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Burendag 2021 

 

Op zaterdag 25 september 2021 is het 

Burendag. COA zou deze dag traditiegetrouw 

haar deuren openen om op deze manier de 

omgeving en omwonenden de gelegenheid te 

geven om meer te weten te komen over het 

wonen en werken op een opvanglocatie.  

 

Helaas is het wegens de huidige corona 

maatregelen niet mogelijk om op deze manier 

met elkaar in contact te komen. Dat vinden wij 

erg jammer, want er is zo veel interessants te 

delen met u.  

 

Daarom is er besloten om een open dag krant 

te maken. Hierin vindt u informatie over ons 

centrum op de Barchman Wuytierslaan in 

Amersfoort, maar ook over onze 

ketenpartners. Verder schetsen wij een beeld 

van de activiteiten op het centrum en het 

proces waar bewoners zich in bevinden.  

 

Via deze weg vragen wij ook uw aandacht voor 

mogelijk vrijwilligerswerk op onze locatie. 

 

Wij wensen u veel leesplezier! 
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              AZC of GLO ?    
 

De COA locatie in Amersfoort staat bekend 
onder de naam AZC Amersfoort. Echter is dit 
niet helemaal juist.  
 
Vanaf de beslissing over de asielaanvraag 
door de IND vindt  
de opvang en begeleiding plaats in een AZC. 
Aan statushouders biedt het COA 
voorinburgeringsactiviteiten. De begeleiding 
van afgewezen asielzoekers is gericht op 
terugkeer. 
 

De locatie in Amersfoort is een locatie waar gezinnen met minderjarige kinderen 
verblijven die moeten terugkeren, of nog een procedure hebben lopen waaraan geen 
recht op opvang is verbonden. De COA locatie in Amersfoort is dan ook een 
Gezinslocatie ook wel GLO genoemd.  
 
De gezinslocaties zijn ingericht naar aanleiding van een uitspraak van  
het Gerechtshof Den Haag. Als gevolg van deze uitspraak behouden gezinnen met 
minderjarige kinderen onderdak zolang een humanitaire noodsituatie aan de orde is, de 
kinderen minderjarig zijn en hun vertrek uit Nederland nog niet heeft plaatsgevonden. 
 
Zowel in een AZC als op een GLO 
locatie wonen en leven bewoners 
zelfstandig. Ze doen hun huishouden, 
brengen hun kinderen naar school en 
gaan naar gesprekken met de IND, het 
COA, DT&V en VluchtelingenWerk. 
Daarnaast bereiden zij zich voor op 
hun toekomst. 
 
 
 
 

 

Lijkt het u leuk om op ons centrum of 

met bewoners van ons centrum 

vrijwilligerswerk te doen? 

 

We zoeken nog vrijwilligers die: 

 
-Analfabete bewoners helpen om te leren 
lezen en schrijven. Waar je toekomst ook 
ligt:je vergroot je mogelijkheden voor  de 
toekomst ! 
 
-Bewoners die een verblijfsvergunning 
hebben Basaal Nederlands te leren.  
 
-Kapotte fietsen van onze bewoners 
repareren in de fietsenwerkplaats 
 
-Fietsles willen geven aan onze 
bewoners. 
 
Informatie ? Meld je per mail bij 
azcamersfoort@coa.nl. We nemen z.s.m. 
contact met je op ! 
 

 
 
Mocht u een fiets hebben die u niet meer 
gebruikt en deze willen doneren aan een 
goed doel. Dan kan u daarmee één van 
onze schoolgaande kinderen of hun 
ouders erg blij maken. 
 
Neem contact op met ons per e-mail of 
per telefoon om een doneerafspraak te 
maken. 
azcamersfoort@coa.nl  
of bel op 088-7159200. 

mailto:azcamersfoort@coa.nl
mailto:azcamersfoort@coa.nl
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Zelfwerkzaamheid 

 
Schoonmaken is een altijd terugkerende taak. Zo ook 
voor onze bewoners. Zij delen vaak de sanitaire 
voorzieningen met anderen en er zijn veel algemene 
ruimtes. Binnen het COA is er de mogelijkheid om mee 
te doen met zelfwerkzaamheid. 
 
