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Voorwoord

Als een na laatste onderdeel van mijn opleiding Sociaal Juridische
Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht, heb ik onderhavig onderzoek
mogen uitvoeren. Het afstudeeronderzoek heb ik uit mogen voeren bij de
afdeling Bed Bad Brood + Begeleiding (hierna afgekort als BBB+B) van de
stichting het Meester Geertshuis (hierna afgekort als MGH). Onderhavig
onderzoek is uitgeschreven, in de periode van februari 2021 tot en met midden
mei 2021. Het MGH is een organisatie die klaarstaat voor mensen met allerlei
soorten vragen, vooral met vragen die betrekking hebben tot schulden, kunnen
zij helpen. Voor overige vragen kan het MGH de persoon doorverwijzen naar
andere organisaties. De afdeling BBB+B is een huis waar maximaal tien
ongedocumenteerden verblijven, wat inhoudt dat het een 24-uurs opvang is.
Zij bieden Bed, Bad, Brood en Begeleiding aan de ongedocumenteerden.
Oftewel een slaapplek, weekgeld om eten en drinken van te kopen en
daarnaast bieden zij begeleiding op sociaal en juridisch gebied.
Ik ben in contact gekomen met de organisatie middels de Canvas-website van
de Hogeschool Utrecht. Tijdens het onderzoek leerde ik de doelgroep
ongedocumenteerden kennen, middels literatuuronderzoek. Een nieuwe
wereld werd voor mij geopend. Ik wist voorheen namelijk niet van het bestaan
af, van deze doelgroep. Toen ik er achter kwam hoe weinig de doelgroep
wettelijk mag, werd ik intrinsiek gemotiveerd om dagbesteding mogelijk te
maken voor ongedocumenteerden. BBB+B merkt dat de bewoners weleens
schoonmaaktaken en/of afspraken vergeten. Ook ziet BBB+B dat de bewoners
geen dag invulling hebben terwijl hier wel behoefte naar is. BBB+B zag zelf
geen mogelijkheid om legale dagbesteding op te zetten. Vandaar dat ik
onderhavig onderzoek ben gaan uitvoeren om uit te zoeken wat er op juridisch
gebied mogelijk is qua dagbesteding. Aan de hand van de afgenomen
interviews kon ik conclusies treffen over wat er in de praktijk mogelijk is.
Daarnaast ben ik in onderhavig onderzoek, er achter gekomen hoe
ongedocumenteerden geactiveerd kunnen raken, zowel met hulpmiddelen als
zonder.
Allereerst leest u in hoofdstuk 1, de samenvatting. Hierin wordt de aanleiding
voor het schrijven van het praktijkadvies duidelijk en leest u het advies. Hierna
kunt u in hoofdstuk 2 de volledige versie van het praktijkadvies lezen en het
belangrijkste deel van de onderzoeksopzet. Daarna in de hoofdstukken 3 tot
en met 6 leest u de uitwerkingen van de deelvragen. Dan leest u in hoofdstuk
7 de evaluatie, hierin wordt de bruikbaarheid van het advies beschreven voor
de opdrachtgever. Na het praktijkadvies kunt u de literatuurlijst bekijken. Als
allerlaatste vindt u in de bijlagen verschillende onderdelen. Dat zijn de
volgende onderdelen: afkortingen- & begrippenlijst, de uitwerking van de
interviews, de opgestelde interviewvragen en als laatste de opgestelde mail
die ik naar de LVV’s heb gestuurt.
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Ik wil Parviz Samim en Bert de Waal enorm bedanken voor de begeleiding en
de gekregen feedback, gedurende het schrijfproces. De begeleiding heeft mij
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Hoofdstuk 1: Samenvatting

1.1 Aanleiding praktijkadvies
De aanleiding van het praktijkadvies is ontstaan uit het feit dat de bewoners
van BBB+B weleens schoonmaaktaken en/of afspraken vergeten. Daarnaast
merkt BBB+B op dat de bewoners geen dag invulling hebben en dat er wel
behoefte is aan een dag invulling. BBB+B wilde dagbesteding opzetten, maar
zij zagen geen legale mogelijkheid hiervoor. BBB+B merkte op dat andere 24uursopvangen van ongedocumenteerden wel enige vorm van dagbesteding
konden aanbieden. BBB+B wenst geïnformeerd te worden over de juridische
en praktische mogelijkheden met betrekking tot legale dagbesteding. Verder
wil BBB+B geadviseerd worden op welke wijze zij dagbesteding kan
vormgeven voor haar bewoners. Om antwoord te geven op de volgende
hoofdvraag: “Op welke wijze kan Bed-Bad-Brood + Begeleiding op een legale
manier dagbesteding vormgeven voor de ongedocumenteerden die in het huis
Bed-Bad-Brood + Begeleiding wonen?”, is gebruik gemaakt van kwalitatieve
onderzoeksmethoden. Er is literatuuronderzoek gedaan en er zijn zeven
interviews afgenomen en geanalyseerd. Allereerst zijn er mogelijkheden
gezocht voor het hebben van dagbesteding in de wet- en regelgeving. Hierna
zijn de activeringsmogelijkheden onderzocht door middel van
literatuuronderzoek en vanuit de ervaringen van de geïnterviewde
medewerkers. Daarna is er onderzocht op welke wijze de LVV’s dagbesteding
bieden aan ongedocumenteerden. Tot slot is dit allemaal samengebracht in
aanbevelingen voor BBB+B, die in hoofdstuk 6 volledig te lezen is.

1.2 Korte weergave praktijkadvies
Concrete voorstel
De volgende aanbevelingen zijn uit het onderzoek voortgekomen:
1. Activering: Er dient een medewerker aangenomen te worden, het liefst
een ervaringsdeskundige. Deze doet een behoeftepeiling bij de
ongedocumenteerden en richt zich op de drie pijlers voor het creëren
van dagbesteding. De medewerker zal ook vrijwilligers werven. De
ongedocumenteerde dient intensief begeleid te worden, op zoek naar
de intrinsieke motivatie. Er kunnen hulpmiddelen (deze worden
beschreven in hoofdstuk 4 onderdeel 2) ingezet worden tijdens de
begeleiding. De begeleiding kan gegeven worden door de medewerker
en vrijwilligers.
2. Dagbestedingsmogelijkheden: In de praktijk zijn er veel
mogelijkheden tot dagbesteding, namelijk activiteiten, sport, regulier
onderwijs, praktijkleertrajecten, cursussen, workshops en
vrijwilligerswerk. Op juridisch gebied is er minder mogelijk, regulier
onderwijs en vrijwilligerswerk zijn namelijk niet mogelijk. Deze
mogelijkheden kunnen gecreëerd worden door aan te sluiten bij
bestaande dagbesteding, samen te werken met ketenpartners of het
zelf te organiseren.
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3. Financieel: Er kan gebruik worden gemaakt van vrijwilligers of betaalde
krachten voor de zelf georganiseerde dagbesteding. In samenwerking
met ketenpartners kan er onderhandeld worden over de prijs, waardoor
er misschien zelf dingen gratis geregeld kunnen worden. Bij de
gemeente kan gevraagd worden om extra subsidie of er kunnen extra
fondsen worden aangeschreven.
4. Aanpassingen organisatie: Het is verstandig om een website voor
BBB+B te maken en aan te sturen op gedoogbeleid bij de gemeente.
Belangrijkste argumenten
1. De medewerker kan zich volledig focussen op activering en op het
creëren van dagbesteding. De medewerker zal veel tijd moeten stoppen
in de opbouw van een samenwerkingsnetwerk. Zo worden andere
medewerkers zo min mogelijk belast. Vrijwilligers kunnen de
medewerker helpen met begeleiden en/of het creëren van
dagbesteding. Daarnaast wordt door intensieve begeleiding de kans
groter, dat de bewoners geactiveerd worden.
2. Juridisch gezien is niet alle dagbesteding mogelijk, onderwijs en arbeid
zijn namelijk voor ongedocumenteerden verboden.
3. Omdat BBB+B waarschijnlijk niet veel geld beschikbaar heeft is het
belangrijk om ruimte te maken in de financiën voor het creëren van
dagbesteding.
4. Bekendheid creëren d.m.v. een website is goed zodat ketenpartners
BBB+B zelf kunnen benaderen. Gedoogbeleid mogelijk maken is goed
zodat de bewoners nog meer ontwikkelingskansen en
dagbestedingsmogelijkheden heeft.
Belangrijkste kanttekeningen
1. Er wordt vanuit gegaan dat de bewoners weten wat ze willen qua
dagbesteding, dit hoeft niet het geval te zijn.
2. Organiseren van eigen opgezette cursussen en/of praktijkleertrajecten
is lastig met maar maximaal tien bewoners.
3. Het kan gebeuren dat er niet voldoende ruimte kan worden gemaakt in
de financiën.
4. Met gedoogbeleid is er alsnog een kans om bestraft te worden.
Uitvoering
Allereerst adviseer ik BBB+B om langs te gaan met het advies bij de lokale
overheid. Zij kunnen het dan gezamenlijk hebben over onderhavig advies wat
betreft dagbesteding, financiën en over het eventuele toekomstige
gedoogbeleid. Dan adviseer ik BBB+B om op zoek te gaan naar een
activeringsmedewerker. Wanneer de medewerker in dienst is, kan de
medewerker vacatures opstellen om vrijwilligers te werven voor BBB+B.
Hierna stel ik voor dat de medewerker d.m.v. de behoeftepeiling en de drie
pijlers, probeert aansluiting te zoeken bij bestaande
dagbestedingsmogelijkheden of probeert mogelijke ketenpartners te
benaderen met een voorstel voor het opzetten van dagbesteding.
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Hoofdstuk 2 Praktijkadvies

2.1 Het praktijkadvies
2.1.1 Kern signaal
De wens om dagbesteding te organiseren is gekomen uit het feit dat de
bewoners van BBB+B weleens afspraken en/of schoonmaaktaken vergeten.
Daarnaast ziet BBB+B dat de bewoners geen dag invulling hebben en dat hier
wel behoefte naar is. BBB+B ziet bij sommige van haar bewoners dat er
vaardigheden zijn die versterkt kunnen worden dmv dagbestedingsactiviteiten.
BBB+B ziet vooralsnog geen mogelijkheid om op een legale manier
dagbesteding te creëren voor haar bewoners. In de wet- en regelgeving staan
namelijk veel beperkingen voor het hebben van dagbesteding, voor
ongedocumenteerden. BBB+B heeft echter wel opgemerkt dat andere 24uursopvangen, van ongedocumenteerden, enige vorm van dagbesteding
aanbieden bij haar bewoners. Dit hoopt BBB+B ook vorm te kunnen gaan
geven voor haar bewoners. Vandaar dat BBB+B gevraagd heeft om
onderhavig onderzoek uit te voeren. Middels het praktijkadvies hoopt BBB+B
dagbesteding te kunnen creëren voor haar bewoners.
2.1.2 Beschrijving advies
Het advies bestaat uit meerdere onderdelen. Deze zal ik hieronder één voor
één uitgebreid uitleggen. Tijdens het schrijven van het advies heb ik rekening
gehouden met de wensen van de organisatie.
Activering
Om activering mogelijk te maken is het verstandig om een medewerker, het
liefst een ervaringsdeskundige (statushouder die een tijdje ongedocumenteerd
is geweest), aan te nemen voor acht uur in de week. De medewerker kan zich
volledig focussen op activering en het creëren van dagbesteding. Zo worden
andere medewerkers, hier zo min mogelijk mee belast. Een
ervaringsdeskundige is gewenst omdat degene de doelgroep begrijpt,
waardoor ongedocumenteerden sneller open zullen staan voor deze persoon.
Dit is handig in het kader van activeren. Een ervaringsdeskundige zal echter
minder makkelijk te vinden zijn, omdat waarschijnlijk niet veel statushouders
de ambitie hebben om ongedocumenteerden te begeleiden. Een ‘normale’
medewerker activering, volstaat dus ook.
De medewerker kan aan de hand van een behoeftepeiling, waarbij rekening
wordt gehouden met de drie pijlers (zie uitleg hoofdstuk 4.3.1 onderdeel 1),
dagbesteding gaan oprichten. Op deze manier wordt er van elke dagbesteding
(hoogstwaarschijnlijk) gebruik gemaakt omdat er interesse naar is, vanuit één
of meerdere bewoners. De medewerker werft daarnaast ook vrijwilligers. De
vrijwilligers die geworven zullen worden, helpen de medewerker met het
begeleiden van de bewoners en het organiseren van dagbesteding. Hierdoor
zullen de bewoners nog beter begeleid kunnen worden in het kader van
activering en dagbesteding. De ongedocumenteerden hebben namelijk een
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intensieve begeleiding nodig, willen zij in beweging komen. Tijdens de
begeleiding dient er, op zoek te worden gegaan naar de intrinsieke motivatie
van de bewoner. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen
bij de activering (de hulpmiddelen zijn theorieën, welke te vinden zijn in
hoofdstuk 4 onderdeel 2). Het doel hiervan is om de bewoners in beweging te
krijgen waardoor ze o.a. de afspraken en schoonmaaktaken niet vergeten.
Een kanttekening van het advies is, dat ervan uit wordt gegaan dat de
bewoners geactiveerd kunnen worden. Maar wat als de medewerker en de
vrijwilliger(s) dit bij sommige bewoners niet voor elkaar krijgen? Uit de
afgenomen interviews werd duidelijk dat vrijwel iedere ongedocumenteerde te
activeren is, zolang degene voldoende begeleid wordt. Als degene kampt met
ernstige lichamelijke en/of psychische klachten kan dit natuurlijk een reden
zijn, dat degene niets kan doen. Maar over het algemeen kan iedereen wel iets
doen, qua dagbesteding. Het verschilt alleen per ongedocumenteerde hoe
laagdrempelig de dagbesteding dient te zijn. Een dagbesteding uit pijler 1,
zoals wandelen, kan bijvoorbeeld al voldoende dagbesteding zijn voor een
bewoner. Er zijn echter genoeg ongedocumenteerden die meer willen, dan
alleen wandelen.
Het advies gaat er verder vanuit dat bewoners weten wat ze willen doen qua
dagbesteding. Wat als zij geen idee hebben wat zij willen? Als de bewoners
niet weten wat ze willen doen in het kader van dagbesteding, kan er gekeken
worden naar bestaande dagbestedingsmogelijkheden op de website
https://www.deventerwijzer.nl/is/agenda, of kunnen zij inspiratie opdoen van de
dagbestedingsmogelijkheden die de LVV’s bieden (deze lijst is te vinden in
onderdeel 2 van hoofdstuk 5.2). Als degene dan nog niet weet wat hij wil doen,
dan wordt er aangeraden dat degene een algemene cursus volgt, bijvoorbeeld
de toekomst oriëntatie training. Na deze training weten de
ongedocumenteerden vaak wel wat ze willen, in het kader van dagbesteding.
Of als een bewoner slecht Nederlands spreekt, kan degene naar de
Nederlandse les worden gestuurd. Sport kan ook een laagdrempelige activiteit
zijn, waardoor de bewoners in beweging komen.
Dagbestedingsmogelijkheden
Dagbesteding kan in de praktijk sport, activiteiten, regulier onderwijs,
praktijkleertrajecten, workshops, vrijwilligerswerk of cursussen zijn. Juridisch
gezien is dit echter niet allemaal mogelijk. Regulier onderwijs en
vrijwilligerswerk is namelijk niet mogelijk (tenzij deze gedoogd worden bij de
lokale overheid). Dagbesteding kan opgericht worden door aan te sluiten bij
bestaande dagbesteding, door mogelijke ketenpartners te benaderen of door
zelf als organisatie dagbesteding te creëren. Het beoogde resultaat is om
dagbestedingsmogelijkheden te creëren via maatwerk. Een voordeel van dit
advies, is dat er veel mogelijkheden zijn voor het creëren van dagbesteding.
Een aantal specifieke voorbeelden zijn genoemd in de onderdelen 4 & 5 van
hoofdstuk 6. Er wordt hier ook doorverwezen naar enkele websites, waardoor
BBB+B niet beperkt is tot de voorbeelden van het advies.
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Het is een nadeel dat er geen complete lijst van bestaande
dagbestedingsmogelijkheden en mogelijke ketenpartners is gemaakt voor het
advies. Nu dient de medewerker alsnog zelf, bepaalde mogelijkheden of
ketenpartners op te zoeken. Dit gaat de medewerker veel tijd kosten. Wat ook
veel tijd van de medewerker gaat kosten is het opzetten en onderhouden van
contact met de ketenpartners. De medewerker krijgt dus veel taken voor een
dienstverband van maar acht uur in de week. Het alternatief voor deze
kanttekening is dat de medewerker samen met de bewoner gaat kijken naar
bestaande dagbestedingsmogelijkheden of ketenpartners in de richting van
wat de bewoner wil doen. Op deze manier wordt er effectief omgegaan met de
tijd van de medewerker en de wensen van de bewoner. Het is ook een goede
manier om erachter te komen wat degene wil doen qua dagbesteding. De
medewerker moet verder bestand zijn tegen werkdruk. Vooral op het begin ligt
de werkdruk hoog, dit zal gedurende de maanden waarschijnlijk steeds wat
verder afnemen.
Een tweede kanttekening is dat het organiseren van eigen opgezette
cursussen en/of praktijkleertrajecten lastig is omdat er maar maximaal tien
bewoners in BBB+B kunnen verblijven. Als de medewerker bijvoorbeeld een
cursus naaien wil opzetten omdat er één bewoner geïnteresseerd in is, valt dat
niet te regelen. In een grotere stad met meer ongedocumenteerden kunnen ze
meer cursussen en/of praktijkleertrajecten opzetten omdat daar genoeg vraag
naar is, naar vrijwel elke cursus. Hoe meer bewoners er zijn, hoe effectiever
het is om zelf een cursus of praktijkleertraject op te zetten. Het is daarom
verstandiger om ongedocumenteerden op een opleiding of praktijkleertraject te
zetten bij een ketenpartner. Er kan verder ook aangesloten worden bij een
bestaande dagbesteding zoals een naaicursus. Algemene cursussen die
interessant zijn voor alle bewoners kunnen wel opgezet worden, denk hierbij
bijvoorbeeld aan een toekomst oriëntatie training.
Financieel
Bij het creëren van dagbesteding wordt er geadviseerd om zoveel mogelijk te
onderhandelen over de prijs. Het liefst zelfs om te regelen dat dingen gratis
mogen. Daarom wordt ook aangeraden om gebruik te maken van vrijwilligers,
die kunnen helpen bij het organiseren van dagbesteding en/of het begeleiden
van ongedocumenteerden. Alleen als er echt betaalde krachten nodig zijn,
zouden die betaald kunnen worden voor een minimaal bedrag. Om wat meer
ruimte te krijgen in de financiën, is het verstandig om meer subsidie te vragen
bij de gemeente en om extra fondsen aan te schrijven. Het doel is dan ook om
voldoende financiële middelen te hebben om een medewerker aan te nemen
en dagbestedingen te creëren.
Het voordeel van ruimte maken in de financiën, is om meer mogelijkheden te
hebben voor het organiseren van dagbesteding. Zo kan er met het geld
bijvoorbeeld opleidingen (als het gedoogd gaat worden), praktijkleertrajecten
en cursussen betaald worden. Een kanttekening hiervan is dat het misschien
niet lukt om voldoende ruimte in de financiën te krijgen. In dat geval kan er
gezocht worden naar gratis dagbesteding of dagbestedingen die met weinig
geld mogelijk zijn.
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Aanpassingen organisatie
De organisatie zelf wordt geadviseerd om enkele aanpassingen te doen. De
organisatie zou namelijk een website kunnen maken waardoor de doelgroep
toegankelijker is voor buitenstaanders. Wanneer BBB+B een website lanceert,
zullen hier voordelen aan zitten. Mensen kunnen zich namelijk inlezen in de
doelgroep waardoor er meer bekendheid gecreëerd zal worden voor de
doelgroep. Daarnaast kunnen ketenpartners BBB+B benaderen voor een
eventuele samenwerking. Het hebben van een website heeft dus voor beide
partijen, een positieve kant. Er zit echter wel een kanttekening aan, misschien
is er namelijk geen geld om een website te maken. Een mogelijkheid is dan
om de website aan de website van MGH, te koppelen. Op deze manier is er
één website, waar zowel MGH als BBB+B onder te vinden zijn.
Verder wordt ook geadviseerd om bij de lokale overheid aan te sturen op
gedogen. In de meeste gevallen wordt ervoor gezorgd, bij de LVV’s, dat
regulier onderwijs en/of vrijwilligerswerk gedoogd wordt gemaakt. Dit biedt
meer ontwikkelingskansen en dagbestedingsmogelijkheden voor de
ongedocumenteerden. Wanneer de organisatie de gemeente aanstuurt op
gedogen en zij hiermee akkoord gaan, kan dit betekenen dat er niet
gecontroleerd gaat worden op dingen die volgens de wet niet mogelijk zijn,
zoals vrijwilligerswerk. Een kanttekening van gedoogbeleid is dat er alsnog
een kans is om bestraft te worden, door bijvoorbeeld handhaving of rechters.
Om de kans op een boete te verkleinen, is het belangrijk om goed contact te
hebben met handhavers. Ook is de pakkans klein, blijkt uit voorbeelden van
andere steden, als er politieke steun is.
De opdrachtgever wilde graag de eis instellen, dat iedere ongedocumenteerde
die opvang wil in BBB+B, moet participeren aan dagbesteding. Het leek mij
echter geen goed plan om het verplicht te stellen. Als iets verplicht wordt
gesteld dan wordt, in dit geval, de dagbesteding minder interessant gemaakt.
Het kan dan ook voorkomen dat ongedocumenteerden vanuit externe
motivatie de dagbesteding gaan doen, i.p.v. vanuit interne motivatie. De
interne motivatie is juist de motivatie die gezocht wordt. Vanuit interne
motivatie wordt dagbesteding langer volgehouden omdat het gedaan wordt
omdat degene het echt leuk vindt. Hierdoor kan de ongedocumenteerde meer
vaardigheden ontwikkelen en zelfstandiger worden.

2.2 Onderbouwing praktijkadvies
2.2.1 Onderzoeksopzet
Namens de afdeling BBB+B van de organisatie MGH, die gevestigd is in
Deventer, ga ik onderzoeken welke dagbestedingsmogelijkheden er zijn voor
de bewoners die verblijven in BBB+B. Ik heb hiervoor gesproken met Bert de
Waal, hij is de coördinator bij BBB+B. Verderop in dit onderzoeksplan ga ik
dieper in op de opdracht. Alvorens dat te doen is het van belang om in het
kort, informatie te verschaffen over de opdrachtgever.
Organisatie MGH
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Het is van belang om informatie te verschaffen over de organisatie MGH.
Immers, het is handig om te weten waar MGH voor staat, waar de afdeling
BBB+B onder valt.
De opdrachtgever van het onderhavige onderzoek is het diaconaal centrum:
het MGH. Het MGH is een initiatief van verschillende kerken in Deventer.1 Het
aanbod van het MGH is erg divers. Het MGH biedt namelijk ruimte voor
bezinning, ontmoeting, activiteiten en hulp.2 Het MGH biedt onder andere aan:
budget coaching en activiteiten van schilderen tot mediteren. Het MGH staat
klaar voor elk mens, dus niet alleen voor de ongedocumenteerden die
verblijven in het BBB+B. Mensen met vragen over schulden kunnen bij het
spreekuur van het MGH terecht. Voor overige vragen zal het MGH de persoon
doorverwijzen naar andere organisaties.3
Afdeling BBB+B
Het is in het kader van het onderhavige onderzoek van belang om informatie
te bieden over BBB+B aangezien het onderzoek ten behoeve van de afdeling
BBB+B wordt verricht.
BBB+B biedt opvang aan uitgeprocedeerde vluchtelingen (hierna benoemd als
ongedocumenteerden), maar die om verschillende redenen niet of nog niet
terug kunnen keren naar het land van herkomst. De bewoners zijn als
asielzoeker naar Nederland gekomen, maar hun asielaanvraag is afgewezen.
Het is een samenwerkingsproject tussen de Gemeente Deventer,
Vluchtelingenwerk en het MGH. In BBB+B vinden maximaal tien
ongedocumenteerden tijdelijk onderdak in de vorm van 24-uurs opvang sinds
september 2016.4 Vrijwilligers van het MGH zijn verantwoordelijk voor de
begeleiding van de bewoners van BBB+B.
Met Rijks financiering biedt de Gemeente Deventer ongedocumenteerden een
plek aan in BBB+B. Het is echter geen definitieve oplossing, doorstroming is
het uitgangspunt. Voor opname in BBB+B moet er juridisch perspectief zijn
voor een bezwaarprocedure of nieuwe aanvraag voor verblijf in Nederland.
Daarnaast dient de kandidaat-bewoner bereid te zijn in voorkomende situatie
actief mee te gaan werken aan onderzoek tot terugkeer naar het land van
herkomst. Deze situatie kan verschillen per persoon. De begeleiding is gericht
op sociale en juridische begeleiding, maar ook begeleiding op het
gezondheidsvlak. De reguliere begeleiding is gericht op het vergroten van de
zelfredzaamheid en toekomstgerichte activiteiten.5
Andere 24-uursopvangen voor ongedocumenteerden
De laatste jaren komt de noodzaak van een structurele dagbesteding steeds
duidelijker naar voren. Dit komt omdat er de laatste jaren steeds meer 24-uurs
opvangen zijn in Nederland voor ongedocumenteerden. De 24-uursopvangen
1

Vrienden van het Meester Geertshuis.
Vrienden van het Meester Geertshuis.
3
Spreekuur voor Hulpvragen.
4
De Waal & Van Laar 2020.
5
Bed Bad Brood in Deventer.
2
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voor ongedocumenteerden in Nederland zijn te verdelen in Bed-Bad-Brood
voorzieningen (hierna afgekort als BBB) en Landelijke
Vreemdelingenvoorzieningen (hierna afgekort als LVV). Er zijn vijf LVV’s in
Nederland, dit betreft een pilot vanuit de overheid. Zij willen door samen te
werken toewerken aan een dekkend en landelijk netwerk van
opvangvoorzieningen. “Het doel is om bestendige oplossingen te vinden voor
migranten zonder recht op verblijf of Rijksopvang. Door hen te begeleiden
naar zelfstandige terugkeer, doormigratie of indien aan de orde, legalisering
van verblijf, wordt de bijbehorende zorg- en/of veiligheidsproblematiek
aangepakt.”6 De BBB’s in het land zijn noodopvangen die worden gefinancierd
door de gemeentes zelf. De gemeentes bieden dit aan voor het handhaven
van de openbare orde en vanuit humanitaire overwegingen.7
2.2.1.1 SJD-relevantie
Hieronder benoem ik de sociale, juridische en dienstverlenende aspecten die
betrekking hebben op het signaal. Het dienstverlenende aspect leest u
hieronder in 2.2.1.1.1. Het juridische aspect is te lezen in kopje 2.2.1.1.2 en
het sociale aspect is te lezen in kopje 2.2.1.1.3.
2.2.1.1.1 Het dienstverlenende aspect
Het gebeurt weleens dat bewoners van BBB+B de schoonmaaktaak vergeten
en prioriteiten verleggen. Daarnaast verneemt BBB+B dat als bewoners een
afspraak hebben ingepland, deze vaak niet wordt nagekomen. De oorzaak
hiervan ligt mogelijk in het feit dat zij structuur missen. Sommigen waren
voorheen bezig met overleven, daarbij stelde zij zich vragen af als: “Waar kan
ik vannacht slapen?” en “Hoe kom ik aan drinken en voedsel?” Het verblijf in
BBB+B biedt die primaire behoeften. Een stap verder is het bieden van een
structurele dagbesteding. Als voorloper om uiteindelijk met een dosis
gezondere levenskracht te kunnen werken aan de verblijfsstatus. Dit probleem
doet zich ook voor bij alle BBB-voorzieningen en LVV’s in Nederland.
2.2.1.1.2 Het juridische aspect
Ongedocumenteerden mogen van de wet vrijwel niks, hierdoor bestaat er een
machtsverschil tussen een persoon die legaal in Nederland verblijft ten
opzichte van een ongedocumenteerde. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Wet
arbeid vreemdelingen (hierna afgekort als Wav) blijkt dat een
ongedocumenteerde geen werk mag uitvoeren. Hierdoor is het o.a. onmogelijk
voor de ongedocumenteerden om zich te begeven op de arbeidsmarkt, een
woonruimte te krijgen en een beroep te doen op de sociale voorzieningen.8
Daarnaast bestaat er de kans om ieder moment opgepakt te worden en in
bewaring te worden gesteld. Dit wordt beschreven in artikel 59 lid 1 van de
Vreemdelingenwet 2000 (hierna afgekort als VW 2000).
2.2.1.1.3 Het sociale aspect
BBB+B merkt dat de ongedocumenteerden die gebruik maken van de 24-uurs
opvang veelal getraumatiseerd zijn door hun vluchtelingenverleden en
6
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langdurige vluchtelingenprocedures. Het niet nakomen van een afspraak of
een schoonmaaktaak, komt met name door bijvoorbeeld spanningen of
verwardheid waar ongedocumenteerden mee te maken kunnen hebben.
Persoonlijke ontwikkeling is iets wat moeilijk kan groeien zonder een
structurele dagbesteding. Daardoor is het extra belangrijk dat zij dagelijkse
bezigheden hebben. Dit ter voorkoming van een depressie of om een basis te
leggen voor de toekomst.9 De ongedocumenteerden ervaren gevoelens van
frustratie en moedeloosheid. Daarnaast voelen ze zich niet als mens
behandeld maar eerder als een dier.10 Er ontstaan verder verscheurde
gezinsrelaties.
Verschillende organisaties, die zich bezighouden met ongedocumenteerden,
hebben als standpunt dat ongedocumenteerden de mogelijkheid zouden
moeten hebben om te kunnen werken, waardoor ze voor een gedeelte of
helemaal zelfvoorzienend kunnen zijn. Dit mag helaas niet maar als hier
verandering in zou komen, zou dit de gemeenten en de overheid minder geld
kosten. De ongedocumenteerden zelf hebben er profijt van omdat zij zichzelf
beter kunnen ontwikkelen. Later als de ongedocumenteerde een
verblijfsvergunning krijgt of terug naar het land van herkomst dient te keren
dan kan hij makkelijker meekomen in de maatschappij als hij in Nederland ook
structurele werkzaamheden had.11
Over het algemeen hebben ongedocumenteerden meer
gezondheidsproblemen in vergelijking met andere inwoners van Nederland.
Omdat ze niet goed kunnen participeren in de samenleving maken zij meer
kans op een depressie, diabetes en psychische problemen.12 Als zij mee
mogen participeren in de samenleving, dan zal dit niet alleen de gezondheid
positief beïnvloeden maar ook het vermogen om na te denken over de
toekomst. Of dit nou in Nederland of in het land van herkomst zal zijn.
Werklozen ervaren dat mensen een negatief beeld van ze hebben. Het
hebben van werk is belangrijk voor het houden van zelfrespect en voor
iemands identiteit.13 Wat werklozen ervaren door het missen van een
(structurele) dagbesteding, zullen de ongedocumenteerden waarschijnlijk ook
voelen alleen dan net een tikkeltje erger, omdat zij vaak geen legale
mogelijkheid zien voor het vinden van werk.
Piramide van Maslow
Als het leven van de bewoners van BBB+B neergezet wordt tegenover de
Piramide van Maslow, die u kunt zien in figuur 1, dan kunt u begrijpen waarom
de bewoners van BBB+B behoefte hebben aan een structurele dag invulling.
Aan de onderste traptree voldoen de bewoners, ze hebben namelijk water,
voedsel en een vaste slaapplek tot hun beschikking tijdens het verblijf in
9
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BBB+B. De tweede traptree kan erg breed worden opgevat. Mensen willen
voorspelbaarheid, controle en orde in het leven.14 Zolang de bewoners in
BBB+B verblijven voldoen zij ook aan de tweede traptrede. Buiten kunnen ze
zich echter wel onveilig voelen omdat ze opgepakt kunnen worden.
Dan de volgende twee traptreden: behoefte aan sociaal contact en daarnaast
de behoefte aan erkenning en waardering. Het zal per bewoner verschillen in
hoeverre zij tevreden zijn met het sociale contact wat ze hebben. Dan hebben
de bewoners behoefte aan zich nuttig voelen door onafhankelijkheid, prestatie
of status. Deze trede wordt lastig omdat ze geen dag invulling hebben. De
laatste trede is die van zelfontplooiing. In deze laatste traptrede streeft een
persoon naar persoonlijke groei.15
Bert de Waal gaf aan dat hij merkt dat de meeste bewoners blijven hangen in
niveau 3 of 4 van de behoeftehiërarchie. Door middel van een dagbesteding
zouden zij hoger in de piramide van Maslow kunnen komen om zichzelf te
kunnen ontwikkelen.

