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Inleiding
Een veerkrachtige meerjarenstrategie houdt rekening met wat er in de
buitenwereld gebeurt. Welke trends zien we in de context rond het COA,
die de komende vijf jaar impact hebben op de organisatie?
In dit document hebben we de tien belangrijkste trends onderzocht; hoe laten ze zich
beschrijven, welke kant gaan ze vermoedelijk op en hoe raken ze het COA? Het resultaat is een
overzicht met trends van verschillende ordes van grootte, die elkaar soms overlappen, maar die
één ding gemeen hebben: ze zijn relevant voor de keuzes die het COA voor de komende vijf jaar
gaat maken, zowel in de bedrijfsvoering en de dienstverlening als in de samenwerking met
ketenpartners en andere belanghebbenden.
De beschreven trends en de impact daarvan op het COA staan in het licht van de ontwikkeling
van de meerjarenstrategie. Ze geven betekenis en relevantie aan de diverse onderwerpen van
de strategie. De omvang van de beschrijving van de trends heeft er toe geleid dat dit document
separaat van de meerjarenstrategie wordt opgesteld en aangeleverd. In de meerjarenstrategie
volgt een verwijzing naar dit document.

De coronapandemie is nog niet uitgewoed, de effecten zijn nog niet volledig zichtbaar. In
de verschillende trends wordt aandacht besteed aan de eerste zichtbare gevolgen van de
coronapandemie op die trend.

De beschrijving van de trends en de impact van die trends op het COA is tot stand gekomen
dankzij de bijdrage van vele COA-collega’s en De Ruijter Strategie. Hierdoor is dit trend
document toegesneden op de situatie en de wereld van het COA.
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Trends

Trend 1

Het aantal vluchtelingen
wereldwijd blijft toenemen
Het aantal vluchtelingen wereldwijd stijgt. In 2018 waren er
als gevolg van vervolging, conflicten, geweld of geschonden
mensenrechten 70,8 miljoen ontheemden in de wereld; dit aantal
is bijna verdubbeld sinds 2012. Veruit het grootste deel daarvan,
41,4 miljoen mensen, wordt opgevangen elders in het eigen land,
terwijl 25,9 miljoen mensen officieel ‘vluchteling’1 zijn (mensen die
de landsgrenzen zijn ontvlucht onder UNHCR en UNRWA-mandaat).
Bijna 80% daarvan wordt opgevangen in de regio1, zie ook figuur 1.
De overgebleven 3,5 miljoen zoeken elders in de wereld asiel.

1

UNHCR, Global Trends forced displacement in 2018
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Figuur 1: Migratie naar, binnen en vanuit Afrika
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Bron: IOM, World Migration Report, 2018.

In de afgelopen vijf jaar raakten elk jaar zo’n 14 miljoen mensen ontheemd. Als je daar de
klimaatvluchtelingen bij optelt, komt het getal zelfs op zo’n 30 miljoen per jaar. Het grootste
deel keert binnen een jaar terug naar de oorspronkelijke woonplek, maar de groep mensen die
niet (snel) terug kan keren is groeiende. Hierdoor neemt het totale aantal vluchtelingen toe2.

Klimaat grootste oorzaak, maar conflicthaarden
bepalend voor de instroom in de EU
Van de in 2018 wereldwijd gevluchte mensen vluchtte circa 61% voor klimaat gerelateerde
oorzaken, zoals overstromingen of orkanen, vooral in Azië en de Cariben. De overige 39% sloeg
op de vlucht voor gewapend conflict, met name uit het Midden-Oosten en Afrika3. Vooral deze
laatste groep vlucht vaker richting Europa, omdat de recente conflicten (bijvoorbeeld de oorlog
in Syrië) relatief dichtbij Europa plaatsvonden (zie ook figuur 2 op de volgende pagina).

2
3
4

UNHCR, Global Trends forced displacement in 2018.
Internal Displacement Monitoring Centre, 2018.
M. McAulife & A. Kitimbo, 2018 World Economic Forum, African Migration: what the numbers really tell us.
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Figuur 2: Nieuwe migratiebewegingen door conflicten en rampen in 2017
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Figuur 3: Herkomstlanden van asielzoekers in de EU in 2017
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Bron: European Asylum Support Office (EASO), Latest asylum trends December 2017, toegang verkregen op 15 augustus 2019.
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Hoewel Europa nog verreweg de meest gekozen bestemming is voor migranten uit Afrika,
neemt de emigratie naar Azië en Noord-Amerika snel toe. Als de (economische) kansen voor
migranten in deze landen toenemen, kan dit de migratie naar met name Azië verder aanjagen4.

Krachten achter vluchtelingenstromen
In de instroom in de Europese Unie (EU) is een aantal opvallende zaken te zien. Ten eerste valt
op dat het aantal nieuwe vluchtelingen harder groeit dan het aantal mensen dat terugkeert,
waardoor het totale aantal vluchtelingen in Europa groeit.6 Ten tweede valt de vermogens
paradox op: mensen kunnen pas vluchten als zij daar voldoende geld voor hebben. Een conflict
in landen met een middeninkomen, zoals de oorlog in Syrië vanaf 2014, leidt daarom relatief
tot meer vluchtelingen over de grens dan een conflict in armere landen.
Onderstaande twee figuren geven het verband weer tussen de locatie van de nieuw
ontheemden (bovenste figuur) en de herkomst van asizelzoekers in Europa (onderste figuur)
in 2017. De figuren laten zien dat vooral mensen uit West-Afrika en het Midden-Oosten asiel
aanvragen in de EU.
Begin 2020 zijn we wereldwijd in de pandemie van het coronavirus terechtgekomen, waarvan
onzeker is hoe lang deze zal duren. Het is de vraag in hoeverre deze pandemie een drijvende
kracht wordt achter vluchtelingenstromen wereldwijd; aan de ene kant zien we landen hun
grenzen sluiten voor al het inkomend personenverkeer. En aan de andere kant valt te verwachten dat mensen uit landen met een zwakke gezondheidszorg en economie zullen proberen te
vluchten als gevolg van het effect van de maatregelen die genomen worden om de pandemie
te bestrijden.

Hoe raakt deze trend het COA?

Meer ontheemden wereldwijd betekent meer asielzoekers wereldwijd en dus naar alle
waarschijnlijkheid ook meer mensen die asiel aanvragen in Europa. De verwachting is
dat die stijging ook in Nederland te zien zal zijn. Het COA en de migratieketen moeten
daarop voorbereid zijn. Deze trend houdt verband met trend 2: aanhoudende onvoorspelbaarheid van de instroom in EU en Nederland.

Gaat het in Trend 1 vooral over de aantallen wereldwijd ontheemde mensen, in Trend 2 onderzoeken we de onvoorspelbaarheid van de instroom in specifiek de EU, zowel qua volume als
qua herkomst.