Dit houdt in dat bewoners zelfstandig een taak uitvoeren 
en daar een vergoeding voor krijgen.  
Denk hierbij aan het schoonmaken van de gang, 
trappenhuis of andere ruimtes die 
bedoeld zijn voor algemeen 
gebruik.  
 
Voordat zij beginnen 
met een taak krijgen de 
bewoners uitleg en 
worden begeleid bij het 
uitvoeren van deze taak.  
 
Bijvoorbeeld Fitsum: hij 
lapt de ramen van de 
twee bijgebouwen.  
“Ik wil in beweging 
blijven” zegt hij als hem 
gevraagd wordt waarom 
hij begonnen is met zijn 
ZWH-taak. 
Voor veel bewoners 
zorgt hun taak voor 
meer structuur in hun 
dag en het zorgt voor 
afleiding. 
 

Integratie en participatie 
 
Nieuwkomers in Nederland kunnen niet vroeg 
genoeg beginnen met integratie. 

 
Vanwege de hoge instroom in ons land zijn er de laatste tijd ook veel 
nieuwkomers op de GLO Amersfoort gehuisvest. Voor deze 
nieuwkomers start de integratie en participatie bij ons op het centrum.  
 

Daarom biedt het COA 
diverse activiteiten voor 
asielzoekers en 
statushouders gericht 
op de Nederlandse taal 
en cultuur, werk, 
opleiding en een sociaal 
netwerk. Dat doen we 
damen met partners in 
de samenleving.  
 
Door in AZC’s alvast 
een goede basis te 
leggen kunnen 
statushouders een 
vliegende start maken 
als zij naar hun 
gemeente verhuizen. 
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Uitgelicht: Programmabegeleider 
Wie? 
Yaron werkt alweer 7 jaar bij het COA. Zijn huidige locatie is de gezinslocatie in  
Amersfoort. 
 
Wat? 
Als programmabegeleider help ik bij het regelen van allerlei zaken zoals bijvoorbeeld 
voorlichting, huisvesting en lessen KNM (kennis van de Nederlandse maatschappij).  
Daarnaast ben ik (mede) verantwoordelijk  
voor de logistieke planning en inplaatsing  
van in/doorstroom op het centrum.  
 
Waarom een gezinslocatie? 
In de afgelopen jaren heb ik op veel  
locaties gewerkt. Mijn loopbaan begon bij  
AMV (minderjarigen) om vanuit daar door  
te stromen naar noodopvang. In 2015  
moesten we zeer veel nieuwe bewoners  
opvangen in sporthallen en tentenkampen. 
Daar is mijn passie voor de doelgroep echt  
opgebloeid. Handen uit de mouwen  
steken, werken met de middelen die je  
hebt en vooral (veel!) van elkaar leren.  
 
De gezinslocatie was een nieuwe  
doelgroep voor mij. Omdat ik erg leergierig  
aangelegd ben, wilde ik mezelf ontplooien  
op deze locatie. Eigenlijk ben ik hier blijven  
hangen en niet meer weggegaan, haha.  
Daarnaast is het werken met gezinnen echt  
een drijfveer voor mij in het werkveld.  

 

 

AZC Amersfoort in beeld 

 

Personele bezetting 
 
1   Locatiemanager 
1   Management  
     assistent 
2   Case managers 
3   Huismeesters 
     (technische dienst) 
1   NT2 docent 
3   Programma-    
     begeleiders 
12 Woonbegeleiders 
 
Ook zijn er diverse 
vrijwilligers. Waaronder 
ook ‘onze topper’ die al 
25 jaar de kindercreche 
op loc 

atie draait. 