Figuur 1 Piramide van Maslow
(Bron: Eelants 2020)16
2.2.1.2 Mondiaal niveau
Er wordt ook gekeken op mondiaal niveau (hierna benoemd als mundo). Het
mondiale niveau wordt gesplitst in twee gebieden, mundo in de EU en
daarbuiten en mundo in Nederland.
2.2.1.2.1 Mundo in de EU en daarbuiten
Hoe zit het met vluchtelingen in andere landen? 85% van de vluchtelingen
worden namelijk opgevangen in eigen regio, vaak zijn dit ontwikkelingslanden.
14
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Ik neem een kamp genaamd Moria als voorbeeld. Dit kamp bevindt zich in
Griekenland. Moria had te maken met schrijnende omstandigheden. In
september 2020 verbleven er bijna 13.000 vluchtelingen, terwijl het kamp
officieel maar een kwart van dit aantal aan zou kunnen. Bewoners raakten
besmet met het coronavirus, terwijl er nauwelijks afstand kon worden
gehouden. Daarnaast is het kamp volledig uitgebrand, hierdoor hadden
mensen geen dak meer boven het hoofd.17 Als bovenstaande situatie langs de
piramide van Maslow wordt gelegd, dan kunt u begrijpen dat de vluchtelingen
zich in de onderste trede bevinden. Alle vluchtelingen willen daar een dak
boven het hoofd, voedsel en water. Zodra de primaire behoeften zijn vervuld
zullen de vluchtelingen controle, veiligheid en orde zoeken. Verder dan de
tweede trap kunnen de vluchtelingen op dit moment nog niet komen.
2.2.1.2.2 Mundo in Nederland
Sinds 2015 is er sprake van een vluchtelingencrisis in Europa. De EU-landen
hadden afgesproken om asielzoekers die in Italië en Griekenland aankwamen
te herhuisvesten in andere landen. Dit verliep echter niet geheel vlekkeloos.
Maar 32 procent van de asielzoekers heeft daadwerkelijk een nieuw
onderkomen gekregen in een ander EU-land. Nederland neemt ook minder
mensen, dan zou moeten. Hongarije is echter een uitblinker, in negatieve zin.
Dit land heeft niet één asielzoeker opgenomen. Hongarije moest officieel 1.300
vluchtelingen overnemen.18
Hongarije doet er dus alles aan om vluchtelingen te weren. Maar Nederland
probeert ook vluchtelingen te weren, door middel van de Koppelingswet. Hierin
staat dat ongedocumenteerden geen recht hebben op voorzieningen, zoals de
huursubsidie en een bijstandsuitkering. De ongedocumenteerden hebben wel
recht op onderwijs tot het 18e levensjaar, juridische bijstand en noodzakelijke
medische zorg.19 Kortom, in Nederland hebben de ongedocumenteerden het
zo slecht nog niet als het vergeleken wordt met een land als Hongarije. Wel
ben ik van mening dat Nederland dagbesteding mogelijk moet maken voor de
duizenden ongedocumenteerden die in Nederland verblijven.
2.2.1.3 MMM-niveaus
Het signaal bevindt zich naast op mundo-niveau, ook op micro, meso en
macroniveau. Hieronder kunt u lezen wat er zich op de verschillende niveaus
afspeelt.
2.2.1.3.1 Microniveau
Het signaal bevindt zich op microniveau bij de afdeling BBB+B omdat er
gemerkt wordt dat de bewoners ongestructureerd en ontregeld zijn in hun
bestaan. Er wordt door de bewoners weleens vergeten om de
schoonmaaktaak te doen. Daarnaast komen de bewoners gemaakte
afspraken niet altijd na. Dit kan komen door het feit dat zij structuur missen of
dat ze te maken hebben met spanningen. Een dagbesteding zou een goede
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manier zijn om structuur in het leven van de ongedocumenteerden aan te
brengen.
2.2.1.3.2 Mesoniveau
Het signaal bevindt zich op mesoniveau omdat de Gemeente Deventer de
noodzaak van dit probleem ook inziet. BBB+B is een samenwerkingsproject
tussen MGH, Gemeente Deventer en Vluchtelingenwerk. De Gemeente
Deventer biedt de ongedocumenteerden een plek aan in BBB+B. De
Gemeente Deventer vindt het belangrijk om onderhavig onderzoek uit te laten
voeren omdat met het hebben van enige vorm van dagbesteding, de
zelfredzaamheid wordt vergroot van de ongedocumenteerden. De begeleiding
die BBB+B biedt is dan ook gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid
van de ongedocumenteerden.
2.2.1.3.3 Macroniveau
Het signaal bevindt zich ook op macroniveau omdat alle 24-uursopvangen in
Nederland kampen met hetzelfde probleem. Namelijk het feit dat
ongedocumenteerden vrijwel niks mogen in Nederland. De wens om
dagbesteding mogelijk te maken heerst in alle 24-uursopvangen van
ongedocumenteerden. BBB+B heeft wel enkele signalen opgevangen van
andere 24-uursopvangen dat zij wel enige vorm van dagbesteding kunnen
aanbieden aan de ongedocumenteerden. Het zou mooi zijn als BBB+B dit ook
mogelijk kan maken.
De kern van het signaal
De wens om enige vorm van dagbesteding te organiseren is gekomen uit het
feit dat de bewoners van BBB+B weleens afspraken en/of schoonmaaktaken
vergeten. Daarnaast ziet BBB+B dat de bewoners geen dag invulling hebben
en dat zij hier vaak wel behoefte aan hebben. BBB+B ziet geen mogelijkheid
om op een legale manier dagbesteding te creëren voor de bewoners. In de wet
staan namelijk veel beperkingen voor het hebben van dagbesteding. BBB+B
heeft gemerkt dat andere 24-uursopvangen van ongedocumenteerden wel
enige vorm van dagbesteding kunnen bieden aan haar bewoners. BBB+B wil
daarom geïnformeerd worden over de mogelijkheden m.b.t. de juridische en
praktische mogelijkheden wat betreft dagbesteding. Daaropvolgend wil ik
BBB+B adviseren over de wijze waarop de dagbesteding vorm kan krijgen.
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2.2.1.4 Doelstelling
“BBB+B informeren over de juridische en praktische mogelijkheden met
betrekking tot legale dagbesteding en adviseren over de wijze waarop ze deze
dagbesteding vorm kan geven voor de ongedocumenteerden die in het huis
BBB+B wonen”.
2.2.1.5 Vraagstelling
2.2.1.5.1 Hoofdvraag
Op welke wijze kan Bed-Bad-Brood + Begeleiding op een legale manier
dagbesteding vormgeven voor de ongedocumenteerden die in het huis BedBad-Brood + Begeleiding wonen?
2.2.1.5.2 Deelvragen
1. Welke mogelijkheden zijn er te vinden in de wet- en regelgeving en de
jurisprudentie met betrekking tot dagbesteding van
ongedocumenteerden?
2. Welke activeringsmogelijkheden zijn er volgens bestaande literatuur en
volgens de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen voor
ongedocumenteerden?
3. Op welke wijze bieden de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen
dagbesteding aan ongedocumenteerden?
4. Wat zijn de mogelijkheden om dagbesteding vorm te geven voor de
ongedocumenteerden die in het huis Bed-Bad-Brood + Begeleiding
wonen?
2.2.1.6 Onderzoeksmethoden
1. Welke mogelijkheden zijn er te vinden in de wet- en regelgeving en
jurisprudentie m.b.t. dagbesteding van ongedocumenteerden?
Voor deze deelvraag zal ik kwalitatief onderzoek doen. Ik zal hiervoor gebruik
maken van de wet- en regelgeving van Nederland. De volgende wetten wil ik
raadplegen voor het beantwoorden van deze deelvraag:
- Wav;
- Bwav;
- VW 2000;
- Vc 2000;
- Voorschrift Vreemdelingen 2000 (hierna afgekort als VV);
- Vreemdelingenbesluit 2000 (hierna afgekort als VB).
Om uitleg te kunnen geven over de juridische inhoud in het kader van de
relevante wetten zal ik ook deskresearch doen, waarbij ik onder andere
parlementaire geschiedenis (memorie van toelichting) en boeken zal
raadplegen. De volgende websites wil ik hiervoor raadplegen: rechtsorde, HU
Bibliotheek en Google Scholar.
Verder wil ik ook jurisprudentie bestuderen die gaat over dagbesteding van
ongedocumenteerden, dit wil ik gaan zoeken op de website van rechtsorde en
rechtspraak. Door het invoeren van zoektermen zoals: werk, baan, arbeid,
vrijwilligerswerk, opleiding, dagbesteding, uitgeprocedeerde, illegalen en de
term ongedocumenteerden zal ik tot jurisprudentie komen waarmee ik de
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deelvraag deels mee kan gaan beantwoorden. Daarnaast ga ik ook juridische
tijdschriften en boeken raadplegen op de websites rechtsorde, HU Bibliotheek
en Google Scholar met betrekking tot mijn onderzoeksonderwerp.
2. Welke activeringsmogelijkheden zijn er volgens bestaande
literatuur en volgens de LVV’s voor ongedocumenteerden?
Voor deze deelvraag ga ik deskresearch doen en interviews afnemen. Ik ga
zoeken op activeringsmogelijkheden in het algemeen. De literatuur die ik dan
vind kan ik toepassen op de specifieke situatie van de ongedocumenteerden.
De deelvraag wil ik ook beantwoorden door middel van het afnemen van
interviews. Door middel van de ervaringen die LVV’s op het gebied van
activeren hebben, kunnen andere 24-uurs opvangen, waaronder BBB+B
hiervan leren. Ervaringskennis delen is een onderdeel van het participatief
actieonderzoek.20 De ervaringen die ik meekrijg in de interviews zal ik delen
met de andere LVV’s die ik ga interviewen. Op deze manier heeft zowel de
beroepspraktijk als ik als onderzoeker profijt van de interviews. Vooral omdat
de 24-uursopvangen vrijwel niet samenwerken met elkaar, is het van belang
dat de kennis waarover zij beschikken, met elkaar gedeeld kan worden.21
De deelvraag wil ik beantwoorden door middel van het afnemen van
semigestructureerde, open interviews. Dit wordt ook wel een diepte-interview
of een kwalitatief interview genoemd.22 Ik zal hiervoor een topiclijst opstellen
met algemene vragen waar ik het over wil gaan hebben gedurende het
afnemen van de interviews. Tijdens het afnemen van de interviews mag ik
doorvragen waardoor ik meer te weten ga komen over de details van een
onderwerp. Ik wil interviews afnemen bij alle vijf de LVV-locaties in het land. In
dit kader wil ik dus vijf medewerkers van de LVV’s spreken, die zich
bezighouden met de dagbesteding en/of het activeren van
ongedocumenteerden. Ik wil interviews afnemen in:
• Utrecht, bij de LVV genaamd: SNDVU. Hier wil ik spreken met de
medewerker activering;23
• Groningen, bij de LVV genaamd: Stichting INLIA Foundation. Hier wil ik
spreken met een medewerker die zich bezighoudt met
dagbesteding/activering;24
• Amsterdam, bij de LVV genaamd: Stichting Amsterdams Solidariteits
Komitee Vluchtelingen, hierna afgekort als ASKV. Ik wil hiervoor contact
opnemen met de afdeling Project Activiteiten Ongedocumenteerden,
hierna afgekort als PAO;25
• Rotterdam, bij de LVV genaamd: Stichting Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt, hierna afgekort als ROS. Hier wil ik
spreken met de medewerker activering van stichting ROS;26
• Eindhoven, bij de LVV genaamd: Vluchtelingen in de knel, hierna
afgekort als vidk. Hier wil ik spreken met een medewerker die zich
20
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bezighoudt met de dagbesteding/activering van
ongedocumenteerden.27
De interviews wil ik opnemen. De geluidsopname wil ik daarna transcriberen,
zodat ik goed kan analyseren wat er in elk interview is gezegd. Hierdoor kan ik
de data ook vergelijken met elkaar.
3. Op welke wijze bieden de LVV’s dagbesteding aan
ongedocumenteerden?
De deelvraag wil ik beantwoorden d.m.v. interviews af te nemen. Ik zal
hiervoor op dezelfde wijze interviews afnemen, als beschreven staat
hierboven.
4. Wat zijn de mogelijkheden om dagbesteding vorm te geven voor
de ongedocumenteerden die in het huis BBB+B wonen?
Ik wil voor deze deelvraag kwalitatief onderzoek doen, d.m.v. deskresearch.
De resultaten van de vorige drie deelvragen zal ik analyseren en gebruiken
voor het antwoord op deelvraag vier. De resultaten, bieden mij juridische en
praktische mogelijkheden m.b.t. dagbesteding. Deze wil ik benutten door te
kijken naar de sociale kaart van Deventer. Ik wil zoeken naar organisaties die
mogelijk van waarde kunnen zijn voor het creëren van dagbesteding voor de
bewoners van BBB+B. Mijn doel is om vijf organisaties te vinden waar BBB+B
een mogelijke samenwerking mee aan kan gaan. Het enige wat BBB+B dan
nog hoeft te doen is contact leggen met de organisatie om het plan
bespreekbaar maken.

27
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2.2.2 Conclusie
In onderhavig onderzoek is gezocht naar een antwoord op de volgende vraag:
‘Op welke wijze kan BBB+B op een legale manier dagbesteding vormgeven
voor de ongedocumenteerden die in het huis BBB+B wonen?’ Hiervoor is er
een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, om erachter te komen op welke manier
BBB+B legale dagbesteding kan opzetten.
Belangrijk is de samenwerking met ketenpartners om dagbesteding mogelijk te
maken. Het creëren van dagbesteding kan door aan te sluiten bij bestaande
dagbestedingen of door mogelijke ketenpartners te benaderen met een idee.
Er wordt vaak samengewerkt met landelijke en lokale ketenpartners. De
geïnterviewde organisaties creëren de volgende soorten dagbestedingen
alleen en/of in samenwerking met ketenpartners: regulier onderwijs,
praktijkleertrajecten, activiteiten, cursussen, workshops, sport en
vrijwilligerswerk. In de praktijk is er dus veel mogelijk. Op juridisch gebied is
vrijwilligerswerk en regulier onderwijs echter niet mogelijk. Om nog meer
mogelijkheden te kunnen creëren op juridisch gebied is het belangrijk dat
BBB+B aanstuurt op gedogen bij de gemeente.
De ongedocumenteerden worden voornamelijk geactiveerd door intensieve
begeleiding van de organisatie. Wanneer de activering gebruikt wordt om de
ongedocumenteerde te begeleiden naar dagbesteding, is het verstandig om de
ongedocumenteerde zelf de regie te geven over de keuze in dagbesteding. Dit
zal degene kiezen vanuit zijn intrinsieke motivatie. Op deze manier zal de
ongedocumenteerde waarschijnlijk in beweging komen en blijven.
Er wordt aanbevolen om een medewerker aan te nemen die zich volledig kan
richten op het creëren van dagbesteding en het activeren van de bewoners
van BBB+B. Aangeraden wordt om eerst een behoeftepeiling te doen bij de
bewoners, alvorens dagbestedingen worden gecreëerd. Als de bewoners van
BBB+B geen idee hebben wat ze willen qua dagbesteding, is het verstandig
om Nederlandse les, sportactiviteiten en een toekomst oriëntatie training op te
zetten als basis. Dit zijn dagbestedingen die de ongedocumenteerden over het
algemeen het meeste helpen in het kader van activering en zelfredzaamheid.
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Hoofdstuk 3: Mogelijkheden in wet- en regelgeving

“Onderwijs dient de persoonlijke ontwikkeling van mensen en
moet hen in staat stellen om een bijdrage te leveren aan de
samenleving.”28 – Art 26 lid 2 UVRM & art 13 lid 1 IVESCR
“Vrije toegang tot arbeid is een recht, omdat mensen daarmee
in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het dient ook de
persoonlijke ontwikkeling van het individu en zijn/haar
maatschappelijke erkenning.”29 – Art 6 lid 1 IVESCR30

3.1 Deelvraag
Welke mogelijkheden zijn er te vinden in de wet- en regelgeving en de
jurisprudentie met betrekking tot dagbesteding van ongedocumenteerden?
In het belang van het onderzoek noem ik naast de mogelijkheden ook enkele
beperkingen die de wet biedt tegenover dagbesteding voor ongedocumenteerden.
Dit is van belang omdat zonder de beperkingen ook de mogelijkheden niet gezien
kunnen worden.

3.2 Beperkingen
Artikel 2 lid 1 Wav
Het belangrijkste wetsartikel van de Wav is artikel 2 Wav. Dit is het belangrijkste
wetsartikel omdat dit de kern van de wet vormt. In dit wetsartikel staat dat het
verboden is voor een werkgever om een vreemdeling in Nederland te laten
werken zonder een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde
vergunning. Dit geldt voor non-profit organisaties, bedrijven en voor
privépersonen die persoonlijke of huishoudelijke diensten laten verrichten.31 De
Inspectie SZW zal moeten vaststellen of er arbeid wordt verricht.32 Dit kan
blijken uit administratie of door de situatie te beoordelen tijdens een inval.
Het is echter lastig om vast te stellen, wanneer een vreemdeling precies arbeid
verricht. Tijdens een inval wordt er namelijk een momentopname gezien. Ook
al doen de vreemdelingen niets tijdens de inval, er kan alsnog geconcludeerd
worden dat er arbeid wordt verricht door de vreemdelingen. Een voorbeeld
hiervan valt te lezen in de uitspraak hieronder:
ECLI:NL:RBARN:2008:BC941533
De situatie speelde in een bakkerij, hier werden vreemdelingen aangetroffen.
De eigenaar zei dat de bakkerij dicht was, omdat ze met een verbouwing
bezig waren. Er stond echter wel een oven aan en op de kneedtafels
bevonden zich producten waar brood mee gemaakt kon worden. Daarnaast
hadden de vreemdelingen bedrijfskleren aan en gaven de vreemdelingen aan
28
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dat zij werkzaamheden hadden uitgevoerd voor het bedrijf. Het is niet vereist
om de vreemdeling te betrappen op het verrichten van arbeid. Uit andere
omstandigheden, verklaringen of feiten kon namelijk worden vastgesteld dat
de vreemdelingen een overtreding begingen. Hierdoor kon de rechtbank
vaststellen dat artikel 2, lid 1 van de Wav was overtreden. De rechtbank heeft
een boete opgelegd van €12.000.
ECLI:NL:RBARN:2010:BN517534
In deze rechtszaak heeft de inspectie SZW twee vreemdelingen gevonden die
op dat moment een deur droegen. De inspectie SZW was een
autobandenhandel binnengelopen. De eigenaar zegt dat de vreemdelingen
klanten waren en dat het bedrijf zich niet bezig houdt met dat soort activiteiten.
De eigenaar had namelijk gevragen aan de klanten of ze hem wilde helpen
met het dragen van de deur. De deur zou hij zelf installeren. Door het gebrek
aan bewijs heeft de rechtbank besloten dat niet geconcludeerd kan worden dat
de vreemdelingen werk aan het verrichten waren.
Lijn tussen wat arbeid is en wat niet
Zoals u in de uitspraken hierboven hebt kunnen lezen is het niet relevant of er
salaris wordt uitbetaald voor de verrichte arbeid. Het maakt ook niet uit of er
een arbeidscontract is getekend. Verder hoeft de werkgever niet op de hoogte
te zijn van de werkzaamheden die uitgevoerd worden door
ongedocumenteerden. Daarnaast is het ook niet relevant of er nieuwe
vaardigheden worden aangeleerd, er kan namelijk nog steeds sprake zijn van
arbeid.35 Zelfs als de werkzaamheden de werkgever niks opleveren, kan er
sprake zijn van arbeid. De lijn tussen wat leren is en wat werk is, is dus erg
dun.
Artikel 8 lid 1 sub e Wav
In artikel 8 lid 1 sub e Wav staat dat vreemdelingen, aan wie een
verblijfsvergunning is geweigerd of van wie de verblijfsvergunning is
ingetrokken, de beide vergunningen worden geweigerd. Ongedocumenteerden
maken dus geen kans maken op een tewerkstellingsvergunning of een
gecombineerde vergunning. Een van deze twee vergunningen is nodig om te
mogen werken in Nederland, dit staat in artikel 2 lid 1 Wav. Dit maakt dat het
voor ongedocumenteerden verboden is om te werken. Zonder een van de
twee genoemde vergunningen mogen ongedocumenteerden niet werken in
Nederland. Werken met een vergunning is dus helaas geen mogelijkheid voor
ongedocumenteerden.36
Vrijwilligerswerk
In artikel 1a sub b Bwav is te lezen dat vreemdelingen vrijwilligerswerk mogen
doen als het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen oordeelt, dat de
vrijwilliger deelneemt aan arbeid: die gebruikelijk onbetaald wordt gedaan, er
geen winst mee gemaakt wordt en het een maatschappelijk doel heeft. Helaas
doelt het artikel niet op ongedocumenteerden. Het artikel doelt op
34
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vreemdelingen die een asielaanvraag gedaan hebben en waarvan de toegang
tot Nederland niet is geweigerd.37 Helaas blijkt hieruit dat de
ongedocumenteerden geen vrijwilligerswerk mogen uitvoeren.
Regulier onderwijs
Regulier onderwijs is geen mogelijkheid voor ongedocumenteerden in
Nederland. Terwijl art 26 UVRM aangeeft dat iedereen recht heeft op
onderwijs. Toch is er een opening voor het volgen van vakopleidingen en
onderwijs op het mbo. Er is kwijtschelding mogelijk voor het collegegeld van
het mbo.38 Het volgen van een mbo-studie is dus mogelijk voor de
ongedocumenteerde, mits dit geregeld kan worden met de school. De mboschool kan het ontvangen bedrag, voor de inschrijving van de
ongedocumenteerde, terug moeten betalen als ze betrapt worden. Dit geldt
echter niet voor het hoger onderwijs, hier worden namelijk extra voorwaarden
aan verbonden. Er is dus geen mogelijkheid tot het volgen van een gehele
hbo- of wo-studie. Omdat het reguliere onderwijs officieel verboden is, zal ik
BBB+B niet adviseren om aan regulier onderwijs, als dagbesteding te
beginnen. Tenzij dit gedoogd gaat worden bij de lokale overheid.

3.3 Mogelijkheden
Uitzonderingen
Er staan veel uitzonderingen in de Wav en Bwav op het tewerkstellingsverbod
van artikel 2 lid 1 Wav. Echter zijn deze uitzonderingen voornamelijk gericht op
zakenreizigers waaronder bijvoorbeeld artiesten en au-pairs. Deze
uitzonderingen zijn helaas niet van toepassing op de doelgroep,
ongedocumenteerden. Toch zijn er een paar ingangen gevonden:
- Leerwerktraject of beroepsopleiding gestart voor 18e verjaardag;
- Cursussen en praktijkleertrajecten;
- Werken als zelfstandige;
- Aansturen op gedogen.
Leerwerktraject of beroepsopleiding gestart voor 18e verjaardag
In artikel 1f sub c Bwav is te lezen dat het tewerkstellingsverbod niet van
toepassing is op de ongedocumenteerde die voor het achttiende levensjaar is
gestart met een leerwerktraject of beroepsopleiding. Degene mag de
onbetaalde werkzaamheden, zoals een stage of werktraject, als de opleiding
afmaken. Er worden hiervoor wel specifieke eisen gesteld, die te lezen zijn in
artikel 1f sub c Bwav. Omdat de ongedocumenteerden vaak ouder zijn dan 18,
zal ik de specifieke eisen niet benoemen. Het heeft namelijk geen
toegevoegde waarde voor het advies aan BBB+B.
Cursussen en praktijkleertrajecten
Cursussen en praktijkleertrajecten mogen wel gegeven worden. De cursussen
en praktijkleertrajecten dienen echter wel te worden gefinancierd en
georganiseerd, meestal door de organisatie zelf. Als de cursussen of
praktijkleertrajecten gericht zijn op de praktijk, dan moet dit ook echt een
oefening zijn voor het aanleren van vaardigheden, het mag geen werk zijn.
37
38
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Verder is het voor de organisatie die de cursus of het praktijkleertraject
organiseert, verboden om de ongedocumenteerde in te schrijven of subsidie te
ontvangen daarvoor.39
Werken als zelfstandige
Dit is een manier om legaal de beperkingen te omzeilen.40 Het
tewerkstellingsverbod is namelijk gericht op het tewerkstellen door een
werkgever.41 Het verbod gaat daarom niet op als de ongedocumenteerde werk
voor zichzelf verricht of voor de eigen onderneming.42 Het belangrijkste aspect
waar de rechter een uitspraak om doet is of de ongedocumenteerde de
werkzaamheden heeft uitgevoerd met of zonder gezagsverhouding. Het gaat
er dus eigenlijk om of de ongedocumenteerde opdrachten krijgt om uit te
voeren voor een ander of dat degene eigen baas is. Als er opdrachten of
diensten worden uitgevoerd ten gunste van een ander dan kunnen ook de
klanten beboet worden. Hieronder leest u een voorbeeld van een uitspraak:
ECLI:NL:RVS:2018:278843
In de volgende uitspraak, is te lezen dat er twee keer een inval is gedaan door
de inspectie SZW. De eerste keer waren er twee ongedocumenteerden aan
het werk voor de werkgever. Tijdens de tweede inval waren de twee
ongedocumenteerden ook aan het werk, maar nu waren zij ZZP’ers. Zij zeiden
te werken voor zichzelf, maar het bleek dat ze alsnog onder de
gezagsverhouding stonden van de werkgever. Het feit dat ze nog onder
gezagsverhouding werkten, deed het feit dat ze ZZP’ers waren niet op. Ze
overtraden daarom alsnog art 2 lid 1 Wav.44 Ze werden beiden veroordeeld tot
het betalen van een boete.
Voorbeelden van werk als zelfstandige:
- Zzp’ers: als ongedocumenteerde kan gewerkt worden als zelfstandige.
Zo ook Patrícia, zij is ZZP’er en maakt bij particulieren in huis schoon.
Andere ongedocumenteerden die ZZP’er zijn werken bijvoorbeeld als
tuinman/-vrouw, klusser, oppasser of net als Patrícia in de
schoonmaakbranche.45 Eigenlijk dient iemand als ZZP’er minimaal te
beschikken over een verblijfsvergunning ‘arbeid als zelfstandige’. Het
positieve hieraan is dat als iemand geen verblijfsvergunning heeft,
degene deze ook niet kan verliezen.46 Dit is echter wel de minst aan te
raden optie van werken als zelfstandige;
- Verkopen van straatkrant/daklozenkrant: In art 2:6 van de Algemene
plaatselijke verordening Deventer is te lezen dat de verkoop van de
daklozenkrant noch collecteren noch venten is. Ongedocumenteerden
mogen daklozenkranten verkopen, zij hoeven en kunnen hier geen
vergunning voor aan vragen. In art 8.3 lid 2 Vb is namelijk te lezen dat
vreemdelingen geen aanspraak kunnen maken op het toekennen van
39
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vergunningen met betrekking tot onder andere markten, standplaatsen
en venten. Wel dienen de verkopers een identiteitsbewijs te krijgen van
de organisatie die de daklozenkranten aanbiedt. Hiermee kan
aangetoond worden dat zij officiële straatverkopers zijn;47
Verkopen van artikelen waarin gebruik wordt gemaakt van de
vrijheid van meningsuiting van de ongedocumenteerde: In art 2:6
van de Algemene plaatselijke verordening Deventer is te lezen dat hier
voorafgaand geen verlof voor nodig is. De ongedocumenteerde mag
dus zonder vergunning artikelen verkopen waarmee degene gebruikt
maakt van zijn vrijheid van meningsuiting;48
Venten/verkopen van goederen in de open lucht: De openbare orde
dient niet verstoord te worden.49 De verdere specifieke eisen voor het
venten in Deventer is te lezen in art 5:14 en 5:15 van de Algemene
plaatselijke verordening Deventer.50

Kanttekening werken als zelfstandige
Dit betekent echter niet dat er geen kanttekeningen zitten aan het
ondernemerschap.51 Er zijn namelijk regels voor het ondernemen. De
ongedocumenteerde zal zich van tevoren goed moeten inlezen in de belastingen arbeidsregelgeving, voor dat degene als zelfstandige begint. De
ongedocumenteerde zal dus administratie bij moeten houden en daarnaast
belasting moeten betalen.52
Toepassen werken als zelfstandige in praktijk
De organisatie die de ongedocumenteerde begeleid kan de
ongedocumenteerde ook begeleiden in het zijn van een zelfstandige. De
organisatie kan bijvoorbeeld materialen beschikbaar stellen, zodat de
ongedocumenteerde hier producten van kan maken en kan verkopen.53 De
organisatie kan ook bijvoorbeeld via een partner een veilige ruimte ter
beschikking stellen zodat de ongedocumenteerde daar zijn producten kan
verkopen. Een voorbeeld van een veilige ruimte is bijvoorbeeld een kerk.
Hiervoor dient wel het bestemmingsplan van de locatie gecontroleerd te
worden, niet overal is verkoop namelijk toegestaan. De organisatie mag
daarnaast ook advies geven over hoe de ongedocumenteerde dingen aanpakt
betreffende het werken als zelfstandige.
Waar goed rekening mee moet worden gehouden is dat de
ongedocumenteerde eigen baas moet zijn. De organisatie mag dus niet
afdwingen wat, waar, wanneer en aan wie degene de producten verkoopt. Het
feit dat de ongedocumenteerde de winst zelf mag houden is ook een
onderbouwing dat de ongedocumenteerde het voor zichzelf doet.54
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De verkoopkring moet echter wel klein worden gehouden. Het liefst verkopen
aan mensen die de ongedocumenteerde kent, van het herkennen van het
gezicht tot de persoon beter kennen. Door de verkoopkring klein en beperkt te
houden blijft de omzet als het goed is laag.55 Hierdoor hoeft de
ongedocumenteerde zich niet in te schrijven bij het KVK.56
De route voor werken als zelfstandige werkt vooral goed als de
ongedocumenteerde zelf dingen kan en wil maken.57 Het is dus niet geschikt
om werk uit te voeren via de organisatie. De meest geschikte kans voor
ongedocumenteerden is om producten aan te bieden waarmee degene
gebruik maakt van zijn vrijheid van meningsuiting. Het verkopen van de
daklozenkrant is hier een voorbeeld van.
Aansturen op gedogen
Gedogen houdt in het bewust niet vervolgen van strafbare handelingen.58 Het
opportuniteitsbeginsel biedt ruimte voor gedogen. Het opportuniteitsbeginsel
houdt in dat van vervolging kan worden afgezien als daarmee een hoger
belang gediend wordt. Dit is te lezen in artikel 167 lid 2 Wetboek van
Strafvordering (hierna afgekort als WvSv). Als organisatie kan samengewerkt
worden met de lokale overheid om aan te sturen op gedogen. Als de lokale
overheid hiermee akkoord gaat, dan worden er geen sancties of boetes
opgelegd als de strafbare handeling zich voordoet.59 Dit kan bijvoorbeeld zwart
op wit worden gezet of er kan een mondelinge overeenkomst zijn. Er dient wel
goed afgetast te worden hoe ver de lokale overheid hierin mee wil gaan. Toch
blijft er altijd een kans op het krijgen van boetes. De overheid bestaat namelijk
niet uit een partij, er zijn bijvoorbeeld toezichthouders en rechters die zich niet
hoeven te houden aan het gedoogbeleid.
Om dit te laten werken is het belangrijk dat er op bestuurlijk en politiek niveau
draagvlak is voor het starten van dagbesteding. Om de landelijke overheid ook
zover te krijgen, is het belangrijk dat de lokale overheid zich uitspreekt over de
kwestie. Dit is bijvoorbeeld al in Utrecht en Amsterdam gebeurd.60 Daarnaast
is goed contact hebben met handhavers, zoals de inspectie SZW, een
belangrijke factor om het risico op een boete te verkleinen. Het belangrijkste in
dit kader is dus om de keuzes wat betreft dagbesteding mede te laten
afhangen aan de bereidheid van de lokale overheid. Verder is het goed om de
volgende dingen te overwegen als organisatie:
- Een boete pot te creëren;
- Projecten in fases onder te verdelen;
- Juridische ondersteuning bij de hand te hebben voor als er handhaving
komt.61

3.4 Risico’s
Risico’s overtreden Wav
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Zoals u hiervoor al hebt kunnen lezen is er een kans op het opgelegd krijgen
van een boete, wanneer de Wav wordt overtreden. De inspectie SZW kan de
boete opleggen aan organisaties vanaf €4.000 per werkende
ongedocumenteerde. Er zijn daarbij ook boete verlagende of boete
verhogende omstandigheden, die de inspectie SZW zal beoordelen. Als de
inspectie SZW optreedt kan dat een heleboel geld kosten. Bij politieke steun
en op basis van de voorbeelden in andere steden blijkt dat de pakkans klein
is.62 Maar als het wel gebeurt, zijn de gevolgen vrijwel niet te overzien. De
inspectie SZW houdt de inspecties bij en maakt dat bekend op het internet.
Dat is te vinden op de website: https://www.inspectieresultatenszw.nl/
De inspectie SZW kan naast het opleggen van een boete ook een
waarschuwing geven of een bevel geven om de werkzaamheden voor
maximaal drie maanden te staken. De inspectie SZW mag ook goederen in
beslag nemen, bijvoorbeeld goederen die een ongedocumenteerde heeft
gemaakt en wilde verkopen. De politie kan ook ingeschakeld worden door de
inspectie SZW.
Daarnaast loopt de ongedocumenteerde het risico op vreemdelingendetentie
en het aanzetten tot gedwongen terugkeer. Hoe zichtbaarder de doelgroep is,
hoe meer de kans hierop stijgt. Maar dit is geen nieuw risico, dit risico dragen
de ongedocumenteerden altijd met zich mee.

3.5 Deelconclusie
Er zijn gelukkig een paar mogelijkheden gevonden in de wet- en regelgeving.
Hieronder leest u de verschillende mogelijkheden die gevonden zijn:
- Ongedocumenteerden die voor het 18e levensjaar met een opleiding
zijn begonnen mogen de stages die vanuit de opleiding vereist zijn,
uitvoeren en afmaken;
- De organisatie kan zelf praktijkleertrajecten of cursussen organiseren
en financieren. De praktische werkzaamheden mogen alleen gedaan
worden voor het leren en het oefenen van een vaardigheid;
- Ongedocumenteerden mogen eigen baas zijn. In dit geval bieden zij als
zelfstandige, producten aan. De organisatie kan de
ongedocumenteerde helpen met bepaalde middelen of faciliteiten zodat
de ongedocumenteerde als zelfstandige kan opereren.
Ongedocumenteerden mogen echter absoluut niet werken in opdracht
of onder instructie van een ander. Deze mogelijkheid ga ik niet
adviseren voor BBB+B, het is verstandiger om het te houden bij zaken
die echt volledig mogen. Deze mogelijkheid speelt toch met de regels
van de wet, waardoor er een kans is op risico’s. Daarnaast wagen de
LVV’s zich ook niet aan deze keuze. Deze optie is bijvoorbeeld wel een
mogelijkheid als de ongedocumenteerde volledig uitgeprocedeerd is en
toch in Nederland wil blijven;
- De overheid aansturen op gedogen in het kader van dagbesteding
creëren voor de ongedocumenteerden. Het hangt af van de bereidheid
van de politiek of er akkoord wordt gegaan met het gedoogbeleid.
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Hoofdstuk 4: Activeringsmogelijkheden

4.1 Deelvraag
Welke activeringsmogelijkheden zijn er volgens bestaande literatuur en
volgens de LVV’s voor ongedocumenteerden?
Om te weten welke activeringsmogelijkheden er zijn, is het allereerst belangrijk
om de definitie van activeren weer te geven. De definitie die ik daarvoor zal
gebruiken is: het in beweging brengen van mensen. Het activeren van mensen
staat nauw in verband met motivatie, waardoor ik me ook zal verdiepen in
theorie rondom motivatie. Het creëren of hebben van motivatie is belangrijk om
in beweging te komen. Eerst zal ik de deelvraag beantwoorden d.m.v.
bestaande literatuur te gebruiken en daarna zal ik de deelvraag beantwoorden
d.m.v. de interviews.