6

Eurostat Data, Asylum Statistics, toegang verkregen op 13-08-2019.
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Trend 2

Aanhoudende onvoorspelbaarheid
instroom EU en Nederland
De onvoorspelbaarheid van de instroom van asielmigratie naar
specifiek de EU en dus ook naar Nederland blijft onverminderd
aanwezig. Van het ene moment op het andere kan de instroom
explosief stijgen, of juist sterk dalen. De oorlog in Syrië leidde
in 2015 plotseling tot bijna een verdrievoudiging van het aantal
asielzoekers in de EU en nam in 2017 net zo snel weer af, mede
vanwege de Turkije-deal. De grilligheid van de instroom wordt
met name gedreven door de politiek, zowel buiten als binnen de
EU. De werkelijke instroom is een combinatie (of optelsom) van de
hoeveelheid mensen die Europa in wil komen, de bereidwilligheid en
capaciteit van landen om mensen toe te laten en de i nspanningen
en effectiviteit van de grensbescherming om mensen tegen te
houden en/of terug te sturen. Voor de instroom in N
 ederland
is tevens de “concurrentiepositie” van ons land ten opzichte
van andere landen belangrijk: hoe aantrekkelijker Nederland in
verhouding is, hoe groter de instroom.
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Stroom naar Europa: politieke instabiliteit buiten de EU
en (latente) conflicten
Buiten de EU neemt, naast de voortdurende instabiliteit in het Midden-Oosten, de politieke
instabiliteit in met name Afrika en Zuid-Amerika toe7. In Afrika is daarnaast de voedselzekerheid de laatste drie jaar afgenomen7. Daarbij verwacht de Verenigde Naties dat de populatie
van Afrika de komende decennia sterk groeit – van 1,3 miljard nu naar 1,7 miljard in 2030 – met
een beperkt toekomstperspectief voor een groot deel van deze mensen8. Europa lijkt hierbij
een aantrekkelijke bestemming vanwege de economische staat en de geografische nabijheid.
Klimaatverandering kan ertoe leiden dat het aandeel mensen wat Europa verkiest boven een
toekomst in de regio verder toeneemt2. De trend van stijgende instroom vanuit deze gebieden
is nu al zichtbaar en zal naar alle waarschijnlijkheid verder groeien1,2,7.
De afgelopen jaren hebben laten zien dat ook de samenstelling van de instroom voor wat
betreft nationaliteiten in de EU en Nederland aan wijzigingen onderhevig is. In de jaren 90
van de voorgaande eeuw werd de instroom in Nederland in belangrijke mate gevormd door
mensen uit Irak, Somalië, Iran en voormalig Joegoslavië. De huidige instroom komt voor
een belangrijk deel uit de landen Syrië, Eritrea en Afghanistan. De ene groep komt meer in
gezinsverband naar Nederland, de andere groep reist meer als alleengaand. Ook de mate
van kansrijkheid van de instroom voor een vergunning asiel wisselt sterk door de jaren heen.
Voor de wijze van begeleiden en het gebruik van de diverse voorzieningen maakt dat een
aanmerkelijk verschil.

Politiek en maatschappelijk draagvlak EU voor migratie
Het politieke en het maatschappelijk draagvlak ten aanzien van de asielmigratie is grillig
en gepolariseerd. Enerzijds is er de ‘wir schaffen das’-politiek in Duitsland en de ‘we gaan ze
halen’-beweging in Nederland en anderzijds neemt ook de populariteit van anti-immigratie
partijen in Europa toe (zie ook Trend 8 over draagvlak en polarisatie in Nederland). Zo damt de
Turkije-deal sinds 2016 de instroom in Europa in, waarmee de EU laat zien dat ze minder bereid
is om mensen toe te laten tot Europa, maar zien sommige politici tegelijkertijd immigratie
als oplossing voor de arbeidstekorten die ontstaan door de vergrijzing in Europa9. Die tegen
stellingen maken dat beleid ten aanzien van immigratie plots kan veranderen als er een andere
maatschappelijke wind waait, of als er een andere politieke partij in een land aan de macht
komt. Dit draagt bij aan de onvoorspelbaarheid van de instroom in de EU als geheel (zie figuur
1), in ‘concurrerende’ EU-landen en daarmee ook in Nederland.

Hoe raakt deze trend het COA?

Meer ontheemden wereldwijd betekent meer asielzoekers wereldwijd en dus naar alle

Fragile States Index, 2019, Annual Report 2019.
Food Organization of the United Nations, 2018, Food Security and conflict:
Empirical challenges and future opportunities for research and policy making on food security and conflict, working paper.
8
V.N., 2019, World population prospects 2019.
9
N. Breznau, London School of Economics Blogs, 2017, Europe’s ageing societies require immigration to survive – and that means
anti-immigration politics is here to stay.
6
7
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Figuur 4: Asielaanvragen in de EU in de periode 2010 tot en met 2019
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Bron: Eurostat.

Daarbij biedt Europa momenteel wel toegang aan vluchtelingen, oftewel diegenen die
vluchten voor conflict of te vrezen hebben voor vervolging, maar niet aan economische
migranten die op irreguliere wijze Europa zijn binnen gekomen. Het is de vraag hoe ruim de
definitie van vluchteling in de toekomst wordt gehanteerd en wat dus de kansrijkheid van
een immigrant zal zijn; omvat de definitie bijvoorbeeld wel of niet mensen van wie de leef
omgeving door klimaatverandering onleefbaar is geworden? Hoe dit in de toekomst uitpakt,
is onzeker, al is de huidige trend (wereldwijd) dat er steeds meer muren worden opgeworpen
om migranten te weren10.

Effectiviteit van de grensbewaking, solidariteit onder druk
Tot slot is de effectiviteit van de grensbewaking bepalend voor de uiteindelijk instroom (en
uitstroom) in de EU. Als men besluit migranten te willen weren, moet dit vervolgens ook nog
lukken. Tot het ontstaan van de Turkije-deal en het afsluiten van de grens tussen Macedonië en
Griekenland, had men in 2014-2015 grote moeite om migranten buiten de grenzen van de EU
te houden. Het aantal migranten dat met succes de EU bereikt is sindsdien afgenomen, maar
het blijft onrustig aan de buitengrenzen van de EU. Zo worden de Spaanse enclaves Ceuta
en Melila in Afrika regelmatig bestormd door migranten, ontstaan er opvangkampen op de
Balkan en in Griekenland en lijkt, door de toenemende instabiliteit in Libië, het aantal mensen
dat de oversteek waagt weer toe te nemen11.

