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Het azc in COVID tijd 
Tijdens de Corona-crisis staan medew erkers bij de receptie om 

bew oners te ontmoedigen van het terrrein te gaan. We w ijzen 

bew oners op de RIVM-richtlijnen, vragen w aar ze heen gaan, dat 

ze niet mogen samenscholen en afstand moeten houden. Tijdens 

deze periode w orden er ook geen bezoekers of externe 

ketenpartners toegelaten op het terrein. Momenteel zijn er nog 

geen besmettingen op het centrum. Wel zijn er al 

voorbereidingen getroffen door ruimtes te reserveren voor 

mogelijke besmettingen. 

 

De AMV hebben in tijden van de Corona- periode geen school 

i.v.m. de genomen veiligheidsmaatregelen. Er w orden activiteiten 

op maat aangeboden om het ritme van de jongeren in gang te 

houden. Ook hebben zij kaarten gemaakt voor de (eenzame) 

ouderen In Oisterw ijk om hen een hart onder de riem te steken. 2 

meiden van AMV (15 & 17 jaar) hebben een doos vol kaarten 

afgegeven bij een verzorgingshuis in Oisterw ijk. Omdat deze 

actie vanuit beide partijen als positief is ervaren, is de intentie om 

meer ouderen uit Oisterw ijk op een soortgelijke manier te 

verrassen. 

 

Begeleiding op een azc 
Woonbegeleiders zijn het aanspreekpunt voor de reguliere 

bew oners. Reguliere bew oners zijn bew oners die opvang krijgen 

in een asielzoekerscentrum. Het kunnen ouders met kinderen zijn 

of alleenstaanden. Onze gebouw en bestaan uit units voor  

 

vrouw en, alleenstaande mannen, gezinnen en tenslotte bezitten 

w ij ook speciale units voor de minder valide asielzoekers. Wij 

zorgen voor een veilig en leefbaar w oonklimaat. Het doel is om 

de bew oners goed in beeld te krijgen. Dat doen w e via een 

bepaalde structuur. Er w orden onder andere kamerbezoeken en 

kamercontroles gedaan. Dagelijks voeren w e gesprekken met de 

bew oners en stimuleren de zelfredzaamheid w aarbij activeren 

een speerpunt is. Woonbegeleiders creeeren een centrum w aarin 

bew oners zelf verantw oordelijkheid nemen en actief bijdragen 

aan het klimaat op het asielzoekercentrum. Onze aff initeit met de 

bew oners zorgt dat w e met de groep mee kunnen bew egen, 

maar w e houden zelf de teugels in handen. Indien nodig spreken  

w e de bew oners aan op ongew enst gedrag en gaan w e hierover 

in gesprek.  

 

Dagbesteding op een azc 
Wij bieden bew oners van het azc ook meerdere activiteiten aan. 

Onder andere NT2 lessen, daar hebben w e op de locatie een 

docente voor. Er w orden KNM trainingen (Kennis van de 

Nederlandse maatschappij) gegeven door een van de 

progammabegeleiders, basaal nederlands w ord door vrijw illigers 

gegeven. Verder hebben w e diverse activiteiten op het terrein 

zoals; OLC (open leercentrum) voor kinderen en volw assenen, 

een f itness ruimte w at gebruikt w ord op verschillende 

dagen/tijdstippen voor zow el de mannen als de vrouw en. Een 

recreatie gebouw  w at volop gebruikt w ord door de medew erkers 

en bew oners, maar ook door externe partijen zoals Stichting de 

Vrolijkheid en Team Up die w ekelijks activiteiten organiseren voor 

de kinderen.  

 

Verder hebben w e bew oners die ons ondersteunen in taken w aar 

geen proffesionele krachten voor mogelijk zijn. De 

zelfw erkzaamheid medew erkers en hiervoor krijgen ze uiteraard 

een kleine vergoeding. Het doel hiervan is dat de bew oners iets 

bij kunnen dragen aan het centrum, maar ook actief kunnen zijn. 

Wij creeëren hierdoor een zinvolle dagbesteding en hopen dat de 

bew oners een gevoel van eigen w aarde terug krijgen. Ze 

ondersteunen onder andere onze huismeesters in het magazijn, 

beheren de f itness en de recreatie ruimte, f ietsenw erkplaats, 

maken de minder valide units schoon. En verder hebben w e 
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bew oners die w e in kunnen zetten als tolk voor bepaalde 

gesprekken en tijdens de openingstijden van de infobalie. 