 
Wist u dat…? 
 
 In 1910 het pand in 

gebruik is genomen als 
rooms-
katholiek retraitehuis? 

 AZC Amersfoort is 
geopend in 1997? 

 Dat het sinds 
september 2012 een 
GLO is? 

 Er een grot op locatie 
is die leidt naar een 
ondergrondse kapel? 

 Onze oudste bewoner 
momenteel een 
Eritreese vrouw van 65 
jaar is? 

 Onze jongste bewoner 
een meisje van 2 
maanden oud is? 
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Volwassenen 
VS 

Kinderen

Mannen (44)

Vrouwen (82)

Kinderen 12 t/m 17 jaar (35)

Kinderen 0 t/m 11 jaar (136)

Onderwijs 
Op de GLO in Amersfoort zijn erg veel kinderen 
woonachtig. Alle kinderen die op deze locatie 
wonen zijn net als alle andere kinderen in 
Nederland leerplichtig. 
 
Alle kinderen van de basisschool leeftijd worden 
als eerst aangemeld bij de taalschool de 
WereldWijzer in Hoogland. Vanuit deze school 
wordt een intake ingepland om het juiste onderwijs 
niveau te bepalen. De kinderen kunnen daarna 
starten bij de WereldWijzer of doorstromen naar 
regulier onderwijs. 
 
Voor kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt er 
contact opgenomen met het ISK in Amersfoort. 
Ook door deze school wordt eerst een intake 
gedaan om het juiste onderwijs niveau te bepalen. 
Hierna kan er gestart worden bij het ISK of bij een 
reguliere middelbare school. 
 
Soms gebeurd het dat er bij de intake, of vaak al 
eerder, bekend wordt dat één van de kinderen 
meer behoefte heeft aan speciaal onderwijs. In dat 
geval wordt er geschakeld met het 
Samenwerkingsverband de Eem. Zij zullen samen 
met de scholen gaan kijken welke school het beste 
past bij de behoefte van het kind. 
 
Op deze manier dragen wij zorg dat alle kinderen 
onderwijs geniet op zijn of haar eigen niveau en 
kunnen. 



 

Activiteiten 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Op de Gezinslocatie (GLO) in 
Amersfoort hebben wij veel kinderen 
van 2 tot 17 jaar lopen. De kinderen op 
locatie zijn leerplichtig, kunnen zich 
inschrijven bij diverse sportscholen, 
maar willen ook graag meedoen aan 
diverse activiteiten. 
 
Zelf heeft het COA een breed netwerk 
met vrijwilligers en externen om samen 
activiteiten te kunnen organiseren voor 
de jongeren en ouderen op locatie. 
Vrijwilligers van ‘’De Vrolijkheid’’ 
hebben een eigen plek in ons gebouw 
en zijn 2 keer in de week aanwezig op 
locatie om activiteiten te doen zoals: 
schilderen, tekenen, knutselen etc. 
 

De vrijwilligers van ‘’De Gezelligheid’’ 
zijn meestal op locatie om 
buitenactiviteiten te doen met de 
jongeren. Tijdens de zomer periode  
hebben we een organisatie genaamd 
‘’Skillunited en Sportivate’’ op locatie 

gehad die sport activiteiten hebben 
georganiseerd met bekende voetballers! 
 
Daarnaast hebben twee medewerkers 
kort geleden de mannen-en 
vrouwenhuiskamer opgeknapt.  
 

‘Met de donatie van de gemeente 
Amersfoort hebben we voor de 
mannen- en vrouwenhuiskamer  
diverse bordspellen, naaimachines, 
een playstation en nog veel meer  
gekocht!’ 
 
In de mannen-en vrouwenhuiskamer 
zorgen wij voor verschillende thema’s 
voor alle bewoners. Denk hierbij aan 
filmavonden, beauty-dagen, 
spelletjesmiddagen etc. 
Wij hebben bewoners aangewezen als 
beheerder voor deze kamers en zij 
krijgen hier ook voor betaald vanuit het 
COA.  
 