4.2 Beantwoording deelvraag d.m.v. bestaande literatuur
Waarom activering?
Activering richt zich op het stimuleren en ondersteunen van mensen om
(maatschappelijk) actief te worden.63 De motivatie kan per persoon verschillen.
Enkele voorbeelden van waarom mensen actief willen worden:
o Waardering krijgen van een ander
o Erbij kunnen horen
o Positief bijdragen
o Anderen ontmoeten
o Sociale contacten opbouwen
o Afgeleid worden van problemen
o Een dag structuur krijgen
o Zelfstandiger worden
4.2.1 Intrinsieke en extrinsieke motivatie
Er zijn twee verschillende soorten motivatie. Intrinsieke motivatie houdt in dat
iemand iets leuk vindt om te doen. Degene hoeft daar dus geen beloning voor
te krijgen, denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk doen of een hobby
uitoefenen. Degene vindt het leuk en hoeft er geen geld mee te verdienen.
Dan hebben we nog de extrinsieke motivatie. Dit is de motivatie die van
buitenaf komt. Het gedrag wat degene laat zien is dan gericht op het externe
resultaat.64 Het resultaat kan bijvoorbeeld geld of een compliment zijn. Als
iemand zijn baan niet leuk vindt zal diegene zijn motivatie vooral richten op het
geld wat degene ermee verdient. Extrinsieke motivatie is echter van kortere
levensduur, op een gegeven moment wil ieder toch op zoek gaan naar de
intrinsieke motivatie in zichzelf.
4.2.2 Zelfdeterminatietheorie
De zelfdeterminatietheorie (hierna afgekort als ZDT), ook wel
zelfbeschikkingstheorie genoemd, is ontwikkeld door de psychologen Deci en
63
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Ryan.65 De theorie gaat ervan uit dat mensen proactief hun omgeving
vormgeven. De mens is gericht op integratie en groei. Dit gebeurt echter alleen
als de mens zich in een stimulerende omgeving bevindt.66 Het is in die
omgeving belangrijk dat er aan de volgende drie basisbehoeften wordt
voldaan:
1. Verbondenheid: Heeft de cliënt voldoende positieve relaties om zich
heen, waar hij eventueel op terug kan vallen;67
2. Autonomie: De wens om zelf vrij te kunnen beslissen. Het is dus niet
wenselijk als iemand onder druk wordt gezet door anderen;68
3. Competentie: De behoefte om zich bekwaam te voelen voor wat
degene wil bereiken. Als iemand zich bekwaam voelt, zal de persoon
ook meer zelfvertrouwen hebben. Dat heeft weer een positieve invloed
op de stemming van degene.69
4.2.3 De Roos van Leary
De Roos van Leary is een cirkel welke bestaat uit twee assen, de verticale en
de horizontale as. De horizontale as geeft de termen, tegen (opstandig en
aanvallend) en samen (meewerkend en helpend) aan. Waarbij tegengedrag,
tegengedrag oproept en samen-gedrag, samen-gedrag oproept.70 De verticale
as gaat over de mate van dominantie waarbij boven-gedrag dominant is en
onder-gedrag onderdanig is. Bij de verticale as zijn ze complementair aan
elkaar. Bij deze as lijdt onderdanig gedrag namelijk tot dominant gedrag en
andersom. Het gedrag van de ene, beïnvloedt dus altijd het gedrag van de
ander. Door de Roos van Leary in te zetten kan iemand het gedrag van de
ander beïnvloeden, door middel van het eigen gedrag aan te passen.71 De
Roos van Leary is te zien in figuur 2.
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Figuur 2 De Roos van Leary
(Bron: 123management)72
4.2.4 Motiverende gespreksvoering
Het doel van BBB+B is het zelfredzaam maken van de bewoners. De vraag
hierbij is alleen: hoe krijgt BBB+B de bewoner zelf in beweging? Het motiveren
van de bewoner helpt hierbij. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat
motiverende gespreksvoering ondersteunt in het vergroten van de kans op
werkelijke en blijvende gedragsverandering.73
Met motiverende gespreksvoering is het de bedoeling dat de cliënt intrinsiek
gemotiveerd raakt, om zijn gedrag te veranderen. In de gesprekken houdt de
medewerker rekening met wat de cliënt wilt en voelt. Degene hoort aan wat de
cliënt zelfstandig al kan en wat degene zelf wil. Motiverende gespreksvoering
wordt ook wel door Miller en Rollnick omschreven als “Een op samenwerking
gerichte gespreksstijl die iemands motivatie en bereidheid tot verandering
versterkt.”74 Wanneer gebruik gemaakt wordt van de motiverende
gespreksvoering, is het belangrijk dat er gelijkwaardigheid tussen de
professional en de cliënt is. Het veranderen van het eigen gedrag is lastig,
maar als degene het wil, dan kan het bereikt worden.
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Reparatiereflex
Een valkuil voor dienstverleners is de zogenoemde ‘reparatiereflex’. Dit is de
neiging om iemand te helpen door middel van oplossingen aan te dragen of
adviezen te geven.75 Dit wekt vaak bij de cliënt weerstand op. Hoe meer de
medewerker de oplossingen wil laten doordringen, des te meer zal de cliënt
het tegenovergestelde willen. Ook vergeet de medewerker hiermee de
basisbehoefte ‘autonomie’ van de ZDT. Als de cliënt zelf om advies vraagt,
mag dat natuurlijk wel gegeven worden.
Ambivalentie
Dit is het begrip als iemand tegenstrijdige gevoelens voelt tegenover een
gedragsverandering. Dit heeft iedereen wel eens. Iemand wil bijvoorbeeld
vaker naar de sportschool om conditie op te bouwen. Degene overziet zowel
de voor- en nadelen van het gaan naar de sportschool. Als degene naar de
sportschool gaat, kan degene echter niet de hele avond op de bank hangen.
Vaak speelt dit dilemma zich af in het hoofd. Het is goed om dit te bespreken
zodat schuld- of schaamtegevoelens kunnen verdwijnen.76
Cognitieve dissonantie
Het gedrag wat iemand laat zien is een gevolg van de gevoelens en
gedachten. Als het gedrag, de gevoelens of de gedachtes het niet met elkaar
eens zijn dan wordt deze situatie als onprettig ervaren. Mensen proberen dit
gevoel te veranderen, door het eigen gedrag of de eigen gedachtes aan te
passen. Hierdoor voel iemand zich comfortabeler in de situatie.77
Wat hier ook een rol bij speelt is discrepantie. Dit is het verschil tussen wat
iemand belangrijk vindt om te doen en wat iemand daadwerkelijk doet. Als dit
ontdekt wordt door de persoon, kan dit een aanleiding zijn om het gedrag te
veranderen.
Beslissingsbalans
Als de cliënt niet wil veranderen, omdat degene zowel de voor- als de nadelen
inziet van gedragsverandering is het handig om een beslissingsbalans te
maken. Dit is een tabel waar de voor- en nadelen van het niet veranderen en
het wel veranderen in beschreven worden. Het is belangrijk dat de cliënt zelf
zijn voor- en nadelen benoemt. Voor een voorbeeld van de beslissingsbalans
verwijs ik u naar figuur 3.
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Figuur 3 De beslissingsbalans
(Bron: Dezeure, Meganck & Victoir 2007)78
Samenwerking of coöperatie
Het is belangrijk dat de medewerker, de cliënt ziet als de expert van zijn eigen
leven. De meningen of bedenkingen die de medewerker heeft over de cliënt
zijn leven, kunnen daarom beter niet uitgesproken worden. Motiverende
gespreksvoering is daarom een manier om de eigen bronnen en motivatie van
de cliënt te activeren voor verandering. Het is bijvoorbeeld handig als er
samen een gespreksagenda wordt gemaakt, zo worden dingen besproken die
beide partijen belangrijk vinden.79
Acceptatie
Het is belangrijk dat de medewerker accepteert hoe de cliënt is en open staat
voor zijn leef- en denkwijze. Dit betekent echter niet dat de medewerker al zijn
daden, dient te accepteren. Zolang de medewerker intrinsiek nieuwsgierig is
naar de leefwereld van de cliënt, dan zit degene vrijwel altijd goed. Geef de
cliënt daarnaast ruimte voor autonomie, zodat degene zelf keuzes kan
maken.80
Compassie
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Compassie hebben houdt in dat de medewerker de behoeften van de ander
vooropstelt.81 De medewerker zet zich hierbij actief in voor het welzijn van de
ander.
4.2.5 Processen van motiverende gespreksvoering
4.2.5.1 Engageren
Dit is het proces waarbij twee partijen elkaar leren kennen en een werkrelatie
aangaan. De ideale werkrelatie wordt gekenmerkt door respect en
vertrouwen.82 Probeer het vertrouwen te winnen van de cliënt omdat de cliënt
zich open dient te stellen. De cliënt kan wat zenuwachtig zijn, probeer degene
dan op zijn gemak te stellen. Wanneer de cliënt zich bij de medewerker op zijn
gemak voelt, kan hij makkelijker kwetsbare dingen delen.
4.2.5.2 Focussen
De volgende fase is focussen, op datgene waar de cliënt voor komt. Vraag na
wat degene belangrijk vindt en ga op zoek naar zijn intrinsieke motivatie.83
4.2.5.3 Ontlokken
De medewerker probeert iets bij de cliënt te ontlokken. Iedereen is namelijk
altijd wel gemotiveerd voor iéts. Ieder mens heeft namelijk eigen waarden,
dromen en persoonlijke doelen.84 Het is de uitdaging van de medewerker om
hierbij aan te sluiten, dat kan soms lastig zijn. Gelukkig is er altijd wel een
reden waarom de cliënt naar de afspraak komt. Als de medewerker hierachter
weet te komen, dan kan de medewerker de cliënt vaak met die reden
motiveren.
Ontlokken is de kern van motiverende gespreksvoering. De medewerker gaat
de verandermotieven aan de cliënt zelf, ontlokken. Dit houdt in dat de
medewerker, de cliënt zelf argumenten voor verandering laat opnoemen. De
medewerker dient zijn eigen argumenten voor zich te houden, want deze
werken vaak averechts. Zoek naar de beweegredenen van de cliënt om te
veranderen. Om te kunnen ontlokken, is verandertaal belangrijk om te
herkennen.85 Verandertaal houdt in dat uitspraken van de cliënt wijzen richting
verandering. De verandertaal zal wel afwisselen met ambivalentie, het is de
kunst van de medewerker om de ambivalentie bij de persoon op te lossen.
4.2.5.4 Plannen
Als de cliënt bereid is om zichzelf te veranderen, zal er meer gepraat gaan
worden over hoe de verandering plaats gaat vinden. De plannen kunnen beter
met kleine stapjes genomen worden omdat ieder succes telt.86 Door het
succes, wordt de bereidheid om te veranderen alleen maar vergroot.
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4.2.5.5 Fases van gedragsverandering
1. Voorbeschouwing
In deze fase beseft de cliënt nog niet dat er een probleem is, waardoor degene
ook niet aan gedragsverandering denkt. Anderen merken wel dat de cliënt een
probleem heeft. Het is niet de bedoeling dat de medewerker, de cliënt gaat
overtuigen van het feit dat hij een probleem heeft.87 De medewerker kan de
cliënt beter stimuleren om na te denken over de situatie waar degene in zit:
waar degene last van heeft en welke risico’s degene loopt. De medewerker
blijft objectief en geeft alleen feiten weer.
2 Overpeinzen/overwegen
In deze fase wordt de cliënt zich bewust van het probleem en overweegt
degene om te veranderen.88 Hij denkt hierbij aan de voor- en nadelen van
verandering. Het is verstandig om op dit moment de beslissingsbalans in te
zetten. Bespreek met elkaar de voor- en nadelen van veranderen. Probeer
verder uit te zoeken hoe de cliënt kan experimenteren met de nieuwe
gewenste verandering.
3 Besluitvorming
In deze fase besluit de cliënt om te veranderen, of juist niet. Als de cliënt niet
wil veranderen, stapt degene uit het proces van gedragsverandering.89 Het
proces begint dan weer bij stap 1. Maar als de cliënt wel wil veranderen kan er
met de cliënt plannen gemaakt worden, over hoe degene de
gedragsverandering in stand gaat brengen. Dit kan het beste gebeuren door
kleine stapjes te nemen, die een succes gevoel opleveren.90
4 Actie
Hier probeert de cliënt het nieuwe gedrag uit. Als de actie succesvol was, krijgt
de cliënt meer zelfvertrouwen. Geef de cliënt complimenten voor het behaalde
succes.91
5 Consolidatie
De cliënt houdt het nieuwe gedrag vol. De verandering in het gedrag van de
cliënt blijft standhouden.92 Geef de cliënt vooralsnog complimenten met de
successen die degene behaald.
6 Definitieve verandering/terugval
Nu wordt de stap definitieve verandering bereikt. Echter kan het ook zijn dat de
cliënt terugvalt in het oude patroon. Praat hierover met de cliënt maar probeer
de cliënt geen schuldgevoel aan te praten. Het is een leermoment.93 De cliënt
kan hiervan leren en de draad weer oppakken. De meeste mensen doorlopen
de fases een aantal keer voordat de gedragsverandering blijvend is. Dit is
ergens goed omdat de cliënt kan leren van een terugval.
4.2.6 Gesprekstechnieken
Stel open vragen
Dit zijn vragen die meer opleveren. Bij open vragen gaat de cliënt namelijk
veel informatie vertellen.94 Bij gesloten vragen komt er maar een kort antwoord
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terug. Probeer in het gesprek dus veel open vragen te stellen en door te
vragen.
Luister reflectief
Reflectief luisteren, gaat verder dan alleen stil zijn. De medewerker doet
namelijk een poging om te raden wat iemand bedoeld of wat de achterliggende
gedachte is. De medewerker geeft terug wat degene net gehoord heeft en wat
degene eruit heeft geïnterpreteerd. De cliënt kan namelijk een andere
betekenis hebben van woorden. Door reflectief te luisteren, komt de
medewerker erachter of het over hetzelfde gaat. De medewerker kan een
gevoelsreflectie inbrengen, dit is een reflectie over het gevoel wat de cliënt
heeft.95 Bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat het je irriteert.’ Daarnaast kan de medewerker
een tweezijdige reflectie geven. Dit houdt in dat er zowel een voordeel als een
nadeel benoemd wordt in een zin en dit teruggeeft. De cliënt zal het waarderen
dat er ook rekening wordt gehouden met de nadelen waar degene tegenaan
loopt. Daarnaast kan de medewerker expres op een overdreven manier iets
teruggeven, over wat de cliënt heeft gezegd, of door het juist te onderschatten.
De cliënt zal hierop inhaken dat degene het niet zo heeft bedoeld, hier wordt
o.a. de emotie van de cliënt mee ontlokt.
Bevestigen
Door datgene wat de cliënt zegt te bevestigen, wordt er positief contact
opgebouwd. De cliënt weet daardoor dat de medewerker hem ondersteunt. De
medewerker spreekt daarnaast waardering uit over de sterke kanten van de
cliënt of over het feit dat hij gekomen is op de afspraak. De medewerker geeft
dus eigenlijk positieve feedback over zijn gedrag. Hierdoor zal het gewenste
gedrag vaker voorkomen. Een voorbeeld hiervan is: ‘Dat heb je goed
gedaan.’96
Samenvatten
Door datgene wat de cliënt vertelt samen te vatten wordt de cliënt geholpen
met het ordenen van zijn ervaringen.97 Geef echter niet te vaak een
samenvatting, dan kan het vervelend worden.
Manieren om verandertaal uit te lokken
Gelukkig kan de medewerker verandertaal uitlokken. Dit kan de medewerker
doen door er direct naar te vragen door middel van open vragen. Hiermee
wordt de cliënt uitgelokt om iets te zeggen over zijn redenen, noodzaak of
wens om te veranderen. De medewerker kan de cliënt ook sturen door
uitspraken te ontlokken over zijn motivatie. Deze vragen worden ook wel
ontlokkende vragen genoemd. Een belangenliniaal gebruiken is een goed
hulpmiddel om het belang van de cliënt, over het veranderen duidelijk te
maken. Bijvoorbeeld: ‘Op een schaal van 0 tot 10, hoe belangrijk vind je het
om te stoppen met alcohol drinken?’ Als de cliënt daar antwoord op geeft, kan
de volgende vervolgvraag gesteld worden: ‘Waarom niet een (of twee)
punt(en) lager?’
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4.2.7 Samenvatting gevonden literatuur
Er zijn verschillende theorieën en modellen die zijn uitgelegd, waaronder de
ZDT en de Roos van Leary. De theorieën en modellen zijn gericht op
gedragsverandering, groei en ontwikkeling. Door middel van de verschillende
theorieën te gebruiken kan de medewerker een zo goed mogelijke basis
neerzetten voor de cliënt waarin degene zijn gedrag kan veranderen. Het is
daarbij verstandig om gebruik te maken van de intrinsieke motivatie van de
cliënt.
Voor het toepassen van de motiverende gespreksvoering is het belangrijk om
verandertaal te ontlokken.98 Door de cliënt autonomie te geven waardoor hij
zelf redenen voor verandering zal aanvoeren, zal de cliënt sterker de wil
ervaren om te veranderen. Probeer te herkennen in welke fase van
gedragsverandering de cliënt zit, zodat de medewerker daarbij kan aansluiten
door middel van de benoemde technieken en interventies. Hoe meer de
medewerker oefent met motiverende gespreksvoering, hoe beter degene erin
wordt.

4.3 Beantwoording deelvraag d.m.v. interviews
4.3.1 Uitwerking thema’s
Op basis van codeboom:
1. Activering doelgroep
- Activeren
- Doelgroep aan zet
- Eigen keuze in dagbesteding
- Fiets
- Hulpmiddelen activering
- Motiverende gespreksvoering
- Niet weten wat de doelgroep wil
4.3.1.1 Activering doelgroep
Activeren
Bij binnenkomst van de ongedocumenteerde dienen medewerkers de
ongedocumenteerde gelijk al te activeren. Door middel van eigen kookspullen
te geven, eigen leefgeld en schoonmaaktaken geven die ze uit dienen te
voeren. De activering begint klein, maar alle activiteiten helpen. Als mensen
namelijk fysiek in beweging komen, gebeurt dit ook psychisch. Als de
ongedocumenteerde best goed Nederlands en/of Engels spreekt dan kan de
medewerker proberen om de ongedocumenteerde zelf te laten bellen naar
bijvoorbeeld de dokter. De meeste ongedocumenteerden vinden dit spannend.
Als dit lukt dan vergroot dit het zelfvertrouwen van de persoon. Daarnaast
wordt de persoon er ook zelfstandiger van, er dient namelijk altijd rekening
gehouden te worden met de kans dat ze een verblijfsvergunning krijgen.
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Als een ongedocumenteerde meerdere schoonmaaktaken vergeet, dan wordt
er een gesprek met degene aangegaan. De medewerker kan dan aangeven
dat er samen zorggedragen wordt voor het schoonmaken van het huis en dat
degene daar ook zijn verantwoordelijkheid in heeft. Bij de een kan de
medewerker heel direct aangeven wat degene dient te verbeteren en bij de
ander kan dit beter op een zachtere manier worden overgebracht. Probeer
erachter te komen waar het probleem ligt en waarom het niet lukt. Probeer dit
probleem dan op te lossen, voordat de medewerker iemand straft. Straffen kan
beter gebruikt worden als laatste redmiddel, als er niets anders meer bedacht
kan worden. Een straf is bijvoorbeeld een schoonmaakboete die kan worden
ingehouden bij de leefgeld uitbetaling. De schoonmaakboete bedraagt €0,50
tot €1 per niet uitgevoerde schoonmaaktaak.
Voordat de ongedocumenteerde aan een cursus meedoet, is het verstandig
om van tevoren te vragen of hij de cursus af kan maken. Het is namelijk zonde
als de ongedocumenteerde niet meer komt opdagen omdat er iets tussen
kwam wat hij van tevoren al aan kon zien komen.
De medewerker van de LVV, die zelf ongedocumenteerd is geweest, gebruikt
zijn verhaal om ongedocumenteerden te inspireren. Hij zegt tegen een
ongedocumenteerde dat degene positief moet blijven omdat degene nooit
weet wat er morgen kan gebeuren. Verder geeft hij aan dat iedere
ongedocumenteerde wel een droom heeft, van wat ze willen bereiken. Als de
medewerker het vertrouwen hebt gewonnen, dan zullen ze die droom delen.
Daar kan de medewerker iets mee, in het kader van dagbesteding.
Het is belangrijk om een ongedocumenteerde echt aan de hand mee te nemen
naar een dagbestedingsplek. Eén keer meegaan naar de dagbesteding, is
vaak te weinig. Het zou fijn zijn voor de ongedocumenteerde, als hij een paar
keer onder begeleiding naar de dagbesteding kan, tot hij daar zijn eigen plekje
heeft gevonden. Het is dus belangrijk dat de ongedocumenteerde zich
comfortabel voelt in de situatie, zodat hij er op een gegeven moment alleen
heen kan gaan. Dit is bijvoorbeeld een mooie taak voor vrijwilligers.
Het is goed om juist de ongedocumenteerden die zich onder de radar
bevinden, die vrijwel niks van zich laten horen, te benaderen. Zij hebben
namelijk vaak behoefte aan begeleiding en/of een dagbesteding. Geef dus niet
alleen de mensen die erom vragen aandacht, maar juist ook degene die
niemand benaderen. Het doel van de begeleiding is om de mensen uit de
passiviteit te halen en ze te laten kijken naar perspectief. Aan de hand van wat
degene wil (verblijfsvergunning in Nederland, terugkeer naar het land van
herkomst of her vesten in een ander land) kan er gekeken worden naar
mogelijkheden voor dagbesteding.
Waar het eigenlijk op neer komt is dat de medewerker mensen activeert door
met ze in gesprek te gaan. De medewerker kijkt naar wat de persoon wil en
wat er mogelijk is. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met de juridische
procedure. Daarnaast is het verstandig om de manier van begeleiding per
persoon aan te passen, omdat iedere ongedocumenteerde andere wensen
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heeft. Dit leert de medewerker met de tijd. Het onderhouden van het
persoonlijke contact is eigenlijk het belangrijkste.
Doelgroep aan zet
In Amsterdam zijn ze aan het kijken of de doelgroep zelf les kan geven aan
anderen of mee kan helpen bij het geven van een praktijkleertraject. Hier kan
er ook elke dag een ongedocumenteerde koken voor de groep die aanwezig
is. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om gastheer/vrouw te zijn.
In Eindhoven hebben enkele ongedocumenteerden filmpjes van zichzelf
gemaakt. Deze filmpjes worden ingezet door de medewerker die uitleg geeft
over de doelgroep ongedocumenteerden aan toekomstige ketenpartners.
In Utrecht bij Villa Vrede kan er elke dag een ongedocumenteerde warme
lunch maken voor de hele groep. Daarnaast is er de mogelijkheid om
gastheer/vrouw te zijn. Via het PAS-netwerk zijn er echter veel meer andere
mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk bij uiteenlopende
organisaties (zie onderdeel 2 van bijlage 2).
Eigen keuze in dagbesteding
Het is belangrijk dat de ongedocumenteerde zelf keuzes maakt in het kader
van dagbesteding. Wanneer ongedocumenteerden namelijk gepusht worden
richting een bepaalde dagbesteding, dan vallen ze eerder uit. Ze komen dan
bijvoorbeeld niet meer opdagen. Terwijl mensen die zichzelf aanmelden, zij
zijn gemotiveerd en vinden het leuk waardoor ze blijven komen. Omdat de
ongedocumenteerden omringt zijn door hulpverlening en daarnaast door
meerdere mensen begeleid worden, hebben ze vaak zelf de regie niet meer in
handen. Het is daarom belangrijk om een beetje regie terug te geven, in de
vorm van, dat ze zelf een keuze kunnen maken in wat voor dagbesteding ze
willen.
Fiets
In Rotterdam haalt de medewerker van de LVV, fietsen voor de
ongedocumenteerden als ze de fietslessen goed hebben gedaan. De fiets
haalt hij meestal voor €50 tot €60. Hierdoor kunnen de ongedocumenteerden
wanneer ze willen fietsen, dit is een activiteit en een sport. Daarnaast kunnen
ze de fiets ook nog eens gebruiken als vervoersmiddel. Dat gaat wat sneller in
vergelijking tot de benenwagen. Met het hebben van een fiets kan de
ongedocumenteerde zichzelf activeren.
Hulpmiddelen activering
Er zijn ongedocumenteerden die gesloten van houding zijn en daardoor
vastzitten in de eigen gedachtes. Deze personen willen niet geactiveerd
worden, omdat ze bijvoorbeeld te veel met de eigen problemen bezig zijn. Een
hulpmiddel die een medewerker van een LVV gebruikt hiervoor is om zijn
eigen verhaal te vertellen. Hij is zelf een aantal jaar ongedocumenteerd
geweest en kan dus meepraten over de situatie. Als de ongedocumenteerde
dit weet van de medewerker, dan willen ze wel praten met betreffende
medewerker. Het is natuurlijk fijner om iets te vertellen tegen iemand die het
echt begrijpt omdat degene iets soortgelijks heeft meegemaakt.
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In Utrecht maken ze een portfolio van elke ongedocumenteerde. Hier staat in
wat de mensen gedaan hebben, wat voor diploma’s ze hebben en wat voor
certificaten ze hebben ontvangen. Maar natuurlijk ook wie degene is, hoelang
degene al in Nederland is en waarom degene ongedocumenteerd is. Het is
dus feitelijk een samenvattend overzicht van de persoon. Verder willen ze in
Utrecht een schaal maken waarop de mate van zelfstandigheid zichtbaar
wordt per ongedocumenteerde. De schaal loopt van één tot en met vijf. De vijf
geeft hierbij aan dat de persoon erg zelfstandig is en dus weinig begeleiding
nodig heeft. De één geeft aan dat de persoon veel begeleiding nodig heeft en
dus weinig zelfstandig is.
Bij de organisatie Vila Vrede in Utrecht maken ze gebruik van drie pijlers.
Ø Pijler 1: Dagbesteding is één op één, heel laagdrempelig zoals
wandelen met een buddy. Dit zijn kleine stapjes.
Ø Pijler 2: Is de dagbesteding al wat moeilijker. Denk hierbij aan het
volgen van Nederlandse les of fietsen leren repareren. Dat gaat
weer een stapje verder.
Ø Pijler 3: De ongedocumenteerde is klaar voor de ultieme
dagbesteding. Bijvoorbeeld meedoen aan een praktijkleertraject of
een cursus.
Het verschilt per ongedocumenteerde waar degene behoefte aan heeft. Voor
de een is iets om even van gedachte te veranderen al voldoende. Anderen
hebben behoefte aan meer.
Motiverende gespreksvoering
Bij de LVV in Groningen zetten ze soms motiverende gespreksvoering in. Die
vorm van gespreksvoering is wel op het boekje hulpverlening gericht en is
daardoor niet altijd inzetbaar. Als de medewerker van de LVV bijvoorbeeld een
gesprek heeft met een ongedocumenteerde en een tolk, omdat degene niet
goed Nederlands kan praten dan wordt het lastig om motiverende
gespreksvoering in te zetten. Het kan dus niet bij elke ongedocumenteerde
worden ingezet. Het is de kunst om aan te voelen als medewerker hoe tegen
een persoon gepraat moet worden. De medewerker dient dus gewoon
maatwerk te leveren.
Niet weten wat de doelgroep wil
Veel ongedocumenteerden willen iets doen, maar weten soms niet wat ze
willen doen. Het begint meestal bij vragen stellen wat ze willen doen en wat ze
bijvoorbeeld vroeger leuk vonden om te doen. Als ze hier geen antwoord op
kunnen geven, dan noemt de medewerker van de LVV vaak de mogelijkheden
op die er al zijn. Meestal zitten er dan dingen tussen waar de persoon
geïnteresseerd in is.
Als degene dan nog niet weet wat hij wil doen, dan geeft de medewerker van
de LVV vaak een advies om een algemene cursus te volgen. Deze cursussen
zijn vaak nuttig voor elk. Doordat de persoon een algemene cursus volgt, zoals
de cursus toekomst oriëntatie, komt de persoon er dan vaak achter waar zijn
interesse ligt voor zijn keuze in verdere dagbesteding. Soms is het advies voor
de hand liggend. Als er bijvoorbeeld een nieuwe ongedocumenteerde
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binnenkomt die geen woord Nederlands spreekt, dan sturen ze degene naar
de Nederlandse les. Dat is voor degene dan stap één.

4.4 Deelconclusie
Zowel in de opgezochte theorie als in de interviews is naar voren gekomen dat
het belangrijk is om de cliënt regie te geven. De cliënt kan zijn autonomie
gebruiken voor het kiezen van dagbesteding of voor wat degene wil in het
kader van activering. Wat verder overeenkomt tussen de theorie en de
interviews, is dat bij de cliënt de intrinsieke motivatie opgezocht moet worden.
Dit zodat de cliënt gemotiveerd blijft om te gaan naar de dagbesteding of om
zijn doelen te behalen in het kader van activering. Wat het belangrijkste is, in
het kader van activering, is het geven van voldoende begeleiding aan de
ongedocumenteerden.
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Hoofdstuk 5: LVV’s en dagbesteding

5.1 Deelvraag
Op welke wijze bieden de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen
dagbesteding aan ongedocumenteerden?

5.2 Uitwerking thema’s
Op basis van codeboom:
1. Samenwerken met ketenpartners
- Doorverwijzen naar ketenpartners
- Leger des Heils
- Life Goals
- Rode Kruis
2. Dagbesteding
- Vraag naar dagbesteding
- Activiteiten
- Cursussen
- Praktijkleertrajecten
- Sport
- Vrijwilligerswerk
- Workshops
- Regulier onderwijs
- Opsomming aangeboden dagbesteding
3. Belemmerende factoren
- Andere wereld
- Moeilijk geactiveerd kunnen worden
- Onbekendheid doelgroep
4. Het organiseren van dagbestedingsactiviteiten
- Mede mogelijk gemaakt door
- Bekostiging onderwijs
- Betaalde krachten
- Vrijwilligers
5. Meningen
- Spelen met de regels
- Tips
5.2.1 Samenwerken met ketenpartners
Doorverwijzen naar ketenpartners
Er wordt vaak doorverwezen naar organisaties die zich ook inzetten voor
ongedocumenteerden, deze organisaties bieden vaak activiteiten en
cursussen aan. In samenwerken zit kracht. Als een organisatie samenwerkt
met andere organisaties is er meer mogelijk om dagbesteding vorm te geven.
Er wordt vaak samengewerkt met buurthuizen en huiskamers, die activiteiten
aanbieden waar ongedocumenteerden aan mee mogen doen. Veel
hulpverleningsorganisaties staan daarnaast open voor ongedocumenteerden.
Hieronder wordt de samenwerkingsrelatie met een paar landelijke
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organisaties, die zich inzetten voor de doelgroep ongedocumenteerden,
uitgelegd. Er zijn verder nog meer lokale organisaties die klaarstaan voor
ongedocumenteerden, maar dit is niet van belang voor het onderhavige
onderzoek.
Leger des Heils
Het Leger des Heils is een organisatie die meerdere keren genoemd is in de
afgenomen interviews. Het Leger des Heils biedt praktijkleertrajecten aan, via
initiatief 50|50, waar ongedocumenteerden aan mee mogen doen. Deze
praktijkleertrajecten kosten wel geld. De gemeente Utrecht financiert tien
praktijkleertrajecten. Terwijl in Rotterdam, dient ROS zelf zijn
praktijkleertrajecten te financieren.
Life Goals
Stichting Life Goals is een organisatie die meerdere keren genoemd is in de
afgenomen interviews. Stichting Life Goals maakt sport toegankelijk voor alle
kwetsbaren in de samenleving, waaronder de ongedocumenteerden. Sport
kan mensen in beweging krijgen, letterlijk en figuurlijk.
Rode Kruis
Het Rode Kruis is een organisatie die meerdere keren genoemd is in de
afgenomen interviews. Het Rode Kruis biedt een EHBO-cursus aan, waar een
ongedocumenteerde een certificaat voor kan ontvangen. Daarnaast kan het
Rode Kruis een Life Skills workshop geven. Hier wordt verteld hoe de
ongedocumenteerde om kan gaan met stress, trauma en hoe ze gezond
kunnen leven. Bovendien komen er op de LVV-locatie in Groningen
vrijwilligers langs van het Rode Kruis, om samen een op een, met een
ongedocumenteerde te wandelen.
5.2.2 Dagbesteding
Vraag naar dagbesteding
Er is veel vraag naar dagbesteding. Er is meestal meer vraag dan aanbod. Er
wordt gekeken waar de doelgroep behoefte aan heeft en dan kan er daarvoor
bijvoorbeeld een project opgezet worden of er kan aangesloten worden bij een
bestaand initiatief.
Activiteiten
De meeste activiteiten zijn niet frequent gepland. De activiteiten vinden dus af
en toe plaats. Toch zijn er enkele activiteiten die wel frequent gepland worden.
Hieronder valt het koken en het schoonmaken. Het koken voor een groep, op
plekken zoals een huiskamer, dient elke dag gedaan te worden, waarin de
persoon afwisselt. Ook zijn er schoonmaaktaken die verricht dienen te worden
door ongedocumenteerden. Dit zijn de frequente activiteiten.
Cursussen
Er zijn cursussen die de LVV’s zelf bedenken en uitvoeren. Maar er zijn ook
ketenpartners die cursussen opzetten, waarbij ongedocumenteerden welkom
zijn. De meeste cursussen duren 10 weken lang, één of twee keer per week.
Er zijn ook enkele uitschieters waarbij een cursus bijvoorbeeld 16 weken duurt.
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Het ligt aan de cursus hoelang het duurt. Bij sommige cursussen valt er meer
te leren waardoor de cursussen langer duren dan andere. Alleen de basis van
het vak wordt aangeleerd.
Praktijkleertrajecten
Praktijkleertrajecten zijn een soort cursussen waar de ongedocumenteerden
een praktisch vak leren, als basis voor de toekomst. Deze plekken worden
voornamelijk aangeboden door, het initiatief 50|50, van het Leger des Heils.
De praktijkleertrajecten kosten geld en duren tussen de drie en zes maanden.
Een voorbeeld van een praktijkleertraject van het Leger des Heils is 50|50
Wood. Hier leren ze alles over hout en houtbewerking. Een
ongedocumenteerde die hieraan meedoet mag twee keer in de week een
dagdeel naar 50|50 Wood. Met een praktijkleertraject wordt de
ongedocumenteerde wat meer uitgedaagd dan alleen met het volgen van een
cursus. Zo heeft de ongedocumenteerde al eens een vogelhuisje gemaakt.
Sport
Meestal wordt er op een laagdrempelige, niet frequente manier gesport. Vaak
organiseren de LVV’s zelf sportmogelijkheden, maar er wordt ook
samengewerkt met ketenpartners in het kader van sport.
Vrijwilligerswerk
Op de meeste LVV-locaties kan er geen vrijwilligerswerk verricht worden. In
Amsterdam is er wel wat mogelijk. Denk hierbij aan koken voor de doelgroep,
het uitvoeren van schoonmaaktaken of het spelen van gastvrouw/heer voor de
bezoekers. Verder zijn ze in Amsterdam aan het kijken of er enkele
ongedocumenteerden mee kunnen helpen met het geven van les voor de
praktijkleertrajecten die ze zelf aanbieden. In Utrecht kan er via het PASnetwerk wel van allerlei soorten vrijwilligerswerk uitgevoerd worden (zie bijlage
2 onderdeel 2).
Workshops
Er zijn enkele workshops die op niet-frequente basis worden gegeven. De
workshops zijn eenmalig en duren dus meestal een paar uur.
Regulier onderwijs
Met het regulier onderwijs wordt bedoeld het volgen van een mbo-, hbo- of woopleiding. Niet iedere ongedocumenteerde komt hiervoor in aanmerking. Vaak
stellen LVV’s een aantal eisen. Er kan vereist worden dat de
ongedocumenteerde een goede taal- en/of vakkennis heeft. Daarnaast kan de
leeftijd van de ongedocumenteerde een rol spelen. Er zijn vaak maar weinig
plekken beschikbaar, ondanks dat veel ongedocumenteerden onderwijs willen
volgen. Verder zijn er online ook verschillende mogelijkheden tot het volgen
van onderwijs. Via Kiron, een Duitse universiteit speciaal voor vluchtelingen,
kunnen ongedocumenteerden gratis online een vak volgen in het Engels.
Opsomming aangeboden dagbesteding
Het verschil tussen een cursus, praktijkleertraject en regulier onderwijs is niet
altijd helemaal duidelijk. Naar mijn idee heeft elke LVV een ander interpretatie
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van opleiding, praktijkleertraject en cursus. Vandaar dat ik alle
dagbestedingsmogelijkheden zal benoemen, zonder ze in een specifiek hokje
te plaatsen. De mogelijkheden die het PAS-netwerk in Utrecht aanbiedt, is te
uitgebreid om één voor één hieronder te gaan benoemen (zie bijlage 2
onderdeel 2). Hieronder kunt u alle dagbestedingsmogelijkheden van de LVV’s
of ketenpartners lezen zonder dat het onder een specifiek kopje is geplaatst:
• ‘Hoe start ik een eigen bedrijf’
• Meubelmaker
training
• Muziekklas
• (Bord)spelletjes doen
• Naaicursus
• Alfabeteringscursus
• Naaien
• Anti-stress praatgroep
• Nagellak opdoen
• Automonteur
• Nederlandse les
• Bijbelstudie
• Online-onderwijs
• Computercursussen
• Opleidingstraject sport
• Cosmetica aanbrengen
• Personal training
• Creatieve workshop
• Persoonlijk leiderschap
• EHBO-cursus
• Pingpongen
• Elektra opleiding
• Regulier onderwijs
• Engelse les
• Schaatsen
• Entreeopleiding
• Schilderijen maken
• Estafette marathon
• Schildersopleiding
• Fiets
• Schoonmaaktaken
• Fietsenmaker
uitvoeren/schoonmaken
• Fietslessen
• Sociaal café
• Gastvrouw/heer zijn
• Sport en beweging
• Gezondheidsvoorlichting
• Sportdag
• Gitaarlessen
• Sportschool
• HACCP-opleiding
• Storytelling
• Hardloopcursus
• Stukadoor cursus
• Heftruck opleiding
• Taal café
• Hoogwerkerscursus
• Tassenmaker cursus
• Houtbewerking
• Toekomst oriëntatie training
• ICT-opleiding
• Traumaverwerking
• Installatie opleiding
• Tuinieren
• Kapperscursus/opleiding
• Visagie opleiding
• Keuken werken opleiding
• Vloggen
• Koken voor de doelgroep
• Voetballen
• Lascursus/opleiding
• Wandelen
• Life skills workshop
• Workshop basisrechten
• Metaalbewerking
• Zelf lesgeven
• Mobiliteit opleiding, in auto en
• Zwemlessen
fietstechniek
• Zwemmen
5.2.3 Belemmerende factoren
Andere wereld
Plannen hebben voor de toekomst is een ding van de westerse wereld en van
Nederland. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat ongedocumenteerden
plannen hebben voor de toekomst. Doordat Nederlanders plannen weten we
meestal wel waar het naartoe gaat. Het is een bepaalde drang naar controle.
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In veel herkomstlanden van ongedocumenteerden worden er geen plannen
gemaakt omdat de toekomst onzeker is of omdat de faciliteiten voor het
plannen er niet zijn. Nederlanders zijn daarnaast erg op de tijd en de klok
gesteld. Een afspraak om 15:00 is ook om 15:00 en geen minuut later. Te laat
komen kan vaak niet. In veel herkomstlanden van ongedocumenteerden wordt
er geen tijd afgesproken en komen ze wanneer ze willen.
Ongedocumenteerden zullen dus vaak moeten wennen aan deze nieuwe
levenswijze.
“Er moet een balans worden gevonden tussen
iemand zijn eigen gang laten gaan en degene
aansporen om iets te ondernemen.”99
Moeilijk geactiveerd kunnen worden
Er zijn ongedocumenteerden die niet geactiveerd kunnen worden doordat ze
bijvoorbeeld zwaar depressief en/of psychotisch zijn, waardoor ze simpelweg
niet veel kunnen doen. Ook zijn er ongedocumenteerden die al jaren niet uit
huis komen omdat ze bang zijn om opgepakt te worden. Deze groep is moeilijk
in beweging te krijgen. Toch is het goed als ze iets doen. De persoon laten
sporten of laten wandelen is goed en laagdrempelig. Dit deel van de doelgroep
heeft veel begeleiding nodig. Een medewerker zal de persoon moeten
begeleiden naar een dagbesteding. Vaak dient de medewerker er achteraan te
zitten om de persoon er vaker heen te krijgen. Maar de activering moet ook
gedeeltelijk uit de persoon zelf komen, ze kunnen de persoon namelijk niet
dwingen. Het is het beste als er een balans gevonden kan worden tussen
iemand zijn eigen gang te laten gaan en degene aansporen om iets te
ondernemen. Het belangrijkste is om in gesprek te gaan met degene en
erachter te komen waar het probleem vandaan komt. Dan kan gekeken
worden naar mogelijkheden om het probleem op te lossen.
Als de persoon de schoonmaaktaken weleens vergeet, dan wordt het gesprek
aangegaan met de persoon. Er wordt dan bijvoorbeeld gevragen hoe het komt
dat degene de schoonmaaktaken niet uit heeft kunnen voeren. Daarnaast kan
er uitgelegd worden dat er wordt verwacht dat er samen zorggedragen wordt
voor het schoonmaken. Als er geen gesprek is geweest dan krijgt de persoon
een schoonmaakboete, die wordt ingehouden bij de leefgeld-uitbetaling. De
boete bedraagt €0,50 tot €1 per niet uitgevoerde schoonmaaktaak.
Onbekendheid doelgroep
De doelgroep is vooralsnog vrij onbekend in de samenleving, waardoor ze ook
snel vergeten worden. Door nieuwe mensen van buiten de opvang te
ontmoeten kan de ongedocumenteerde zich gezien en gehoord voelen.
5.2.4 Het organiseren van dagbestedingsactiviteiten
Mede mogelijk gemaakt door
De volgende vraag rijst natuurlijk: hoe zet je de samenwerkingsverbanden op?
Wat ik uit de interviews heb opgehaald is eigenlijk heel simpel. Stel de
doelgroep voor aan de organisatie en vertel hoe weinig de doelgroep kan en
hoe gemotiveerd ze zijn. Als dat goed uitgelegd kan worden, dan zijn de
99

Quote interview medewerker Villa Vrede, zie onderdeel 2 van bijlage 2.

46

Nina IJsselstijn

Praktijkadvies

meeste mensen bereid om een plek te bieden. De mensen reageren daar vaak
positief verrast op, waardoor ze open gaan staan voor de doelgroep. Het is
daarnaast slim om filmpjes te laten zien waarin enkele ongedocumenteerden
iets over zichzelf vertellen.
Bekostiging onderwijs
In Amsterdam hebben ze een budget om mensen in te schrijven voor een
opleiding, voor het Nederlandse tarief. Ze krijgen van een aantal fondsen (o.a.
Oranjefonds, Stichting Doen, Haella en Kansfonds) geld om mensen in te
schrijven.
In Eindhoven zijn de opleidingen die gevolgd worden, gratis. Echter als de
leerling bijvoorbeeld een laptop of werkschoenen nodig heeft voor de
opleiding, dan worden die kosten wel via de LVV-pot betaald. Ook volgen
ongedocumenteerden cursussen voor de oude ambachten. Deze cursussen
worden gefinancierd door de LVV.
In Rotterdam is er een bedrag afgesproken met de Albeda academie, als
iemand een heel traject doet krijgt Albeda een bedrag. Het is niet veel, maar
daar betalen ze wel iets voor. Daarnaast probeert de medewerker soms
dingen gratis voor elkaar te krijgen. Bij de naailessen mogen
ongedocumenteerden gratis aanschuiven bij de lessen. Maar betalende
cursisten gaan altijd voor, dus als de lessen vol zitten, dan houdt het op. Bij de
computerlessen mag de medewerker als de klas bijna vol zit een persoon
sturen, die gratis de lessen mag volgen. Voor de praktijkleertrajecten van het
Leger des Heils dient ROS echter wel het volledige bedrag te betalen.
In Utrecht financiert de gemeente tien praktijkleertrajecten bij het Leger des
Heils.
Betaalde krachten
In Amsterdam worden de opgezette praktijkleertrajecten/cursussen gegeven
door betaalde krachten. Ze krijgen geen kapitaal, maar doordat ze wel betaald
worden hebben ze nu al bijna vijf jaar dezelfde docenten. Dat geld krijgen ze
vanuit de gemeente en fondsen, een combinatie van fiftyfifty. Voor dat een
deelnemer begint wordt er duidelijk gemaakt hoelang de cursus duurt en wordt
er verwacht dat de deelnemer blijft komen, juist omdat ze met betaalde
krachten werken.
In Utrecht maken ze gebruik van één betaalde kracht, de kapper die de
kapperscursus geeft. Soms zijn er wel projecten waar ze professionals voor
nodig hebben, die betalen ze dan. Ze zorgen dat dit binnen de subsidie past
van de gemeente of ze schrijven een extra fonds aan.
Vrijwilligers
In Amsterdam worden alleen het taal café en de Nederlandse les gegeven
door vrijwilligers. Ook is er een vrijwilliger die eenmaal per week vrijwillig kookt
en daarnaast maakt hij af en toe wandelingen met ongedocumenteerden.
Binnenkort wordt er ook een sociaal café georganiseerd door vrijwilligers.
In Eindhoven hebben ze maar liefst zeventig vrijwilligers. Nieuwe
ongedocumenteerden worden door een vrijwilliger begeleid in het wegwijs
maken in Eindhoven en daarnaast om te kijken wat de persoon wil gaan doen.
Verder gebruiken zij vrijwilligers om de ongedocumenteerden bij een
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dagbesteding te krijgen, ongedocumenteerden dienen hierin goed begeleid te
worden. Ook maken ze gebruik van cliëntbegeleiders, deze vrijwilligers worden
aangestuurd door betaalde krachten. Als betaalde krachten zien dat het met
een persoon niet goed gaat, dan sturen ze een cliëntbegeleider erop af. De
cliëntbegeleider begeleid en activeert de ongedocumenteerde.
In Groningen worden de Nederlandse en Engelse les georganiseerd en
gegeven door vrijwilligers. Tegenwoordig wordt die les middels een
videogesprek gegeven.
In Utrecht bij Villa Vrede is er een anti-stress groep die onder begeleiding staat
van vrijwilligers. Verder worden alle cursussen gegeven door vrijwilligers. De
vrijwilligers krijgen wel een vrijwilligersvergoeding daarvoor.
5.2.5 Meningen
Spelen met de regels
- In Amsterdam voelen ze zich niet verantwoordelijk om
ongedocumenteerden te begeleiden naar betaald werk of vrijwilligerswerk. Dat
is juridisch gewoon lastig en onmogelijk. Zolang iets een onderdeel is van een
cursus, dan kunnen ze het wel verantwoorden. Als de ongedocumenteerde
bijvoorbeeld helpt met het geven van een cursus dan kunnen ze het
onderbrengen als het praktijkonderdeel van dat traject, voor die persoon.
- In Eindhoven zijn er meerdere werkgevers die ongedocumenteerden
een werkplek willen bieden. De werkgevers geven hierbij ook aan dat ze de
boete wel betalen. Maar het is niet mogelijk, de boetes liegen er namelijk niet
om. De medewerker van de LVV sprak met iemand uit de gemeenteraad en
die had zicht op hoeveel ongedocumenteerden er werkten in de gemeente. De
persoon uit de gemeenteraad gaf aan dat als iedere ongedocumenteerde zou
moeten stoppen met werken, dat dan de hele horeca platligt. De medewerker
van de LVV is van mening dat de ongedocumenteerden gewoon een
werkvergunning dienen te krijgen.
- In Groningen geven ze aan dat vrijwilligerswerk en werken niet mag.
Toch zouden ze graag vrijwilligerswerk en een leerwerktraject mogelijk willen
maken, hier zijn ze nog mee bezig. Deze twee dingen zouden ze willen
opstellen in het kader van het perspectief van de ongedocumenteerde,
bijvoorbeeld terugkeer. Dat zal echt bijdragen aan iemands toekomst. Maar
voor nu kan het nog niet, ze lopen vaak tegen verzekeringen aan en
dergelijke.
- In Rotterdam spelen ze met de regels. Met de schildersopleiding
moesten de cursisten telkens dezelfde deur verven. De medewerker van de
LVV heeft toen bedacht om de meubels van de klant naar de school te
brengen. Op deze manier kon de cursist oefenen op andere objecten, dat mag
wel. Maar de cursist mag niet naar de klant gebracht worden. De
ongedocumenteerde mag wel getraind worden maar er mag geen
werkervaring gegeven worden. Toch is de medewerker van de LVV wel aan
het zoeken naar werkgevers die zeggen dat ze de boete willen betalen. De
medewerker van de LVV geeft aan dat hij het werken zelf voorzichtig aanpakt.
Het feit dat ze niet verzekerd zijn, is wel een lastig punt want stel dat het een
keer fout gaat.
- In Utrecht zijn er veel vrijwilligersplekken die zeggen dat ze de
ongedocumenteerde een kans willen bieden om zichzelf te ontwikkelen. Ook
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geven ze vaak daarbij aan dat de arbeidsinspectie bijna niet komt en als ze
komen, dat de organisatie het risico wil lopen om de ongedocumenteerde aan
de slag te zetten. Het is echter niet de taak aan de organisatie om de
ongedocumenteerden aan een betaald baantje te krijgen. Het is belangrijk dat
ze zich kunnen ontwikkelen en vaardigheden kunnen opdoen die later van pas
kunnen komen. De medewerker van de LVV zegt wel dat we niet moeten
onderschatten hoeveel ongedocumenteerden zelf een baantje kunnen regelen.
Daar hebben zij geen zicht op, maar ze merkt wel op dat sommige
ongedocumenteerden geen interesse hebben in de activering. Eventueel
omdat ze zelf ergens een baan hebben gevonden.
Tips
Ø Regulier onderwijs kan makkelijker mogelijk gemaakt worden maken
als er maar een paar ongedocumenteerden in de stad zijn;
Ø Behoeftepeiling doen onder de ongedocumenteerden;
Ø Toekomst oriëntatie training opzetten, het is altijd handig om te
kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst. Daarnaast is het
belangrijk om als ongedocumenteerde op de hoogte te zijn van de
rechten die degene heeft;
Ø De praktische cursussen en de storytelling zijn altijd populair in
Amsterdam;
Ø Sport is populair en belangrijk omdat dit een wisselwerking is tussen
lichaam en geest en daarnaast is het goed voor de weerbaarheid;
Ø Vrouwen en mannen kunnen niet samen, die kunnen beter
gescheiden blijven;
Ø In Rotterdam krijgt de medewerker van de LVV veel organisaties
over de streep door wat lekkers aan te bieden, dit bevordert de wil
van de organisatie om samen te werken met de medewerker.