10
11

F. Solfrini, European Council on Foreign Relations, 2019, Italy in the EU: shared priorities, provocative politics.
UNHCR, Operational Data Portal Refugee Situations, Mediterranean, toegang verkregen op 14 augustus 2019.
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Tegelijkertijd staat de Europese solidariteit en daarmee de bereidheid om gezamenlijk de
grenzen te bewaken onder druk. De groeiende politieke tegenstellingen leiden ertoe dat
landen zelf en de EU als geheel minder snel tot besluiten komen. Voorbeelden hiervan zijn de
beperkte houdbaarheid van regeringen, zoals de afgelopen jaren nog de val van de regeringen
in Oostenrijk en Italië, de Brexit, maatregelen om de impact van het corona-virus in te perken,
en de lange benoemingsprocedure voor EU-commissarissen. Landen aan de buitengrenzen,
zoals Italië en Griekenland, ontvangen weliswaar ondersteuning van de EU maar zijn veelal
op zichzelf aangewezen. De vraag is hoe houdbaar dit beleid is. Deze landen gaan hierover
geregeld de confrontatie met de andere EU-landen aan en zij hebben altijd de optie om
mensen ongehinderd door te laten reizen naar het noorden als er geen oplossing komt .
Als dit gebeurt, kan dit weer leiden tot een plotselinge hoge instroom in Nederland.

‘Concurrentiepositie’ van Nederland in de EU
Nadat mensen de EU binnen zijn, hebben ze de mogelijkheid om door te reizen naar een
ander land als gevolg van de open grenzen. Doordat de sociaaleconomische situatie en het
asielbeleid per land verschilt, is er in zekere zin concurrentie tussen landen. Daarbij gaat het
zowel om tastbare zaken, zoals kwaliteit van de opvang en duur van de asielprocedure, als om
‘zachtere’ aspecten, zoals een al bestaand netwerk van immigranten of mate van racisme.
Als Nederland in verhouding aantrekkelijker wordt dan andere landen, kan de instroom
groeien. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat Nederland de opvang verbetert en de asielprocedure
versnelt, maar ook als de omringende landen juist hun opvang versobert en asielprocedure
vertraagt12. Met andere woorden, een beleidswijziging in andere landen en, vanwege het
aantal vluchtelingen aldaar (met name Duitsland) kan de instroom in Nederland plotseling
doen stijgen of dalen. Hier spelen ook andere sociaaleconomische factoren een rol zoals toegang tot de arbeidsmarkt. De aantrekkingskracht van landen onderling is als communicerende
vaten. In de EU met de open grenzen is het relatief eenvoudig om van land naar land te reizen.
Een van de gevolgen daarvan is dat bepaalde groepen migranten land na land aandoen met
een asielverzoek (Dublinclaimanten, red.). Deze groep bepaalt een flink deel van de instroom in
een land en de verwachting is dat deze groep onderdeel zal blijven zijn van de instroom.
Veel zal afhangen van het Asiel en Migratiepact van de EU, dat binnenkort waarschijnlijk zal
worden vastgesteld. Zal dit pact voldoende aanknopingspunten bieden om asielstelsels op het
continent effectief te maken - ook aan de continentale grenzen - en te harmoniseren? En om
de verantwoordelijkheid voor menswaardige opvang en begeleiding gelijk te verdelen tussen
de lidstaten?
Volgens CEASEVAL, de organisatie die het Gemeenschappelijke Europese Asiel Systeem
evalueert, zit Nederland op 93% van zijn ‘fair share’13 in de opvang van asielzoekers in de
EU. Landen als Frankrijk, Duitsland en Griekenland zitten ver boven hun fair share, met
respectievelijk 136%, 157% en 650%, terwijl landen als Polen en Portugal met een share
van 12% veel minder asielzoekers opvangen dan van hen gevraagd zou mogen worden.

12
13

OECD, Migration policy affects attractiveness of OECD countries to international talent, toegang verkregen op 15 augustus 2019
De Europese commissie heeft in 2016 bij de plannen voor hervorming van het Dublin IV systeem voorgesteld om een eerlijke
verdeelsleutel te baseren op het bevolkingsaantal en het BNP van elk land, beide meegewogen voor 50%.
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Figuur 5: ‘Fair share’ van de asielaanvragen per land
Landen boven de 100 procent ontvangen meer asielzoekers dan hun ‘eerlijke deel’
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Bron: Ceaseval, Sharing Responsibilities in the Common European Asylum System, 2018.

De coronacrisis kan aan de verdeling van asielmigranten binnen de EU een nieuwe dimensie
toevoegen. In Griekenland, aan de randen van EU, zitten nog altijd duizenden asielmigranten
in vluchtelingenkampen, dicht op elkaar, met onvoldoende sanitair, water en zeep. De
humanitaire ramp die hieruit kan voortvloeien, en de risico’s die dat oplevert voor de G
 riekse
bevolking, zouden ertoe kunnen leiden dat deze mensen alsnog worden opgenomen in
verschillende EU-landen.
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In onderstaande grafiek is te zien dat de aantallen van de instroom in Nederland door de jaren
heen flink kunnen variëren14. Het langere termijneffect van de coronapandemie is nog lastig in
te schatten.

Figuur 6: Aantallen eerste asielaanvragen en nareizigende gezinsleden
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Bron: CBS, IND.

Hoe raakt deze trend het COA?

De onvoorspelbaarheid van de instroom in de EU in het algemeen en in Nederland in
het bijzonder maakt het voor het COA zeer uitdagend om ‘te allen tijde’ klaar te zijn
voor plotselinge pieken en dalen in de aantallen op te vangen mensen. De onzekerheid
over de benodigde kwantiteit en kwaliteit van de capaciteit en begeleiding vraagt om
voorbereiding aan de hand van verschillende scenario’s en om regelmatige monitoring
van signalen uit de wereld om ons heen.

14

CBS, https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-asielzoekers-komen-naar-nederland-

2019

2020

18

Trends in de omgeving van het COA

Trend 3

Het internationale speelveld
is dominanter
Asielmigratie is per definitie een grensoverschrijdend en dus
internationaal verschijnsel. Toch zijn opvang- en asielstelsels nog
altijd nationaal georganiseerd. Met de trend ‘internationalisering’
bedoelen we de nationale, maar ook het wereldwijd g
 roeiende
besef dat een duurzame oplossing voor het migratie- en
vluchtelingenvraagstuk, inclusief grotere voorspelbaarheid en
betere spreiding van verantwoordelijkheden, niet te bereiken is
zonder internationale samenwerking en oplossingen. Dit besef gaat
gepaard met nieuwe multilaterale en multi-stakeholder samen
werkingsvormen en initiatieven.
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Belangrijke voorbeelden zijn:

De Verenigde Naties
• Het overeenkomen van het Global Compact for Migration en het Global Compact on
Refugees eind 2018 was een niet onomstreden stap, maar is uiteindelijk wel tot stand
gebracht. Een van de vervolgstappen is dat er een vierjaarlijks Global Refugee Forum
bijeen zal komen, gericht op het maken van afspraken en het vinden van oplossingen voor
nationale en regionale vluchtelingencrises.
• Hervestiging (resettlement) en herplaatsing (relocation) zijn vormen van internationale
samenwerking om duurzame oplossingen te vinden voor kwetsbare vluchtelingen en
daarmee een goed alternatief voor irreguliere asielmigratie. Het aantal landen dat bereid
is een bijdrage te leveren aan hervestiging is gegroeid van 14 landen in 2005 tot 29 in 2018
(met een piek in 2016 van 36 landen). Eén van de ambities onder de Global Compact is om
deze aantallen aanzienlijk te vergroten.