 

Casemanager zijn op een Gezinslocatie 

Het verschil met casemanager zijn 
op een gezinslocatie of AZC heeft 
met name met de dynamiek te 
maken. De doelgroep van de 
gezinslocatie zijn gezinnen met 
minderjarige kinderen die 
uitgeprocedeerd zijn, dus dit 
betekent dat ze in de terugkeer 
fase zitten. Hiermee ligt de 
frequentie van gesprekken iets 
lager en aangezien het alleen 
maar gezinnen zijn die bij ons 
verblijven ligt ook het aantal van 
incidenten een stuk lager dan op 
een AZC. 
 
De casemanager is 
verantwoordelijk voor de 
individuele coaching van de 
bewoners in de opvang.  
Dit houdt in dat de casemanager 
alle volwassenen die op onze 
locatie verblijven zal spreken over 
hun procedure in relatie tot de 
fase waarin zij zich bevinden. Op 
een gezinslocatie staat om deze 
reden het onderwerp vertrek uit 
Nederland centraal en dient dit 
gespreksonderwerp altijd 
bespreekbaar te blijven. 
 
De coaching vanuit de 
casemanager is planmatig, 
methodisch, fase specifiek en 
gericht op de toekomst of dit nu in 
Nederland is of daar buiten. De 
casemanager fungeert als een 
spin in het web. 

In de gesprekken worden doelen gesteld met de 
bewoner ten aanzien van het leven in het hier en 
nu en ten aanzien van de toekomst.  
 
De coaching is dan ook op maat. Afhankelijk van 
het individu zal de casemanager de bewoner 
vaker of minder vaak uitnodigen. De 
casemanager zal in de begeleiding de mensen 
ondersteunen en in hun kracht te zetten  om in 
gesprek te blijven en regie te houden op de 
eigen toekomst. Activering bij de bewoners staat 
centraal en hierbij is er ook samenwerking en 
afstemming met andere COA functiegroepen 
werkzaam op de gezinslocatie nodig. Daarnaast 
werkt de casemanager samen met 
ketenpartners zoals IND, DT&V, AVIM en 
externe organisaties zoals Vluchtelingen werk 
en IOM. 
 
Het fase specifieke gedeelte in de begeleiding 
uit zich met name bij juridische veranderingen.  
De casemanager zal bij een juridisch signaal 
actie ondernemen richting de bewoner. Om in 
gesprekken toelichting te geven over de  
 

 

uitspraak van de IND, rechtbank of 
de Raad van State, aangezien dit 
gevolgen kan hebben op het verblijf 
bij COA.  Als het om ‘complexe’ 
zaken gaat zal de casemanager 
namens COA in ketenverband en/of 
met externe organisaties overleg 
hebben. 
 
Dikwijls komt het voor dat 
uitgeprocedeerde gezinnen 
proberen om via een reguliere 
procedure uitstel van vertrek of een 
verblijfsvergunning te krijgen. Indien 
men beschikt over nieuwe 
bewijsstukken zal een gezin veelal 
een nieuwe poging doen om via 
een herhaalde asiel aanvraag 
alsnog een asielvergunning te 
krijgen. Hierdoor komt het voor dat 
wij ook gezinnen in andere fases 
zoals orientatie of inburgering op 
locatie hebben wonen. Deze 18+ 
bewoners komen ook in de 
caseload van de casemanager 
terecht. Helaas komt het bij 
regelmaat ook voor dat er een 
landelijk tekort is aan capaciteit op 
AZC’s en dan kunnen er ook 
nareizigers en 
asielvergunninghouders op onze 
locatie in Amersfoort instromen. In 
dit geval zal de casemanager de 
coaching richten op participatie en 
inburgering in Nederland. Wederom 
is hier sprake van maatwerk en 
samenwerking met externe 
organisaties en gemeentes. 
 