5.3 Deelconclusie
De kern van de deelconclusie is: het samenwerken met andere organisaties
voor het mogelijk maken van dagbesteding. Er zijn LVV’s die veel
dagbestedingsmogelijkheden zelf mogelijk maken, maar het grootste aanbod
dagbesteding wordt in samenwerking met ketenpartners gevormd. LVV’s
werken vaak samen met lokale organisaties maar er zijn ook landelijke
organisaties die dagbesteding mogelijk maken. Dit zijn het Rode Kruis, het
Leger des Heils en Life Goals. Samenwerkingen worden geregeld door in
gesprek te gaan met ketenpartners en uit te leggen hoe de doelgroep.
Er is veel vraag naar dagbesteding, er is meestal meer vraag dan aanbod. De
meeste LVV’s zijn continu op zoek naar het mogelijk maken van meer
dagbesteding. Er gaat veel tijd zitten in het creëren en onderhouden van een
samenwerkingsrelatie. Er is veel mogelijk qua dagbesteding. Dit zijn de
mogelijkheden: sport, activiteiten, workshops, cursussen, praktijkleertrajecten,
regulier onderwijs en vrijwilligerswerk. Deze kunnen georganiseerd worden
door het inzetten van vrijwilligers of betaalde krachten. Vaak wordt er ook
onderhandeld over de prijs.
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen

6.1 Deelvraag
Wat zijn de mogelijkheden om dagbesteding vorm te geven voor de
ongedocumenteerden die in het huis Bed-Bad-Brood + Begeleiding
wonen?

6.2 De mogelijkheden
Op juridisch gebied is er wat mogelijk op het gebied van dagbesteding, maar
niet veel. In de praktijk is er echter meer mogelijk: van opleidingen volgen tot
het doen van vrijwilligerswerk. Eerst zal ik de dagbestedingsmogelijkheden
bespreken die juridisch mogelijk zijn. Praktijkleertrajecten en cursussen mogen
georganiseerd worden voor bijvoorbeeld het aanleren van een nieuwe
vaardigheid. Activiteiten, sport en workshops mogen ook als dagbesteding
gebruikt worden, er staat namelijk nergens in de wet- en regelgeving dat dit
niet mag. Het is vooral belangrijk dat BBB+B aanstuurt op gedogen bij de
lokale overheid. Hoe meer daar gedoogd wordt, hoe meer mogelijkheden
ongedocumenteerden hebben qua dagbesteding.
Om dagbesteding mogelijk te maken is samenwerken met ketenpartners
cruciaal. De landelijke organisaties waar LVV’s mee samen werken zijn het
Rode Kruis, het Leger des Heils en Life Goals. In samenwerking met
ketenpartners worden er activiteiten, regulier onderwijs, workshops,
praktijkleertrajecten, cursussen, vrijwilligerswerk en sport gecreëerd. Het
creëren en onderhouden van de dagbestedingen is tijdrovend. Er kan gebruik
gemaakt worden van vrijwilligers of betaalde krachten voor het geven van de
dagbestedingen. Ook worden er weleens fondsen aangeschreven of dingen
voor geen of minder geld geregeld.
Qua activering is het vooral belangrijk dat de ongedocumenteerden goed
begeleid worden. Het liefst een intensieve begeleiding zodat de
ongedocumenteerde de ervaren lasten kan delen, waardoor degene ook beter
na kan denken over de toekomst(plannen). Hierbij kan er gezocht worden naar
de intrinsieke motivatie voor het vinden van dagbesteding. Het er voor de
ongedocumenteerde zijn, is het belangrijkste. Er kunnen hulpmiddelen
(motiverende gespreksvoering, Roos van Leary en/of de ZDT) worden ingezet
als dit nodig wordt geacht. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld de
ongedocumenteerden meermaals begeleiden naar een dagbestedingsplek
zodat ze zich op hun gemak gaan voelen daar.

6.3 Mogelijke aanpassingen voor organisatie
Ø Aansturen op gedogen bij de lokale overheid. Het haalbaarste is om
regulier onderwijs en vrijwilligerswerk gedoogd te maken, dat is te
zien bij enkele LVV’s;
Ø Maken van een website voor BBB+B. Wanneer er een website is,
kunnen eventuele ketenpartners zich inlezen in de doelgroep. Ook
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kunnen de ketenpartners BBB+B benaderen voor een
samenwerking. De website heeft dus positieve dingen voor beide
kanten;
Vrijwilligers werven voor het begeleiden van de
ongedocumenteerden en/of voor het organiseren van dagbesteding
zoals het geven van Nederlandse les;
Ruimte maken in financiën voor het creëren van dagbesteding.
Eventueel fondsen werven, bijvoorbeeld Oranjefonds, Stichting
Doen, Haella en Kans fonds. Dat zijn enkele landelijke fondsen. Met
het opgehaalde geld komen er meer mogelijkheden voor het
organiseren van dagbesteding. Het geld kan bijvoorbeeld goed
besteed worden aan het volgen van een opleiding of een
leerwerktraject;
Onderhandelen met ketenpartners. Er kunnen ook dagbestedingen,
waar normaal voor betaald dient te worden, gratis of voor een kleiner
bedrag geregeld worden. Dit kan geregeld worden door in gesprek
te gaan met organisaties en hen uitleg te geven over de doelgroep;
Eerst een behoeftepeiling doen onder de ongedocumenteerden en
dan pas dagbesteding gaan creëren. Toekomst oriëntatie training,
Nederlandse les en sport is sowieso belangrijk om op te zetten;
Een activeringsmedewerker aanstellen voor acht uur in de week. De
medewerker gaat de samenwerkingen met de ketenpartners regelen
en onderhouden. Daarnaast heeft de medewerker direct contact met
de ongedocumenteerden. Er wordt met hen gepraat over wat ieder
zoekt qua dagbesteding vanuit de intrinsieke motivatie. De
medewerker heeft wekelijks of eens in de twee weken een gesprekje
met elke bewoner van BBB+B. De medewerker leest zich daarnaast
in, in de verschillende theorieën die uitgelegd zijn in het onderhavige
onderzoek. Verder werft de medewerker vrijwilligers. De vrijwilligers
kunnen activiteiten organiseren en zij kunnen ongedocumenteerden
begeleiden naar een dagbestedingsplek;
De medewerker gaat de drie pijlers af bij elke ongedocumenteerde.
Als de ongedocumenteerde behoefte heeft aan meer dagbesteding
gaat de ongedocumenteerde omhoog in de pijler-rank. Voor de
uitleg over de pijlers verwijs ik u door naar onderdeel 1 van
hoofdstuk 4.3.1.

6.4 Aansluiten bij bestaande dagbestedingen
Er zijn veel mogelijkheden tot het hebben van dagbesteding in Deventer.
Waarschijnlijk staan veel van deze organisaties open voor de doelgroep
ongedocumenteerden. Voor nog meer bestaand dagbestedingsaanbod is de
volgende site te bezoeken: https://www.deventerwijzer.nl/is/agenda
- Zelfregiecentrum Deventer: Hier kan iemand terecht voor inloop,
herstelcursussen en activiteiten. Hier kan ook vrijwilligerswerk gedaan
worden zoals: lunch bereiden, boodschappen doen, afwassen,
bardienst draaien, kamers opruimen, organiseren en/of uitvoeren van
activiteiten (bijvoorbeeld naaien en tekenen), organiseren van
workshops en/of themabijeenkomsten en de tuin onderhouden;100
100
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Verbindingscentrum de 5Hoek: Hier zijn er verschillende activiteiten
mogelijk: breiclub, veiligheidsspreekuur, sjoelen, wandelen met een
groep, teken- en schildercursus (zowel basis als gevorderd), buurt lunch
€4, klaverjassen en jokeren, nagelverzorging, inloop, 3-gangen menu
€6, ontbijt en huiskamer;101
Wijk voor elkaar: Doen een sportprogramma genaamd lifestyle change.
Deze is geschikt voor mensen met gezondheidsproblemen, lichamelijke
klachten of die niet lekker in hun vel zitten.102 Drie keer in de week
onder begeleiding van een trainer, lichamelijke activiteiten doen. Verder
bieden ze de volgende activiteiten aan: tuinieren, klaverjassen, samen
eten en verschillende sporten doen op het strand;
Taalsalon Keizerslanden: dinsdag- of woensdagochtend NT2, wekelijks
oefenen van Nederlandse taal aan de hand van thema’s. Kosten €1,50
per keer;103
Sociaal Team Keizerslanden: fietsles, de fietsen zijn aanwezig. Elke
donderdagochtend. Kosten €1,00 per keer.104

6.5 Mogelijke ketenpartners voor dagbesteding
Er zijn veel mogelijkheden om samenwerkingen te creëren met ketenpartners.
Omdat er zoveel mogelijkheden zijn, worden alleen de belangrijkste benoemd.
Praktijkleertrajecten:
- Er kan een samenwerking worden aangegaan met het Leger des Heils
in Zwolle. Via initiatief 50|50 bieden zij praktijkleertrajecten aan. In deze
praktijkleertrajecten wordt er een vak aangeleerd.105 De
praktijkleertrajecten kosten echter wel geld;
- In Deventer is er een activeringsbedrijf genaamd Cambio. Zij bieden
activeringstrajecten voor mensen met een (grote) afstand tot de
arbeidsmarkt. De vraag is of hier praktijkleertrajecten aangeboden
kunnen worden aan de bewoners van BBB+B. Als dat niet mogelijk is,
dan valt het onder werk en mag het dus niet. Neem hiervoor contact op
met Cambio.106
Regulier onderwijs:
- Er kan mogelijk een mbo-opleiding geregeld worden bij bijvoorbeeld
Zone College of Aventus, zij bieden beide opleidingen aan voor
volwassenen in Deventer. Dit is mogelijk als dit gedoogd wordt door de
lokale overheid;
- Er kunnen via Kiron online gratis vakken worden gevolgd in het Engels
voor ongedocumenteerden. Kijk voor meer informatie op de website:
https://kiron.ngo/en/. Dit is wel mogelijk, ze kunnen hier alleen vakken
volgen.
Werken als zelfstandige:
101
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Wordt niet geadviseerd om voor te stellen terwijl de bewoner nog in BBB+B
verblijft. Als de bewoner volledig uitgeprocedeerd is en in Nederland wil
verblijven, is dit een mogelijkheid om rond te komen.
- De daklozenkrant, Straatnieuws, is voortaan digitaal.107 De krant wordt
in Utrecht gemaakt. Omdat de krant tegenwoordig digitaal is bestaat de
kans dat er niet naar Utrecht hoeft te worden gereisd om de krant te
mogen verkopen. Dit staat echter niet duidelijk op de website. Voor
meer informatie kan er contact opgenomen worden met Straatnieuws;
- Voor het verkopen van eigen gemaakte producten, dienen eerst de
producten gemaakt te worden. Er kan bijvoorbeeld kleding gemaakt
worden of schilderijen. Dit kan eventueel in samenwerking met een
kunstenaar of naaier gebeuren. Ook kunnen er gerichte cursussen in
die richting worden gegeven waardoor degene, na de afgeronde cursus,
zijn eigen producten zelfstandig kan maken;
- Voor het verkopen van producten kan een locatie worden geregeld met
hulp van ketenpartners, bijvoorbeeld een kerk. Er kan hiervoor
bijvoorbeeld contact opgenomen worden met o.a. de Lebuinuskerk, de
Maranatha Kerk Deventer of de Gereformeerde Gemeente Deventer.
Kijk van tevoren wel in het bestemmingsplan of verkoop toegestaan is.
Daarnaast kan de ongedocumenteerde ook de producten buiten gaan
verkopen op plekken waar dat toegestaan is.
Cursussen:
- Samenwerking met het Rode Kruis aangaan voor het regelen van een
EHBO-cursus en/of een reanimatiecursus aan de
ongedocumenteerden.108 De cursus kan een keer per jaar gegeven
worden, voor sommige zal het herhaling zijn en voor andere zal het
nieuw zijn. Na een afgeronde cursus krijgt iedere deelnemer een
certificaat;
- Toekomst oriëntatie training opzetten, hier gaan mensen plannen
maken voor de toekomst ongeacht wat er gebeurt met de procedure. Ze
worden hier op de hoogte gebracht van de rechten met en zonder
verblijfsvergunning in Nederland. De cursus kan gegeven worden door
een vrijwilliger of door een betaalde kracht die op de hoogte is van de
rechten van ongedocumenteerden. Deze cursus kan een keer per jaar
gegeven worden, zodat hopelijk iedere ongedocumenteerde de cursus
meekrijgt.
Sportactiviteiten:
- De LVV-locatie in Groningen krijgt elke week twee vrijwilligers langs van
het Rode Kruis, die met twee ongedocumenteerden gaan wandelen. Dit
zou misschien ook in Deventer geregeld kunnen worden via het Rode
Kruis. Anders zouden eigen geworven vrijwilligers kunnen gaan
wandelen met de bewoners van BBB+B;
- Fietslessen organiseren of laten volgen bij Sociaal Team
Keizerslanden. Na goede afronding van de lessen een eigen fiets
aanschaffen voor elke bewoner;
107
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Sportmogelijkheden creëren door in gesprek te gaan met
sportaanbieders in Deventer, waaronder o.a. De Schapekolk, KV
Devinco, Sportief Oost, Sportstars en de Deventer Hockey
Vereniging.109 Voor meer sportaanbieders bekijk de site:
www.sportindeventer.nl;
Als er geen sportaanbod geregeld kan worden in Deventer, is er de
mogelijkheid om een samenwerking aan te gaan met Life Goals. Zij
bieden in Apeldoorn enkele sportactiviteiten aan. Waaronder voetbal,
kickboksen en hardlopen.110

Activiteiten:
- Nederlandse les is een belangrijke activiteit. Er kan Nederlandse les
gegeven worden door een vrijwilliger of een taalmaatje, maar er kan
ook gebruik gemaakt worden van een betaalde kracht. Ook kan er
aangesloten worden bij bestaande taalactiviteiten. Zoals Taal café of
taalgroep van Bibliotheek Centrum of meedoen aan Taalsalon van
Keizerslanden;111
- Computercursussen zijn gewilde cursussen. Dit kan gecreëerd worden
d.m.v. een vrijwilliger of betaalde kracht of er kan aangesloten worden
bij een al bestaande computercursus. De verschillende bestaande
computercursussen vindt u hier:
https://www.deventerwijzer.nl/is/producten?x=817;
- Voor meer cursussen, kunt u de volgende site bekijken:
https://www.deventerwijzer.nl/is/een-vraag-over-2/opleiding-eninburgering/zelfstudie-of-cursus/cursus-zoeken.
Workshops
Het Rode Kruis kan een life skills workshop geven waarin wordt uitgelegd hoe
er dient te worden omgegaan met stress. De workshop kan twee keer per jaar
gegeven worden, zodat iedere ongedocumenteerd de workshop mee kan
maken.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk mag niet tenzij de lokale overheid dit gaat toelaten. Als dit
gedoogd wordt, kan er vrijwilligerswerk gezocht worden op de website:
https://www.deventerdoet.nl/.

6.6 Deelconclusie
Er is veel al bestaand dagbestedingsaanbod in Deventer. Hopelijk mogen de
ongedocumenteerden hierbij aansluiten en hier gebruik van maken. Op dit
moment is er nog geen actieve samenwerking met BBB+B. Het is nu aan
BBB+B om door middel van de aanbevelingen, te investeren in een
medewerker, die een netwerk kan gaan ontwikkelen.
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Hoofdstuk 7: Evaluatie

7.1 Bruikbaarheid onderzoeksresultaten
Literatuuronderzoek
Voor het uitvoeren van literatuuronderzoek heb ik van tevoren zoektermen
opgesteld en bepaald van welke digitale databanken ik gebruik ging maken, dit
is te lezen in de onderzoeksmethode (bevindt zich in hoofdstuk 2.2.1
onderdeel 6). Hier heb ik me niet volledig aan gehouden, ik heb ook andere
zoektermen en databanken gebruikt. Ik heb zowel gebruik gemaakt van
zoektermen als van de referentielijsten in bestaande boeken of rapporten. De
bronnen die uitgezocht zijn, zijn allemaal relevant voor het beantwoorden van
de deelvraag. De validiteit van de bronnen is daarom hoog. Er is gebruik
gemaakt van zowel wetenschappelijke bronnen als niet-wetenschappelijke
bronnen. Het merendeel van de bronnen bestaat wel uit wetenschappelijke
bronnen.
De betrouwbaarheid van sommige bronnen is een kritisch punt. Ik heb
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een rapport (genaamd: juridische
onmogelijkheden dagbesteding ongedocumenteerden) en van een
krantenartikel. Het was fout om hier (grote) waarde aan te hechten. Dit gaat
met name over het onderwerp: werken als zelfstandige. Ik weet namelijk dat
werken niet mag als iemand ongedocumenteerd is. In het rapport wordt er
naar mijn idee gespeeld met de regels, waardoor ik dit niet geadviseerd heb.
Naar mijn idee heb ik de informatie uit het rapport meegenomen in het
literatuuronderzoek, maar niet lijdend gemaakt. Ikzelf heb er namelijk voor
gekozen om het werken als zelfstandige niet te adviseren. De
betrouwbaarheid van hierboven genoemde bronnen is gemiddeld tot laag. De
wetenschappelijke bronnen zijn echter wel betrouwbaar.
De uitslag van het onderwerp: werken als zelfstandige, zat me niet lekker,
waardoor ik dit ben gaan vergelijken met een boek. In dit boek (Looking for
Loopholes: Processes of Incorporation of Illegal Immigrants in the
Netherlands) stond dat werken als zelfstandige een manier is om legaal de
beperkingen te omzeilen. Ze moesten dan wel administratie bijhouden en
belasting betalen. Uit dit boek maakte ik uit dat het dus wel mogelijk is om te
werken als zelfstandige. Toch durfde ik het niet aan om het te adviseren. Mede
omdat ik uit de praktijk niet zulke geluiden hoorde. Ik heb daarom het werken
als zelfstandige geadviseerd aan ongedocumenteerden die volledig
uitgeprocedeerd zijn en in Nederland willen verblijven. Ik heb de
betrouwbaarheid van het literatuuronderzoek dus vergroot door middel van dit
boek. De betrouwbaarheid van dit boek is hoog. Dit maakt het ook meer
valide.
Respondenten
De steekproef is groot genoeg als het bekeken wordt vanuit de steekproef: de
LVV’s. Er zijn vijf LVV’s en ik heb ze allemaal mogen interviewen. Op LVVniveau heb ik dus voldoende data verzameld. Als het LVV-niveau wordt
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vergeleken met het landelijk niveau, dan is de steekproef niet voldoende. Er
zijn namelijk heel veel 24-uursopvangen voor ongedocumenteerden in
Nederland, ik durf geen schatting te maken in, hoeveel dit er zijn. Op landelijk
niveau is de steekproef dus niet voldoende. Omdat van tevoren specifiek werd
aangegeven in de onderzoeksopzet dat de steekproef uit de LVV’s bestond, is
de steekproef dus groot omdat ik alle LVV’s heb mogen interviewen. Echter
heb ik een extra interview uitgevoerd bij een dagopvang van
ongedocumenteerden, dit maakt dat het onderzoek minder betrouwbaar is
omdat dit niet in de onderzoeksopzet werd aangegeven. Daarnaast heb ik
dezelfde mail gestuurd naar alle respondenten, op deze manier was iedereen
op de hoogte van dezelfde informatie, voor het interview begon. De steekproef
is dus redelijk betrouwbaar.
Om een landelijk overzicht te hebben van dagbestedingsmogelijkheden, is het
verstandig om meer interviews af te nemen. Er trad geen verzadiging op
tijdens het voeren van de interviews, wat betekent dat er nog meer interviews
afgenomen moeten worden, wil er een landelijke conclusie komen, wat betreft
dagbestedingsmogelijkheden en activering. Dit was echter niet het doel van
onderhavig onderzoek. Waardoor er eventueel een vervolgonderzoek gedaan
kan worden.
Interviews
De respondenten konden zich vrijuit uiten over de onderwerpen die besproken
werden tijdens het interview. Tijdens ieder interview is het ten minste gegaan
over twee onderwerpen: activering en dagbestedingsmogelijkheden. De
respondenten waren op de hoogte van welke onderwerpen er besproken
zouden worden, door de ontvangen mail waarin de benodigde informatie
stond. Dit heeft gezorgd voor een hoge validiteit bij de respondenten.
Omdat ik semigestructureerde interviews heb gehouden heb ik me niet
vastgehouden aan de vooropgestelde vragen, dit is niet valide. Daarnaast heb
ik één respondent geïnterviewd die in de onderzoeksopzet al was vermeld (de
naam heb ik eruit gehaald wegens AVG-wetgeving), de andere respondenten
zijn toebedeeld vanuit de LVV-locatie. Dit zijn wel allemaal respondenten die
zich op een of andere manier bezighouden met activering en/of dagbesteding.
Ik durf niet met zekerheid te zeggen of de LVV-locatie, bij herhaling, dezelfde
medewerkers zal aanwijzen voor het interview. Toch verwacht ik wel dat de
meeste medewerkers opnieuw aangewezen worden. Dit zorgt voor een
gemiddelde betrouwbaarheid.
Er is vrijwel zeker sprake van een hoge ecologische validiteit. Dit houdt in dat
de respondenten in een voor hen vertrouwde omgeving zitten tijdens het
interview.112 Ik ga ervan uit dat de meeste geïnterviewde medewerkers zich
vertrouwt voelde in de omgeving. Ik heb namelijk iedere medewerker
geïnterviewd, op locatie waar zij werken. Toch kan het bijvoorbeeld een
andere kamer zijn, als waar ze normaal in werken. Van vrijwel alle
geïnterviewde medewerkers kreeg ik het gevoel dat zij zich op hun gemak
voelde in de ruimte. De validiteit is dus redelijk hoog. Omdat de wijze van de
112
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afgenomen interviews, niet vooraf in de onderzoeksmethode is opgenomen, is
het niet zeker of bij herhaling van het onderzoek, op dezelfde wijze de
interviews worden afgenomen. Het is dus onzeker of de interviews bij
herhaling, weer op locatie van de LVV zullen plaatsvinden. De
betrouwbaarheid is dus laag.
In de interviews vroeg ik door, wat soms tot lichtelijk geïrriteerde antwoorden
leidde, zoals “zoals ik net al heb gezegd…”. Ik stelde deze vragen omdat ik
nog meer duidelijkheid wenste rondom het onderwerp. Deze duidelijkheid
kreeg ik op dat moment ook. Verder heb ik enkele keren uitgesproken
conclusies getrokken, die niet altijd klopte. Doordat de gemaakte conclusie niet
klopte, ging de medewerker hier dieper op in. Dit leidde tot meer duidelijkheid.
Ik heb dus enkele keren de medewerkers uitgedaagd, door vergelijkbare
vragen opnieuw te stellen of door expres verkeerde conclusies te trekken. Dit
leidde tot meer validiteit.
Tijdens de interviews heb ik doorgevraagd, maar dat wil niet zeggen dat er
verzadiging is opgetreden. Het tegenovergestelde, de antwoorden zijn niet
geheel vergelijkbaar. Dit komt omdat iedere LVV-locatie verschillende
dagbestedingsmogelijkheden heeft en/of op een andere wijze activering
aanbiedt. Achteraf had ik meer kunnen doorvragen, op verscheidende
onderwerpen. Ik wist echter van tevoren niet, op welke zaken ik allemaal door
diende te vragen. Ik dacht van tevoren namelijk niet na over de financiering
van dagbesteding. Door middel van de begeleiding van mijn opdrachtgever
werd me duidelijk dat ik, ook naar de financiering diende te vragen. Als ik
eerder om begeleiding had gevraagd bij mijn opdrachtgever, kon dit probleem
voorkomen worden. Ik heb daarom soms navraag gedaan bij de geïnterviewde
personen, over bepaalde onderwerpen. Waardoor die zaken ook helder zijn
geworden. De betrouwbaarheid hiervan is dus gemiddeld, ongeveer dezelfde
informatie zal benoemd worden. Het kan alleen dat er meer of minder
informatie wordt verschaft dan in onderhavig onderzoek.
Analyseren interviews
Voor het analyseren van de interviews heb ik gebruik gemaakt van het
programma Atlas.ti. In dit programma heb ik de interviews geanalyseerd
middels coderen. Er is een codeboom ontstaan, door de codes onder te
verdelen in hoofdcategorieën en subcategorieën. Middels een codeboom heb
ik twee deelvragen uitgewerkt. Doordat ik dit programma heb gebruikt voor het
coderen, is de betrouwbaarheid hiervan hoog.
Validiteit en betrouwbaarheid
Over het algemeen is de validiteit (redelijk) hoog in onderhavig onderzoek. Er
is maar een aspect benoemd dat niet valide is verklaard. De andere aspecten
zijn allemaal hoog.
De betrouwbaarheid van het onderzoek verschilt nogal. Er zijn dingen hoog
betrouwbaar genoemd, maar ook laag tot gemiddeld betrouwbaar genoemd.
Over het algemeen ligt de betrouwbaarheid tussen gemiddeld en hoog. Qua
betrouwbaarheid is er dus wat verbetering mogelijk.
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Bruikbaarheid
Het praktijkadvies is erg bruikbaar voor de opdrachtgever. Wanneer zij de
aanbevelingen opvolgen is de kans erg groot dat dagbesteding mogelijk wordt
gemaakt voor de bewoners van BBB+B. Het ligt daarnaast erg aan de
financiën van BBB+B, hoeveel dagbesteding zij mogelijk kunnen maken. Een
aantal dingen zijn namelijk niet te regelen zonder geld. Daarom wordt er
aanbevolen om zoveel mogelijk te onderhandelen over de prijs, of zelfs gratis
dingen te regelen als het gaat om het organiseren van dagbesteding.

7.2 Verwerking feedback opdrachtgever
Mijn opdrachtgever geeft aan dat het advies goed aansluit op de behoefte van
BBB+B en dat het advies uitvoerbaar is. Hij geeft wel aan dat dit een
behoorlijke inzet zal vragen van BBB+B. Dit komt omdat BBB+B vrijwel alleen
met vrijwilligers werkt, waardoor dit plan uitvoeren meer zal vragen van de
vrijwilligers, dan gebruikelijk. Ik ben ervan overtuigd dat BBB+B er alles aan
zal doen, om het advies in werking te stellen. Ik kan me volledig vinden in de
feedback van de opdrachtgever. Verder ben ik blij om te horen dat de
opdrachtgever tevreden is met zowel het advies als met de samenwerking die
we hebben gehad.
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Bijlages

Bijlage 1: Betekenis afkortingen en begrippen
Asielzoeker

ASKV
AZC
BBB
BBB+B

Bwav
DT&V
EVRM
HASA
IND
LVV
MGH
MMM-niveaus
MOB
Mundo niveau
Ongedocumenteerde

PAO
ROS
SJD-elementen
UVRM
VB
Vc 2000
113

Dit is een vluchteling die asiel heeft aangevraagd in
Nederland. Degene vraagt om bescherming als
vluchteling maar wacht nog op een beslissing van
de IND. Zolang de procedure bezig is, heeft de
asielzoeker het recht om in Nederland te blijven.113
Stichting Amsterdams Solidariteits Komitee
Vluchtelingen.
Asielzoekerscentrum.
Andere Bed, Bad en Broodvoorzieningen in het
land.
Bed, Bad, Brood + Begeleiding afdeling in Deventer
van de organisatie het Meester Geertshuis, biedt
onderdak aan ongedocumenteerden waarbij er nog
sprake is van een juridisch perspectief.
Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen.
Dienst Terugkeer en Vertrek.
Europese Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden.
Herhaalde Asielaanvraag.
Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Landelijke Vreemdelingen Voorziening.
Het Meester Geertshuis bevindt zich in Deventer.
Dit is de opdrachtgever die de afdeling Bed, Bad,
Brood en Begeleiding runt.
Dit staat voor micro, meso en macroniveau.
Het vertrekken Met Onbekende Bestemming.
Mundo staat ook wel voor mondiaal/internationaal
niveau.
Een persoon die geen verblijfsvergunning heeft van
het land waar die zich in bevindt. In de volksmond
worden deze mensen ook wel bestempeld als
illegalen. De personen zijn (tijdelijk)
uitgeprocedeerd.
De afdeling Project Activiteiten
Ongedocumenteerden van de stichting ASKV.
Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden
Steunpunt.
Dit zijn de sociale, juridische en dienstverlenende
aspecten van het probleem.
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Vreemdelingenbesluit 2000.
Vreemdelingencirculaire 2000.

UNHCR.
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Vidk
Vluchteling

VV
VW 2000
Wav
WvSv
z.d.
ZDT

114
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Vluchtelingen in de knel.
Een persoon die zijn of haar land is ontvlucht
middels een gegronde vrees voor vervolging op
grond van godsdienst, politieke overtuiging, ras,
nationaliteit of tot het behoren van een bepaalde
groep die geen bescherming krijgt in het land van
herkomst.114
Voorschrift Vreemdelingen 2000.
Vreemdelingenwet 2000.
Wet arbeid vreemdelingen.
Wetboek van Strafvordering.
Dit betekent dat er in de benoemde bron geen
datum te vinden is, dus zonder datum.
Zelfdeterminatietheorie.

UNHCR.
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Bijlage 2: Uitwerking interviews
Hoofdstuk 4 en 5 zijn beantwoord d.m.v. het analyseren van de afgenomen
interviews. De zeven interviews zijn geanalyseerd en gecodeerd via het
programma Atlas.ti. In mijn onderzoeksopzet had ik aangegeven dat ik in
totaal vijf interviews zou afnemen bij alle vijf de LVV’s. In Utrecht heb ik echter
een extra interview afgenomen omdat de geïnterviewde medewerker van Villa
Vrede alle informatie had over de dagbestedingsmogelijkheden in Utrecht. In
Amsterdam heb ik ook een extra interview afgenomen omdat de tweede
geïnterviewde medewerker me meer kon vertellen over de activering van de
doelgroep. In totaal heb ik dus zeven interviews afgenomen.
Elk interview heb ik getranscribeerd. Ik heb woordelijk getranscribeerd op een
samenvattende manier. Hier bedoel ik mee dat ik bijna het gehele interview
heb uitgeschreven, behalve delen die niet nodig zijn voor het onderhavige
onderzoek. Het kan dus voorkomen dat door het uitschrijven van de
interviews, geen juiste zinsvolgorde of structuur te vinden is. Dit komt omdat ik
alles letterlijk heb getranscribeerd, behalve delen die niet nodig zijn. Ik heb wel
enige structuur aangebracht door het maken van tussenkopjes en het
aanbrengen van leestekens. Door de uitwerkwijze kunt u zich goed verdiepen
in het interview. Van elk interview heb ik een samenvatting geschreven, deze
bevindt zich onder de uitwerking van het desbetreffende interview. De
interviews zijn op de volgende manier ingedeeld in sub kopjes:
1. LVV Utrecht:
Ø Interview SNDVU;
Ø Interview Villa Vrede;
2. LVV Groningen:
Ø Interview INLIA Foundation;
3. LVV Amsterdam:
Ø Interview PAO;
Ø Interview PAO;
4. LVV Rotterdam:
Ø Interview ROS;
5. LVV Eindhoven:
Ø Interview VIDK.
Respondenten Hoelang
nummer
werkzaam bij de
organisatie

Werkzaam bij
welke organisatie

In welke stad
bevindt zich
de organisatie

1
2

SNDVU
Villa Vrede

Utrecht
Utrecht

INLIA Foundation
ASKV, afdeling
PAO
ASKV, afdeling
PAO
ROS

Groningen
Amsterdam

3
4

1 jaar werkzaam
6 maanden
werkzaam
1,5 jaar werkzaam
5 jaar werkzaam

5

1,5 jaar werkzaam

6

2,5 jaar werkzaam

Amsterdam
Rotterdam
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1 jaar werkzaam