De EU
• De EU-migratie-agenda uit 2015 heeft de basis gelegd voor de onderhandelingen voor een
nieuw Gemeenschappelijk Europees Asiel Stelsel (GEAS). Hoewel er nog geen akkoord is
over het totaalpakket, zijn er op sommige onderdelen van dit pakket goede vorderingen
gemaakt. Een belangrijk onderdeel van GEAS is de verordening die van het Europees Asiel
Support Office (EASO) een volwaardig agentschap (EUAA) zal maken met meer bevoegd
heden en verplichtingen aan de lidstaten. Het is nog onduidelijk of en wanneer deze
verordening in werking zal treden. Maar ook nu al zien we dat EASO in de afgelopen
jaren steeds actiever is geworden om nationale opvang- en asielstelsels te verbeteren,
harmoniseren en standaardiseren. Daarnaast is EASO ook actief in het veld.
• De EU-Turkije-deal uit 2016 is ook een voorbeeld van internationale samenwerking met
derde landen buiten de EU.

Nederland
• Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III bevat een uitvoerig hoofdstuk over migratie
dat is ondergebracht in het hoofdstuk “Nederland in de wereld”. Dit was nog nooit eerder
gebeurd.
• De uitwerking ervan in de “zespijleragenda” van het kabinet ademt dezelfde geest g
 ericht
op internationale samenwerking als de genoemde migratie-agenda van de EU. Dit heeft
onder meer geleid tot de identificatie van 14 migratie-prioriteitslanden in Afrika en
Midden-Oosten om internationale samenwerking mee te zoeken.
• De Nederlandse inzet in Europees verband om de EU-Turkijedeal tot stand te brengen.
• Ten slotte zien we ook een grote belangstelling en druk vanuit de Tweede Kamer en
Nederlandse ngo’s om structurele verbeteringen aan te brengen in de asielopvang in
andere landen.
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Figuur 7: Zespijleraanpak migratie

Migratie

zespijleraanpak

Regio
1. Voorkomen van
irreguliere migratie
2. Versterken opvang en
bescherming voor
vluchtelingen en ontheemden in de regio
5. Bevorderen legale
migratieroutes
Europa
3. Solidair en solide
asielstelsel binnen
de EU en in Nederland
Nederland
4. Minder illegaliteit,
meer terugkeer
6. Stimuleren integratie
en participatie
Uitgave van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maart 2018.

Bron: ministerie van Justitie en Veiligheid, 2018.

Tegentrends
Er zijn ook tendensen die de internationaliseringstrend tegen lijken te werken. Populistische
regeringsleiders als de Hongaarse Victor Orban willen niets weten van internationale samenwerking en ook in Nederland zijn er politici die geen internationale verantwoordelijkheid
willen dragen voor migratie en vluchtelingen. Tevens zijn er populistische leiders die migratie
als internationaal drukmiddel kunnen gebruiken. Anderzijds zijn er ook populisten als de
Italiaanse Salvini, die oproept om te komen tot herverdeling van asielzoekers in Europa – en
dus internationaal wil samenwerken - en die samenwerking met de Libische kustwacht verder
heeft verdiept. Tevens hebben meer algemene ontwikkelingen als de economische crisis van
2008 en de recente coronacrisis hun impact op de samenwerkingsgedachte van regeringen.
Ook de Amerikaanse president Trump zoekt naarstig naar migratie-overeenkomsten met derde
landen, zoals met Guatemala.

Hoe raakt deze trend het COA?

Bij een sterkere dominantie van het internationale speelveld in het asielbeleid moet
het COA rekening houden met vragen die vanuit EU-verbanden op ons afkomen.
De verwachting is dat er een toenemend aantal verzoeken komt van internationale
partners (EU, EASO, EC, zusterorganisaties, UNHCR etc.) om inzet en kennis ter beschikking te stellen. De politiek-maatschappelijk druk om internationaal een bijdrage te
leveren aan verbetering van opvang en begeleiding in en om Europa kan ook blijven
of toenemen. De mate waarin en de wijze waarop internationale samenwerking vorm
krijgt, kan invloed hebben op de aantallen en de herkomst van de asielzoekers van de
toekomst.
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Trend 4

Decentralisatie:
meer verantwoordelijkheden
van Rijk naar lokale overheid
Decentralisatie van taken van het Rijk naar lokale overheden is al
jaren aan de gang, in verschillende domeinen. Gemeenten zijn sinds
2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan
langdurig zieken en ouderen.

22

Trends in de omgeving van het COA

Het vraagstuk of je binnen organisaties (in dit geval ‘de overheid’ als geheel) verantwoordelijkheden en processen moet centraliseren of juist decentraliseren, steekt regelmatig de kop
op. Het gaat bij deze processen veelal om besluitvormingsprocessen, maar ook om bedrijfs
processen, zoals het aantrekken en opleiden van personeel of het beheren van budget en voorraden. Bij centrale besluitvorming gaat het om het nemen van besluiten hoog in de hiërarchie
op afstand van het primaire proces, terwijl bij decentrale besluitvorming besluiten door de
uitvoerders worden genomen. De gedachte is dat de uitvoerders het dichtst bij de burger/
cliënt/bewoner staan, waardoor de dienstverlening directer en beter op maat kan worden
geleverd.
Tendensen tot centralisering en decentralisering wisselen elkaar vaak af. Over de jaren heen
is een soort van golfbeweging waar te nemen. Als een meer decentrale besluitvorming ertoe
leidt dat de besluitvorming niet de richting aanneemt die het management voor ogen heeft,
bestaat de neiging te centraliseren en meer top-down aan te gaan sturen, waardoor de slagvaardigheid van het management lijkt toe te nemen. Als echter vervolgens het personeel zich
niet meer betrokken voelt, en minder gemotiveerd raakt, zal er weer een moment komen dat
het management voor een minder centralistische besluitvorming wil gaan.
In de huidige tijdgeest is decentralisatie bij de overheid het leidende principe, passend bij
het huidige kabinet. In de decentralisaties sinds 2015 hebben gemeenten zowel taken over
genomen van de Rijksoverheid als van de provincie. Binnen gedecentraliseerde organisaties zit
vaak een spanningsveld tussen ‘het veld’ waar de contacten liggen en waar innovaties plaatsvinden en de centrale organisatie die in control moet en/of wil blijven.
In 2020 wordt het voorstel voor de nieuwe Inburgeringswet verwacht, waarmee gemeenten
op zijn vroegst vanaf medio 2021 de regierol bij de integratie van nieuwkomers krijgen.
Gemeenten kunnen volgens de minister van SZW de komende jaren al 40 miljoen euro extra
rekenen om hun nieuwe regierol op te pakken en inburgeringsplichtige statushouders aan een
deugdelijke taalcursus te helpen en sneller te begeleiden naar werk.15
Recent hebben we gezien dat bijvoorbeeld de provincies een belangrijkere rol hebben
gekregen in het proces van verwerven van opvangcapaciteit, doordat de commissarissen
van de Koning voorzitter zijn van de regionale regietafels en er een verwervingsdoelstelling
benoemd is.