 

De Fietsenwerkplaats 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leven op een GLO  

Meneer Seraj is een 31 jarige alleenstaande man die met zijn 4 jarige zoon al 4 jaar woonachtig is op de GLO Amersfoort. 

 

 

 

 

Op GLO Amersfoort is een 
fietswerkplaats. Hier kunnen bewoners 
hun fietsen brengen voor reparatie. Het 
COA kijkt of er op locatie geschikte 
bewoners zijn, die als fietsmonteur 
kunnen werken. Bewoners kunnen 
hiervoor een wekelijkse financiele 
vergoeding krijgen.  
GLO Amersfoort is afhankelijk van 
fietsdonaties. Naast de fietswerkplaats 
is er een stalling waar gedoneerde 
fietsen worden bewaard. Wij zijn altijd 
heel erg blij, wanneer omwonenden 
fietsen doneren voor onze bewoners.  
 

 

 

 

 

 

Kamaran Arkwazi 

komt uit Irak en woont samen met zijn 
zoon op GLO Amersfoort. Hij werkt al 1 
jaar als fietsmonteur op het centrum. In 
Irak was hij ook monteur en voerde hij 
diverse technische installaties uit. Hij 
werkt 2 keer per week in de 
fietswerkplaats. 
 
Hij is graag actief bezig en hij doet dit 
werk met veel liefde en plezier. Hij vindt 
het fijn om op deze manier, andere 
asielzoekers op het centrum te helpen. 

Wanneer bewoners bij het COA aangeven dat ze graag een fiets willen, komen zij 
op de fietswachtlijst. Waarbij schoolgaande kinderen voorrang hebben. 
 
Het COA koopt zelf fietsmateriaal zoals: fietsenbanden, bandenplak, lampjes, 
remkabels en versnellingskabels. Verder is er veel gereedschap aanwezig in de 
fietswerkplaats om reparaties uit te voeren. 
 
Wij zoeken momenteel ook vrijwilligers om te komen helpen in de fietswerkplaats. 
Vrijwilligers kunnen komen werken als fietsmonteur. Samen met een bewoner 
kunnen zij dan fietsen repareren. Dit is ook een leuke manier voor vrijwilligers om in 
contact te komen met onze bewoners. Verder willen we ook fietslessen gaan 
aanbieden. Wij zoeken ook vrijwilligers die onze bewoners willen helpen leren 
fietsen. 
 
 
 
 

‘Vanaf de maand juli gaat mijn zoontje naar de 
Taalschool de WereldWijzer in Hoogland. Daar 
gaan alle basisschool leeftijd kinderen van deze 
locatie eerst naar toe. Mijn zoontje doet het erg 
goed op school.’ 
 
 

‘Mijn zoontje doet 
het erg goed op 

school’ 
 

‘Het wonen op een GLO is moeilijk. Wanneer je in een asielzoekers 
centrum woont dan heb je weinig privacy. Je deelt de keuken, de wc’s  en 
gangen met andere asielzoekers. Doordat je met iedereen in één gebouw 
woont, is het altijd druk om je heen. Ook in je eigen kamer hoor je nog 
veel geluiden. Aan de andere kant zijn er ook veel verschillende mensen 
uit verschillende landen met allen hun eigen cultuur. Dat maakt het ook 
interessant om elkaar te leren kennen. Zelf ga ik om met iedereen.’  

Voor de doelgroep van uitgeprocedeerde vluchtelingen is het niet mogelijk 
om Nederlandse les te volgen. Hierdoor vervalt voor meneer de 
mogelijkheid om de Nederlandse taal machtig te worden. ‘Ik spreek 
gelukkig goed Engels. Dit maakt communicatie een heel stuk makkelijker, 
maar er is voor het COA altijd de mogelijkheid om een tolk te bellen. Ik 
vind het ook leuk om soms voor mijn buren te vertalen.’ 

