zomer van 2017

kunnen worden overgedragen. Dan is de structurele situatie
daadwerkelijk een feit.”

Taakstelling Volg Systeem

Een vergunninghouder kiest niet zelf waar hij gaat wonen. Het
COA stelt samen met elke vergunninghouder een persoonlijk

profiel op. Deze, en andere informatie, delen we met gemeenten
in het Taakstelling Volg Systeem (TVS). Op basis van dat

persoonlijk profiel kunnen gemeenten passende woonruimte
zoeken voor de vergunninghouder. Dat is vrijwel altijd
huisvesting van een woningbouwcorporatie.

Wanneer een vergunninghouder wordt gekoppeld aan een

gemeente levert het COA daarbij een persoonsprofiel aan. Op

basis van dat profiel zoekt de gemeente passende huisvesting.
Voor het delen van informatie over vergunninghouders met
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Kansrijk koppelen

“Participatie vanaf dag één
na vergunningverlening”

O

p 1 juli 2016 ging de vroege screening
van start: direct nadat een vergunninghouder de verblijfsstatus krijgt,

vragen locatiemedewerkers van het COA naar
arbeidsverleden, gevolgde opleidingen, ambities
en een eventueel netwerk in Nederland. Nieuwe
vergunninghouders worden hierdoor kansrijker
gekoppeld aan gemeenten en maken sneller en
meer kans op doorstroming naar opleidingen en
banen.
Eind 2015 werd de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen

in het leven geroepen vanuit het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW). Iris Berkhout, plaatsvervangend
projectleider van het projectteam Werk en Integratie,

onderdeel van de taskforce, legt uit: “We stonden voor de

opgave om enerzijds na te gaan of de onderdelen waar SZW

verantwoordelijk voor is, toegerust waren voor grote aantallen

vergunninghouders. Anderzijds was de aandacht en focus op dit
dossier ook een kans om verbeteringen door te voeren en dat
gezamenlijk met alle partners in de keten te realiseren. Dit is

bij uitstek een dossier waarop je heel veel mensen nodig hebt.

Vanuit de Taskforce kunnen we snel schakelen op medewerkeren bestuursniveau.”

Nadia Arsieni (COA) en (rechts)
Iris Berkhout (SZW)
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Kansrijk koppelen

Warme overdracht

Elkaar versterken

kaart brengen welke kennis, ervaring opleiding en soft

Iris: “Gemeenten kennen de kansen op arbeid in hun regio

Iris: “Het gaat om een nieuwe taak, we zijn samen aan het

De basis van het kansrijk koppelen is zo vroeg mogelijk in
skills vluchtelingen meebrengen. Dat gebeurt tijdens de

huisvestingsgesprekken op de proces opvanglocaties (pol)
en in 2017 ook op de azc’s. Nadia Arsieni, beleidsregisseur

plaatsing en integratie bij de unit Uitvoeringsprocessen van

het COA: “Die gesprekken voeren we sinds 1 april 2016. Vanaf

de zomer hebben we de gesprekken verrijkt met vragen over

De volgende stap is de Informatieoverdracht naar gemeenten.
en weten hoe ze de mensen naar werk kunnen begeleiden.

Zij kunnen in het Taakstelling Volg Systeem (TVS) zien welke

vergunninghouders aan hen gekoppeld zijn. Ook vinden zij daarin
vanaf het voorjaar van 2017 een uitgebreider overdrachtsdossier
(klantprofiel).”

Plaatsen in omgeving

het gesprek en waarderen het ook. Ze hebben het gevoel dat ze

vergunninghouders te plaatsen in een azc in een regio met voor

eindelijk mogen vertellen wie ze zijn als mens en wat voor leven
ze altijd hebben geleid. Het voelt als het begin van een nieuwe
toekomst.”

Op basis van informatie uit het gesprek wordt geprobeerd

hen de meeste kansen op integratie en (arbeids)participatie. Iris:
“Het systeem is nog niet sluitend, ook doordat veel azc‘s in het

buitengebied liggen, maar we komen een heel eind. Gemeenten
kunnen daardoor direct met een vergunninghouder aan de slag