Vidk

Eindhoven

2.1 Interview Utrecht SNDVU
Transcript R1 – 2021 Praktijkadvies
Live afgenomen
Geïnterviewde: Medewerker SNDVU, respondent 1
Interviewer: Nina IJsselstijn
Datum: 18 maart 2021 om 13:30
Locatie: Kantoor SNDVU
Motivering werken met ongedocumenteerden
Er ging een hele wereld voor mij open toen ik hier mocht werken. Hiermee
bedoel ik vooral het onrecht wat deze mensen wordt aangedaan. Daarnaast
vind ik de doelgroep erg leuk en kom ik met allerlei verschillende culturen in
aanmerking. De mensen hebben veel goede eigenschappen en talenten. Een
leuke, afwisselende doelgroep dus.
Ongedocumenteerden hebben weinig mogelijkheden qua activering en ze zijn
afhankelijk van hulp. Veel ongedocumenteerden hebben weinig energie en
kunnen daarnaast weinig doen. Ik vind het een uitdaging om te vinden wat bij
ieder past en wat er mogelijk is. De doelgroep ongedocumenteerden mogen
helaas niks in Nederland, ook geen vrijwilligerswerk. Maar in Utrecht zijn er
gelukkig wel wat mogelijkheden gecreëerd. Gemeente Utrecht is mega
sociaal, een van de beste gemeente van ongedocumenteerden qua opvang en
activering vind ik zelf.
De organisatie SNDVU
We hebben ongeveer 100 bewoners. We begeleiden er zelfs nog meer, die
wonen niet bij ons maar die wonen bij kennissen bijvoorbeeld. We begeleiden
die mensen nog wel op sociaal en juridisch vlak, dat doen mijn collega’s. We
hebben ongeveer 21 sociale huurwoningen verspreid in Utrecht. Ze wonen
daar vaak met 4 of 5 mensen per huis. Ze wonen in principe zelfstandig maar
we hebben ook collega’s die zich bezighouden met de woonbegeleiding. Ik
doe ook een klein stukje woonbegeleiding. Dat heb ik voorheen wel meer
gedaan, bijvoorbeeld als er conflicten zijn moet je ingrijpen.
Corona
Met corona moet je toch iets minder afspraken maken en mag je iets minder in
huis komen, maar vaak is het wel nodig. Tegenwoordig doe ik meer
telefonische afspraken dan voorheen.
Activeren
De begeleiding die ik geef verschilt heel erg per bewoner, zeker als het om
activering gaat. Mijn manier van werken is dat ik heel erg per persoon kijk en
de begeleiding hierop aanpas. De ene heeft bijvoorbeeld veel meer
begeleiding nodig dan de andere. Want de ene komt gewoon met gerichte
vragen, bijvoorbeeld van: ik wil voetballen, zijn daar mogelijkheden voor? Oh
ja, er is twee keer in de week voetbal. Dan stuur ik de locatie en de tijd door en
de persoon gaat er dan zelf heen. Het kan ook zo zijn dat de persoon zelf
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dagbesteding vindt omdat degene een groot netwerk heeft. Maar je hebt ook
mensen die helemaal niet de deur uit komen, dus die moet je uitnodigen voor
een gesprek. En dan moet je vragen wat de persoon leuk zou vinden om te
doen. Dan moet je bijvoorbeeld een keer meegaan naar een dagbesteding en
daarna moet je er vaak ook nog achteraan zitten, om ze er vaker heen te
krijgen. Maar dat zijn vaak wel mensen die kampen met psychische
problematieken en die bijvoorbeeld veel depressieve gevoelens hebben.
Daarnaast kunnen ze soms ook angststoornissen hebben. Ze kunnen het ook
zelf te moeilijk vinden, dit is dan een te grote stap om ergens heen te gaan.
Dus dan ga je letterlijk met iemand mee. Soms loopt er al een project van
dagbesteding en dien je te controleren of het goed gaat. Het ligt dus erg aan
de persoon hoe ik degene begeleid.
Ik activeer de bewoners door gespreksvoering en door maatwerk, door in
contact te zijn met mensen. Door ze te bellen en met ze te praten. Dan stuur ik
ze daarna een appje over de dagbestedingsplek of ik ga met ze mee. Het
persoonlijke contact is vooral belangrijk. Ik kan niet elke week aan iedereen
aandacht geven, omdat we zoveel ongedocumenteerden begeleiden. Het is
lastig om de aandacht tussen de bewoners goed te verdelen. Omdat de
mensen die de begeleiding het meeste nodig hebben, vaak verdwijnen onder
de radar. Die bewoners komen niet zelf naar je toe. Ik bekijk vaak de lijst van
cliënten en dan denk ik: Deze persoon zal wel aandacht nodig hebben en dit
overleg ik dan met mijn collega’s, of zij hier ook zo over nadenken. Soms
nodig ik iemand uit en dan merk ik dat hij daar geen hulp bij nodig heeft en dan
kan ik die persoon afstrepen. Soms hebben ze meer begeleiding nodig, maar
dan kan ik dat niet bieden. Ik ga daar wel het gesprek over aan met de cliënt.
Ik overleg dan samen met de cliënt hoe we de cliënt toch naar meer
zelfstandigheid kunnen brengen. Anderen hebben dat niet nodig en dan stuur
ik een appje van een poster van een cursus en dan weet ik dat de persoon
daar waarschijnlijk heen gaat.
Stel je de open vraag: wat wil je doen?
Bij niet iedereen werkt een open vraag, dan weten ze er geen antwoord op.
Soms komt er een open vraag, maar als mensen daar geen antwoord op
kunnen geven vertel ik wat het aanbod is, denk hierbij bijvoorbeeld aan sport
en Villa Vrede (de dagbesteding van ongedocumenteerden). Soms probeer ik
eerst gezellig te kletsen en dan kom ik er vanzelf achter wat de persoon leuk
vindt om te doen.
Hulpmiddelen activering
Ik moet het nog verder vormgeven, omdat ik deze functie nog niet zo lang heb.
We maken sinds kort wel gebruik van een portfolio. Hierin staat: Wat mensen
hebben gedaan, wat voor diploma’s ze hebben en wat voor certificaten ze
hebben ontvangen. Het is dus feitelijk een overzicht van de persoon.
Ik wil binnenkort ook een schaal maken wat de mate van zelfstandigheid
aangeeft per ongedocumenteerde. Deze schaal zal van 1 tot en met 5 lopen.
Waarbij 5 aangeeft dat de persoon erg zelfstandig is en weinig begeleiding
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nodig heeft. De 1 geeft aan dat de persoon veel begeleiding nodig heeft en
dus weinig zelfstandig is.
Mening over wet- en regelgeving
We maken het probleem omtrent vluchtelingenproblematiek alleen maar groter
voor onszelf. Wat ik heel erg zie is dat het ongedocumenteerd zijn, op zich al
iets is wat heel veel stress oplevert. Wat heel veel psychische problemen
oplevert en het helemaal niks mogen maakt het alleen nog maar groter. We
hebben zo veel ongedocumenteerde mensen met zware psychische klachten,
waarvan ook een groot deel PTSS heeft. De oorzaak hiervan komt ook
grotendeels omdat ze de hele dag thuis zitten en omdat ze niks mogen.
Mensen raken in een negatieve spiraal en worden heel afhankelijk van hulp.
Veel ongedocumenteerde mensen die in staat waren om te werken, maar
omdat ze al zo lang afhankelijk zijn van hulpverlening dat ze ook steeds
minder zelfstandig worden. We creëren een groep mensen die minder
zelfstandig wordt en die moeilijke psychische problemen krijgen terwijl het
allemaal niet hoeft. De maatschappij moet niet denken vanuit het geld, het
ergste hiervan is namelijk de ongedocumenteerde mensen zelf. Ze vallen vaak
tussen wal en schip en de cliënt heeft vaak het gevoel, geen eerlijke procedure
te hebben gehad bij de IND. En dat ze daarnaast nu al jaren niks mogen is
heel schadelijk voor de ongedocumenteerde mensen. Ik kan me niet
voorstellen dat mensen al jaren stil zitten en als ze dan iets mogen dan is het
af en toe een cursus. Ik heb het zelf altijd heel druk en wil van alles doen, nu ik
nog jong ben. Het lijkt me heel rot om dat niet te mogen.
Voldoende vraag naar dagbesteding
Er is meer vraag dan aanbod. Ik moet er echter wel zelf achteraan bij de
bewoners. Want als ik geen afspraken zou maken, dan zou ik waarschijnlijk de
hele dag wachten op kantoor. Als ik de afspraken eenmaal hebt gemaakt, dan
merk ik dat de mensen er wel echt aan toe zijn. Ze weten vaak niet wat het
aanbod is en dat ik ze daarbij kan helpen. Sommige komen wel uit zichzelf
maar dit gebeurt lang niet altijd.
Dagbestedingsmogelijkheden
Als organisatie bieden wij als organisatie, niet zo veel dagbestedingen aan
maar we maken vooral gebruik van wat er al is. Nu met corona is er echter wel
veel afgelast. Hier kunnen de ongedocumenteerden gebruik van maken:
- SNDVU, onze eigen organisatie, gaven voor Corona wel eens
gitaarlessen. Ik was daarnaast van plan om lessen seksuele
voorlichting op te zetten. Dit kan nu helaas niet door corona.
- Buurthuizen die dingen doen. Bijvoorbeeld het buurthuis van Lombok,
genaamd Voorkamer, zij organiseren vaak cursussen en daar zijn onze
cliënten ook welkom. Soms leg ik connecties met buurthuizen. Gelukkig
is in de buurthuizen altijd wel iedereen welkom.
- Villa Vrede is een dagbestedingsplek voor mensen die
ongedocumenteerd zijn. Een huiskamer die allemaal verschillende
activiteiten biedt.
- Huis van Vrede is een kerk die veel doet met bekeerlingen. We hebben
ook veel ongedocumenteerde mensen die bekeerd zijn, zij gaan daar
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vaak heen. Bij Huis van Vrede geven ze Bijbelstudies en Nederlandse
lessen. Daarnaast hebben ze een naaiatelier en kan je daar
koffiedrinken. Niet christelijke mensen komen daar ook. Maar deze plek
is vooral voor bekeerlingen.
- Ik werk daarnaast heel veel samen met Stichting Life Goals. Die doen
veel sportactiviteiten, die super laagdrempelig zijn zoals voetballen.
- Heel veel hulpverleningsorganisaties staan open voor mensen die
ongedocumenteerd zijn.
- Een van de beste projecten vind ik de werk-leerplekken, hier leren
mensen een vak. Zoals in de keuken werken, houtbewerking of
metaalbewerking. De werk-leerplekken doen we via Wij3.0 en 50-50
van het Leger des Heils. (Wij3.0 is een organisatie voor re-integratie en
activering. Ze bieden trainingen, dagactiviteiten, en jobcoaching. Het
aanbod is bestemd voor een breed publiek. Ze bieden ook
leerwerkplekken aan. Ze hebben daarnaast ook een breed aanbod van
computercursussen door de stad.115) (50-50 van het Leger des Heils is
een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen. Ze bieden leerwerktrajecten aan voor deelnemers onder begeleiding van
jobcoaches.116) Helaas is er niet zo veel plek. Wij krijgen subsidie van
de gemeente om 10 plekken daarvoor op te vullen. 10 plekken in het
gehele ongedocumenteerden netwerk in Utrecht, is erg weinig. De
plekken zitten al snel vol, waardoor we ook met wachtlijsten werken. Dit
zijn wel de leukste plekken. Het aanmelden gaat via de PAScoördinator (PAS staat voor Project Aan de Slag). Zij is de coördinator
van het hele netwerk aan activiteiten voor ongedocumenteerden in
Utrecht. Daarnaast is zij ook coördinator van Villa Vrede. Ik meld
mensen bij haar aan. Zij heeft een overzicht van hoeveel plekken we
nog hebben.
Voorbeeld van een ongedocumenteerde die meedoet aan 50-50 Wood werkleerplek: Hij mag twee keer een dagdeel per week naar 50-50 Wood
(houtbewerking), hij leert daar alles met hout. Hij stuurde laatst een filmpje van
een vogelhuisje dat hij had gemaakt. De ongedocumenteerde wordt hier wat
meer uitgedaagd dan alleen het volgen van een cursus. Voorheen was de man
heel boos op zijn situatie en zat hij veel in zijn hoofd. Hierdoor blowde hij ook
veel. Nu gaat het weer goed met hem, ook door middel van de activering. Dit
heeft weer een positieve invloed op zijn procedure. Als hij zich beter voelt, kan
hij zich ook beter verwoorden en maakt hij meer kans op een
verblijfsvergunning.
Bijdrage activering/dagbesteding
Activering/dagbesteding is een investering in de persoon en het welzijn van de
persoon. Alles heeft invloed op elkaar. Iedereen wordt tegenwoordig
doodongelukkig van alleen maar thuis zitten nu tijdens de pandemie. Laat
staan als je niet eens thuis kan werken of thuis kan studeren. Daar word je
lamlendig van. Het is echt belangrijk dat er dagbestedingsaanbod is.

115
116

WIJ 3.0.
Leger des Heils.
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Samenvatting interview activering/dagbestedingsmogelijkheden
Ik pas mijn begeleiding per persoon aan. Ik kijk dus waar de cliënt behoefte
aan heeft en dat bied ik hem. Als de cliënt erg zelfstandig is en met gerichte
vragen komt wat hij wenst en wil doen, dan stuur ik hem de gegevens van
waar degene aan deel kan nemen. Maar je hebt ook mensen die helemaal niet
uit de deur komen, die moet ik uitnodigen voor een gesprek en vragen wat de
persoon leuk zou vinden om te doen. Ik ga dan vaak een keer mee naar een
dagbesteding. Maar dan moet ik er vaak nog achteraan zitten om degene er
vaker heen te krijgen. Persoonlijk contact hebben met de mensen is wel het
belangrijkste. Open vragen stellen over wat degene wilt, werkt niet bij
iedereen. Als de persoon niet weet wat hij wil, noem ik het aanbod op wat er
is. Op deze manier kan de cliënt bekijken wat het beste bij hem past of wat
hem het meeste aanspreekt. Ik gebruik niet echt hulpmiddelen qua activering.
Wel houden we administratie bij over elke cliënt. In deze administratie staat
een overzicht van onder andere de diploma’s en certificaten die de persoon
heeft behaald. Ook wil ik bij elke cliënt een mate van zelfstandigheid
vaststellen, zo kan ik makkelijk bekijken wie er veel begeleiding nodig heeft en
welke minder.
De volgende dagbestedingsmogelijkheden worden aangeboden door
ketenpartners of onze eigen organisatie: gitaarlessen, lessen seksuele
voorlichting, cursussen in buurthuizen, buurthuizen bezoeken, Villa Vrede
huiskamer die ook activiteiten aanbieden, Bijbelstudie, Nederlandse lessen,
naaiatelier, sportactiviteiten en werk-leerplekken.
2.2 Interview Utrecht Villa Vrede
Transcript R2 – 2021 Praktijkadvies
Live afgenomen
Geïnterviewde: Medewerker PAS (Project Aan de Slag) & medewerker Villa
Vrede, respondent 2
Interviewer: Nina IJsselstijn
Datum: 2 april 2021 om 11:00
Locatie: Dagopvang Villa Vrede
Motivering werken met ongedocumenteerden
Ik vind het belangrijk dat mensen gelijke kansen hebben en dat zij gelijk
behandeld worden en dat er geen verschil wordt gemaakt tussen wat nou je
status of positie is in een maatschappij. Ik zie iedereen als gelijk en ik vind het
belangrijk dat iedereen zo behandeld wordt. Ik vind het belangrijk dat mensen
elkaar begrijpen en dat er begrip is. Veel dingen ontstaan uit angst, angst voor
het onbekende, dus ik probeer altijd een beetje een brug te bouwen tussen
verschillende mensen. Tussen de Nederlandse maatschappij en andere
groepen en hier inderdaad ook tussen verschillende mensen en de
verschillende afkomst. Mijn doel is om ieder weer de menselijke kant van ieder
te zien in plaats van de afkomst of de kleur.
De organisatie Villa Vrede
Villa Vrede is een dagopvang en activiteitencentrum voor
ongedocumenteerden mensen in Utrecht. Ze kunnen hier komen vanaf
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dinsdag tot en met zaterdag tussen 9:00 en 17:00. Ze kunnen hier komen voor
koffie en thee. We hebben daarnaast iemand die elke dag warme lunch kookt,
dus mensen kunnen dan gewoon gratis mee-eten. Ze kunnen doen wat goed
voelt in de huiskamer, zoals elkaar ontmoeten of muziek spelen enz. Naast de
huiskamer hebben we nog allemaal activiteiten, zoals Nederlands les, Engels
les, we hebben een tuin waarin ze kunnen tuinieren, we hebben naailes, noem
maar op. We hebben eens in de zoveel tijd een toekomst oriëntatie training,
dan gaan mensen focussen op hun toekomst en wat ze willen bereiken,
ongeacht wat er gebeurt met hun procedure. En zo proberen we ervoor te
zorgen dat mensen hun talenten ontdekken of talenten te laten voelen. In ieder
geval ervoor te zorgen dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat is wat we
op een dagelijkse basis doen.
Werkdag
Elke dag is anders. De ene keer ben je bezig met de kleine dingetjes in het
huis regelen, en veel persoonlijke aandacht te geven. De ene keer is iemand
heel vrolijk en de andere keer heel verdrietig. De ene keer heb je veel lol met
iedereen in de huiskamer, of buiten pingpongen ofzo. De andere dag probeer
ik meer op het kantoor te zitten en de lange termijn dingen te doen. We zijn
bezig met processen die op de achtergrond lopen zoals connecties maken met
verschillende organisaties in Utrecht, waar ongedocumenteerden misschien
vrijwilligerswerk kunnen doen. Of meer bewustzijn creëren. Lange termijn
dingen, nieuwe projecten opzetten. Dat is iets wat we op kantoor meer
uitdenken en doen. Verder ook vrijwilligers managen en werven en kijken hoe
het met hen gaat. Daarnaast begeleid ik onderzoeken. Het is best wel de kunst
om niet verstrikt te raken in de dagelijkse dingetjes maar ook de lange termijn
dingen organiseren en uitdenken.
Project Aan de Slag (PAS)
We leggen ook contacten met andere organisaties. We hebben een
samenwerkingsverband met verschillende opvangen, er zijn vijf opvangen hier
in Utrecht. Samen in een samenwerkingsverband, dat heet Project Aan de
Slag. Dat is een project waarin we ontwikkelingskansen van
ongedocumenteerden buiten onze opvang en activiteiten proberen te
bevorderen. We proberen ook aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven,
dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan: aansluiten bij een zwemles of online
cursussen doen bij een universiteit. Of een soort vrijwilligerswerk bij een
autogarage, of andere sociale werk plek. Een heel scala aan
organisaties/bedrijven die zeggen: “Wij vinden het niet erg om een
ongedocumenteerd persoon aan te nemen als vrijwilliger of stagiair”. We
proberen met dit netwerk meer kansen open te spelen. Zodat mensen zich op
een breder niveau kunnen ontwikkelen. Dat is wat we samendoen in het
netwerk en daar focussen we ook meer op bewustzijn creëren bij de
organisaties.
Kans op ontwikkeling
Er zijn heel veel vrijwilligersplekken die zeggen: “Nou wat raar zeg, dat ze niet
naar school mogen, geen vrijwilligerswerk mogen doen, geen stage mogen
lopen, hartstikke raar. Het maakt ons echt niet uit, de arbeidsinspectie komt
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bijna niet en als ze komen, willen we wel het risico lopen om deze persoon aan
de slag te zetten. Iedereen heeft toch een kans om zichzelf te ontwikkelen”.
Dat is altijd superleuk. Dat is ook wel het voordeel van Utrecht. Utrecht is een
open, liberale stad. Veel mensen staan daar wel voor open, gelukkig.
Onder de radar kijken naar mogelijkheden
Omdat ik niet verwacht dat de wetgeving zal veranderen op een positieve
manier, is het juist leuk om onder de radar te kijken naar mogelijkheden
zonder dat we de overheid of de gemeente erbij nodig hebben.
Dagbestedingsmogelijkheden
- Villa vrede: je kan bij ons als vrijwilliger aan de slag. Je bent dan een
host. Je moet ervoor zorgen dat er genoeg koffie en thee is, je helpt met
het uitserveren van de lunch, je helpt met schoonmaken en je zorgt
ervoor dat de sfeer goed blijft. Daarnaast zijn er een paar bezoekers die
kok zijn, dus die koken dan een of twee keer in de week voor ons. Dan
hebben we Nederlands les twee keer in de week, een keer in de week
Engels les en naailes twee keer in de week. We hebben ook een antistress groep, dus als mensen veel stress hebben kunnen ze bij elkaar
komen onder begeleiding van een aantal sociotherapeuten en dan
kunnen ze met elkaar praten. Ze hebben elke week een ander thema.
Ze bespreken hier dingen als: Wat geeft je stress en hoe ga je daar
mee om, hoe ga je om met angst en hoe ga je om met woede enz.
Bezoekers kunnen bij ons ook tuinieren en we hebben ook elke
donderdagochtend muziekles, dat is een mevrouw die met een paar
jongens gaat zingen. En normaal buiten als er geen corona was
geweest, dan hadden we ook sportprojecten zoals samen hardlopen, of
elke keer volleyballen. Als dat weer kan, gaan we dat weer oppakken.
En met het zwembad hebben we een deal dat mensen zwemles kunnen
volgen. Dat is wat we binnen villa vrede doen.
- En dan doen we daarbuiten, met dat PAS-netwerk hebben we een heel
scala aan dingen, dat is meer dat we aansluiten bij bepaalde dingen.
Van cursussen bij de universiteit tot aan klussen bij een autogarage en
van vrijwilligerswerk in een keuken tot aan op een kinderboerderij staan
om poep te scheppen.
- We hebben zelf in het verleden een kapperscursus opgezet, dat
mensen kunnen leren knippen. En een computercursus, hier leren ze
hoe Microsoft wordt werkt enz. En alfabeteringscursus hebben we ook.
Omdat sommige mensen echt analfabeet zijn of digibeet. We proberen
eigenlijk altijd te kijken naar waar heeft onze doelgroep behoefte aan en
kunnen we daar een project voor opzetten of kunnen we ergens
aansluiten bij bestaande initiatieven.
Dagbesteding opzetten
Ik zit hier zelf pas vier maanden, dus ik heb zelf niet veel opgezet. Maar het is
wel veel in gesprek gaan met bezoekers en bewoners. Want wij kunnen wel
iets gaan bedenken van dat is belangrijk voor mensen, maar er moet natuurlijk
wel behoefte aan zijn. Iedereen wilt eigenlijk wel naar school maar dat is haast
niet te bolwerken om mensen op een universiteit te krijgen. Een paar
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cursussen kunnen ze misschien wel volgen. Dus dan kijk je naar wat kunnen
we wel doen. Is er een cursus die iemand kan volgen of iets wat meer
praktijkgericht is wat hij nog wel kan doen. Of kent iemand, iemand die ergens
bij kan helpen zeg maar. Maar ik denk dat er veel vanuit observatie gebeurt,
wat zien we in onze doelgroep en hoe kunnen we daarop inspelen. We zitten
nu ook te kijken of we een ‘denktank’ groepje op kunnen zetten, dit zullen
actieve bewoners of bezoekers zijn die misschien willen mee helpen denken,
reflecteren of observeren van wat speelt er onder de medebewoners en dat
dan kunnen terugkoppelen aan ons.
Eigen wil ongedocumenteerde
We kijken per bewoner naar wat diegene wil. Of het valt ons op of iemand
komt er zelf mee, van: “Ik wil eigenlijk graag dit of dit of dit doen, of ik wil graag
iets meer doen. En dan hebben we een gesprekje van wat vind je leuk, wat
zou je graag willen leren”. De vragen die ik dan stel zijn onder andere: “Wat
heb je vroeger gedaan? Wat heb je gezien wat je graag zou willen doen? En
dan kijken we eerst of Villa Vrede zo’n cursus geeft. Zo niet, staat er in de
database dan iets waar iemand bij kan aansluiten? En als dat ook niet het
geval is, dan kunnen we verder kijken naar andere organisaties of instanties
aanschrijven, even langsgaan. Het is heel erg 1 op 1. Maar bijvoorbeeld met
de Nederlandse les, dat is makkelijk als er een nieuw persoon binnen komt die
geen woord Nederlands spreekt. Dan ga maar naar Nederlands les, dat is dan
stap 1.
De trajecten die we zelf opzetten zijn meer breed, algemenere dingen, dus
Nederlands les, Engels les en computerlessen. Dat is een brede grote groep,
die daarin geïnteresseerd is. Als er dan mensen zijn die iets specifieks willen
dan gaan we daar nog 1 op 1 mee zitten.
Behoefte aan activering
Dat verschilt dus wel, je hebt altijd wel een verschil tussen hele gemotiveerde
jongens en die komen echt vanzelf wel. Die zeggen dan bijvoorbeeld: “Ik was
vroeger elektricien, kan ik hier niet iets soortgelijks doen?”. Anderen moet je er
meer bijslepen, van “Ga nou naar de Nederlands les”. Ik denk dat er ook een
groot verschil zit in hoever iemand is, wij maken daarin onderscheid in drie
pijlers.
1. Pijler 1: een op een, heel laagdrempelig, bijvoorbeeld een keer gaan
wandelen met een buddy. Dit zijn kleine stapjes.
2. Pijler 2: is dan al wat moeilijker, zoals Nederlandse les volgen
regelmatig of fietsen leren repareren. Dat is weer een stapje verder.
3. Pijler 3: dan heb je echt van die sociale leerplekken, dus bij een garage
of bij een cursus meedoen.
Dus dat zijn verschillende gradaties. Voor sommige is pijler 1 al voldoende,
iets nodig om van gedachte te veranderen, andere hebben behoefte aan meer.
De ongedocumenteerden die niet naar de dagopvang komen
De activering moet ook vanuit jezelf komen. Ik bedoel we kunnen niemand
gaan dwingen. Er is een andere opvang, de toevlucht, die zijn net 24-uurs
opvang en die vinden het dus lastig van: “Goh hoe gaan we iemand zijn bed
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uit krijgen?” En de andere opvang zegt van: “Ja, het is iemands eigen leven, je
kan niemand dwingen om zijn eigen bed uit te gaan en iets te gaan doen”. Het
moet echt vanuit de mensen zelf komen. Je moet eigenlijk een balans vinden
tussen iemand zijn eigen gang laten gaan en hem wel aansporen om wel iets
te gaan ondernemen. Sommige bewoners die hier al 6 jaar komen ofzo die
hoef je geen Nederlandse les aan te smeren. Een bewoner daarvan spreekt
nog steeds steevast Engels. Het ligt er aan wat de persoon zelf wil en waar die
behoefte aan heeft. Sommige willen echt heel graag aan de slag en anderen
vinden het wel best zo en zijn bezig met de procedure.
Intake
We doen altijd een intake met een persoon, als iemand hier nieuw komt. We
doen er ook een fotootje bij en zetten die in ons onlinedatabase. Zo weten we
van elkaar van die heeft een intake gehad en dat gezicht hoort erbij. En van
sommige mensen die vaker komen, die ken en herken je sneller. En bij
anderen twijfel ik of ik ze eerder heb gezien. Vaak als ik het niet zeker weet
dan merk ik wel aan hoe andere bezoekers met de persoon omgaan. Er zijn
vaak wel bezoekers die zeggen van “Hé, er is een nieuw persoon of je moet
even met die persoon gaan praten want die is nieuw hier”. Maar we hebben
ook weleens per ongeluk een intake twee keer gedaan met iemand. Maar vaak
gaat het eigenlijk wel goed.
We hebben altijd een verslagje waarin onder andere staat: wie de persoon is,
hoe oud degene is, waar degene vandaan komt, hoelang de persoon al in
Nederland is en wat er aan de hand is met de procedure en waarom de
persoon nog ongedocumenteerd is. Verder nog opmerkingen over bepaalde
interesses van de persoon. We schrijven het eerst op papier maar daarna
zetten we het altijd op googledrive, daar hebben we een database om te kijken
van wie is die persoon. Het is dus een soort samenvatting van wie de persoon
is.
Hulpmiddelen activering
Nee, we gebruiken geen hulpmiddelen voor de activering. Meestal vragen we
gewoon: “Wat vindt je leuk of wat heb je al eerder gedaan”. Sommige weten
heel goed wat ze willen, dus dan is het moeilijk om ze op andere gedachten te
krijgen. Of je kijkt in de database van wat er het meest in de buurt komt. En
iemand anders zit erbij van: “Ja alles is leuk, geef me maar wat”. Dat is dan
heel lastig, ik lees dan het lijstje op van dingen die er mogelijk zijn. En dan zie
je vaak wel waar iemand echt enthousiast van wordt, in vergelijking met
andere dingen. “Vind je het leuk om met mensen te werken of met dieren of
vind je kleren leuk, eten?”. Motiveringsvragen ken ik eigenlijk niet. Het lijkt me
wel leuk om me hierin te gaan verdiepen.
Doel activering
Er zijn weleens mensen die ongedocumenteerd zijn die komen met de vraag
of ze niet iets betaalds kunnen doen. Dat is niet het doel van activering, dat is
niet de taak van onze organisaties. Het is belangrijk dat mensen zich kunnen
ontwikkelen en vaardigheden opdoen die ze later kunnen gebruiken, als ze
hier blijven of als ze teruggaan of naar een ander land gaan. Maar het zou niet
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per se de taak moeten zijn vanuit ons, om hen aan een betaald baantje te
krijgen.
Iedereen heeft wel hier en daar wel eens een baantje. Maar ik denk ook niet
dat we moeten onderschatten hoeveel ongedocumenteerden zelf ook wel iets
kunnen regelen. Ik denk dat er wel een structuur is waardoor
ongedocumenteerden mensen aan geld kunnen komen. Dat zien wij ook niet.
Er zijn wel bezoekers die hier komen die geen interesse hebben in activering,
omdat ze gewoon baantjes hebben en wel rondkomen. Die personen hebben
al een hele structuur om zich heen gebouwd natuurlijk. Dat is wel belangrijk
om mee te nemen.
Samenvatting interview activering/dagbestedingsmogelijkheden
PAS is een project waarin we ontwikkelingskansen van ongedocumenteerden
buiten onze opvang en activiteiten proberen te bevorderen. We proberen ook
aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven, dus dan kun je bijvoorbeeld
denken aan: aansluiten bij een zwemles of online cursussen doen bij een
universiteit. Of een soort vrijwilligerswerk bij een autogarage, of een andere
sociale werk plek. We proberen met dit netwerk meer kansen open te spelen.
Zodat mensen zich op een breder niveau kunnen ontwikkelen.
De activering is heel erg 1 op 1. Je vraagt wat degene wil doen of wat hij
voorheen al gedaan heeft. Als degene niet weet wat hij of zij wil dan noem ik
de mogelijkheden op die wij als organisatie bieden of die vanuit het PASnetwerk aangeboden kunnen worden. Als daar ook geen leuke dingen bij
zitten voor de persoon dan kunnen we nieuwe organisaties benaderen. Veel
vrijwilligersplekken staan open voor een ongedocumenteerd persoon, omdat
zij vaak vinden dat iedereen een kans moet hebben om zichzelf te
ontwikkelen.
Qua activering maak ik geen gebruik van hulpmiddelen. Er moet een balans
worden gevonden tussen iemand zijn eigen gang laten gaan en degene
aansporen om iets te ondernemen. De wil moet vanuit de persoon zelf komen
of iets te ondernemen. We maken hier gebruik van pijlers, pijler 1 tot en met 3.
Pijler 1 is heel laagdrempelig, zoals wandelen met een vrijwilliger. Pijler 3 is
het hebben van een sociale leerplek of een cursus doen. We hebben verder
voor iedere bezoeker een online verslagje, wat eigenlijk een samenvatting van
de persoon vormt.
Iets betaalds kunnen doen, is niet het doel van activering. Dat is niet de taak
van onze organisaties. Het is belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen
en vaardigheden op kunnen doen die ze later kunnen gebruiken, ongeacht de
eindbestemming. Maar het zou niet per se de taak moeten zijn vanuit ons, om
hen aan een betaald baantje te krijgen.
De volgende dagbestedingsmogelijkheden worden aangeboden door onze
eigen organisatie: Nederlands les, Engels les, tuinieren, naailes en toekomst
oriëntatie training. Hierin gaan mensen focussen op hun toekomst en wat ze
willen bereiken, ongeacht wat er gebeurt met hun procedure. Daarnaast
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kunnen de bezoekers buiten pingpongen. Ongedocumenteerden kunnen ook
bij Villa Vrede als vrijwilliger aan de slag als gastheer/-vrouw en als kok. Er is
ook een anti-stress groep waarin ongedocumenteerden onder begeleiding
over stress kunnen praten. Daarnaast hebben we muziekles, waarin ze met
een mevrouw gaan zingen. Ook hebben we normaal sportprojecten lopen,
maar sinds corona is dit tijdelijk gestopt. Verder hebben we nog een deal met
een zwembad dat mensen daar zwemles kunnen volgen. Daarnaast hebben
we ook nog enkele cursussen opgezet: zoals een kapper cursus,
computercursus en een alfabeteringscursus. De computercursus is op het
moment echt een basiscursus, dit is vooral leren werken in Word en Excel. We
zijn wel bezig om een vervolgcursus op te zetten, waarin meer diepgang
gegeven gaat worden.
De cursussen worden gegeven door vrijwilligers. Die krijgen daar een
vrijwilligersvergoeding voor. De kapper die de kapperscursus geeft, is een
uitzondering. Hij is een ‘professional’: hij heeft zijn eigen kapperszaak. Soms
zijn er bepaalde projecten waar we professionals voor nodig hebben of
specifiek subsidie voor aanvragen. Dan betalen we wel een professional. Daar
krijgen we geen extra geld voor: we zorgen dat dat binnen de subsidie past die
we eerder van de gemeente hebben gekregen, of we schrijven een extra fonds
aan. We zetten ook meestal in op vrijwilligers.
De volgende dagbestedingsmogelijkheden worden aangeboden door
ketenpartners vanuit het PAS-netwerk:
Vrijwilligerswerk:
- Bij de Vrijwilligers Centrale zijn er allerlei verschillende
vrijwilligersplekken. Goed startpunt voor mensen om te kijken wat er
mogelijk is.
- Het verkopen van de daklozenkrant ‘Straatnieuws’. Hier kun je wat bij
verdienen (90 cent per krantje).
- Bij een kunst aterlier voor de creatieve.
- Bij Huis van Vrede, hier is een naaiatelier waar je gebruik van kunt
maken, kun je wat bijverdienen.
- Gastheer/vrouw zijn bij Villa Vrede, of de lunch koken.
- Bij de Krachtfabriek kan je verschillende dingen doen, zoals het
repareren van brommers, houtbewerking en het demonteren van
computers.
- Bij de Stadsjutters klussen, timmeren, zagen, schilderen en later de
elektriciteit regelen.
- Bij Woongroep Overhoop kun je klussen bij renovatie en kan je ook
bouwtechnieken leren.
- Bij De Werkplaats kun je fietsen en dergelijke opknappen.
- Bij De Nijverheid kun je veel sjouwen, klussen en opbouwen. Kan
eventueel ook houtbewerking doen.
- Bij Wegwijs – fietsen kan je fietsen maken.
- Bij de Witgoedshop kun je apparatuur wegbrengen en spullen
opknappen.
- Bij de Stichting de Goede Winkel kun je spullen sorteren, wegbrengen
en in de winkel helpen.
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Bij de Speeltuin De Kameleon kun je snoeiwerk, klussen en onderhoud
van de speeltoestellen uitvoeren.
Bij het Buurthuis in Hoograven kun je gasten ontvangen, koffie
schenken en bezoekers ontvangen.
Bij de Weggeefwinkel Mooie Zooi kun je sorteren en heb je veel
klantencontact.
Bij het Emmaus 2ehandswinkel kun je kleding sorteren, spullen ordenen
en heb je klantcontact.
Bij STIL Baliemedewerker kun je bezoekers verwelkomen, zorgt voor
koffie en thee en je controleert of de bezoekers bekend staan in het
systeem. Daarnaast verwijs je ook bezoekers door naar een andere
organisatie of naar de juiste medewerker.
Bij Burezina kun je een onderhoud uitvoeren of gastheer/vrouw zijn.
Bij Tuinderij de Volle Grond kun je tuinieren in de moestuin of voor de
kippen zorgen.
Bij Rotsoord kun je met dieren werken of als gastvrouw/heer.
Bij Wegwijs – moestuin kun je in de moestuin werken.
Bij Groene Vingers kun je samen tuinieren.
Bij Werken in de natuur kun je samen klussen in het bos.
Bij Stadsboerderij Gagelsteede kun je dieren voeren en mesten en
klusjes doen.
Bij Common Ground Two kun je in de tuin werken.
Bij Bartholomeus gasthuis sta je in de bediening en kun je kletsen met
bewoners.
Bij Ravenna’s restaurant moet je voor 35 mensen willen koken.
Bij Resto van Harte kun je koken voor groepen aan op het einde van de
dag of in de avond.
Bij Hanna’s Herberg kun je maaltijden regelen voor de buurt.
Bij Ethers Eethuis kun je koken en samen met de gasten eten.
Bij het Ubuntuhuis kun je koken voor de gasten.

Arbeidsmatige activering, dit zijn leertrajecten die geld kosten en die door de
gemeente worden gefinancierd. Ze duren drie tot zes maanden. Deze plekken
worden gecoördineerd en geregeld door 50|50 van het Leger Des Heils.
Mensen gaan dus bijvoorbeeld aan de slag bij een 50|50 plaats, maar het kan
ook dat ze bij een partner van 50|50 aan de slag gaan (Wij3.0 of De Loods
Zorg). Ik weet niet of de deelnemers een contract moeten tekenen tussen LdH
en henzelf. Ik weet wel dat er een onderaannemersovereenkomst wordt
getekend door LdH en de andere partij. Dit zijn de leertrajecten:
- Bij De Loods Zorg kun je leuke spullen maken zoals klokken, lampen en
onderzetters van allerlei materialen.
- Bij Wij 3.0 De Corner kun je verschillende dingen doen zoals
kaarsenmakerij, tweedehands kledingcorner. Maken van sieraden,
kaarten en textiele werkvormen.
- Bij 50|50 Wood kun je houtbewerking doen.
- Bij werkbedrijf ICT kun je computers demonteren, repareren en
installeren.
- Bij Wij 3.0 Fietsreparatie kun je werkervaring opdoen en opleiding
worden tot fietsenmaker.
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Bij Wij 3.0 klussen kun je schilderwerk, groenwerk, schoonmaak,
accommodatiebeheer en verhuizingen leren.
Bij Wij 3.0 ICT kun je leren programmeren en websites bouwen.
Bij Wij 3.0 Lassen/metaalbewerking kun je kennis maken met de
basistechnieken van het lassen en metaalbewerking.
Bij De Loods Zorg kun je oude campers voorzien van een nieuw
interieur.
Bij De Loods Zorg kun je allerlei soorten werk uitvoeren van het slopen
van bootjes tot het opknappen van bootjes.
Bij De Loods Zorg kun je werken in een autogarage.
Bij 50|50 Store kun je sorteren en heb je klantencontact.
Bij 50|50 Clean kun je professioneel leren schoonmaken.
Bij 50|50 Packaging kun je simpel en routinematig werk doen.
Bij 50|50 Green kun je bijvoorbeeld op verschillende plekken in de stad
prikken.
Bij Wij 3.0 Bloementuin kun je werken in kassen en de tuin. Je kan
soms ook helpen in de winkel bij de verkoop.
Bij 50|50 Food kun je professioneel leren koken, waaronder snij
technieken, hygiëneregels en kooktechnieken.