‘Enige tijd geleden heb ik mij opgegeven voor zaalvoetbal. Dit vind ik er 
leuk om te doen. Binnenkort is er een tournooi tussen verschillende AZC’s 
door het hele land.’ 

 

Seraj zegt dat hij nu in een veilig land woont en 
hier blij is. Echter benoemd hij met zijn asiel 
proces minder blij te zijn. ‘Ik woon al bijna 6 jaar 
in Nederland en mijn toekomst is nog steeds 
onbekend. Een tijdje geleden heb ik een 
negatieve uitslag op mijn asielaanvraag 
gekregen. Hierdoor moest ik eigenlijk 
Nederland gaan verlaten en naar mijn eigen 
land gaan vertrekken. Om dit te voorkomen heb 
ik kortgeleden bij IND in Ter apel een HASA 
(herhaalde asielzoeker aanvraag) ingediend.’ 
De procedures die meneer heeft opgestart 
duren voor hem allemaal erg lang. ‘Ook 
vanwege late communicatie ontstaan er 
misverstanden wat dit allemaal verlengd.’  
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VluchtelingenWerk Nederland  
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die 
opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. We 
zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen, 
die in een kwetsbare positie verkeren. Zij zijn huis en haard 
ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele 
geaardheid, afkomst of religie. 

 
 
VluchtelingenWerk is de enige organisatie 
in Nederland die vluchtelingen in alle 
stadia van hun verblijf bijstaat. We doen 
dat met een fijnmazig netwerk van 
locaties, medewerkes en vrijwilligers in 
het hele land. VluchtelingenWerk is actief 
in alle asielzoekerscentra (AZC’s) en in 
80% van alle gemeenten in Nederland. 

We geven voorlichting over de asielprocedure 
en begeleiden vluchtelingen in de gemeenten, 
zodat zij zich zelfstandig kunnen redden in de 
Nederlandse maatschappij. Ook voeren we 
projecten uit die zich richten op werk, 
financiële zelfredzaamheid, 
vluchtelingkinderen, draagvlak en terugkeer 
en geven we inburgeringscursussen. 
 
Het AZC in Amersfoort is een gezinslocatie. 
Op deze locatie verblijven gezinnen, waarvan 
de asielaanvraag is afgewezen. 
VluchtelingenWerk begeleidt bewoners bij 
eventueel nog lopende procedures en 
ondersteunt hen bij het vinden van een nieuw 
toekomstperspectief. 

 
 

‘Wij geven 
voorlichting over de 
asielprocedure en 
begeleiden 
vluchtelingen’  
 

Voor meer informatie over ons werk ga naar www.vluchtelingenwerk.nl 

Wat doet de dienst Terugkeer 
en Vertrek? 
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 
regisseert het daadwerkelijke vertrek van 
vreemdelingen die geen recht hebben op 
verblijf in Nederland. 
Als professionele uitvoerder van het 
terugkeerbeleid van de regering neemt de 
DT&V het initiatief om het vertrek 
zorgvuldig, waardig en zo snel als mogelijk 
te laten verlopen, in goede samenwerking 
met alle betrokken overheidsdiensten en 
maatschappelijke organisaties. 
 

De DT&V staat daarbij voor een 
transparante en huname werkwijze, met 
respect voor de vreemdeling. Zo levert de 
DT&V een bijdrage aan de veiligheid, het 
maatschappelijke evenwicht en aan het 
draagvlak voor het Nederlandse 
toelatingsbeleid. 
 
De DT&V begeleid gezinnen GLO in 
Amersfoort bij terugkeer naar het land van 
herkomst. Op de GLO in Amersfoort richten 
we ons speciaal op gezinnen die zijn 
uitgeprocedeerd, dit maakt deze locatie 
anders dan bijvoorbeeld een AZC.  
 