Hoe raakt deze trend het COA?

Het COA zal in de nabije toekomst vaker te maken krijgen met wisselingen in het
bestuurlijke niveau waarop verantwoordelijkheden voor asielopvang neergelegd
worden. Dit vraagt iets van de omgevingssensitiviteit van het COA en het vermogen
om met de wisselingen om te gaan. We zoeken daarvoor effectieve samenwerking
met onze partners.

15

40 miljoen extra voor gemeenten bij inburgering, Rijksoverheid.nl, februari 2019.
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Trend 5

Conjuncturele
vastgoedmarkt
De bouwsector en vastgoedmarkt volgen een conjuncturele
ontwikkeling. We bevonden ons in de afgelopen jaren in een
hoogconjunctuur. Door de lage rente groeide de vastgoedmarkt
als beleggingsobject. In alle deelmarkten nam het aanbod van
vastgoed af, waardoor de prijzen stegen. De coronauitbraak
heeft voorlopig een einde gemaakt aan deze groei. Het macro-
economische c onjunctuurbeeld volgens het CBS16 is medio mei 2020
fors v
 erslechterd, de economie is in een fase van laagconjunctuur
gekomen. Het consumentenvertrouwen is sterk afgenomen, er is
sprake van een afname van het aantal vastgoedtransacties en de
verwachting is dat het investeringsvolume zal dalen17. De impact,
maat en duur van deze afname is lastig te voorspellen.

16
17

Centraal Bureau voor Statistiek, 15-5-2020 ‘Economie in laagconjunctuur’.
Rabobank, 8 april 2020, ‘De 7 belangrijkste vragen over de corona-crisis in het vastgoed’.
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Woningbouwproductie
In 2040 telt Nederland circa 8,65 miljoen huishoudens, zo’n 800.000 meer dan nu. Nog los
van de bestaande tekorten zal er de komende jaren dus gebouwd moeten worden om de
huishoudensgroei te volgen18. Rekening houdend met sloop en het gebrek aan voorraad zou
de nieuwbouwproductie ruim 87.000 woningen per jaar moeten bedragen. In 2018 werden
66.000 nieuwe woningen opgeleverd in 2019 waren het er bijna 71.000.

Woningmarkt
De prijsindex van bestaande koopwoningen (CBS 20-5-2020) laat nog steeds een prijsstijging
van 7,3% zien. De aangescherpte toelatingsgronden tot de sociale sector in combinatie met de
verminderde betaalbaarheid van koopwoningen maken dat steeds meer mensen zijn aangewezen op de vrije huursector. Hierdoor zijn de huren in deze sector sterk gestegen. Dit heeft
een stagnerend effect op de doorstroom van sociale huur naar het middeldure huurwoningsegment. Daarnaast hebben de woningcorporaties weinig nieuwbouwwoningen opgeleverd
in het huursegment als gevolg van de invoering van de verhuurderheffing. Al met al neemt de
beschikbaarheid van (sociale) huurwoningen daardoor af. De vraag naar (huur)woningen blijft
voorlopig groot door de lage nieuwbouwproductie en de woningtekorten.

Figuur 8: Omzetontwikkeling in de bouwnijverheid
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Bron: CBS, 2020.

18

Centraal Planbureau Verkenning Middellange termijn 2022-2025.
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Regionale vastgoedmarkt
De geografische ligging van een locatie is en blijft ‘key’ met betrekking tot de waardering van
vastgoed (en grond). Bij een afname van de vraag naar vastgoed is de verwachting dat de
(grote) steden een grotere aantrekkingskracht zullen hebben voor vastgoedinvestering. De
krimpregio’s die in tijden van hoog conjunctuur minder achterbleven zullen dan weer krimpen.
Nieuwbouwlocaties zijn direct onderhevig aan de conjuncturele schommelingen in de vastgoedmarkt. Bouwgrond is schaars in Nederland en de lokale overheid is geneigd om de bouwgrond te bestemmen voor woningbouw om de woningproductie toe te laten nemen.

Bouweconomie
Door personeelstekorten in de bouw schakelt de groei van de investeringen in woningen terug
naar een lager tempo, ondanks de schaarste die heerst op de woningmarkt. Hoewel bouw
bedrijven op dit moment nog gevulde orderportefeuilles hebben, kan dat op korte termijn
(2020 en 2021) veranderen omdat er minder nieuwe bouwvergunningen worden afgegeven
vanwege de PAS-uitspraak van de Raad van State en de PFAS-problematiek19. De bouw is
relatief mild geraakt door de coronamaatregelen omdat zij laat cyclisch reageert.

Hoe raakt deze trend het COA?

Voor het COA is vastgoed onderdeel van het primaire proces van huisvesting en
het heeft dan ook geen investeringsdoel. Daardoor is het COA minder gevoelig
voor conjuncturele schommelingen in de vastgoedmarkt en kan het zich, met een
beheerst proces van op en afschalen, deels ‘markcontrair’ gedragen. Omdat het
COA zich op de vastgoedmarkt begeeft om nieuwe opvanglocaties te openen, is
de kentering van hoogconjunctuur naar aanbodmarkt voor COA gunstig. Met een
dalende vraag is het COA immers een aantrekkelijke partij om vastgoed aan aan
te bieden.
De uitstroom van statushouders uit de opvang wordt mede bepaald door hun
mogelijkheden om een woning in de sociale huursector in een gemeente te
betrekken. Uit de huidige trends op de vastgoedmarkt blijkt dat de voorraad
beschikbare sociale huurwoningen afneemt en voorlopig niet meer gaat toenemen.
Dit kan een direct gevolg hebben voor de uitstroom van vergunninghouders en
daarmee voor de opvangcapaciteit van het COA.
De recente PFAS-problematiek en de stikstofcrisis hebben ook gevolgen voor COA,
bijvoorbeeld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Daardoor worden de
doorlooptijden van het vernieuwen of openen van opvanglocaties langer en daardoor kost het meer tijd om opvangcapaciteit te realiseren.