Zinvolle dagbesteding

Ze benadrukt: “Kansrijke koppeling is heel belangrijk, maar

met de nieuwe werkwijze willen we ook ondersteunen dat

mensen in het azc een zinvolle dagbesteding hebben, door hen
echt aan hun toekomst buiten het COA te laten werken. Het

is belangrijk dat we al zo vroeg mogelijk in de opvang mensen
in een actieve houding brengen en houden. Het gaat dus om
participatie vanaf dag één, waarbij natuurlijk de nadruk ligt

op wat voor een individuele vergunninghouder zinvol is. Het is

bovendien belangrijk dat vergunninghouders zo lang ze in een
azc verblijven, deelnemen aan het programma Voorbereiding

op inburgering. Het COA speelt een steeds belangrijkere rol bij

integratie en participatie. De tijd die bewoners doorbrengen in

de opvang wordt meer benut om voor te bereiden op het leven
in Nederland, op het gebied van taal, werk, opleiding en het
opbouwen van sociale netwerk.”

pionieren. We hebben het afgelopen jaar bewust ervoor

gekozen om de nieuwe werkwijze niet als een Big Bang neer

te zetten, maar als een groeimodel over alle pol’s uit te rollen.

Het gaat niet alleen om het kunnen verwerken van de huidige
instroom vergunninghouders, maar om een structurele
keuze voor participatie en integratie vanaf dag 1 van de

screening en matching: hoe kom je het beste tot je recht in

werk en onderwijs? Vergunninghouders bereiden zich voor op

Vanaf het voorjaar van 2017 wordt de aanpak landelijk ingevoerd.

om de periode tot er huisvesting beschikbaar is, waardevol in te

vullen. De vergunninghouder kan bijvoorbeeld starten met werken,
zich oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt, beginnen met de
reguliere inburgering, vrijwilligerswerk doen, de Nederlandse taal
beter leren beheersen, een opleiding volgen of stage lopen.”

Lessen en succesverhalen

vergunningverlening.” Nadia: “We willen allemaal
meer kwaliteit en maatwerk bieden. Daarom is
het ook zo belangrijk dat andere partijen in
de keten, zoals de regiocoördinatoren van
DIVOSA, kunnen aansluiten op wat het
COA in dit proces doet. Als we elkaar
versterken halen we het meeste

Taskforce

uit de opgehaalde informatie
en kunnen we de kansen

De Taskforce Werk

op participatie en

en Integratie Vluchtelin-

integratie voor elke
bewoner echt

gen is een platform vanuit
de organisaties die betrokken

verbeteren.”

zijn bij de integratie en participatie
van vluchtelingen. Deelnemers zijn

Nadia geeft aan dat de grote hoeveelheid aan initiatieven en

naast het COA en ministerie van SZW: de

plannen van gemeenten, werkgevers en de uitzendbranche in

ministeries van V&J, OCW en BZK, Soci-

2016 hebben geleid tot meerdere pilots, zoals met uitzendbureau

aal Economische Raad (SER), UWV, Divosa

Randstad. Naast lessen voor beleid heeft dit ook succesverhalen

opgeleverd. “Zoals over Abdullah al Hommada. Hij werkte in Syrië
voor de ‘World Health Organization’ en kon in Nederland aan de
slag als laborant bij een farmaceutisch bedrijf. Of Bashar al

Katrib die met zijn communicatieachtergrond als vrijwilliger
aan de slag is gegaan voor vredesorganisatie PAX.”

(Sociale Diensten van gemeenten), Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG), UAF (studie en
werk voor hoger opgeleide vluchtelingen), VON
(Vluchtelingenorganisaties NL), Vluchtelingenwerk
Nederland, MBO-raad, G4, werkgeversorganisaties
VNO-NCW en MKB-Nederland, werknemersorganisaties
FNV en CNV, ABU en NBBU (uitzendbranche).
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Bewoners die in de noodopvang in Utrecht
verbleven, keken in december in het KRO/
NCRV-programma de Reünie terug op die periode

December
Het COA beweegt mee met de verlaagde instroom. In de

COA-medewerkers.

moet leiden, van de netto logistieke capaciteit van minimaal 30%,

gestimuleerd dat asielzoekers en

eerste week van december start een operatie die tot een reductie
verspreid over de locaties, waarbij ook het personeelsbestand in

lijn moet worden gebracht. Het COA werkt met veel tijdelijke contracten. Deze personele reductie kan worden opgevangen in deze
zogenaamde ‘flexibele schil’.

De noodopvang van het COA is inmiddels afgebouwd.