Cursussen, er zijn zowel betaalde als gratis cursussen:
- Bij de Voorkamer kun je verschillende cursussen volgen waaronder
linoleum workshop, muziekoptredens en workshops en het taal café.
- Bij Villa Vrede kun je een toekomsttraining volgen, hier kun je leren na
te denken over de toekomst.
- Bij Plan Einstein kun je verschillende cursussen volgen zoals Engelse
les, Ondernemerschap, voedseltuin, taal café en computerlessen.
- Bij de Volksuniversiteit kun je verschillende cursussen volgen zoals
verschillende talen, zelfontwikkeling en filosofie.
- Bij PAS kun je PC-cursus en programmeren volgen. Hierin volg je een
basiscursus Word, Excel en PowerPoint. En daarnaast de basis van
programmeren met Python.
- Bij het Leger des Heils in samenwerking met Veld 42 kun je een cursus
Leiders Sportieve Recreatie (LSR) volgen. Je leert voor een groep te
staan, jezelf te presenteren, de groep actief te houden, activiteiten te
organiseren en leiding te geven aan een groep.
- Bij Villa Vrede kun je een kapperscursus volgen, hierin leer je alle
onderdelen van het vak.
- Bij PAS kun je de cursus alfabetisering volgen, hierin leer je lezen en
schrijven in de Nederlandse taal.
- Bij Foundation Academy kun je academische opleidingen volgen
waaronder mensenrechten, sociale wetenschappen,
geesteswetenschappen en theologie.
- Bij InclUUsion kun je losse vakken volgen via de Universiteit Utrecht.
2.3 Interview Groningen INLIA Foundation
Transcript R3 – 2021 Praktijkadvies
Live afgenomen
Geïnterviewde: Medewerker INLIA, respondent 3
82

Nina IJsselstijn

Praktijkadvies

Interviewer: Nina IJsselstijn
Datum: 1 april om 11:00
Locatie: Opvanglocatie de Amanpuri
De organisatie INLIA Foundation
In Groningen hebben we twee centrale opvanglocaties. En daarnaast enkele
losse huizen. Maar het grootse deel van de bewoners wonen op de centrale
opvanglocaties. Eerst heb ik gewerkt op de decentrale opvang, dus ik ben in
die zin ook primair verantwoordelijk voor de decentrale opvang. Natuurlijk heb
je ook teamleiders enz. maar daar ben ik mee begonnen als stagiaire. Dan ga
je echt op huisbezoeken. Maar dan heb je gewoon minder zicht op de
bewoners, want je bent er natuurlijk niet 24/7. Hier is altijd iemand aanwezig,
ook in de nacht. Dat is dan van het bootpersoneel. Dus wij zelf doen niet aan
beveiligers, maar dat is onderdeel van de methodiek. Het is natuurlijk een boot
en daar komen heel veel andere dingen bij kijken, waar ik geen kennis van
heb, het onderhouden van de boot en dergelijke. Dus die mensen die hier in
de nacht zitten, die lossen wij in de ochtend af en als wij s ’avonds weggaan,
dan komen zij.
Dat is eigenlijk bij de andere centrale opvanglocatie hetzelfde. Dus er is hier
altijd iemand, maar mocht er wat aan de hand zijn dan heb je ook altijd een
achterwacht van ons. De piket noemen we dat, als je een avond piket bent dan
word je gebeld als er een calamiteit is. Dus dat kan ruzie zijn of iemand die
naar het ziekenhuis moet of dat de politie gebeld moet worden of wat dan ook.
Dus dan word je zo op de hoogte te houden. Dus er is hier wel altijd iemand en
dat is ook fijn voor de gasten zelf. Het brengt een bepaalde mate van
veiligheid. Er gebeurt de laatste tijd niet veel in de avond. Afgelopen maandag
was ik dan piket, en dan houden we elkaar op de hoogte als er wat gebeurt
middels een groepsapp, de teamleiders zitten daar ook in. Je kan dan ook om
hulp vragen als je even niet weet wat je moet doen. Soms moet je wel naar
locatie komen om iemand te begeleiden naar de doktersdienst ofzo. Soms is
het puur iets wat het nachtbeheer doorgeeft, waar wij van op de hoogte
moeten zijn maar waar zij vaak op locatie al wel kunnen oplossen. Dus dan
hoef je niet die kant op in het holst van de nacht.
Met de decentrale opvang moet je mensen echt uitnodigen op gesprek of je
gaat daar heen, of dan is er een gast weer niet thuis die je juist ook graag had
willen spreken. Je kan gewoon niet drie keer op huisbezoek gaan als je 8 of 9
huizen hebt, in de week. En jij de enige bent die dat doet. Hier is het fijner, je
ziet mensen, ze komen bij de receptie voor vragen en je hebt beter zicht op
iedereen.
Dus ik begeleid mensen op maatschappelijk gebied, maar we hebben
verschillende afdelingen hier. Dus maatschappelijke werkers vallen onder
maatschappelijk werkers en de woonbegeleiders vallen onder de juridische
afdeling, zij doen ook perspectief zaken. En dan hebben we nog een medische
afdeling, met een verpleegkundige en een doktersassistent. Dus we hebben
wel een afbakening van taken in die zin.
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Maatschappelijk werk
Voornamelijk doe ik de maatschappelijke werk gesprekken. Je kan vooral
denken aan mensen proberen te motiveren en activeren om verder te kijken.
Het overkoepelende doel is om mensen uit de passiviteit halen en laten kijken
naar het perspectief. Wat wil je? De drie keuzes die er zijn allemaal oké. Maar
we blijven ook wel transparant, in die zin: ‘Wil je gaan voor verblijfsvergunning
in Nederland, wil je gaan voor terugkeer naar je land van herkomst of ga je je
her vesten in een ander land?’ Op basis van wat degene wil gaan we kijken
naar de mogelijkheden. Mensen komen met een hulpvraag naar mij zoals,
heel uiteenlopend, mensen missen een bepaalde mate van dagbesteding,
mensen hebben psychische problematiek, mensen kunnen niet slapen of
mensen maken zich zorgen. Kan ik ze daarin ondersteunen dat is vaak de
vraag. Maar bij sommige mensen, de wat meer complexere casussen, gaat
het ook meer om stabilisatie. Als iemand heel erg met een heftige verslaving
kampt, is hij nog niet in staat om na te denken over zijn perspectief. Dus dan
ga ik eerst kijken naar hoe stabiliseer ik iemand en hoe kunnen we vanuit daar
verder gaan kijken. Maar het gaat vooral om altijd in beweging blijven van de
mensen. Dit is geen eindstation, dat maken we ook altijd wel duidelijk. Dit is
tijdelijk, dit is een tussenlocatie, zo proberen we het ook altijd over te brengen
op mensen. Mensen zijn natuurlijk jaren, jarenlang afhankelijk van anderen,
wachten, wachten, procedure in, wachten, in hoger beroep, wachten. Hier
proberen we mensen bij binnenkomst te activeren. Dus je krijgt je eigen
kookspullen, je eigen leefgeld en schoonmaaktaken. Je draagt bij. We hebben
ook schoonmaakroosters en eigenlijk is het de bedoeling dat als ze instromen
dat ze daar zo snel mogelijk op komen. Zodat ze gelijk aan de bak kunnen.
Mensen vinden dat vaak wel leuk. Dan hebben ze iets te doen.
Corona
Helemaal nu in de corona pandemie vallen er gewoon veel dingen weg voor
mensen. Sommige mensen gingen naar de kerk of naar de moskee, dat kan
niet meer. En als het kan, online maar ja dan moet je ook maar net de juiste
verbinding hebben. Of een telefoon hebben die dat allemaal trekt. Of
activiteiten buiten of dagbestedingslocaties of bijvoorbeeld een Humanitas
ofzo. Ik heb gister toevallig nog een gesprek gehad met iemand van: ‘Goh, kan
ik niet wat extra’s doen qua schoonmaaktaken?’ Maar dat zijn dus van die
kleine dingen en ik geloof er gewoon heel erg in dat als je in die zin in
beweging bent en activiteiten doet dan zal je ook meer in je dagelijks leven in
beweging komen. En het lijkt maar iets kleins, alle tafels in het restaurant
afnemen of de hal stofzuigen of een doekje over de keuken halen in de
middag. Maar het is wel een activiteit. Als mensen fysiek in beweging komen,
gebeurt dat ook psychisch. Als mensen alleen maar stilzitten de hele dag in
hun kamer, niks doen en geen prikkels hebben en geen bepaalde mate van
verantwoordelijkheid hebben, dan blijf je ook passief. En dat is juist niet de
bedoeling van deze plek. De meeste mensen willen iets doen, als ze daarin
staat tot zijn zeker.
Dagbestedingsmogelijkheden
Maar qua activiteiten op dit moment, is het lastig. Wel doen we bijvoorbeeld
Nederlandse en Engelse les, alleen dan online. Dat zijn bepaalde vrijwilligers
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die dat hebben opgezet. Dus dat is gewoon heel leuk. Ik heb toevallig gisteren
nog een gast daarin begeleid en geholpen, ze is een beetje onzeker over haar
Engels. Terwijl ze best wel goed Engels spreekt, ik kan haar verstaan en zij
kan mij verstaan. Dus in mijn ogen gaat dat prima. De les wordt gegeven door
twee vrijwilligers, die zitten in een bepaalde WhatsApp groep met de gasten
die de les volgen. Dan is het via videobellen, op die manier krijgen ze Engelse
les. Maar je wil niet weten hoe mensen daarnaar uitkijken. Die worden er zo
enthousiast van. Zij vond het natuurlijk wel een beetje spannend, omdat ze
onzeker was over haar Engels. Maar ze was ook heel enthousiast. Dan moet
je mensen net dat extra steuntje in de rug geven om die stap te zetten. Want
die posters hangen overal hier. Maar je moet mensen wel erop wijzen, van:
‘Hey, lijkt jou dat niet leuk?’ Het is gewoon maatwerk. Ik kan ook zo een paar
mensen noemen waarbij dat niet zou passen.
Met het Rode Kruis hebben wij ook goede contacten mee, ik moet wel zeggen
dat van externe partijen, moet je het ook wel hebben. Het is echt wel met een
wisselwerking. Of mensen benaderen ons of wij benaderen hen. Weet je wel
dat loopt gewoon een beetje natuurlijk. Het is een heel initiatief, er komen nu
elke week op alle drie onze centrale locaties, dus hier, de andere boot en de
formule 1 daar komen twee vrijwilligers van het Rode Kruis die komen samen
wandelen met de gasten. Het is wel een op een. Dus ik werk voornamelijk op
deze locatie, wij dragen dan mensen aan waarvan we denken: die zou dat wel
echt heel leuk vinden. Voor hem of haar zou dat echt even goed zijn, die
benaderen we dan van: ‘Hey, zou jij het leuk vinden om te gaan wandelen met
iemand?’ Mensen reageren daar zo positief op. Gisteren waren er weer twee
vrijwilligers en ze gaan dan gewoon een op een wandelen. Dus een gast gaat
met een vrijwilliger, ook vanwege de maatregelen natuurlijk. En dat is dan
gewoon wandelen, gewoon even een ander gezicht zien, iemand die niet van
INLIA is. Iemand die helemaal blanco is, die je nog niet kent, gewoon
laagdrempelig het contact aangaan. Ik sprak gisteren met de vrijwilliger die
had gewandeld met een van de gasten en die vond het gewoon zo leuk. Zij
vertelde ook dat hij het heel erg leuk vond, en dat hij heel open aan het
vertellen was. Het hoeft ook allemaal niet over zijn hele leven te gaan maar ze
zei we hebben ook gewoon gesproken over sport en dagelijkse dingen.
Mensen reageren daar zo leuk op. Het is dus weer beweging, wat mensen
heel goed doet en het kan stress verlagend zijn. Daarnaast doet een leuk
gesprek je altijd goed. Dat iemand je hoort en dat iemand je ziet. Op die
manier hebben zij ook het gevoel hebben dat mensen van buiten weten dat ze
er zijn en dat er naar hen om wordt gekeken. Vanuit ons perspectief is dat
natuurlijk logisch, want wij werken hier. Het is ons werk maar het is ook
superleuk om iemand van buitenaf te hebben. Dus hier ben ik gewoon zo
enthousiast over, ook omdat ik zie dat het aan beide kanten gewoon werkt.
Interne dagbestedingsmogelijkheden voor Corona
Voor corona hadden we wel meer aanbod. We hadden bijvoorbeeld een gym,
sportschool, speciaal voor onze gasten. Het is hier ook vrij dichtbij, daar
konden mensen zich voor inschrijven. Er was daar altijd iemand aanwezig om
het te begeleiden, waarbij mannen apart van de vrouwen zaten. Als in
vrouwen, we zitten hier natuurlijk ook met tig culturen op de boot en op de hele
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locatie en daar moet je gewoon rekening mee houden. Daar konden mensen
gewoon sporten op fitnesapparaten en cardio. Dat is iets wat we vanuit intern
aanbieden aan mensen. Er werd weleens een sportdag georganiseerd,
spelletjes, een muziekklas met allemaal instrumenten die hier liggen. Ik weet
van de andere locatie dat zij het initiatief namen om op een bepaalde ochtend
in de week gewoon eens met een paar vrouwen te zitten, in een cirkel en een
paar simpele oefeningen te doen. Dus gewoon je handen draaien of je polsen
draaien of een bal overgooien. Dat lijkt allemaal heel simpel en klein maar dat
doet wel echt iets. Het is voor hen een activiteit en voor ons een kleine moeite.
Dus dat is wel heel erg leuk.
Externe dagbestedingsmogelijkheden voor Corona
Vanuit buitenaf is er een EHBO-cursus gegeven aan onze gasten. Volgens mij
was dat ook vanuit het Rode Kruis. Dat vonden mensen superleuk, dan krijgen
ze ook een certificaat. Dan hebben ze toch iets behaald. Ook een
gezondheidsvoorlichting vanuit sense van de GGD, we wilden het geen
seksuele voorlichting noemen want dan zouden er misschien niet zo veel
mensen op af komen. Dus het is een gezondheidsvoorlichting geworden, en
daarin werden er ook handvaten geboden van hoe maak je jezelf nou meer
weerbaar voor stress en al die frustraties. Er is vrijwel niemand die zich geen
zorgen maakt over de situatie, natuurlijk maak je je zorgen. Je zit in een super
onzekere positie. Je bent aan het wachten en je weet niet of je kan blijven of
dat je terug kan. Er zijn veel mensen die willen terugkeren maar die niet
kunnen terugkeren. Ja, hoe frustrerend is dat. Ik denk dat we ons daar
helemaal niks bij voor kunnen stellen dus de kleine dingetjes die zijn
belangrijk. Niet alleen de contacten tussen ons maar ook gewoon van buitenaf.
Dat ze worden betrokken in iets. Je ziet misschien eerst dat de gasten zoiets
hebben van: ‘ha, nee’. Maar uiteindelijk als ze klaar zijn met zoiets dan bloeien
ze helemaal op.
Wat we ook weleens hebben is dat bijvoorbeeld jongerenverenigingen of
vanuit de kerken bepaalde groepen ons benaderen om een dagactiviteit te
plannen. Dus dat is niet structureel zoals nu met het Rode Kruis elke week
maar ik weet nog dat er hier toen wat meiden kwamen vanuit een
jongerenvereniging en die hadden allemaal nagellak meegenomen. Gingen ze
daar met de vrouwen achter in het restaurant zitten en gewoon gingen ze
samen nagellakken. Gewoon leuke gesprekjes voeren. Of allemaal schilderen
maken, dat soort dingen. Gewoon even creatief bezig zijn. Of een spelletje
doen, ze hadden toen ook allemaal spelletjes meegenomen. Dus dan waren
ze aan het kaarten met elkaar of een bordspelletje aan het doen. Maar ja
momenteel is er geen bezoek welkom op locatie. Ook de gasten mogen geen
bezoekers krijgen, ook niet vanuit de andere boot. Maar normaal gesproken
mochten hier wel bezoekers komen, dus als mensen vrienden hadden, dan
mochten die wel komen. Niet naar de kamer maar wel in de openbare ruimtes.
Dat kan nu niet, je kunt je ook voorstellen dat als je een groep mensen: stel je
voor dat er vijf mensen vanuit buitenaf hier komen voor een dagactiviteit, die
gaan niet alleen zitten met vijf mensen. Andere gasten zien dat ook en die
zullen denken: ‘Dat wil ik ook’. Maar je kan niet met die mensen nu aan een
tafel zitten. Dat doe je gewoon niet, dat kan niet. Dat is jammer. Meer kan ik er
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niet van maken. Het is dus echt een wisselwerking van kijken wat er intern
mogelijk is en wat voor verzoeken we krijgen vanuit externe organisaties. Die
verzoeken maken we dan bespreekbaar, van: ‘Oké, jongens dit verzoek
hebben we gekregen’, zo is het ook met het Rode Kruis gegaan. ‘Zo van, dit
willen we graag opzetten en we moesten aan jullie denken’. Supertof, echt
leuk wat je soms binnenkrijgt. Dat is gewoon waardevol.
Bekendheid INLIA Foundation in omgeving
We zijn er natuurlijk al een tijdje en mensen kennen ons wel. We hebben ook
een kerkelijke achterban. Dus we brengen ook kerkbladen uit, zeg maar, dus
veel mensen weten wel wat we doen. Zo krijgen we ook wel bepaalde donaties
zeg maar, of mensen die hierlangs lopen en die zeggen van: ‘Goh, ik woon
hier in de buurt en ik kom hier altijd langs. Ik heb een beetje onderzoek
gedaan en ik weet welke doelgroep jullie helpen, kan ik iets betekenen?’ Dat is
heel mooi, als je zulke telefoontjes krijgt, dan word je ook wel even warm
vanbinnen. Tenminste dat heb ik. Soms lijkt het een beetje een ‘vergeten
doelgroep’ te zijn, de ongedocumenteerden.
Hoe buitenstaanders reageren op mijn werk
Als ik vertel wat ik doe en waar ik werk dan wordt er gereageerd met: ‘Oh, dat
is wel gevaarlijk zeker’. Ik werk hier al een paar jaar, en ik ben nog nooit bang
geweest of angst gehad. Maar dat is ook hoe we met elkaar omgaan. Jullie
zijn te gast bij ons en wij zijn de gastheer en de gastvrouw en samen zorgen
we ervoor dat het op een goede manier verloopt. Want zo doe je dat ook als ik
bij jou thuis zou komen. Dan ben ik de gast en dan gedraag ik me netjes en jij
ook, want ik ben in jouw huis. En daaromheen is alles eigenlijk opgezet. In de
LVV’s en de BBB’s is het gewoon belangrijk om mensen te activeren. Dat doe
je gewoon door echt in gesprek te gaan met mensen, wat willen ze en wat is er
mogelijk dus echt samenwerken met mensen die juridische kennis hebben en
de maatschappelijke afdeling gaat dan kijken van en nu, wat kun je in de
tussentijd doen om of te stabiliseren of een bepaalde zingeving te vinden om
het vol te houden. Dus dat is voornamelijk wat we hier doen.
Motivering werken met ongedocumenteerden
Ik had een stage gedaan op het vluchtelingenspreekuur bij Humanitas. Het zijn
ook geen asielzoekers of mensen die recht hebben op rijksopvang, dat is weer
een andere doelgroep. Het zijn mensen die daar al vandaan komen en die
geen recht meer hebben op opvang. Dus het is weer anders. En toen ik hier
voor het eerst kwam toen dacht ik echt van: ‘Wow, ik kreeg zoveel informatie,
zoveel nieuwe informatie dat ik dacht van in mijn stad waar ik al heel lang
woon, zijn er gewoon zoveel mensen. Hoe zou dat dan in de rest van
Nederland zijn?’ Dat is heftig, maar we proberen er hier allemaal er wat van te
maken. Ik denk dat dit gewoon noodzakelijk is wat hier gebeurt.
Perspectief koppelen aan taallessen
Ik ga even terug naar die Engelse les, het heeft altijd een bepaalde link,
Nederlandse les trouwens ook. Het valt altijd te linken aan hun perspectief,
aan wat je wil. Het kan altijd helpen bij. Ik heb bijvoorbeeld iemand gehad die
terugkeerde naar Turkije, die had hier Nederlandse lessen gevolgd. Die ging in
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een toeristisch gebied in Turkije werken en die kon Nederlands spreken. Dat
vinden toeristen ook superleuk, dus wat voor keuze je ook maakt, welke kant
je ook naar toe gaat, het kan helpen. Ook bijvoorbeeld bij hervestiging, als
mensen niet terug kunnen naar hun eigen land in Afrika en dan kiezen ze er
bijvoorbeeld voor om naar een ander land in Afrika terug te keren. Als je hier
Engelse lessen hebt gevolgd, kan dat bijdragen aan wat je kan doen in het
land, waar je je gaat her vestigen. Dus het heeft altijd een link met perspectief.
Dus met de volgende stap.
Zelfredzaamheid stimuleren
Als ze hier willen blijven, dan gaan ze Nederlands leren. Maar het verbaasde
mij ook dat veel mensen hier al Nederlands spreken. Best wel goed ook. Je
hebt natuurlijk ook veel mensen die al heel lang hier zijn. Echt al jaren, dan
pak je het op. Ook voor de mensen die niet in Nederland willen blijven of die
misschien niet zo veel kans maken om in Nederland te blijven. Het duurt
natuurlijk wel even voordat je op die positie komt om terug te keren of een
verblijfsvergunning te krijgen. Dat gebeurt niet in een dag, maar ondertussen
zit je wel hier in Groningen. Je moet je wel zien te redden en dan is de
Nederlandse taal leren, dat is perfect. Dan kan je je hier redden. Dat draagt
natuurlijk ook bij aan iemand zijn zelfredzaamheid. Ook als je weet dat iemand
best wel goed Nederlands of Engels spreekt, en we moeten bijvoorbeeld de
dokter bellen dan vraag ik bijvoorbeeld: ‘Goh, zou je het zelf willen proberen?’
De meeste vinden dat spannend. Maar dat is gewoon een manier om
zelfvertrouwen te vergroten, van kijk ik kan het maar ook om iemand zijn
zelfredzaamheid te vergroten. Als mensen hier straks een status krijgen dan
zullen ze hier weggaan en dan is er niet meer 24/7 iemand, waaraan je iets
kan vragen. Als je hier al drie jaar zit en dan opeens krijg je een eigen woning
toegewezen. Dan moet je ineens omswitchen van: ‘Oh, ik moet het nu
allemaal zelf doen’. Dus dat hou ik gewoon altijd in mijn achterhoofd.
Leerwerktrajecten en cursussen
Wat ik net vertelde, die EHBO-cursus hebben we dus wel. We zouden het wel
heel leuk vinden om een leerwerktraject op te stellen, maar vrijwilligerswerk en
werken dat mag niet. Maar ik weet wel, ik heb nog even met mijn teamleider
gesproken voor dit interview, dat ze er wel mee bezig zijn om toch
vrijwilligerswerk of een soort van leerwerktraject mogelijk kunnen maken. En
dan wel in het kader van het perspectief, dus bijvoorbeeld terugkeer. Als
iemand terug wil keren naar het eigen land en hij wil daar graag een
kapperszaak opzetten. Hoe leuk zou het dan zijn als hij hier vrijwillig in een
kapsalon het alvast een beetje kan leren. Dan draagt het echt bij aan iemands
toekomst. Dat zou prachtig zijn, als dat zou lukken. Maar in principe, is het
verboden en kan het niet, dat vinden mensen heel vervelend. Ik had gister ook
iemand die heel graag iets met kinderen wilde doen, maar dan moet je toch
heel snel iemand teleurstellen, want dat gaat hem gewoon niet worden.
Natuurlijk zijn er wel mensen die oppaswerk ofzo aanbieden, maar het kan
gewoon niet. Je loopt vaak tegen verzekeringen en dat soort dingen aan. Ook
met voetballen, er zijn best wel wat jongens die via, via ergens binnen zijn
gekomen. Als ik iets probeer te regelen met iemand, en iemand kan zich niet
verzekeren. Wat als iemand zijn been breekt tijdens een potje voetbal? Dus je
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loopt vaak ergens tegenaan. Het is echt de kunst om te kijken naar wat er wel
mogelijk is en hoe kunnen we er een beetje omheen werken.
Creatieve mogelijkheden
We hebben nu bijvoorbeeld een superleuke woonbegeleider stagiaire en hij
kwam laatst met het initiatief om een keer, een op een, met een van onze
gasten te gaan voetballen. Ze zijn even naar een veldje dichtbij gegaan, had
hij van thuis een voetbal meegenomen en heeft hij die jongen, hij was hier nog
niet zo lang, een jonge jongen een jaar of 20, hield heel erg van voetballen
maar hij was heel erg gesloten. Hij kwam ook van een andere locatie naar
deze locatie en dan moet je weer wennen en opnieuw aanpassen. Toen waren
we erachter gekomen dat hij van voetballen hield en ga je gewoon met een
jongen van dezelfde leeftijd gewoon even naar buiten en een balletje trappen.
Dat vond hij superleuk. Dus ik heb die stagiaire ook al een mailtje gestuurd
van ik heb nog wel meer mensen die dit ook wel heel leuk zouden vinden. Dus
gewoon dat soort dingen ik hoop dat dat gewoon kan uitbreiden. En daar moet
je het wel van hebben van mensen die een beetje creatief nadenken en dit
soort initiatieven aankaarten en er dan ook echt wat mee doen. Dat is echt
superleuk. Een tijdje geleden waren er allemaal vrouwen vanuit de formule 1,
mondkapjes aan het naaien, dat soort activiteiten. Dat zijn een beetje de
handarbeidcursussen, zou je het dan kunnen noemen. Maar echt
leerwerktrajecten zou ik echt heel graag willen zien gebeuren. Ik hoop dat dat
ook in de toekomst mogelijk wordt gemaakt. Misschien onder het mom van
een terugkeertraject.
Afwijzen plek bij bedrijf
Een jaar geleden kreeg ik ook een telefoontje van de eigenaar van een
Barbershop hier in Groningen en hij zei: ‘Ik ben gewoon een eenmanszaak en
ik ken toevallig een van jullie gasten. Mag hij iets bij mij komen doen?’ ‘Nee,
dat mag eigenlijk niet’. Dan leg je de situatie uit, waar de mensen mee zitten,
ja dat frustreert. Zowel de gast als mij frustreert dat. ook voor degene die de
salon heeft. Ik denk dat dat gewoon heel erg zou helpen en ik denk hoe meer
we doen, die activiteiten dat is gewoon zo belangrijk. Het hoeft maar iets kleins
te zijn en het kan mensen helpen. En vooral de beweging, in beweging komen
in letterlijke en figuurlijke zin, mensen kijken er echt naar uit. Op
vrijdagochtend worden dan die Engelse lessen gegeven, dan hebben ze er
helemaal zin in, daar kijken ze echt naar uit.
Schoonmaaktaak vergeten of moeilijk uit bed komen
Ja zeker, ik probeer dat te verbeteren door in gesprek te gaan met iemand. Te
kijken hoe we dat kunnen oplossen, eerst kijken waar het vandaan komt en
dan kijken wat de mogelijkheid is om het op te lossen. Als iemand echt
psychische problemen heeft en die amper kan slapen dan snap ik echt wel dat
je overdag slaapt. Dan ben ik echt niet de moeilijkste. Mensen zijn in principe
ook gewoon vrij om te doen en te laten wat ze willen. Het is gelukkig geen
gevangenis. Maar als iemand telkens een schoonmaaktaak vergeet dan nodig
ik iemand uit, daar begint het bij. Dan bel ik iemand op of dan spreek ik
iemand aan van: ‘Kom, we gaan even zitten. Ik moet met je ergens over
praten. Goh, het valt me op dat jij vorige week vier van de zes keer dat je op
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het schoonmaakrooster stond, niet hebt schoongemaakt, hoe komt dat?’ En
dan kan het verschillende kanten op gaan. Ik had bijvoorbeeld laatst een gast
die zij dat iemand van zijn familie in het herkomstland is omgekomen. Die zat
psychisch op dat moment op zo’n donkere plek dat hij zich er niet toe kon
zetten. Toen kreeg ik echt 1000 keer sorry en het spijt me zo erg en ik wil zo
graag meedoen hier, het lukte me gewoon niet. Dan ga ik iemand niet een
schoonmaakboete geven. Dan zeg ik gewoon dan haal ik je voor de rest van
de week eraf en dan proberen we het volgende week gewoon nog een keer.
Dus ik denk dat het gewoon luisteren is.
Sommige mensen hebben er soms ook gewoon geen zin in. Dat kan ook. Dan
ga je ze proberen uit te leggen, dat we het hier samen doen en dat er van
iedereen wordt verwacht dat iedereen die het kan, wordt verwacht dat ze mee
helpen. Behalve als je natuurlijk in een rolstoel zit of als je een hernia hebt of
je kan je handen niet bewegen. Er zijn natuurlijk tig redenen waarom iemand
niet zou kunnen schoonmaken fysiek. Mentaal natuurlijk ook, maar dat moet je
dan wel eerst weten. Ik kan niet van iedereen de mentale status van het hoofd
aflezen. Dus daarom is het gewoon belangrijk om een gesprek aan te gaan
met iemand. Dan ga je weer even terug naar de basis. Gewoon even oké we
zijn hier op de boot, een LVV-locatie en hier verwachten we gewoon van
elkaar dat we zorgdragen voor het schoonhouden van de boot. Jij hebt hier
ook een verantwoordelijkheid in, neem die ook. Want je bent fysiek gewoon
een sterke jongen, bijvoorbeeld eh. Je stemt het af hoor per persoon, hoe je
dat communiceert. Je probeert je aan te passen aan de persoon, zeker als je
een eerste gesprek hebt met iemand. Dat is altijd een beetje inschatten van
wat is iemands niveau en welke woorden kan ik wel inzetten en welke niet.
Hoe moet ik met iemand praten. Met sommige jongens moet je ook gewoon
heel direct praten. ‘Luister, kom op,’. Soms gewoon wat harder en wat directer.
En dan kan je denken dat is hard en dat is een gekke manier van spreken,
maar bij sommige mensen werkt het juist niet als je gaat zitten van: ‘Hey,
vandaag wil ik even met jou praten, ik vind dit niet zo fijn’. Bij andere mensen
werkt het wel, het is gewoon maatwerk.
Het zijn allemaal verschillende mensen van over de hele wereld, jong, oud,
ziek, niet ziek, psychisch niet oké, psychisch wel oké. Alles is eigenlijk op een
hoop gegooid. Dus je moet heel erg weten te schakelen en flexibel zijn. Ook in
je woordkeuze en dus ook als iemand bepaalde taken niet voldoet. Dat je niet
iemand gelijk straft, wat maakt dat het niet lukt. Als je bijvoorbeeld niet kan
opstaan, kun je een alarm zetten op je telefoon. Of doe in plaats van dat je om
drie uur een afspraak hebt staan, dat je om half drie een afspraak hebt.
Sommige mensen komen structureel een half uur te laat. Daar zit ook een
cultureel component in. Wij zijn hier heel erg van de tijd en de klok. In andere
landen is dat gewoon heel anders. Dan kom je wanneer je komt. Of dan
komen ze bij de huisarts te laat en dan verwachten ze nog geholpen te
worden, zo werkt het hier niet. Dan kan je of iemand streng gaan toespreken
en een beetje boos worden of je gaat gewoon goed nadenken van waar komt
dit vandaan en hoe kunnen we hier een volgende keer beter mee omgaan.
Dus je moet mensen een beetje informeren hoe het hier gaat en hoe we graag
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zien hoe het gebeurt. En als het niet lukt, dan niet. Maar dan moeten we het
wel weten, we kunnen het niet ruiken.
Blijven motiveren
Ik heb niet echt mensen die niet willen en die voet bij stuk houden. Maar ik zou
dan wel gewoon proberen om ze te blijven motiveren om het wel te doen. Ik
zou je echt niet elke dag achter je broek aanzitten. Maar soms zijn mensen
ook niet heel vaak op locatie. Dan kun je ze bijvoorbeeld ook niet spreken
daarover. Mensen krijgen dat dan wel bij de volgende leefgelduitbetaling te
horen. Want je hebt een schoonmaakboete gekregen. De boete is volgens mij
50 cent of een euro per keer dat ze niet hebben schoongemaakt. Dan pakt een
andere gast de schoonmaaktaak op, zodat wel elke dag alle taken gedaan
blijven worden. Door bijvoorbeeld iemand die heel erg graag extra
schoonmaakt. Zo is de cirkel weer rond. Zo doen we het samen.
Motiverende gespreksvoering
Wat voor de hand ligt, is dat je motiverende gespreksvoering inzet. Dat is een
vorm van gespreksvoering waarmee je mensen motiveert. Alle
maatschappelijk werkers die hier werken hebben dat sowieso wel gehad. Maar
dat is best wel gebaseerd op het boekje hulpverlening aanleren. Je zit hier
toch wel met een hele specifieke doelgroep dus daarom zei ik net al tegen je
dat je moet aanvoelen tegen wie je wat kan zeggen en tegen wie je wat niet
kan zeggen. Als mensen niet helemaal goed Nederlands praten en als je een
tolk erbij hebt, dan kun je niet zo die methodieken uit een boekje halen.
Motiverende gespreksvoering is een goede techniek en dat werkt soms ook
wel bij mensen, maar dat kun je gewoon niet bij elke gast inzetten. Dus je
moet echt gaan kijken van hoe kunnen we dit doen, van nu laat je mensen
voor jou schoonmaken, dat is toch ook niet netjes. Dus echt hulpmiddelen nee,
ik denk meer de mate van gespreksvoering en de gast gewoon kennen. Ook
als ik weet dat een van de woonbegeleiders een goede klik heeft met een van
de gasten en ik degene nog nooit heb gesproken, dan ga ik dat gesprek niet
voeren. Dan weet ik dat zij dat gaat voeren. Omdat zij elkaar kennen en op
elkaar zijn ingespeeld. Zij weet wat ze van hem kan verwachten en andersom
ook, dus dat werkt dan gewoon beter. Als ik er dan ga zitten dan is het net
voor degene, alsof hij op het matje wordt geroepen. Zo van: ‘Ik ken jou
helemaal niet en ineens nodig je me uit voor een gesprek, wat heb ik gedaan?’
Dan creëer je gelijk al afstandelijkheid, niet heel goed begin, kan beter. Dus
dan kijk je gewoon naar de middelen die je hebt en dan blijf je gewoon
maatwerk geven.
Samenwerking andere afdelingen
Met de tijd vang je hier wel wat dingen op, maar ik moet ook wel dingen
vragen. Het is gewoon fijn dat ook op kantoor, heb je gewoon verschillende
afdelingen maar die werken wel allemaal in eenzelfde ruimte. Daarnaast weet
ik ook dat ik bepaalde juristen altijd kan bellen voor vragen. Ook met de artsen
kan ik gewoon vragen stellen voor de cliënt. Toen ik hier begon wist ik
helemaal niks, nu weet ik het een en het ander maar ook niet alles en vraag ik
gewoon dingen na. Als ik een kennismakingsgesprek heb en iemand zegt: ‘Ik
heb onlangs een Nederlandse dochter gekregen’. Dan gaat er bij mij natuurlijk
91

Nina IJsselstijn

Praktijkadvies

een belletje rinkelen dat dat een grond is voor het opstarten van een 'childisch'
procedure. Dan plan ik een overleg in met zijn perspectiefmedewerker, dus de
juridische afdeling. Dan vraag ik aan haar van: ‘Goh, wat is er nodig, wat kan
mijn afdeling dus de maatschappelijke ondersteuning wat kunnen wij daarin
betekenen?’ Dus ik vind het wel altijd heel belangrijk om op de hoogte te zijn
van iemands perspectief en de juridische kant van het verhaal. Want dan pas
ik mijn gesprek ook daarop aan.
Bijvoorbeeld laatst een jongeman uit Algerije, die maakte gewoon niet heel
veel kans op een verblijfsvergunning in Nederland en dat ga ik niet zo glashard
tegen hem zeggen. Maar ik blijf wel transparant, gewoon eerlijk blijven, niet
mensen helpen in hun droom of in bepaalde hoop waarvan je weet, uit
ervaring dat het hem waarschijnlijk niet gaat worden. Dus dan ga ik inzetten op
praten over het land van herkomst: ‘Heb je daar familieleden, heb je nog
contact met ze, heb je daar nog vrienden, wat deed je daar vroeger?’ Zodat de
perspectiefmedewerker daar weer op kan inspelen. Dus we werken heel nauw
samen met elkaar. We zijn in principe ook een kleine organisatie. Iedereen
kent iedereen en als ik iets wil vragen, dat ik weer achter een bepaalde term
kom en dat ik denk van: ‘Wat betekent dit ook alweer?’ Dan pak je of even je
zoekmachine erbij of je gaat gewoon even naar iemand toe die er meer
verstand van heeft. ‘Hoe zit dit in elkaar en wat betekent dit in de praktijk?’ Het
is heel fijn dat dat kan, zo leer je natuurlijk wel veel. Het is een wisselwerking,
ik leer van medicatie en dat soort dingen en ook meer van juridische zaken en
andersom leren zij ook weer van ons. Het is heel fijn dat we die afbakening
hebben van de afdelingen en de maatschappelijke ondersteuning is veruit wel
de grootste afdeling, daarna de juridische afdeling. Gewoon omdat dat ook
belangrijk is, dat alles draaiende blijft en dat het goed blijft verlopen. Maar ja
mensen zitten ook in het perspectief traject en er gebeurt juridische ook veel.
Dat is ook een belangrijk aspect.
Eigen samenvatting
Sport is het belangrijkste, dit is een wisselwerking tussen lichaam en geest en
ook goed voor je weerbaarheid. Het Rode Kruis deed dat die EHBO-cursus
met die certificaat wat ik zei. En sense dat deed de gezondheidsvoorlichting.
En het Rode Kruis gaf dan weer aan van hoe je om met stress en met trauma
en qua voeding. Kerk en studentenvereniging dagactiviteit. Activering en
dagbesteding is gewoon het belangrijkste. Activering is echt het doel en dat
dagbesteding daarvan een onderdeel is. Dat staat natuurlijk nauw met elkaar
verbonden. Als mensen letterlijk wat te doen hebben dan worden ze ook
actiever in hun leven. Sommige mensen zijn zo betreurd en hebben echt de
klappen van het leven gehad. De meest heftige dingen hoor je hier. Dat is heel
lastig, ‘Maar je bent nu wel hier, dus we gaan wel proberen om het wat beter te
maken’. En soms komt het niet goed, niet helemaal goed, dan hou je trauma’s
eraan over of bepaalde stoornissen.
Samenvatting interview activering/dagbestedingsmogelijkheden
De volgende dagbestedingsmogelijkheden worden aangeboden door onze
eigen organisatie:
- Nederlandse les, nu online
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Engelse les, nu online
Wandelen met een vrijwilliger
Sportschool speciaal voor de ongedocumenteerden
Sportdag
Muziekklas
Met een groepje vrouwen simpele oefeningen doen
EHBO-cursus vanuit het Rode Kruis
Gezondheidsvoorlichting vanuit Sense van de GGD
Bepaalde groepen die een dagactiviteit plannen met de bewoners zoals
nagellak opdoen, schilderen of bordspelletjes doen
Een op een voetballen
Mondkapjes naaien
Hoe om te gaan met stress en trauma workshop van het Rode Kruis