19

Economisch Instituut voor de Bouw, 2019.
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Trend 6

Krapte op de arbeidsmarkt
Door de huidige hoogconjunctuur in combinatie met de vergrijzing
van de beroepsbevolking is er de laatste jaren sprake van een
toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Belangrijk hierbij is het
besef dat Nederland is ingedeeld in meerdere arbeidsmarktregio’s,
die nogal van elkaar verschillen. Ook is de beschikbaarheid van
arbeidspotentieel per beroepsgroep wisselend.

Trends in de omgeving van het COA

Inzicht in de regionale verschillen van arbeidspotentieel is voor de bedrijfsvoering van het COA
essentieel. Als de capaciteitsontwikkeling het noodzakelijk maakt om locaties te openen, is het
bij voorbeeld belangrijk om te weten in welke regio’s in Nederland de arbeidsmarkt toereikend
is en in welke regio’s niet.
De volgende trends voor de komende jaren zijn voor onze bedrijfsvoering van belang om te
monitoren:

Ontwikkeling bevolking per gemeente
In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het inwonertal van alle gemeenten goed te zien.
Links een overzicht van de afgelopen 15 jaar en rechts de verwachting richting 2030. De grijze
gebieden krimpen, de oranje gebieden groeien.
In de afgelopen 15 jaar hadden de meeste Nederlandse gemeenten te maken met bevolkingsgroei. De gemeenten met de sterkste krimp liggen diep in het zuiden en hoog in het noorden.
In de toekomst gaat, zoals de afbeelding laat zien, krimp in meer gemeenten een grote
rol spelen. In de komende 15 jaar neemt het aantal inwoners in één op de vier gemeenten
noemenswaardig af (meer dan 2,5 procent). Wederom zijn dit de gemeenten in het diepe
zuiden en uiterste noorden, maar ook andere gemeenten krijgen te maken met krimp.
De grote steden verstevigen hun positie.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), De Nederlandse bevolking in beeld - Verleden, heden en toekomst, 2014.
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Figuur 9: Groei en krimp Nederlandse gemeenten
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Figuur 10: Inwoners 20 jaar tot AOW-leeftijd per gemeente in 2030
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Bron: PBL/CBS, Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2015-2040.

Ontwikkeling beroepsbevolking
De potentiële beroepsbevolking is net als de totale bevolking in de laatste decennia continu
in omvang toegenomen, maar in 2011 zagen we voor het eerst een afname van de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar. Naar verwachting zal deze leeftijdsgroep de komende decennia verder in
omvang afnemen, ondanks de verhoogde AOW-leeftijd. De uitstroom door het vertrek van de
naoorlogse generatie wordt overigens wel deels gecompenseerd door het positieve saldo van
de buitenlandse migranten (die merendeels jonger zijn dan 40 jaar). In 2040 heeft de potentiële beroepsbevolking een omvang vergelijkbaar met de huidige potentiële beroepsbevolking.

Aanbod mensen met opleiding social work
Uit een grootschalig onderzoek binnen onze gehele sector en branche blijkt dat er tot en met
2021 zowel op hbo- als op mbo-niveau een tekort aan het aanbod van mensen met een social
workopleiding is (de vooropleiding voor COA-functies als programmabegeleider, woonbegeleider, amv-medewerker)20. Uit extrapolatie blijkt dit ook voor het jaar 2022. Per regio kan het
aanbod sterk verschillen, waarbij de grote steden en direct omliggende gemeenten doorgaans
meer kandidaten te bieden hebben.

20

Arbeidsmarkttool 2017-2021, Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, www.azwinfo.nl.
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Economische situatie
Door de hoogconjunctuur is er in allerlei sectoren momenteel meer vraag dan aanbod aan
personeel. Dat zorgt ervoor dat mensen lastiger te werven en te behouden zijn, omdat er
simpelweg meer keuze voor kandidaten is. In onderstaande grafiek is het verband tussen
stijging van het BBP en stijging van het aantal vacatures goed zichtbaar. De verwachting is
overigens dat het aanbod van personeel door de recessie volgend op de coronacrisis ruimer
zal worden.

Figuur 11: Vacatures en groei economie 2006-2019
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Bron: UWV, Arbeidsmarktprognose 2018-2019.

Hoe raakt deze trend het COA?

Het COA is van oudsher een organisatie die heel goed is in snel op- en afschalen
als een gewijzigde instroom en/of verblijfsduur van asielzoekers daarom vraagt.
Dat betekent ook dat er snel mensen gevonden moeten kunnen worden om bij
opschaling extra locaties te kunnen openen. Bij een krappere arbeidsmarkt is dat
uiteraard lastiger. Vooral in beroepsgroepen waar de krapte het grootst is, zoals in de
zorg, wordt werven, boeien en binden van personeel een forse uitdaging. Overigens
is nog onzeker in hoeverre het eventuele ruimere aanbod aan personeel door een
recessie door de coronacrisis aansluit op de behoefte aan bepaalde profielen bij
het COA.
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Trend 7

Verminderd draagvlak:
polarisatie binnen de maatschappij
neemt toe
Polarisatie is toenemend ‘wij-zij’-denken. Het is een proces waarbij
de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker
worden, waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar komen
te staan22. Het ‘midden’ in de samenleving en in de politiek wordt
kleiner en we zien groei aan de flanken op links en rechts. Binnen
het fenomeen draagvlak onderscheiden we drie grote groepen:
maatschappelijk, politiek en bestuurlijk.