In het KRO/NCRV-programma ‘de Reünie’ blikken bewoners van

de voormalige noodopvang in het Beatrixgebouw in Utrecht (de

Met het project wordt

statushouders in vele gemeenten actief

meedoen aan vrijwilligerswerk. Dit bevor-

dert de gezondheid en veerkracht van de deelne-

mende nieuwkomers. Hun talenten en vaardigheden

worden benut en de kans op een succesvolle integratie of

duurzame terugkeer wordt vergroot. De koning is bescherm-

heer van het oranje Fonds, een van de donateurs van ‘Aan de Slag’.

Jaarbeurs) samen met presentator Patrick Lodiers terug op hun tijd

In azc Heerhugowaard wordt 15 december de eerste paal geslagen

op de Syrische overheid en wat het betekent om vrouw en doch-

de voormalige gevangenis Westlinge tot azc is eind 2015 uitgesteld,

in deze opvang. De Syriër Tamir vertelt over zijn vlucht na kritiek

ters achter te moeten laten. Ook zien we Rakeek, die een speciaal
welkom kreeg bij een gastgezin. Medewerkers van het COA bouwen voor deze uitzending een etage in het Beatrixgebouw nog
eenmaal om tot een noodopvanglocatie.

Nog meer nieuws half december over het afschalen bij het COA.
Na het afbouwen van de noodopvang verlaagt het COA de op-

voor een van de twee nieuwe woongebouwen. De verbouwing van
omdat de locatie vervroegd in gebruik is genomen als noodopvanglocatie. Een azc biedt asielzoekers faciliteiten die ze nodig

hebben om hun verblijf in Nederland goed voor te bereiden, of hun

terugkeer naar het land van herkomst. Noodopvanglocaties hebben

de capaciteit van bestaande locaties gespreid te vermin-

Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning zich snel

sten voortijdig dicht. Een ander besluit valt ook: de overlegstruc-

tuur van landelijke- en regionale regietafels blijft gecontinueerd.
Koning Willem-Alexander bezoekt 16 december bij Pharos

het project ‘Aan de slag’. Onder de aanwezigen ook enkele
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50000

lokalen en een open leercentrum en is er voor kinderen speelruimte.
Met een vernieuwde integrale aanpak willen Stichting de Verre

deren. Er gaan geen locaties met lopende bestuursovereenkom-

De bezetting in de centrale opvang van het COA in deze maand.

deze faciliteiten niet. Na de verbouwing beschikt de locatie over les-

vangcapaciteit met 13.500 plaatsen. Omdat de situatie ten aan-

zien van de asielinstroom onzeker blijft, kiest het COA ervoor om

naar de vorige maand

40000

Bergen, de gemeente Rotterdam en het COA ervoor zorgen dat

30000
4.650

thuis voelen in Rotterdam. Op 20 december bekrachtigen deze

20000

verspreid over Rotterdam gekocht die de gezinnen huren. Versnel-

10000

is verantwoordelijk voor de koppeling van vergunninghouders aan

0

partijen hun samenwerking. De stichting heeft 200 woningen

1.869

1.578

de taalcursussen behoren tot het integrale programma. Het COA

1.637

2.062

5.142

3.360

gemeenten en koppelt Syrische gezinnen aan Rotterdam.
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Cij fers

22 juni 2016. Twee Syrische vluchtelingen in de Koepelgevangenis in
Arnhem. De bewoners hebben de voormalige cel zelf gedecoreerd. De
linker persoon op de foto wil filmregisseur worden. De rechter kunstenaar. De tatoeage van de liggende man is gezet door een andere Syrische vluchteling.
Fotograaf Jan Scheerder maakt sinds 2015 voor het COA opnamen van
opvanglocaties. De opdracht is de architectuur laten zien, maar ook ‘de
locatie in gebruik’. Over deze foto: “Ik had vaker voormalige gevangenissen gezien, maar nog nooit een cel die zo persoonlijk was gemaakt.
Het is een persoonlijk portret, ook al zijn de mannen onherkenbaar
gefotografeerd. Dergelijke korte ontmoetingen maken deze opdracht
voor mij buitengewoon interessant.”

Inhoud

Jaaroverzicht

Hoge instroom

Medewerkers

Gemeenten

Vrijwilligers

Samenwerking

Internationaal

Onze bewoners

Cijfers

Cijfers asielstroom
Inhoud

De instroom in de centrale opvang van het COA, inclusief nareizigers
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Bezetting in de centrale opvang van het COA per maand
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Bezetting alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)
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Vergunninghouders in onze opvang
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Top 5

instroom 2016

bezetting 2016

uitstroom 2016

Overig
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