Voor meer informatie over het 
terugkeerproces: 
www.dienstterugkeerenvertrek.nl/het-
terugkeerproces 
 
Voor meer informatie over ons werk, ga 
naar www.dtenv.nl 
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Een dagje meekijken bij IOM 
Interview met Euphrem Yamuremye, counselor van IOM die migranten begeleidt bij vrijwillige terugkeer      

 

Uitgave September 2021 Redactie: COA Fotografie: COA 

Wij bedanken alle medewerkers in deze uitgave voor hun bijdrage. 

Met wie lopen we mee? 
 

Wat is jouw achtergrond?  

In Rusland heb ik landbouw 
gestudeerd. Na mijn master 
en promotie heb ik een jaar 
lesgegeven aan een 
universiteit daar. Daarna ben 
ik teruggegaan naar mijn 
geboorteland Burundi, om te 
werken als coördinator voor 
het Ministerie van Landbouw. 
Maar toen de oorlog uitbrak 
ben ik naar Nederland 
gevlucht. Dat was in het jaar 
2000.          
 

Hoe lang werk je voor IOM?  

Sinds 2004 werk ik voor IOM. Het jaar ervoor werkte ik 
nog als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk in Amsterdam.  
 
Op welke locaties werk je allemaal? 

Ik werk in detentiecentrum Zeist, de AZC’s 
Heerhugowaard, Utrecht en Den Helder en hier in de 
gezinslocatie Amersfoort. Het is heel divers.
  
 

“Mijn telefoon gaat altijd af, soms ook ’s 
avonds en in het weekend. Het hoort 

een beetje bij deze job.” 
 

Wat maakt je werk op GLO Amersfoort anders dan op andere 
COA-locaties? 

‘Hier in Amersfoort heb je altijd te maken met families, waarbij het 
soms voorkomt dat de vrouw terug wil met de kinderen, maar de man 
niet, of andersom. Dat maakt het dan heel lastig. Als counselor kies ik 
geen partij, maar geef ik genoeg informatie en een luisterend oor. 
Wanneer een familie er uitkomt met elkaar dan geeft dat veel 
voldoening. Het voorbereiden van kinderen op terugkeer speelt hier 
ook een belangrijke rol. Om ouders hierbij te helpen hebben we een 
speciale toolkit ontwikkeld.’ 

 

Hoe ziet een werkdag er voor je uit hier?  

‘Mijn dag begint meestal met een rondje langs de partnerorganisaties. 
Nadat ik mij heb gemeld bij de receptie, klop ik even aan bij de 
casemanagers van de COA en de regievoerders van de DT&V. Ook ga ik 
langs bij de medische dienst. Het is belangrijk dat je elkaar regelmatig 
spreekt. In coronatijd is dat niet altijd even makkelijk, maar gelukkig is er nu 
weer meer mogelijk. Dan ga ik naar mijn kantoortje en open ik mijn laptop 
om te zien wie er staan ingepland voor het spreekuur. Als dat voorbij is loop  

ik het terrein op om een praatje te maken met bewoners. Er zijn veel verschillende nationaliteiten die ik nooit allemaal tegelijk kan 
spreken. Daarom heb ik vooral contact met de sleutelfiguren uit die groepen. Met hun bouw ik een band op. Dat gaat heel geleidelijk en 
wanneer we contact hebben gaat het vaak helemaal niet over terugkeer. Maar als ze horen van iemand uit hun groep dat ze over dat 
onderwerp met mij willen praten dan weten ze mij te vinden. Het scheelt dat ik mensen vaak in hun eigen taal kan spreken zoals 
Russisch, Frans, Engels en Swahili. Mijn telefoon gaat altijd af, soms ook ’s avonds en in het weekend. Het hoort een beetje bij deze 
job.’    

 

 
 

Wilt u meer te weten komen over het werk van IOM? Zie 
www.iom-nederland.nl 

 

http://www.iom-nederland.nl/