Het belangrijkste is om met mensen in gesprek te gaan. Ik stem mijn
gespreksstijl af, op de persoon. Ik gebruik soms wel motiverende
gespreksvoering. Bij problemen vraag ik waar het vandaan komt en proberen
we hier de volgende keer beter mee om te laten gaan. Daarnaast moet je
mensen soms ook informeren hoe het er in dit land aan toe gaat en wat wij van
hen verwachten.
2.4 Interview 1 Amsterdam ASKV
Transcript R4 – 2021 Praktijkadvies
Live afgenomen
Geïnterviewde: Medewerker PAO, respondent 4
Interviewer: Nina IJsselstijn
Datum: 9 april 2021 om 11:00
Locatie: Kantoor PAO
Motivering werken met ongedocumenteerden
Ik ben sinds vijf jaar betrokken bij PAO en ASKV. Werkte eerst drie dagen per
week en nu vier dagen per week. Daarvoor had ik geen ervaring met deze
doelgroep, wel altijd interesse en affiniteit met vluchtelingen gehad. Ik zat altijd
wel in een non-profit sector maar nog niet met deze doelgroep. Bijzonder,
mooi en soms heftig om met deze doelgroep te werken en bovenal heel
leerzaam. Het is een doelgroep die veel aandacht verdient en die vaak niet
gezien wordt. Waar nog veel werk te verzetten is om meer mogelijk te maken
en hen beter te begeleiden. Maar soms word je er een beetje moedeloos van,
dan zitten wij op kleine schaal van alles te organiseren en te bedenken en
beter te maken in deze gemeente. Maar het is ook heel erg afhankelijk van de
overheid, de wetgeving, hoeveel geld er beschikbaar is. We werden niet heel
blij van deze verkiezingsuitslag voor de lange termijn. Ik haal heel veel uit mijn
werk maar daarnaast is het ook geleefd worden door wat er op politiek gebied
gebeurt. Heel veel dingen gaan of niet mogelijk worden of pas over een hele
lange tijd. Dat is soms wel lastig. Maar je wordt wel blij als je iemand
persoonlijk geholpen hebt en als je iets voor iemand kunt betekenen.
De afdeling PAO van de organisatie ASKV
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Wij zijn een onderdeel van ASKV, die onder andere juridische hulp biedt,
binnen en buiten de LVV. Maar ook maatschappelijke hulp dus mensen naar
een huisarts of ziekenhuis verwijzen of kijken welke psychische hulp mensen
nodig hebben. Vanuit die maatschappelijke kant zijn wij ontstaan omdat er
gewoon heel veel behoefte was aan zinvolle dagbestedingen of opleidingen.
Eigenlijk aan allebei. Toen is er een plan geschreven vijf jaar geleden, fondsen
voor aangevraagd en zo langzaamaan is dat gegroeid. Het begon met een
persoon, toen twee en nu hebben we een eigen gebouwtje en een kantoor.
We werken ook met de gemeente samen. Ja, wat wij doen is eigenlijk heel
simpel, activiteiten organiseren voor ongedocumenteerden. Binnen het kader
van het LVV, dus heel specifiek werken we samen met opvanglocaties en
bieden we mensen die begeleid worden binnen de LVV een traject of een
cursus aan. Maar ook daarbuiten, in principe staan wij open voor alle
ongedocumenteerden in Amsterdam. Af en toe maken we een uitzondering als
er ergens plek is en iemand komt van buiten de gemeente, dan zeggen we
prima als je zelf de reiskosten kan regelen. Maar dat zijn echt uitzonderingen.
Of iemand gaat naar een AZC in de tussentijd en dan zeggen we: ‘Oké, je mag
in de tussentijd de cursus wel afmaken, maar wij kunnen niet de reiskosten
vergoeden’. Dus dat doen we.
We waren op het begin heel erg gericht op wat we nog steeds hebben:
praktijkleertrajecten. Dus waar mensen echt een praktisch vak leren als een
basis voor de toekomst. Die waren eerst behoorlijk lang, 20 tot 30 weken. We
leerden wel dat dat niet voor iedereen haalbaar was, omdat het heel veel
commitment vergt. Ook omdat ze dan toch tussendoor voor een HASA gaan,
een asiel aanvragen, naar Ter Apel gaan of zelfs het land uitgaan. Dat je
zoveel wisselingen hebt, daardoor zijn de trajecten korter geworden en
daarnaast zijn er heel veel dingen bijgekomen. Destijds hadden we zonder dat
het handig was een fietsenmaker. Toen hebben we samen met cliënten
gekeken naar wel een basis van 5 of 6 vakken en daar heb je cursussen in en
daarbuiten is het lastig. Nu sinds anderhalf jaar kijken we ook meer naar zijn
erbuiten nog mogelijkheden. Komt er iemand naar ons toe die een creatieve
cursus wil geven dan kijken we of daar animo voor is en andersom als een
deelnemer naar ons toe komt en zegt: ‘Hey ik wil leren een video te maken’.
Dan kijken we van hebben we daar mogelijkheden voor en we willen ook
steeds meer kijken of de doelgroep zelf les kan geven aan anderen. Om
kennis te delen. Dus we kregen deze locatie en daar hoorde een soort kantine
bij en hier vinden een aantal cursussen plaats en hier wordt dan geluncht. Dus
dan kookt iemand uit de doelgroep, en daar leren we ook heel veel van. Heel
veel mensen hebben van alles in huis en dan kun je een fantastische maaltijd
maken. Taal café zijn erbij gekomen. Van allerlei cursussen op verschillende
opvanglocaties. Dus het is heel groot geworden, wat dat betreft. Dus we
zeggen voordat een jaar begint bij de fondsen, van dit en dit gaan we doen
maar daar zijn we ook altijd flexibel in. Helemaal in deze tijd, heel veel dingen
in grote groepen kunnen niet doorgaan. Maar ja een op een sporten mag wel,
dus dan bieden we personal training aan. Voor mensen die daar behoefte aan
hebben en op die manier beetje aanpassen aan de wet.
Mijn taken
94

Nina IJsselstijn

Praktijkadvies

Ik overzie het project en coördineer het project en verder ben ik
verantwoordelijk voor de praktijkleertrajecten. De data vast te leggen en
afspraken te maken met de docent, hoelang duurt de cursus, hoe doen we de
evaluatie aan het einde van de cursus. Intakes met mensen, daar heb ik een
stagiaire voor, maar dat doe ik ook af en toe zelf. Dat zijn gesprekken, mensen
meldden zich aan of via woonbegeleiding of via hun casemanager of zelf. Dan
hebben we een gesprek om te kijken van: ‘Ja wil je echt waarvoor je je hebt
aangemeld of heb je meer interesse in iets anders? Heb je al ervaring in dat
gebied? Welke van deze 20 cursussen zou je nog meer willen doen als je de
kans had?’ Dus we kijken echt van wat voor aanbod hebben we en hoe past
iemand daarin. Verder het echte begeleiden ligt dan vaak bij de casemanager,
als mensen die hebben of bij een maatschappelijk contactpersoon van onze
eigen organisatie. Daar schakelen we wel heel veel mee. Van: ‘Oké iemand
was er weer twee keer niet, weet je wat er aan de hand is?’ Mensen worden
wat dat betreft door veel organisaties gezien en geholpen, dat is best fijn maar
ook weleens lastig. Maar dat is omdat het zo groot is. Vorig jaar hadden wij
alleen al bij de activiteitenorganisatie 200 unieke deelnemers. Dat was
afgelopen jaar in coronatijd, en die deden vaak meerdere cursussen. Dat is
best wel veel. Het jaar daarvoor waren het meer dan 200 deelnemers, ligt
misschien ook aan corona. Op het begin kende ik alle deelnemers persoonlijk,
dat lukt niet altijd meer.
Ik plan de cursussen, maar ik ga ook wel regelmatig langs. Meestal volg ik dan
niet de hele ochtend omdat bij sommige van die cursussen is het helemaal niet
wenselijk, als het bijvoorbeeld gaat over de situatie van mensen. Dan hebben
ze best wel een band met de docent. Bij sommige is het gewoon niet handig,
ik hoef niet per se te leren om fietsen te maken of kleding te maken. Ik ga wel
regelmatig langs om te kijken hoe het gaat en of dat mensen er zijn of
praktische zaken als ov-kaartjes langs te brengen.
Dagbestedingsmogelijkheden
We hebben hier een aantal cursussen, en er zijn er ook een paar op andere
locaties. Hier zitten fietsen maken, meubelmaker, taal café (die zijn nu naar de
opvanglocaties), kapperscursus tegenwoordig (hadden daar een hele mooie
salon voor op een middelbare school maar daar konden we even niet meer
terecht, dus hebben we een eigen salon gemaakt). Verder werken we samen
met boost, daar heb je misschien ook weleens van gehoord, dat is een
participatie/activiteiten organisatie, zij werken ook voor de gemeente in het
kader van het LVV. Maar wat bij hen uniek is dat ze er zijn voor
ongedocumenteerden en statushouders. Zij maken daar geen verschil in. Daar
hebben we dan een naaicursus en soms ook eenmalige workshops. En de
computercursussen zijn weer in een buurtwerkplaats in west, bij westerpark.
We zijn heel blij een locatie te hebben maar alsnog zijn er op verschillende
plekken cursussen.
De meeste dingen vallen onder de noemer cursussen maar wat er dus bij is
gekomen naast al die praktische dingen. Daarnaast hebben we vanaf het
begin al een cursus basisrechten, meer een workshop van anderhalf uur
waarin vertelt wordt wat je rechten zijn zonder verblijfsvergunning, wat mag je
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wat kan je, wat als je werk vindt wat eigenlijk niet mag, dan heb je ook allerlei
rechten en wat zijn dat dan precies en medische zorg. Met het Rode Kruis
geven we een cursus life skills, psychosociale ondersteuning, omgaan met
stress en gezond leven. Plan your future, echt om concreet te werken aan een
toekomstplan. Er zijn vorig jaar een aantal dingen bijgekomen, in het kader
van ambassade en zelfregie, beetje vaag begrip. Maar dat is alles wat leidt tot
meer zelfvertrouwen en meer kunnen kijken naar de toekomst. De eigen skills
laten zien, dus dat is niet echt een cursus volgen maar daar valt het vloggen
tegenwoordig onder. Waarbij je filmpjes kan opnemen over je
ongedocumenteerde leven. Persoonlijk leiderschap, waar je leiderschap skills
leert en waar je leert kijken naar wie ben ik eigenlijk en wat wil ik en hoe was ik
voor dat ik in deze situatie zat en echt bouwen op zelfvertrouwen. We hebben
hier het koken, wat niet echt een cursus is maar wat voor mensen een activiteit
is en waar wij dan van profiteren. We hebben een creatieve workshop wat heel
erg leuk is, mensen gaan gewoon met iemand die hier komt schilderen en
maken waar ze zin in hebben, dus dat is wel meer activiteit dan een cursus. Er
is echt heel veel mogelijk. Maar het meeste valt onder de noemer cursus
omdat we gewoon er een begin- en een einddatum aan koppelen. We zeggen
dit wordt er van je verwacht en dit leer je.
Betaalde krachten
We werken met betaalde krachten. We hebben het in het begin geprobeerd
met vrijwilligers, maar omdat we zulke lange trajecten hadden toen. Toen
vroeg ik: ‘We hebben je twee keer per week een hele dag, 20 weken lang
nodig en of je even al je vakkennis over wil brengen op onze ingewikkelde
doelgroep’. Dat ging niet. Dus we zijn heel blij met de keuze om toch betaalde
krachten te nemen. Ze krijgen geen kapitaal betaald, maar door dat je ze wel
betaald hebben we nu voor veel vakken al vijf jaar dezelfde docenten. Alleen
de taal cafés en de Nederlandse les en een aantal van dat soort dingen zijn
wel met vrijwilligers. Maar echt de praktijktrajecten, echt dat soort cursussen
daar hebben we betaalde krachten voor. Dat krijgen we vanuit de gemeente
en fondsen, een combinatie van 50/50. Dus daarom hoeven we ook niet 100%
LVV mensen te begeleiden en dat buiten de ongedocumenteerden die er zijn,
zijn wat dat betreft welkom om iets bij ons te mogen doen.
Cursussen nu
De cursussen duren nu vaak 10 weken, dat blijft wel mooi overzichtelijk
waarmee je toch iets van basiskennis op kan doen. Veel dingen twee keer per
week, sommige dingen een keer op week. Het verschilt ook een beetje per
cursus, naaicursus is bijvoorbeeld 15/16 weken omdat mensen dan van geen
kennis gaan naar je moet een broek kunnen maken, een jasje en een rok. Die
maanden zijn gewoon nodig. Als je bij een intake al goed communiceert van:
‘Het is vier maanden, ben je al die tijd beschikbaar twee keer per week?’
Omdat je met betaalde krachten werkt wil je wel gewoon dat mensen blijven
komen. Er vallen altijd wel een paar mensen uit maar het vraagt echt wel
commitment van mensen. Het werkt best wel goed eigenlijk.
Beschikbaarheid
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Heel veel weten het al wel, want ze zijn meestal nog niet in procedure over het
algemeen, dus ze zijn echt aan het toewerken naar een oplossing maar
hebben daar vaak nog geen zicht op. Soms hebben ze zo’n Dublin claim, dat
is eigenlijk dat ze terug zouden moeten naar Italië of Spanje waar ze binnen
gekomen zijn in Europa, maar als je dat 18 maanden weet te ontduiken dan
kun je hier in procedure gaan. Dus die mensen weten precies wanneer ze
weer naar Ter Apel kunnen. Als mensen bezig zijn met een herhaalde
asielaanvraag dan weten ze wel ongeveer van ik heb nog zoveel maanden de
tijd. Helemaal omdat het nog best wel te overzien is twee, drie maanden,
checken we wel altijd van hoelang ben je nog beschikbaar. Soms vertrekken
mensen onverwacht, dat ga je blijven houden maar dat is eigenlijk relatief een
klein deel. We hebben er nu wel iets meer last van in de corona tijd, want
fietsen maken deden we altijd met 8 mensen per dag en dat kun nu maar met
4 omdat je anders gewoon te dicht op elkaar staat. En 4 is gewoon weinig. Als
er een iemand de stad uit is en twee voelen zich niet lekker, dan heb je maar 1
deelnemer. Dat is het lastigste. Dan laat je een docent opdraven voor een
deelnemer.
Werk of vrijwilligerswerk
Dat is dus allemaal lastig, dat zouden we het liefst wel zien maar in de praktijk
gaan heel veel mensen dan een soort van vervolgcursus doen. Of ze
vertrekken de stad uit, naar ter Apel of ze willen weer een ander vak leren. Of
ze helpen bij een cursus, dat is ook een mogelijkheid. Er zijn een paar mensen
die we kunnen begeleiden naar regulier onderwijs. Dat doet een collega van
mij. Of mensen die heel jong zijn of die de juiste vakkennis, taalkennis hebben.
Het is heel intensief maar we kijken naar mogelijkheden om ze naar regulier
onderwijs te laten gaan. We hebben een cursus toekomst oriëntatie, plan your
future, waarin mensen echt bezig gaan met wat zijn mijn mogelijkheden
juridisch maar ook als het niet lukt om die verblijfsvergunning te krijgen, wat ga
ik dan doen met mijn leven. Hoe ga ik dan mijn geld verdienen. Wat we niet
kunnen is mensen echt begeleiden naar werk of betaald werk, of
vrijwilligerswerk. Omdat we daar als organisatie gewoon niet verantwoordelijk
voor kunnen zijn. Dat is gewoon juridisch lastig. Zolang we het kunnen
verkopen als dit is onderdeel van een cursus, dan is alles mogelijk. We
hebben ook een aantal mensen die dan helpen bij een bepaalde cursus, en
dan is het gewoon het praktijkonderdeel van dat traject voor die persoon. Echt
mensen naar een betaalde baan begeleiden is lastig of onmogelijk. Als de
persoon helpt met het geven van de cursus dan kunnen we het brengen onder
het mom van dit is onderdeel van de cursus voor die persoon. Maar als we
iemand begeleiden naar een kapsalon hier in de buurt en degene gaat daar
echt werken voor geld. Dan kun je het niet meer verantwoorden.
Bekostiging begeleiden naar regulier onderwijs
We hebben daar wat budget voor om dat voor mensen te betalen maar dan
moet het wel voor het Nederlands tarief, dus dat is voor sommigen opleidingen
ook lastig. Het hoger onderwijs vraagt dan een speciaal buitenlandse student
tarief. Dat is niet te doen, dat gaan we voor mensen niet betalen. We krijgen
van een aantal fondsen geld om een aantal mensen in te schrijven. We
hebben bijvoorbeeld ook iemand, die begon ongedocumenteerd aan een
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opleiding op het mbo en ondertussen heeft hij zijn verblijfsvergunning dus dan
is het ook weer anders. De opleiding gaat nog door en volgens mij dragen wij
nog steeds wel wat bij. Omdat wij hem daar naartoe begeleid hebben maar dat
is echt maar voor een paar mensen die en goed Nederlands spreken en heel
commited zijn. Verder zijn er wel online verschillende mogelijkheden, op dit
moment is er een Duitse universiteit, speciaal voor vluchtelingen, Kiron. Daar
kan je online een vak volgen, in het Engels. Dat is wel interessant, dat doen
we vanuit onze cursus plan your future. Wat dat soort dingen betreft, is het ook
gewoon weten wat er mogelijk is en wat niet. Het is nog steeds wel lastig, want
iemand volgt bij Kiron verschillende vakken en dan zegt hij: ‘Ik wil nu naar
deze universiteit die op dat platform staat, die in Amerika online lesgeeft en die
vraagt dan 10.000 euro ofzo’. Dat gaan we dan niet doen. Maar ja niet alles is
mogelijk, maar meer dan mensen vaak denken. Als wij activiteiten niet in huis
hebben, dan kunnen wij doorverwijzen naar Boost of het Wereldhuis.
Computerles
Hebben een keer een computercursus gegeven en daar is wel veel behoefte
aan. Maar wij verwijzen dan altijd door naar Boost, want die
praktijkleertrajecten zijn bij ons echt wel, van als je die cursussen hebt gedaan
dan moet je daar in principe geld mee moeten verdienen. Ik denk dat die
kennis eigenlijk niet genoeg is, maar dat was wel de insteek. Dus wat we op
het gebied van de computercursus doen is wordpress, en toen het nog alleen
langer was webdesign, dat is wordpress en nog wat andere dingen. Zodat
mensen leren websites te bouwen, dus je hebt daar al best wel wat voorkennis
voor nodig. Dat is bij die andere praktische dingen minder, bij fietsen maken,
leer je meer de basis remmen smeren, banden plakken, alle basisdingen van
dat vak. Meubel maken leer je simpele tafeltjes maken en gereedschapskist
maken. Bij de kapper is het idee dat mensen heel basis kunnen knippen en het
haar kunnen stijlen, dat ze die dingen leren. Bij kleding maken leren ze ook
echt de basis, dus hoe je werkt met een naaimachine en het maken van
broeken en shirts. Dus bij de meeste cursussen wordt de basis geleerd maar
de computercursus was het van wat hoger niveau. Meer vanuit het idee van
aan het eind van zo’n cursus moet je daar iets mee kunnen, voor jezelf of er
geld mee moeten verdienen. Bij een basis computerles, is heel nuttig maar
daar kan je gewoon nog niet zo veel mee. Er zijn best veel mensen die daar
behoefte aan hebben. Maar dan verwijzen we ze door naar een andere
organisatie. Verder is het allemaal dat er geen ervaring vereist is, en hebben
mensen soms wel al een iets hoger niveau omdat ze al dingen kunnen.
Activering van bewoners
Bij de intake of als ze een keer niet kunnen dan meldden ze zich bij ons af. We
horen ook wel als er iets aan de hand is. Maar niet heel erg op een vast
moment. Vooral bij de intake, bij de start van de cursus en aan het einde van
de cursus.
In de kleinere steden ben je meer alles in een, woonbegeleiding en
participatiebegeleiding. Hier is dat echt apart. Ik kan er natuurlijk wel iets
erover zeggen maar dat is meer de woonbegeleiding die dat doet. Het
samenspel tussen woonbegeleiding en casemanager, dat is iemand die echt
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naar de juridische zaak begeleid en verder gewoon vol begeleid. Maar
eigenlijk ziet de woonbegeleider de mensen nog vaker. Die zien gewoon
dagelijks de mensen in huis. We krijgen ook best wel heel veel aanmeldingen
van de woonbegeleiding. Hier dichtbij zit een vrouwenhuis, en die
aanmeldingen gaan vrijwel allemaal via de woonbegeleiding. Want die spreken
die meiden gewoon van: ‘Hey hoe gaat het? Wat zou je willen doen?’ Dan is
het altijd wel de vraag van: ‘Komt deze vraag wel goed bij de casemanager
terecht?’ Dus ik denk dat dat heel anders is dan in de kleine steden. Het is wel
op een of andere manier makkelijker, want je weet gewoon alles wat er speelt
bij iemand. Want hier doet iedereen een stukje. Ik denk ook dat dat per
persoon wel heel erg verschilt, want waar wij heel erg op proberen te zitten is
kijken naar wat iemand echt zelf wil, zonder dat je gaat zeggen, van: ‘Oh wij
denken dat je dat je dit en dit nodig hebt’. ‘Nee je moet echt gaan meubel
maken want als je teruggaat naar het land van herkomst dan kan je weer
verder met meubel maken’. Dan denk ik ja die mensen die allemaal min of
meer niet gedwongen worden maar wel een beetje gepusht, die vallen ook wel
vaak het eerst uit. Mensen die zichzelf aanmelden en die zeggen ik wil zo
graag dit doen die blijven vaker komen en die zijn echt gemotiveerd. Soms
moet je ook gewoon zeggen van dit is het enige wat we op dit moment kunnen
bieden, maar het gaat je wellicht heel ver brengen.
Er was bijvoorbeeld iemand vorig jaar die wilde heel graag een of andere
praktische cursus, die op dat moment niet liep, toen zeiden we van: ‘Ja we
hebben nu alleen plan your future daar kan je nu mee beginnen’, toen zei die:
‘Ja ik weet niet hoor over toekomst denken lastig, lastig’. En toen heeft hem
dat zo geactiveerd dat hij daarna nog zes cursussen heeft gedaan, heeft hij
online bij Kiron een opleiding gevolgd, hij heeft zoveel gedaan. Hij zegt daar
zelf gewoon over dat was gewoon precies de stap die ik nodig had omdat je al
snel in zo’n rol komt, van ik word door zoveel mensen begeleid en je zit echt in
die hulpverlening, je hebt heel vaak niet meer echt zelf de regie in handen. Dat
proberen wij weer een beetje terug te geven aan mensen van: ‘Oké, je kan ook
zelf dingen bepalen. Van wil jij graag schilder worden, dan ga je daarmee
bezig’. We kunnen echt niet alles bieden maar wel dat mensen daarover gaan
nadenken. Van wat is je sterke kant en waar wil je graag mee bezig zijn? Dat
is natuurlijk als je minder mensen in huis hebt al haast lastiger omdat het
moeilijker is om een groepje te vormen. Maar ja goed dan kan je misschien
makkelijker kijken ook naar regulier onderwijs, als het er toch maar een aantal
zijn in de stad. Dan kan iemand een plekje innemen die over is en om te kijken
of daar niet voor betaald hoeft te worden of dat soort dingen. Het is dan wel
lastiger om voor twee mensen een meubelmakercursus te organiseren.
Behoeftepeiling doen
Als iedereen toevallig dezelfde behoefte heeft is dat heel makkelijk maar als er
tien verschillende dingen uitkomen, dan wordt het alweer lastiger. Ja dan kan
je misschien beter kijken van kan iemand dan toch met een opleiding mee. Ik
zou eerst wel een behoeftepeiling doen, van wat willen mensen wat zien ze
zitten en misschien ook sowieso, ik weet niet of er al iets is van toekomst
oriëntatie, waarin wordt gekeken naar het maken van een toekomstplan. We
noemen het tegenwoordig plan your future, in de toekomst oriëntatie heeft heel
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erg een terugkeer ding omdat alle terugkeer dingen ook toekomst oriëntatie
heten. Dan kijk je naar wat zijn de mogelijkheden en vaak zijn er nog weinig
mogelijkheden over als je bij toekomst oriëntatie komt. We hebben het er een
beetje op gegooid van het is voor iedereen interessant om te kijken naar de
toekomst en de mogelijkheden. Je krijgt er informatie over
verblijfsvergunningen, je krijgt informatie over het leven zonder
verblijfsvergunning wat zijn dan de gevolgen, heel veel mensen doen het in
Amsterdam, maar het is wel een hard leven. Maar dan moet je wel weten van
je kan wel medische zorg krijgen, dat is wel belangrijk om te weten van hoe en
wat. Er wordt gekeken van waar was je nou goed in en waar wil je wat mee
doen. Zo’n algemeen iets is altijd een goed plan.
Dat wordt ook door een beroepskracht gedaan, dat is bij ons iemand, ze doen
het nu met twee mensen maar ze heeft het heel lang alleen gedaan. Maar het
is best wel een heftige cursus, in het voorjaar deden dus 16 mensen mee. Dan
moet je wel echt met zijn tweeën zijn. Degene die het langst geeft, is vrijwilliger
in het maatschappelijk team dus die kende de doelgroep al en wat er wel en
niet kon en die is toen dit gaan geven. Zij kent ook heel veel concrete
mogelijkheden voor mensen, zoals wij die niet zouden kunnen bieden. Kan zij
vaak rechtstreeks, en omdat ze niet binnen deze organisatie werkt. Dus het is
dan makkelijker om te zeggen van: ‘Hey, daar zoeken ze nog iemand voor de
schoonmaak’, dan hebben wij het niet gedaan. Maar dat is niet het doel van de
cursus, dat gebeurt natuurlijk weleens omdat ze met een groep zitten en er
echt gesproken wordt van wat wil je wat kan je je geld mee verdienen.
Ongedocumenteerden die niet weten wat ze willen
We hebben best wel veel bezoekers die niet precies weten wat ze willen doen,
maar wel iets willen doen. Maar heel vaak als je ze dan de keuzes voorlegt
van we hebben fietsen maken we hebben koken we hebben etc. dan zitten er
altijd wel een paar dingen bij waarin ze geïnteresseerd zijn. Als ze het niet
weten dan kan je een van onze algemene cursussen doen persoonlijk
leiderschap of toekomst oriëntatie. Dan kom je erachter, dat is een beetje de
strategie. Als mensen het concreet weten, ga maar naar de cursus. Als ze het
niet weten dan zeggen wij van: ‘Oh hier is nog plek, misschien moet je daar
mee beginnen.’ Of doen ze een oriënterende cursus.
Het is ook heel interessant om te kijken naar wie is je opdrachtgever, als ze
gefinancierd worden door de gemeente, dan zit je ook wel aan die kaders
gebonden zeg maar.
Meeste belangstelling
Heel wisselend, eigenlijk zijn onze praktische cursussen altijd wel allemaal vol.
Dus dat zijn wel succesnummers, dus de kapperscursus, de fietsen maken en
we hebben een hele lange wachtlijst voor het meubel maken maar die docent
wil niet nu in deze tijd lesgeven. Die praktische dingen zijn wel echt populair,
het is meestal lastiger om die vagere cursussen te verkopen. Terwijl eigenlijk
hebben ze daar heel veel aan. Want dan weet je wat je wil met je toekomst en
dan kan je de praktijkkant opgaan. We merken dat dat ook lastiger uit te
leggen is, wat is nou een persoonlijk leiderschapscursus, dus dat is lastiger
100

Nina IJsselstijn

Praktijkadvies

dan van je gaat fietsen maken. Wat ook best wel populair is maar wat valt
onder de ambassade zijn dingen als storytelling. Het verhalen vertellen, dan
kijken we echt van: ‘Hey waar komen mensen nou vandaan, uit wat voor
cultuur?’ Veel Afrikaanse landen hebben echt een mondelinge verhalen cultuur
en daar proberen we iets mee te doen. Je gaat onder leiding van een
professionele storytelling leer je je verhaal te vertellen, niet per se je
vluchtverhaal maar vooral verhalen uit je land van herkomst en verhalen,
volksverhalen bijvoorbeeld. Soms zijn daar elementen van een vluchtverhaal
in. Het is ook heel geschikt om als evenement te organiseren. We hebben een
aantal keer een cursus georganiseerd en dan aan het einde eindigt het met
een evenement. Kleine evenementen waren het vorig jaar maar een keer hier
en een keer in een kerk, paar mensen hun verhaal vertellen, dat is ook leuk
entertainment voor de bezoekers om te zien. Sport is nu ook best wel populair
omdat er nu niet zoveel anders mogelijk was, lange tijd.
Sportactiviteiten
We doen in de zomer een sportcursus, een hardloopcursus in het vondelpark.
Die is een beetje wisselend populair, het hangt een beetje af van het weer en
ook omdat het een groep is, dat je denkt van: ‘Ja er zijn tien mensen als ik niet
kom, is dat niet zo erg’. Maar nu hebben we ook hier een op een training, in
groepjes van twee worden mensen door een sporttrainer die toevallig ook de
kappersdocent is, dat is beetje een dubbel carrière maar dan gaan ze in het
Flevopark hier sporten. Dat is wel populair merken we, ook al is dat ook
afhankelijk van het weer. Dat mensen niet altijd doorhebben dat er een trainer
speciaal voor hen komt. Maar ja dat doen we ook. Verder is er een organisatie
die zich daar heel specifiek op richt, dat is life goals in Amsterdam. Die doen
sportactiviteiten voor kwetsbaren in Amsterdam, maar ook in andere steden.
Die zeggen dan ook gewoon, bij hen valt het gewoon onder de doelgroep
kwetsbaren Amsterdammers. Het is niet zo dat je aan bepaalde eisen moet
voldoen. Je moet interesse in sport hebben en ze hebben ook een
opleidingstraject dus als mensen echt verder willen in sport dan kunnen we
mensen daarvoor aanmelden. Het zit nu alweer vol.
Samenvatting interview activering/dagbestedingsmogelijkheden
De volgende dagbestedingsmogelijkheden worden aangeboden door de
afdeling PAO en haar ketenpartners:
- Lunch koken voor de doelgroep
- Nederlandse les
- Verschillende praktijkleertrajecten: fietsenmaker, meubelmaker,
kapperscursus, naaicursus, computercursussen, cursus life skills, plan
your future/toekomst oriëntatie, persoonlijk leiderschap.
- Ambassade en zelfregie (vloggen over je ongedocumenteerde leven of
storytelling)
- Creatieve workshop
- Workshop basisrechten
- De doelgroep zelf les laten geven aan anderen/helpen bij een cursus
- Enkele hebben de mogelijkheid om begeleid te worden naar regulier
onderwijs
- Personal training
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Taal café
Via Kiron kan er gratis online les gevolgd worden
Hardloopcursus elke zomer
Sporten via life goals