21

Kennisplatform Integratie & Samenleving
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Polarisatie is van alle tijden, zeker als het gaat om het thema (asiel)migratie. Zowel in de
politiek en in de maatschappij als in de media, landelijk en lokaal. Ook uit 1994 / 1995 zijn
krantenartikelen te vinden met voorbeelden van polarisatie over migratie. Echter, de tegenwoordig alom aanwezig (sociale) media maakt dat het lijkt of polarisatie sneller gaat en
extremer wordt. Onderzoek van het SCP uit 2019 laat zien dat driekwart van de Nederlanders
het gevoel heeft dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties heviger worden.
Bijna de helft ervaart een sterke druk om uitgesproken stelling te nemen vóór of tegen vluchtelingen, en dat een ‘middenpositie’ in dat debat onmogelijk is.22 Dit onderzoek, waarbij het
gevoel van burgers is onderzocht, geeft volgens het SCP geen aanleiding om te spreken van
daadwerkelijk groter wordende meningsverschillen en verharding.
Mede als gevolg van polarisatie, maar ook door externe ontwikkelingen en voorvallen zoals
het beeld van het verdronken jongetje op het strand, is het draagvlak voor de opvang van asiel
zoekers, en met name voor het openen en verlengen van overeenkomsten voor een opvang
locatie, wisselend.
Ook in de komende jaren zullen de meningen over de opvang van asielzoekers sterk uiteen
blijven lopen. Dan gaat het vaak over de ‘echte’ asielzoekers versus de gelukszoekers, waarbij
overlastgevende asielzoekers uit zogenoemde veilig landen en individuele schrijnende
gevallen aansprekende voorbeelden opleveren voor beide uitersten van het spectrum. De
balans in die meningen heeft invloed op het draagvlak voor de opvang van asielzoekers, en
vindt zijn weerslag bij (lokale) bestuurders als het gaat om het aangaan of verlengen van
overeenkomsten voor locaties voor de opvang van asielzoekers. De te verwachten economische
recessie als gevolg van de coronacrisis kan polarisatie versterken; als er toch al minder welvaart
te verdelen is, kan de bereidheid om deze te delen met asielmigranten afnemen.

Hoe raakt deze trend het COA?

Vooral in tijden van een plotselinge piek in de instroom, waarbij er snel moet w
 orden
opgeschaald met locaties, is draagvlak in de politiek en in de samenleving van
cruciaal belang. Als de balans in de meningen over asielmigratie naar de negatieve
kant opschuift, neemt het draagvlak af en verlopen bestuurlijke gesprekken met
gemeenten moeilijker. Ook kan het politieke klimaat en politiek draagvlak door
polarisatie veranderen als colleges van B en W, de Tweede Kamer of het kabinet een
andere politieke kleur krijgen en dat kan de opdracht aan het COA beïnvloeden.

22

Burgerperspectieven 2019|1, SCP, 2019.
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Trend 8

Horizontalisering:
van overheid naar nevenheid
De maatschappij horizontaliseert. Dat wil zeggen dat de hiërarchie
tussen overheid en burger verandert in een meer gelijkwaardige verhouding richting ‘nevenheid’. Beleid en regels worden steeds minder
‘van bovenaf’ opgelegd en meer in samenspraak met de burgers
gecreëerd. Dit is zowel vraag- als aanbod gedreven: b
 urgers willen
vaker meer inspraak in het beleid en de overheid doet steeds vaker
een beroep op haar burgers. Denk bijvoorbeeld aan WhatsAppbuurtpreventie, de mantelzorg of de voedselbank23.
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Nationale Ombudsman, 2018, Burgerinitiatief: waar een wil is… Onderzoek naar de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven.
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Door burgers vaker te betrekken bij het maken van beleid probeert de overheid de groeiende
kloof tussen politiek en burger te dichten. Deze kloof wordt gedreven door de ontwikkeling van
de kenniseconomie, de mogelijkheden van ICT en de invloed van sociale media24. Kort gezegd
is de gemiddelde burger steeds hoger opgeleid, weten burgers elkaar met behulp van technologie makkelijk te vinden en hebben ze laagdrempelige platform om hun mening te uiten. De
trend van horizontalisering lijkt bovendien structureel; zo loopt het aantal lidmaatschappen
van politieke partijen al jaren terug, terwijl de interesse in de politiek juist groeit25.

Figuur 12: De veranderende relatie tussen overheid en bewoners
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Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Overheid als facilitator in beleidsvorming
Het voornaamste effect van horizontalisering is dat de overheid vaker samen met de burger
beleid vormgeeft. Hierin is meer ruimte voor wederkerigheid; de meningen van de burgers
nemen in belang toe. De rol van de overheid wordt meer ondersteunend en faciliterend dan
bepalend. Zij probeert met haar beleid aansluiting te vinden bij de bestaande initiatieven in de
samenleving. De bovenstaande figuur van de VNG geeft deze trend weer.26

VNG, Commissie Toekomstgericht Lokaal Bestuur, 2016, Op weg naar meervoudige democratie: oproep van de commissie toekomstgericht
lokaal bestuur25 D. van Reybrouck, 2016, Tegen verkiezingen, De bezige bij Amsterdam.
25
D. van Reybrouck, 2016, Tegen verkiezingen, De bezige bij Amsterdam
26
VNG.nl, De coöperatieve samenleving: Hoe verandert de relatie tussen overheid en bewoners?, Toegang verkregen op 15 augustus 2019.
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Lokaal bestuur belangrijker
De horizontalisering maakt ook dat het lokale bestuur aan belang wint ten opzichte van de
Rijksoverheid. Het lokale bestuur staat namelijk dichter bij de burgers. Dit wordt versterkt
doordat het Rijk steeds meer decentraliseert, waarbij er steeds meer taken, verantwoordelijk
heden én bevoegdheden van het Rijk naar gemeenten worden overgeheveld. Er wordt dus
meer op gemeenten geleund, maar ook meer van gemeenten verwacht. De lokale politiek lijkt
daarbij in algemene zin minder dienstbaar naar het Rijk en krijgt en neemt meer ruimte om
eigen beslissingen te nemen. Zo vecht het Rijk dit jaar zelfs voor het eerst in de geschiedenis
een gemeentelijke beslissing aan voor de Raad van State. Voor instanties zoals het COA
betekent dit dat gemeenten meer betrokken moeten worden bij het maken van beleid, om
het succesvol uit te kunnen voeren. De one size fits all-benadering van het verleden werkt
niet meer; per regio of gemeente is maatwerk nodig.

Opkomst burgerinitiatieven
Een ander aspect van de horizontalisering is de opkomst van burgerinitiatieven. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt zelfs van een coöperatieve samenleving, waarbij
burgers samen met elkaar en/of de overheid initiatieven ontplooien om de voor hen relevante
maatschappelijke problemen aan te pakken. Met behulp van digitale communicatietechnologie, zoals sociale media, weet men elkaar snel te mobiliseren. Dit kan ook spontaan ontstaan,
bijvoorbeeld door in een acute situatie in eigen huis asielzoekers op te vangen of juist om te
protesteren tegen de komst van asielzoekers in de eigen omgeving. Dergelijke initiatieven
beïnvloeden besluiten van (lokale) overheden. Zo leidden in 2015 protesten in verschillende
gemeenten ertoe dat asielzoekerscentra niet werden geopend, terwijl de gemeenteraad in
principe voorstander was.27
In de periode van de hoge instroom in 2015 en 2016 werd ook duidelijk dat gemeenten en ngo’s
meer verantwoordelijkheid wensen in de opvang en begeleiding van asielzoekers en met name
die van vergunninghouders. Dat betekent dat een deel van de verantwoordelijkheden voor de
begeleiding meer op lokaal niveau belegd zou kunnen worden.
De verwachting is dat met een wisselende samenstelling van de instroom er ook een
wisselende behoefte is aan de invulling van de lokale verantwoordelijkheden en betrokkenen.
Dit vergt aanpassingsvermogen van het COA aan de lokale situatie.