 

Wel of geen status voor AMV 
Wanneer de AMV (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) 

door hun procedure heen zijn, krijgen zij een vervolgplek. Aan de 

hand van de uitslag kan dit tw ee kanten opgaan.  

 

Positief  

Wanneer de AMV een positieve uitslag krijgen, w aardoor zij een 

statushouder w orden, kunnen de amv’ers doorstromen naar een 

KWG (kleinschalige w oongroep), KWE (kleinschalige 

w ooneenheid) en of een KWE+ (kleinschalige w ooneenheid+). Dit 

zijn opvanglocaties van Nidos die verder met de jongeren gaan. 

Hier leren de AMV hoe zij zelfstandig kunnen gaan leven. Denk 

hierbij aan, koken, schoonhouden van de leefomgeving, naar 

school/w erk gaan etc. Eigenlijk alles w at te maken heeft met op 

een positieve manier zelfstandig leven. Maar w anneer een AMV 

terecht kan bij een opvanggezin (w at ook een familielid kan zijn) 

in het land kan het zo zijn dat de AMV bij een opvanggezin kan 

gaan w onen. Voordat dit gebeurt zal er eerst een screening 

komen door een OWG (opvang en w onen in gezinsverband) die 

controleert of het veilig is voor een AMV om bij het opvanggezin 

te w onen. De taak van een OWG is het controleren of de w oning 

w aar hij bij zijn opvanggezin gaat w onen groot genoeg is en of 

het gezin genoeg voorzieningen heeft om de AMV te 

onderhouden. Als dit allemaal klopt gaat de AMV bij het 

opvangezin w onen.  
 

Negatief  

Maar w at nou als een AMV een negatief besluit krijgt en geen 

statushouder w ordt? De AMV zal dan doorstromen naar een 

KWV (kleine w oonvoorziening) onder de verantw oordelijkheid van 

het COA (centraal orgaan asielzoekers). Dit is een locatie met 

een opvangcapaciteit voor zestien tot tw intig jongeren. Een KWV 

kan zich op het terrein van een AZC (asielzoekerscentrum) 

bevinden of daarbuiten. Wanneer de AMV 17,5 jaar is en over 

voldoende competenties beschikt, stroomt de AMV door naar een 

kleine w oonvoorziening op het terrein van een AZCV. Zo kunnen 

zij, w anneer ze 18 jaar zijn, makkelijk in het AZC instromen.  

 

Activiteiten 

Activiteiten zijn een belangrijk onderdeel tijdens het verblijf  van de 

AMV en hier w ordt veel aandacht aan besteed. De jongeren 

krijgen zow el educatieve als recreatieve activiteiten aangeboden. 

Sommige activiteiten zijn verplicht, en andere zijn op 

inschrijfbasis. Hieronder eeen aantal voorbeelden.  

 

 

 

Voorlichtingen  

Er w orden verschillende thema’s behandeld tijdens de 

voorlichtingen die op de locatie w orden gegeven, onder andere; 

hygiëne, w eerbaarheid en sexuele voorlichting.  

 

Hygiëne en schoonmaak  

Tw ee belangijke punten w aar de mentoren veel aandacht aan 

schenken. Er is een maadelijkse poetsactiviteit w aarbij alle 

jongeren de mouw en opstropen voor een grondige 

schoonmaakbeurt. Verder hangt er een schoonmaak lijst in elke 

unit en maakt er elke dag iemand schoon in de unit. De jongeren 

leren ook hoe ze om moeten gaan met keukengerei en hoe ze 

gezond kunnen koken.  

 

Culturele activiteiten  

De jongeren w orden meegenomen naar externe activiteiten om 

zo kennis te kunnen maken met de Nederlandse cultuur. Zo zijn 

de jongeren in november naar Madurodam gew eest. En, de 

jongeren leren hoe ze met het openbaar vervoer moeten reizen 

en krijgen een rondleiding in de stad. 

 

Contact met locatie 
Is er een bew oner van het azc die overlast veroorzaakt of over 

w ie u zich zorgen over maakt? Geef het door aan het meldpunt. 

Het meldpunt is te bereiken via 088 715 1220 of via e-mail: 

oisterw ijk@coa.nl 

 

Wat gebeurt er met uw melding? 

1. Bij het meldpunt w orden de gegevens van uw  melding 

verzameld. 

2. De melding w ordt besproken op het azc en indien nodig 

met de juiste instanties. 

3. U w ordt op de hoogte gehouden van de melding. 
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