Hoe raakt deze trend het COA?

Het COA is centraal georganiseerd, maar heeft een sterke mate van regionale en lokale
zelfstandigheid in de uitvoering. Dat betekent dat voor horizontalisering van onze
bestuurlijke omgeving en onze samenwerkingspartners vaardigheden nodig zijn om
centrale kaders te vertalen naar regionale en lokale contexten, omdat lokale belangen
nadrukkelijker meegewogen moeten worden en lokale samenwerkingsverbanden gesmeed moeten kunnen worden. De uitdaging voor beleidsmakers is dat ze, met name bij
controversiële beslissingen, de moeilijk bereikbare groep burgers toch moeten weten te
vinden.

27

‘Heftig protest tegen opvang asielzoekers, heeft dat effect?’, NOS.nl, 2016.
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Trend 9

Digitalisering en technologisering
veranderen de maatschappij
en het werk
De wereld digitaliseert in een hoog tempo, denk bijvoorbeeld aan
de beschikbaarheid van steeds snellere en kleinere mobiele devices,
slimme apps, robotisering, sensortechniek, big data en kunstmatige
intelligentie. Digitalisering biedt veel nieuwe kansen, maar ook
uitdagingen. De digitalisering kan door externe invloeden in een
stroomversnelling raken, zoals gebleken is in de coronacrisis.
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Ook het dagelijks leven digitaliseert steeds verder. Neem als voorbeeld alleen al het openbaar
vervoer, het betalingsverkeer, de gezondheidszorg en/of de digitale overheid (DigiD, aanvragen
toeslagen en dergelijke).

Asielzoekers digitaliseren
Al sinds de grote instroom van 2015 zijn wij geconfronteerd met het feit dat ook asielzoekers in
toenemende mate beschikken over een smartphone en er is dus een groeiende behoefte aan
de beschikbaarheid van wifi als ‘eerste levensbehoefte’. Hiermee wordt ook contact gehouden
met eventuele achtergebleven familie.

Figuur 13: Aantal gebruikers van mobiele telefoons per regio
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Asielzoekers kunnen zo ook hulpmiddelen als bijvoorbeeld een vertaalapp gebruiken om met
de medewerkers te communiceren of een navigatieapp om hun eigen weg te kunnen vinden,
ook al spreken ze de taal nog niet. Dit bevordert de zelfredzaamheid en dat is van groot belang.
Het is van de meeste bewoners een innerlijke wens om, in een vreemd land met een vreemde
taal en vreemde gebruiken, zo snel mogelijk weer zelfredzaam te zijn en een zelfstandig leven
te hebben. Digitale hulpmiddelen zijn daarin een belangrijke stap.

Het COA digitaliseert
Waren informatievoorziening en digitalisering vroeger ondersteunend aan de uitvoering,
tegenwoordig staan zij hierin meer centraal voor de ondersteuning. Informatie en digitali
sering zullen steeds meer bepalend zijn voor de wijze waarop het COA haar processen inricht
en uitvoert.

De wereld technologiseert
Steeds meer technologische ontwikkelingen, zoals data science, kunstmatige intelligentie,
Internet of Things (IOT) en blockchain hebben meer of minder invloed op het dagelijkse leven
en de dagelijkse werkzaamheden. De technologisering kan ons oplossingen bieden, onze
(thuis)werkzaamheden ondersteunen, duidende informatie verstrekken, etc.

Hoe raakt deze trend het COA?

Digitale ontwikkelingen gaan in een sneltreinvaart en de honger naar data neemt
alleen maar toe. We zien bijvoorbeeld nu al dat de huidige wifi-voorziening (data
capaciteit) van het COA op opvanglocaties achterblijft bij de behoefte. Digitalisering en
technologisering bieden kansen en uitdagingen voor het COA, zowel op organisatorisch
gebied als op het gebied van personeel en de dienstverlening aan bewoners (denk aan
websites en apps zoals MyCOA en online registratie). Het zal ons werk fundamenteel
veranderen. Het betekent ook kansen en uitdagingen voor de verschillende samen
werkingsverbanden van het COA.
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Trend 10

Duurzaamheid
hoog op de agenda
Duurzaamheid is een van de belangrijke uitdagingen van deze tijd.
Zorgen over de toekomst van mens, milieu en maatschappij staan
hoog op de agenda. De urgentie is hoog: dier- en plantensoorten
sterven uit en het klimaat verandert als gevolg van menselijk
handelen. Maar ook gelijke kansen en rechten voor alle mensen.
Het omkeren van deze ‘onvolhoudbare’ trends vereist fundamentele
aanpassingen.
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De externe ontwikkelingen zijn samen te vatten in vier onderdelen:
1. Klimaatverandering
De gevolgen van klimaatverandering raken ook het COA, bijvoorbeeld door de toename van
klimaatvluchtelingen en extremer weer.
2. Toegenomen aandacht op het thema klimaat
Van de gemeente Budel tot aan de klimaattop in Parijs worden visies op duurzaamheid
gevormd met effecten voor het COA. Deze aandacht maakt dat niet handelen op
duurzaamheid een potentieel politiek risico inhoudt.
3. Toegenomen aandacht op maatschappelijk verantwoord ondernemen
Door transparantie van de hele keten wordt steeds duidelijke wat de consequenties van
handelen voor consequenties heeft elders (zoals productie- en werkomstandigheden).
Maatschappelijk wil het COA ook buiten haar eigen centra positief bijdragen.
4. Toename in verwachtingen en verplichtingen
Voorbeelden hiervan zijn landelijke wetgeving op het gebied van huisvesting, lokale eisen
en het ministerie van J&V.

Hoe raakt deze trend het COA?

Inzetten op duurzaamheid sluit aan bij onze interne ambities. Verduurzaming is breder
dan vergroening: het gaat ook om een verandering in houding en gedrag. Of het nu
gaat om HR, inkoop of huisvesting: elke unit binnen het COA heeft te maken met
(aspecten van) duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn groene leasecontracten, social
return bij aanbesteding en diversere flora als bijdrage aan behoud van biodiversiteit bij
het ontwikkelen van opvanglocaties. De interne ontwikkelingen zijn deels een reactie
op wat er extern op het COA af komt, maar ze komen ook voort uit de intrinsieke
ambitie om stappen te zetten op dit vlak en zo maatschappelijk bij te dragen.
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