De ongedocumenteerden worden door haar niet geactiveerd. Dat gebeurt door
andere afdelingen/organisaties waar zij wel veel mee samenwerken. Het is
belangrijk om de ongedocumenteerde de regie te geven over wat hij wil doen
qua dagbesteding. Als hij zelf iets graag wil is de kans dat hij ervoor gaat en
het afmaakt stukken groter dan dat jij hem een beetje de juiste richting in
pusht.
2.5 Interview 2 Amsterdam ASKV
Transcript R5 – 2021 Praktijkadvies
Live afgenomen
Geïnterviewde: Medewerker PAO, respondent 5
Interviewer: Nina IJsselstijn
Datum: 9 april 2021 om 11:00
Locatie: Kantoor PAO
Mijn taken
Ik ben coördinator buurtinitiatieven. Dat houdt in dat ik dus ongedocumenteerd
Amsterdam aan gedocumenteerd Amsterdam voorstel. Contact tussen de
doelgroep ongedocumenteerden en Amsterdammers bewerkstellen. En daar
heb ik dus een formaat voor bedacht en dat is de ambassade. Dat is een
locatie waarin die twee doelgroepen elkaar treffen. Tegelijkertijd is het idee
van de ambassade zo’n stukje land ergens waar mensen bij een ander land
hoort. Zo is die ambassade voor ongedocumenteerden ontstaan. Het is een
stukje waar mensen die geen documenten hebben, wel legaal zijn. Dus als ze
hier zijn, mogen ze hier alles doen wat ze willen zoals de ambassade runnen,
koffie maken, eten maken, mensen verwelkomen. Dus de buurtgenoten
kunnen hier naartoe om in contact te komen met ongedocumenteerde
mensen. Maar ongedocumenteerde mensen kunnen ook hier de
buurtbewoners uitnodigen om samenhang te creëren. Oftewel een buurthuis
maar dan speciaal voor ongedocumenteerde mensen.
Activiteiten in de ambassade
We zijn best wel populair. Activiteiten die worden wekelijks organiseren.
Inmiddels is dat ook uitbesteed, waar we activiteiten in de opvang doen. We
hebben hier een klein hokje voor cosmetica/make-up aanbrengen. En de
kappers kunnen hier ook wel hun dag besteden. We hebben hier achter een
fietsschool waar deelnemers leren fietsen maken en die kunnen hier eten
tijdens de pauze, waar we boven traject voor mogelijk maken. De mensen
kunnen hier ook wel eten. We hebben een storytelling workshop, die zes
weken lang duurt. Aan het eind worden de mensen die dus getraind zijn,
gevraagd om een evenement te organiseren waarin zij ook storytelling gaan
presenteren en daar nodigen we weer de buurt voor uit, zoals je ziet op deze
poster hierachter. En verder gewoon vanuit de ambassade maken we
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berichten dat we hier aanwezig zijn voor mensen die interesse hebben om in
contact te komen met de doelgroep ongedocumenteerde en dat is het meer.
Reactie buurt op ongedocumenteerden
Best wel positief eigenlijk hebben we hier de taal café is ontstaan door
buurtbewoner hij is degene die dat doet. Hij geeft elke maandag gewoon
taalles aan vreemdelingen die hij niet eens kent. Ze zijn inmiddels vrienden
geworden. Er was een buurman hier die hier wekelijks op de dinsdag kookte,
ook vrijwillig. En die ging af en toe wel wandelingen doen met mensen hier.
Hier in de plantage muidergracht dat elke maandag, woensdag en vrijdag.
Daar doen we maandag taal café ook van drie tot vijf, op woensdag en vrijdag
doen we vlog cursussen. Mensen leren vloggen, filmpjes maken en zo. Vanaf
volgende week heb ik een groep studenten die een minor human rights and
communications development aan het doen zijn van het hva. En die gaan daar
met de ambassade een sociaal café organiseren. Dat houdt in dat de
dagelijkse activiteiten met de bewoners van de opvang om de mensen te
betrekken, in die activiteiten die we organiseren. Dus we gaan wekelijks tafel
spelletjes/bordspelletjes doen. Dat is dus dat is een manier om in gesprek te
komen met een groep en middels dat gesprek kom je erachter waarom zij wel
of niet meedoen met de activiteiten. Dat is een strategie die ik gebruik om nog
meer invloed te krijgen op mensen. Dat gaan we de komende acht weken
doen.
Ongedocumenteerd verleden
Ik ben naar Nederland als vluchteling gekomen. Dat heeft een periode van
zeven jaar geduurd voordat ik een verblijfsvergunning kreeg en echt kon
settelen. In die zeven jaar was ik drie jaar ongedocumenteerd. Het is niet chill,
als je je continu zorgen moet maken over waar je gaat slapen terwijl je honger
hebt en het niet eens jouw prioriteit is om jezelf te voeden. Het is wel gek, je
kan bijna nergens goed nadenken. Continu moe, kan weinig slapen, weinig
eten, je piekert de hele tijd gewoon. Waar komt de volgende maaltijd vandaan
en waar ga ik vanavond slapen? Ik heb wel in een opvanglocatie verbleven
maar je hebt criteria om in een opvang te komen. Dat is op tijd inschrijven of
een bepaald regime volgen, die je niet kan volgen als je niet stabiel bent. Je zit
daar met al die regels. Uiteindelijk dacht ik van: ‘Ik ga wel ergens op een bank
slapen daar hoef ik geen formulier voor te tekenen’. Dus de voorzieningen zijn
er wel, maar soms zijn de criteria om daarbinnen te komen, die werken
gewoon tegen. Vooral als je de taal niet kan spreken, dan is dat nog een extra
stap. Maar goed ik zit hier nu, heel ver vandaan van waar ik was. Ik gebruik dit
ook wel om de mensen te inspireren. Vandaag is het droog en morgen regent
het. Je weet nooit wat je morgen meemaakt, dus blijf positief.
Activering doelgroep
Ik noem mezelf de persoonlijke begeleider van alle ongedocumenteerden in
Amsterdam. Omdat ze direct contact met mij hebben. Ze bellen mij gewoon
privé op mijn telefoon, op hele rare tijdstippen. Mijn contact met die doelgroep
is niet alleen professioneel maar het is ook wel op vriendschappelijke basis.
Dat is ook wel het verschil tussen mij en mijn collega’s. Voor 90% van mijn
collega’s is dit werk maar voor mij is dit iets meer dan werk, het is mijn leven.
Omdat ik ook begrijp die beweegredenen van die mensen. Ik heb dat ook
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meegemaakt. Dat maakt het iets persoonlijker. Door middel van een platform
te creëren waarin activering mogelijk is. Dat platform is de ambassade. Met de
ambassade kom ik overal op locaties waar ongedocumenteerde vluchtelingen
zijn. Gewoon activiteiten organiseren op de locatie, waar de mensen wonen.
Als de mensen hier komen, in gesprek gaan. Ik vraag altijd naar de plannen:
‘Wat heb je gedaan voordat je hiernaartoe kwam, wat kom je hier doen?’
Iedereen heeft wel een plan wat ze willen bereiken. Als ze jou genoeg
vertrouwen geven om dat te delen, dan kan je daar wel iets mee.
Geen plannen voor toekomst
De meeste mensen hebben geen plannen voor de toekomst. Dat heeft te
maken met het feit dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen plannen
hebben, overal in de wereld. Dat is heel erg westers en heel erg Nederlands.
Het heeft ook wel tien jaar geduurd voordat ik, een eigen ‘ik’, had in
Nederland. Dus dat kan je ook wel voorstellen bij nieuwkomers, dat zij daar
moeite mee hebben. Ze zien de wereld niet zoals jij dat ziet. Ze hebben een
heel ander vertrekpunt, met betrekking tot hoe dit leven in elkaar zit. Het is wel
echt belangrijk dat je dat beseft anders kan je met hen praten maar elkaar niet
begrijpen. Ik adviseer ze wat ze bijvoorbeeld kunnen doen. Als je me vertelt
dat je studie hebt gevolgd in land van herkomst dan zeg ik ook wel dat dat
mogelijk is om dat voort te zetten. Heel veel buitenlanders hebben de neiging
om genoegen te nemen met alles wat ze krijgen. Omdat ze dan denken van
naja ik heb niet zoveel keuze. Met dat weinige wat ik hier krijg, wil ik mij eigen
achterban helpen. Maar dat vind ik persoonlijk een fout. Als je in Nederland
niet voor jezelf opkomt, gebeurt dat ook niet en gaan ze over je heen. Dat heb
ik op de moeilijke manier geleert. Dus ik probeer ze dat mee te geven.
Onlogisch land
Het is moeilijk omdat, misschien 65heb je dit nooit gehoord, maar Nederland is
onlogisch voor een niet Nederlander. Ik noem het een gepland land omdat
alles wordt van tevoren bedacht en wordt goed georganiseerd. Dus mensen
weten wel waar het naartoe gaat. Een bepaalde drang van controle om
overzicht te houden, dat is erg Nederlands. Als je in een land zoals mijn land
komt, dan heb je dat niet. Je kan niet plannen omdat de toekomst niet zeker is.
Je hebt hier faciliteiten om te kunnen plannen die je daar niet hebt. De
faciliteiten die je in Nederland hebt om te plannen is eigenlijk bijna overal niet
aanwezig. Het is maar 20-25% van de wereld, die het zo goed hebben als het
in Nederland is. Dus het is eigenlijk wel logisch dat mensen die niet uit
Nederland komen een hele andere levenswijze hebben. Wat hier
vanzelfsprekend is, is voor hun niet vanzelfsprekend. Voor jou is dat ook
belangrijk dat je hun levenswijze snapt. Dat je begrijpt dat zij soms niet
begrijpen als jij iets ‘te’ makkelijk vindt. En denkt van: ‘Ja dat snappen ze wel’,
maar dat snappen ze niet. Dubbel nachecken dus.
Niet geactiveerd willen worden
Je hebt ook ongedocumenteerden die niet geactiveerd willen worden. De
meeste mensen zijn gesloten van houding omdat ze vastzitten in dat: geen
document en geen leven. Op het moment dat ik zeg van: ‘Ik was 17 of 18 jaar
geleden in jouw schoenen’ dan gebeurt er iets bij hun, waardoor ze willen
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communiceren. Ik ging naar de opvang, ik wou iemand spreken, een
Nigeriaanse man, maar hij had geen tijd voor me. Hij wilde niet eens met me
praten. Maar op een dag kwam hij hier toevallig om een fiets op te halen en
toen vroeg hij: ‘Wat doen jullie hier eigenlijk?’ Toen ging ik vertellen. We zijn
nu 1,5 jaar verder en hij heeft een universitaire opleiding afgerond via ons. Dat
kan hij ook wel heel goed vertellen. Hij dacht die mensen zijn mijn tijd aan het
verspillen en die willen nog programma’s voor mij gaan creëren terwijl ik met
zorgen zit en zo. Dus hij zat in die zorgen heel erg. Totdat hij ontdekte dat hij
zichzelf kan ontwikkelen terwijl hij ongedocumenteerd is. Dat doet hij heel
goed, nog steeds.
Samenvatting interview activering/dagbestedingsmogelijkheden
De volgende dagbestedingsmogelijkheden worden aangeboden door de
afdeling PAO en haar ketenpartners:
- Cosmetica/make-up aanbrengen
- Kapperscursus
- Fietsmaker cursus
- Lunch maken
- Storytelling workshop, 6 weken lang
- Taal café, gegeven door buurtbewoner
- Wandelingen maken met buurtbewoner
- Vlog cursussen
- Sociaal café
Voor het activeren van ongedocumenteerden gebruik ik vaak mijn eigen
vluchtverhaal. Zo ziet de ongedocumenteerde dat je positief moet blijven. Ik
begeleid de ongedocumenteerden ook buiten mijn werkuren om, als ze dat
nodig hebben. Ik vraag de ongedocumenteerde altijd naar zijn of haar plannen.
Wanneer ze geen plannen hebben, probeer ik ze te adviseren. Het is
daarnaast belangrijk dat je de levenswijze van de mensen snapt, denk vanuit
hun positie en niet uit die van jou. Als mensen niet geactiveerd willen worden,
vertel ik over mijn verleden en dan willen ze wel met me praten.
2.6 Interview Rotterdam ROS
Transcript R6 – 2021 Praktijkadvies
Live afgenomen
Geïnterviewde: Medewerker ROS, respondent 6
Interviewer: Nina IJsselstijn
Datum: 23 maart 2021 om 12:00
Locatie: Kantoor ROS
Motivering werken met ongedocumenteerden
Tot mijn vijftigste in het bedrijfsleven gewerkt. Ik had toen zoiets van: ik zag
mijn salarissen en bonussen steeds groter worden en mijn auto werd steeds
groter, is dat nou het enige wat ik moet doen of zijn er nog andere
mogelijkheden. Ik moest blijven plussen, het draaide alleen om geld. Ik ben
toen uit het bedrijfsleven gestapt en meer richting sociaal maatschappelijk
werk. Bij verschillende organisaties gewerkt, waaronder de Paulus kerk.
Pauluskerk is een opvang voor ongedocumenteerden, ook opvang voor
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mensen die alle loketjes al gehad hebben en die het niet meer weten. Hebben
daar een aantal slaapplekken. Ik heb ook een eigen bedrijf gehad, puur voor
kwetsbare mensen en daar vallen ook ongedocumenteerden onder. De weg
naar ROS was heel lang. Toen ze klaar waren met vergaderen hadden ze nog
iemand nodig die het moest uitvoeren, ze vroegen of ik dat wilde doen,
natuurlijk. Het doen vind ik wel leuk. Via de Paulus kerk heb ik geleerd om met
deze doelgroep om te gaan, Rotterdam heeft een hele grote onderlaag met
kwetsbare mensen. Dat vind ik mooi, wat ik mooi vind is iemand die nu een
onvoldoende heeft om die net naar een voldoende te helpen. Je kan mensen
met hoge cijfers naar nog hogere cijfers tillen maar dat vind ik niet zo
spannend. Van een 4 of een 5 naar een 6 te brengen. Dat heb ik een paar jaar
voor Paulus kerk gedaan. Daar zitten veel mensen, daar hangen veel mensen
en slapen met het hoofd op de tafel. Daar wilde ik wat aan gaan doen, die ben
ik gaan activeren.
De organisatie ROS
Tussen de vijftien en de twintig vrouwen ongeveer. Maar de lessen die ik geef
zijn voor nog meer ongedocumenteerden. Want op Albeda heb ik veel mannen
en die komen bijvoorbeeld uit de Paulus kerk of ook wel eens ergens anders
vandaan. Ik hoef allemaal niet te weten waar ze vandaan komen. Of ze komen
uit het AZC in Beverwaard of bij de NAS vandaan, dat is de Nico Adriaans
Stichting, dat is een stichting maar ook een slaapadres met veel
verslavingsproblemen. Leger des Heils zit er ook weleens eentje tussen, het is
heel verschillend. Maar bij ons, ROS, dat zijn meestal de vrouwen. En
bijvoorbeeld die fietslessen dat heb ik die vrouwen laten doen, het is ook wel
oppassen dat je mannen en vrouwen niet samen moet zetten, andere culturen,
dat gaat niet, dat kun je beter gescheiden houden. Soms moet je je verstand
gebruiken, die mensen zijn vaak getraumatiseerd gefrustreerd als je als vrouw
al een paar vervelende ervaringen hebt gehad dan wil je niet dat mannen
dichtbij komen, die wil je liever op afstand.
Activering
Eigenlijk is het een breed gebied dat activeren. Als je sport en je hebt
gedoucht, dan denk je ‘Ik kan er weer tegen’. Dat ben ik ook gaan doen met de
bezoekers van de Paulus kerk. Ik heb bij basic fit een aantal pasjes gekocht en
ik ben met ze gaan basic fitten. We hebben ook een marathon met ze
georganiseerd, zo’n estafette marathon, dat ze allemaal tien kilometer
moesten hardlopen. Ik ben met ze gaan zwemmen, dat was heel erg leuk. Dan
heb je mensen met allerlei verschillende nationaliteiten. Dan ga je met 7
personen naar het zwembad, hier in het oude westen. Ze konden allemaal
zwemmen zeiden ze tegen mij, maar toen we het water in gingen, toen had ik
gelijk de badmeester op mijn nek. Hij zei: ‘Wat ben je aan het doen?’. Mijn
antwoord daarop was natuurlijk, zwemmen. Hij zei: ‘Dat is geen zwemmen, dat
is levensgevaarlijk wat je doet’. ‘Sorry, maar ze zeiden tegen mij dat ze konden
zwemmen’. ‘Nee, je mag in het ondiepe bad maar verder niet’, daar ging ik
mee akkoord. Toen in het ondiepe bad vroeg ik wie er zwemlessen wilde
nemen, een paar wilden leren zwemmen, een paar niet. Dat was echt leuk, ze
begonnen met zwemlessen. Ik heb een jongen, die heeft diploma A, B en C
gehaald, die is zo trots als een aap dat hij dat kan.
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Bij de Van Brienenoordbrug is een grote schaatsbaan, we gaan schaatsen. Je
kan je voorstellen dat vele andere nationaliteiten nog nooit op schaatsen
hebben gestaan. Schaatsen gehuurd en wij schaatsen. En toch het effect
daarvan, want dan zag ik ze vallen, dacht ik: ‘Nou, morgen zijn ze boos op
me’. Je kan toch altijd lelijk vallen, op je elle bogen en knie. Dus ik dacht de
volgende dag: ‘Nou ga ik het krijgen’, ik kom de volgende dag binnen en ze
vroegen: ‘Wanneer gaan we weer?’ Toen dacht ik: ‘Hey dat is bijzonder’. Toen
ben ik in de stad met fietslessen begonnen. Heel veel kandidaten kunnen niet
fietsen. Andere opvanglocatie Katenbrug, daar slapen tussen de 15 en 20
vrouwen met kinderen, zonder mannen. Daar ben ik mee gaan fietsen. Op een
betonnen voetbalveldje, hadden we een fiets in bruikleen. En dan gingen we
fietsen. Het is niet alleen goed dat ze leren fietsen, maar ook het plezier wat ze
ermee hebben. Je ziet die mensen die vaak getraumatiseerd zijn, die alleen
maar problemen hebben. Die voor het eerst gaan leren fietsen, dat soort
dingen zijn gewoon leuk. Wandelen of met leuke dingen bezig zijn.
Dagbestedingsmogelijkheden
Dan praktische dingen kijken, samen met het Rode Kruis trainingen doen,
EHBO en reanimatie. En bij Rotterdam, Albeda academie, dat is een school
met hele diverse opleidingen. En toen zijn we eigenlijk meer met mensen aan
de voorkant gaan bevragen, tijdens de intake, van waar zitten jouw gaven en
jouw talenten, en waar gaat je voorkeur naar uit? We zijn met
schildersopleiding begonnen, elektra opleidingen, installatie opleiding, heftruck
opleiding, kappersopleiding, visagie, lassen en mobiliteit (auto’s en fietsen).
Daarnaast heb ik zelf ook een training gestart: Hoe start ik een eigen bedrijf.
Want we hebben natuurlijk mensen die mogen blijven en we hebben mensen
die terug moeten. Het is nog geen eens dat je na die training een eigen bedrijf
moet starten. Maar dat je gewoon eens gaat kijken van voor mezelf beginnen
zou dat een goede optie zijn? Een eigen bedrijf in Ethiopië is anders dan een
eigen bedrijf in Nederland. Maar we gebruiken de Canvas methode. Dat is
echt een marketingtool waar je stapsgewijs doorheen gaat en ik heb daar een
goede docent voor gevonden, we geven de training samen. Aan het eind van
de rit weet je gewoon dit is wat voor me of niet. Maar dat kunnen we natuurlijk
combineren met de schildersopleiding. Wat moet ik investeren om te gaan
schilderen: paar kwasten, rolletjes, bakje, en oud kleed tegen de spetters en
dan kan je al beginnen. Dan kan je al snel gaan beginnen en geld maken.
Mogelijkheden zoeken
Wat ik toen gedaan heb bij Albeda, bij de schildersopleiding, daar staat een
deur die al door honderd cursisten is geverfd. En komt er een nieuwe cursist
dan moet hij die deur, weer schuren en plamuren en gronden en afvlakken.
Dat is constant diezelfde deur. Ja, daar had ik zoiets bij van: ‘Dat is hem niet
helemaal’. Dus ik dacht dat moet anders. Wat je wel met
ongedocumenteerden hebt, je zit aan heel veel regels vast. Bijvoorbeeld ik
mag ze wel trainen en een opleiding geven maar ik mag ze geen werkervaring
geven. Maar een deur voor de zoveelste keer schilderen, schiet niet op
natuurlijk. En het gekke is, dat als jij een kast hebt die je geschilderd wil
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hebben en als ik die jongens meeneem naar jouw adres, dan mag het niet.
Maar haal ik die kast bij jou op en ik breng hem naar Albeda, dan mag het
weer wel. Dus ik ben het zo gaan doen, spullen naar Albeda sjouwen. ‘Zal ik
toch niet voorzichtig proberen om buiten de deur te werken?’ Dat heb ik toen
gedaan. Iemand had een heel mooi huis met kinderen, ze hadden open
trappen en ze wilde onder een paar treden een la maken. En dan stootborden
erop en een deurtje erop en schilderen. Dan heb je natuurlijk precies de
opleiding die ze aan het doen waren, stukje timmeren, schroeven, zagen, van
alles wat. Dus ik nam vijf man mee, met vijf verschillende nationaliteiten. En de
docent van Albeda erbij en gingen we aan die trap werken. Zo heb ik wel
meerdere klussen gedaan en dat is wel de manier. Alleen de regels zijn een
beetje lastig, maar ik ben er nog steeds wel mee bezig om die te omzeilen.
Want er staan wel serieuze boetes op. Als je gepakt wordt ben je zomaar vier
duizend per persoon kwijt. Als je nou met vijf man bezig bent, dan ben je dat
beetje winst wat je dan gemaakt hebt, dat ben je dan wel kwijt.
De basis meegeven
Maar ja goed die trainingen, en nu willen we nog meer, dan kun je denken aan
computerlessen. Dat is een gezin uit Armenië, die moeten van DT&V echt
terug, ze zijn echt aan het duwen. En wij staan aan de andere kant te trekken.
Van mij hoeven ze niks, ze hoeven niet terug, ze hoeven niet te blijven, daar
bemoei ik me niet mee. Wat ik graag wil, is dat ik ze iets kan leren wat ze nu
nog niet beheersen maar waar ze een basis mee hebben, die ze zelf verder
kunnen uitbouwen.
Hetzelfde als ik geef ook kappers les op Katendrecht, wat ze leren is gewoon
heel snel al op mensen knippen, dat doe ik vaak al de tweede of de derde les
en dan zeg ik neem je kind maar mee of je buurman. Gewoon bij Albeda duurt
een kappersopleiding twee drie jaar. Maar wat ze nodig hebben om in Nigeria
te kunnen knippen, ja je moet weten hoe je iemand zijn oren erop laat zitten.
Gewoon de basis om te kunnen knippen. En als je dat beheerst, kun je dat zelf
verder uitbouwen. De periode die ik normaal heb, dat is tussen de vier en 6
maanden, daar kan ik iemand in trainen. Dat is ook met schilderen, de basis.
Dat is met lassen, heftruck etc., de basis.
Werkervaring
Wat ik nu heel erg aan het kijken ben is toch heel erg die werkervaring te
geven. Ik zoek echt wel naar werkgevers die zeggen: ‘Oké, ik wil dat risico
nemen op die boete, want ik wil ook iets terug doen aan de maatschappij. Niet
alleen geld verdienen, maar ik wil wat terugdoen’. Dat zijn er nog niet veel,
maar zo’n boete kan ik niet dragen. Dus dan is het fijn als ik die bij een
werkgever eigenlijk in een potje heb staan, dat mocht het fout gaan dat ik het
wel kan betalen. Ik ga er niet vanuit, ik doe het best voorzichtig, ik heb ook al
huizen geschilderd. Ik heb meerdere mensen die ik dan help. Bijvoorbeeld
iemand van de sociale dienst liet ik dan de voorkant schilderen, als er controle
komt dan is er niks aan de hand. Klopt ook niet helemaal, maar dan overtreed
je niet echt zwaar de wet. Maar heb ik dan een vluchteling, die zet ik dan of
binnen of in de achtertuin, dat werkt natuurlijk wel. Maar het is wel constant op
de grens natuurlijk of over de grens. Maar daar leren ze wat van. Wat als ze
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straks terug zijn in bijvoorbeeld Ethiopië en je hebt alleen een deur
geschilderd, dat gaat hem niet worden hoor. Je moet een keer op een ladder
hebben gestaan en op een steiger, dat leer je door te doen. Maar dat is iets
wat eigenlijk niet mag. Maar wat ik ze wel gun en dat is gewoon zoeken, daar
ben ik eigenlijk altijd wel mee bezig. Om het verder uit te breiden, dat lukt ook,
maar het kost veel tijd.
Certificaat
Die man die de computerles volgt, wil nu ook elektrische fietsen leren
demonteren, monteren repareren. Ik heb nu wel een opleiding gevonden maar
dan moeten ze een groep hebben en, ja al die opleidingen staan stil. En alleen
hem zo’n training te geven, dat is onbetaalbaar. Dus mijn budget is heel erg
klein. Overal waar ik binnen kom, die krijgen, dat zeg ik eerlijk, te weinig geld
ervoor. En dat is altijd lastig. Want soms heb je een hele leuke opleiding, bij
een naaiatelier die vrouw, geeft heel goed les. Ik heb een vrouw gehad uit een
land uit Afrika, die heeft heel goed geleerd om patronen te maken. Want in
Afrika naaien ze heel veel, maar vaak niet met patronen en dat is leuk om dat
hier te leren. Want gaan ze dan terug dan hebben ze iets extra’s, iets uit
Europa geleerd. Vaak zijn ze weggegaan met geld van familie en moeten ze
terug. Dan kom je toch een beetje met hangende schouders binnen. ‘Ik heb
het geprobeerd, maar het is niet gelukt’. Maar als je dan zegt van: ‘Kijk eens, ik
heb iets geleerd’. Daarvoor is het ook heel belangrijk dat je aan het eind van
de rit een certificaat geeft. Maar vaak is het wel de eerste opleiding die ze ooit
gehaald hebben, daar maak je ze echt blij mee. Mooi maken, plastificeren.
Daar zijn ze echt trots op, de laatste les maken we er een feestje van, koffie
met wat lekkers erbij. Dan voelen ze zich gezien en ze werken aan hun
eigenwaarde, en ja er moet nog veel gedaan worden.
Bijvoorbeeld de heftruck opleiding, die jongens zijn nu ook gestopt want de
docent kreeg corona, maar dan kunnen ze met de heftruck vooruit, achteruit,
naar boven en naar beneden. Maar ze moeten het leren in een magazijn, daar
leer je het. Dan zit je weer van: ‘Ja, stel dat hij daar rijdt en het gaat fout’. Ze
zijn natuurlijk niet verzekerd, dat is wel een lastig ding. Ik heb ook een
hoogwerkerscursus, maar je moet je toch niet indenken dat iemand klem komt
te zitten tussen een dakgoot, dan hebben we wel een probleem. Zelfde als met
schoonmaken, ik heb best een paar mensen die willen schoonmaken, die
kunnen schoonmaken. Maar stel dat ze een hele dure vaas omgooien en dan,
ze zijn niet verzekerd. Dat is lastig.
Vliegende start eigen bedrijf
Al ben je er achter wat ze willen en wat ze kunnen, en andere collega’s
houden zich bezig met de juiste documenten, met de terugvlucht en
brondocumenten. Dat doe ik allemaal niet maar wat ik wel doe, een vrouw uit
Ethiopië wil een eettentje beginnen. Dat ze hier de hygiëne kan leren. Dat is
toch iets waar ze daar anders mee omgaan. Als je hier een HACCP-opleiding
kan krijgen. Ik doe dat via het Leger des Heils bijvoorbeeld. Dat is helemaal
niet duur. Dan weten ze hoe ze iets op een hygiënische manier kunnen
bereiken. Dan kijk ik hoe je ervoor zorgen dat je opvalt. Ethiopië is bijvoorbeeld
een land, daar ben ik jaren terug wel eens een keer geweest. En dan heb je
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van die pannenkoeken, dat kan je met kip eten en dergelijke. Die maakt het
hele land voor heel weinig geld en dan leer je met die training ‘hoe start ik mijn
eigen bedrijf’. Je moet wel iets gaan doen wat marge heeft en wat geld
oplevert. Met haar zijn we gekomen op het punt van wat als we nou broodjes
shoarma daar gaan verkopen. Dat is echt hip daar, daar kun je echt geld voor
rekenen en marge op pakken. Dan krijg je als je teruggaat, daar zit een
bepaald budget aan. Zij krijgt in haar geval iets van 1800 euro om terug te
gaan. En dan kijken we van, kunnen we bijvoorbeeld in Nederland RVS
spullen kopen voor in de keuken, gebruikt, die we in de container kunnen
krijgen. Waardoor ze daar echt een start kan maken met goede spullen.
Waardoor ze ook een vliegende start krijgt.
Dan loop je weer tegen andere dingen aan, want het is elke keer wat anders
eh waar je mee bezig bent. Bijvoorbeeld die broodje shoarma, je kan heel veel
keukenapparatuur gebruikt kopen, eigenlijk alles. Alleen die grill die je nodig
hebt voor dat broodje shoarma, dat zijn apparaten die hebben een levensduur
van een aantal maanden. Die zijn wel te koop tweedehands, maar als ze te
koop zijn dan zijn ze meestal niet meer goed. Dat is een van de apparaten die
je eigenlijk nieuw zou moeten kopen. Maar ja met dat budget wordt dat lastig,
want dat gaat hard. Want je wil een frituur hebben, zodat je ook andere dingen
kan maken. En bijvoorbeeld een oven om een tosti te maken. Kijk, die vrouw is
hier best al lang geweest, die weet ook gewoon wat in Nederland veel gekocht
wordt. Als ze dat daar gaat beginnen, dan heeft ze een hele hippe tent, alleen
het past niet binnen het budget. Dus we zijn nu aan het kijken van hoe kunnen
we daar mee omgaan. Ik denk dat daar nog veel meer toekomst in zit als je
daar veel meer tijd en energie in stopt. Van waar ligt iemand zijn talent en
daarin opleiden, stukje werkervaring, liefst intern wat ik zou willen maar dat is
gewoon lastig, dan extern, en dan gewoon dan kan je het diepe in. Dan bied je
iemand, waarmee je degene ook echt een toekomst mee aanbiedt.
Plastic recycle bedrijfje
Waar ik mee bezig ben, dat is ook wel leuk om te vertellen. We hebben ook
best veel vrouwen uit Nigeria. Die vrouwen komen uit de mensenhandel. Die
zijn echt wel getraumatiseerd, soms gemiddeld, anderen echt
getraumatiseerd. Intelligent, maar door wat ze allemaal meegemaakt hebben,
kunnen ze niet zo makkelijk meer dingen opnemen. Het leren is een beetje
lastig. Waar ik nu over aan het praten ben, is om te kijken of we nu in Nigeria
een plastic recycle bedrijfje kunnen starten. Ze hebben daar heel veel afval
plastic. Als je dat daar zou kunnen starten, dan zou je alle lokale mensen het
plastic kunnen laten verzamelen, de mensen die nu bijna niks te doen hebben.
Die krijgen voor het verzamelen van het plastic gewoon een kilo prijs, hoeft
niet veel te zijn. Het milieu wordt daar schoon van. Dat plastic dat ga je
wassen, shredderen, (kleine stukjes van maken) en dat kan je verkopen aan
de plastic verwerking industrie. Maar je hebt ook plastic waar je niks mee kan,
hard en zacht plastic en wat recyclebaar en niet recyclebaar is.
Wat niet recyclebaar is, zijn we nu aan het kijken of we daar bouwstenen van
kunnen maken. Waardoor we weer kleine huisjes kunnen bouwen. Dat zou
leuk zijn dat je een klein huisje kan bieden, toch wel een beetje duurzaam. En
110

Nina IJsselstijn

Praktijkadvies

dan kun je kijken of je daar een paar zonnepanelen erop zet. Want de
stroomvoorziening zou daar heel goed kunnen worden, de zon schijnt goed en
je hebt dan continu stroom. En dat heb je bijvoorbeeld niet met wat de regering
biedt. Ik heb nu overlegd met UNP, dat is United Nigerian Platform. We zijn al
op de ambassade in Den Haag geweest. Alleen door corona stagneert dat nu
ook. Heb vorige week nog wel overleg met ze gehad. Zijn nu aan het kijken,
moet ook een bedrijfsplan voor komen, maar dat zou mooi zijn. Want als je ze
hier kan leren, de verschillende soorten plastic, kunnen ze daar naartoe. En
dan kun je bijvoorbeeld zeggen van we zorgen ervoor je dat een jaar
gegarandeerd salaris hebt, en dat zou mooi zijn. Omdat zeker vrouwen, die
zijn betrouwbaar, daar kan je wat mee voor elkaar krijgen. Mannen niet, als je
mannen geld geeft dan kopen ze of sportschoenen of mooie horloge of zoiets.
Werken daar zijn ze niet zo van. Maar die vrouwen zou ik zo graag willen
helpen in een veilige omgeving. Toch zeker die vrouwen die hier zijn
aangekomen, die hebben van alles meegemaakt en het is heel belangrijk dat
dat veilig is. We zijn daar nu over aan het praten en ik weet niet of het lukt
maar het lijkt mij super.
Creatief brein
Nou nee hoor, het is veel luisteren. Ik denk dat dat het beste is. Bijvoorbeeld ik
heb contact met Han Stiphout, die heeft zelf twee recyclebedrijven hier in
Nederland. Hij heeft eenzelfde soort project in Senegal en het idee was om
daar een werkbezoek te doen. Maar door corona is dat ook weer niet
doorgegaan dus ik heb op het ogenblik heel veel open eindjes. Heel veel
dingen waar stappen zijn gezet maar waar ik gewoon geen doorgang in vindt.
Maar goed ik ga ervan uit, links om of rechts om, er moet wel iets gaan
gebeuren natuurlijk. Ik kan het natuurlijk voor zover ik het kan voorbereiden,
doe ik dat wel. Ik zoek ook wel andere partijen, ook met de Paulus kerk om de
tafel gezeten want wat ik wel merk is dat met ongedocumenteerden. Ik heb net
weer een groep Armeniërs gehad van ‘Hoe start ik mijn eigen bedrijf’, en dan
echt heel specifiek op een land gericht. Een pilot he van gaat dat anders gaat
dat beter, het leuke is dat je dan kan focussen op dat land. Wat voor specifieke
dingen heeft een land, ieder land heeft zijn eigen kenmerken. En het leuke
daarvan is, die vrouw die ik net aan de lijn had, een collega van me, die komt
zelf uit Armenië, die werkt ook op Katendrecht. Die spreekt natuurlijk ook die
taal en voor mij is dat hartstikke handig. Door haar begrijp ik de dingen ook
beter, ik kan wel goed schakelen met haar.
Dat is wel echt zoeken moet je dat nou voor een land doen, of moet je dat juist
mengen. Dat doe ik wel eens, daarvoor had ik een groep met Ethiopië,
Armenië, Eritrea en een Nederlandse man, hij wilde coach worden en een
ander wilde een eigen bioscoop starten. Ander zit in foto’s, dat is heel divers.
Het leuke is, je hebt dan een stukje klassikaal wat ze dan krijgen. Maar je gaat
ook echt 1 op 1 met dat plan van hen zitten. Van waar loop je tegenaan, wat
vraagt extra aandacht, heb je hieraan gedacht of daaraan gedacht. Ik doe dit
samen met een man die zelf ook uit het bedrijfsleven komt, en die dit ook leuk
vindt om te doen. Die zat er gister ook bij, bij de Paulus kerk, dat gesprek, ja je
moet het met meerdere mensen doen je kan het nooit in je eentje. Dan schiet
je tekort. Maar het is zo leuk, zo leuk is dit. Dat je aan het eind van de rit, dan
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krijg je berichtjes terug hoe het gaat enz. ja dat is subliem. En volgens mij kan
dat nog naar een hoger niveau, maar het is wel zo dat heel veel dingen geld
kosten, dat is wel zo natuurlijk.
Beperkt geld
Soms probeer ik dingen gratis te krijgen. Dat naai café, heel leuke vrouw, die
geeft gewoon naailessen maar die heb ik niks betaald. Maar het is wel zo dan
krijgt ze betalende cursisten en als het vol zit, dan zit ik er ook weer net naast
natuurlijk. Albeda daar heb ik een bedrag mee afgesproken, van als iemand
het hele traject doet dan krijgt hij, dat is ok niet veel hoor, maar goed, daar
betaal ik iets voor. Ik heb iemand die computerles geeft, die doet dat aan hele
groepen. Als die een klas bijna vol heeft dan mag ik ook een persoon sturen
en daar betaal ik ook niet voor. Dat is een beetje zoeken, ik rij altijd heel veel
rond met tompoezen, dat werkt heel goed. Daar krijg je mensen mee over de
streep. Dan gaan er opeens nieuwe deuren voor je open. En dat is vind ik ook
een sport, dat vind ik gewoon leuk. Het werkt wel, met dat tompouceje moet ik
zeggen. Dus ik probeer overal openingen en mogelijkheden te zoeken. Als je
het reguliere pad loopt dan kan je niet zoveel. Het budget dat je krijgt is niet
toereikend echt niet. We hebben nu een club gevonden dat is van origine een
Duitse club, daar kunnen ze ook studeren, dat is online. Nu is het lastig om
lokalen vol te krijgen. Maar daar zouden ze dus online kunnen studeren en het
voordeel daarvan is, stel dat ze op een gegeven moment terug moeten naar
maakt niet uit waar, dan kunnen ze daar gewoon door gaan met studeren. Dat
is heel leuk, dat ziet er wel naar uit dat dat gaat lukken. Maar vaak kost het wel
een paar kopjes koffie hoor voordat je er bent. Maar ik denk dat dat wel lukt.
Maar ja dat kost even tijd.
Corona
Wat je hebt met dat corona, ik heb vier docenten, die corona hebben gehad.
Eentje die taalles gaf, dat zijn grote groepen in die taalles. Heftruckdocent, dat
zijn vijf of zes jongens, de kappersdocent die vrouw heeft corona gehad, hoe
start ik mijn eigen bedrijf en die is echt ziek geweest. Als je gedocumenteerd
bent en je wordt ziek dan kan je in je eigen bed stappen, naar de huisarts toe
maar voor die mensen is het toch wat lastiger allemaal. Ik wil niet de oorzaak
zijn dat zij wat oplopen, dus ik moet zeggen ik trap zelf heel erg op de rem,
van mij hoeven ze nog niet zo erg. Alleen die noodgevallen, die vrouwen van
Ethiopië en dat gezin van Armenië daar maak ik een uitzondering van. Maar
gewoon het reguliere, ik heb geen haast hoor. Ik wil niet dat ze door mij iets
oplopen. Dat wil ik echt niet. Voor hen is het echt wat anders, ziek worden. Ik
ga morgen bijvoorbeeld wel naar Albeda toe maar dat is meer om het contact
te onderhouden. En vorige week heb ik nog een paar tompoezen gebracht,
dan blijft die deur tenminste open. Wat mij betreft mag het nog even wachten.
Traumaverwerking
Ik heb bijvoorbeeld geprobeerd om met hogeschool Rotterdam een stukje
traumaverwerking te doen. En dat hebben we gedaan, ik zag wel dat bij de
vrouwen het goed deed, dat ze erover konden praten. En dan ging ik er
weleens naartoe, af en toe zat ik in het lokaal, maar ook weleens op de gang
zitten want dan willen ze dingen bespreken en daar willen ze geen man bij
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hebben zitten. Daar heb ik geen moeite mee. Maar wat ik wel zag, ik denk dat
ze tien lessen hebben gehad. Maar wat je doet, je raakt een wond aan, maar
je lost het niet op binnen tien lessen. Dat duurt jaren, dat kan ik je niet bieden.
We hebben wel geëvalueerd van vonden jullie het fijn, ja ze vonden het fijn.
Maar ik dacht zelf: ‘Dat moet niet doorgaan, ik geloof niet dat ik daar iemand
mee help’. Ik ben ermee gestopt. Maar je moet het ook allemaal organiseren
he, dat lijkt allemaal heel simpel. De hogeschool zit dan bij het
Erasmusziekenhuis, dan heb je vrouwen uit heel de stad, die moet je met de
metro daar naartoe zien te krijgen, of met de bus. Zeker de eerste keer dan
weet je gewoon dat gaat gewoon niet goed. Ik geef ze een plattegrond mee
daar moet je uitstappen, ik wacht boven bij de metro uitgang, dat is lastig. Dat
merk ik ook als iemand voor het eerst naar Albeda toe moet, het is meer regel
dan uitzondering dat het fout gaat. Het liefst heb ik dat ze met de fiets komen,
dan hebben ze ook een stukje beweging. Er zijn erbij, die willen liever met het
openbaar vervoer, dat kost geld, en dan willen ze dat ik dat betaal maar ja
waarvan moet ik dat betalen.
Fietsen kopen
Ik regel ook wel fietsen voor ze. Maar door corona ook, die man waar ik
normaal mijn fietsen haal, die staat er ook niet meer. Dus het is allemaal net
even een tandje lastiger. De fietsen koop ik dan, voor een tientje of vijf, zes.
Als ze de fietslessen goed hebben gedaan, dan zorg ik wel voor een fiets. Je
hebt erbij die dat heel goed doen. Ik heb een vrouw die komt uit Nigeria, die
heeft ook schoonmaakadresjes. Pasgeleden zag ik haar aan de overkant
staan van de straat, op het perron met haar fiets en dan ging ze met de metro.
Katendrecht is op zuid, daar heb je die grote Erasmus brug, daar heb je een
hele drukke kruising, dat is gewoon eng. Ik weet nog wel een van de eerste
keren, toen had ik ook een groepje, toen we gingen fietsen, en ze hadden al
wel gefietst, maar geen fietsles gehad. Ik had ze al een beetje wegwijs
gebracht. Toen gingen we van de Paulus kerk via de Erasmus brug naar de
Maaskade, op die kruising wat er allemaal fout ging. Er ging er eentje bijna de
haven in met de fiets. Al moeten ze van Katendrecht hiernaartoe, dan staan ze
wel twee keer op die kruising. En voor ons, wij zijn erop geboren op zo’n fiets.
Maar als je ze af en toe ziet fietsen, als ik het zou willen, zou ik nog niet
kunnen wat zij doen. Als jij bijvoorbeeld valt met de fiets hier in de stad dan is
er niks aan de hand. Maar ik heb ook wel gehad, een jongen die kwam bij de
NAS vandaan, die zat op een training bij Albeda. Die ging met de fiets
daarnaartoe en ongedocumenteerd. Een van zijn lampjes deden het niet en hij
werd aangehouden en die komt wel in het detentiecentrum terecht. Op zich
hebben we de afspraak als iemand een training volgt dan moet die hem
afmaken. Maar je weet niet wat ik allemaal moest doen om die jongen eruit te
halen. We gaan in procedures en procedures, gewoon door zo’n stom lichtje
dat het niet doet.
Werkdag
Het is verschillend, ik wil heel veel netwerken, ik heb altijd heel veel plannen in
mijn hoofd. Ik wil dat ook nog wel uitbreiden, ik ben aan het uitbreiden. Ook het
geld is een probleem, er is eigenlijk geen geld voor. Heel ver vooruitkijken kan
ik ook niet, maar ja ik heb een heleboel plannen.
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ROS to go
Ik kan daar wel iets van vertellen, wat ik eigenlijk zou willen, is hier in het
centrum, een ruimte creëren waar ik een aantal dingen kan doen. Ik heb zo’n
horecatraining bij het Leger des Heils, daar leren ze verschillende snij
technieken en daar leren ze met hygiëne goed om te gaan. Krijgen ze ook een
HACCP-certificaat voor. Dan zou ik eigenlijk willen dat ze daar maaltijden
kunnen maken, en dat is heel leuk hoor. Dat doe ik eigenlijk al wat langer, is
dat ik die vrouwen bijvoorbeeld de een komt uit Armenië, maak jij maar iets
wat in Armenië helemaal crème de la crème is, dan komt er eentje uit Ethiopië,
zij de volgende week, dat is leuk. Dat hebben we een paar weken achter
elkaar geprobeerd, we hebben het ROS to go genoemd. De mensen uit
Katendrecht konden dan opgeven dat ze een maaltijd wilde hebben, en dan
een dag van tevoren moest de bestelling er zijn en dan konden ze het de
volgende dag ophalen. Dan leren ze hun eigen gerechten, maar dat is niet zo
spannend, dat doen ze al jaren. Maar hoe leuk zou het zijn als ze ook
Europese en Nederlandse gerechten leren te maken, want stel dat ze terug
moeten dan kunnen ze in het eigen land ook nieuwe gerechten maken. Als we
daarnaast, rechtstreeks van de boer naar de consument, dat we bij de boeren
aardappelen halen en bloemkool, andijvie, kippenvlees enz. Dat we net als
Hello Fresh maar dan in een eenvoudige vorm, dat je die maaltijden kan
aanbieden. Dat je stamppot maakt en dat je voor 2,5 euro een maaltijd kan
aanbieden. We hebben heel veel arme mensen in Rotterdam, Rotterdam is
een arme stad he, dan kun je de ouderen en studenten daarmee van dienst
zijn. Dat levert gewoon geld op. Dat is bijvoorbeeld de horeca.
We hebben ook trainingen in mobiliteit, in auto en fietstechniek. Je hebt heel
veel vrouwen die een auto hebben maar die een beperkte hoeveelheid geld
hebben. Stel dat die een spiegel eraf rijden bijv. dat wij bij een
demontagebedrijf een tweedehands spiegel ervan afhalen. Dat ze dat door die
jongens die die training krijgen, zo’n spiegel erop laten zetten. Voor een kwart
of de helft van de prijs zou je dat kunnen laten doen.
Schilderwerk, reparatiewerk, zo zou je in dat pand heel veel dingen kunnen
doen. We hebben een kapper, daar moeten we ook hoofden hebben om op te
knippen, stel je voor dat iemand niet veel geld heeft en ik zeg joh voor drie
euro kan je geknipt worden, dan heb je klanten. Zo kan je dat heel erg
uitbreiden.
Legaal of illegaal
Dan moet je het wel zo invullen dat het bijvoorbeeld onder de vlag van Albeda
gaat. Maar dat is wel een lastig ding, daarom voer ik nu gesprekken. Maar het
stadhuis daar vlot het niet, paar keer wezen praten, die hebben daar helemaal
geen zin in.
In samenwerken zit kracht
Utrecht is ook veel soepeler, ik heb met PAS contact. De businesstraining die
ik heb is veel beter, dat willen zij ook in Utrecht en in Amsterdam. Die wij doen
is veel meer op de praktijk gericht. Het zou leuk zijn als we het toch met elkaar
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gaan doen. Maar ja goed op het ogenblik is het heel lastig. Ik wil best in
Utrecht met die docent van mij komen praten, van hoe kunnen we die training
bij jullie een beetje upgraden. In samenwerken zit kracht in. Maar het is niet
alleen met andere steden, ook in de stad zelf. Je hebt heel veel mensen die
voor hun eigen nummer gaan.
Mensen die geen zin hebben om geactiveerd te worden
Ik probeer in het begin te kijken wat ze willen, dat willen is heel belangrijk. Als
ze willen, daar kan je heel veel mee. Je hebt ook mensen die niet willen,
eigenlijk wil ik daar niet aan beginnen. Aan een dood paard trekken, dat vind ik
gewoon zonde van mijn tijd. Maar ze wel ook laten sporten, laten bewegen,
laten fietsen. Dan maak je ook de goede stofjes aan in je hoofd natuurlijk,
dopamine ofzo. Dan krijg je er weer zin in. Dat gebeurt op het ogenblik
allemaal niet, dat is wel jammer.
Mensen die echt niet willen, dat is lastig hoor. Ik doe er nog net zo aardig
tegen, dat is het punt niet. Maar het is natuurlijk veel leuker om te werken met
mensen die wel wat willen, want daar haal je resultaat uit. Ik kan me ook
voorstellen dat na dat je allemaal dingen hebt meegemaakt, dat je er geen zin
in hebt, dat snap ik. Mensen die tegen een depressie aan zitten, dat ken ik zelf
gelukkig niet. Als ik dan kijk dan denk ik van: ‘Ja, ik vind het heel zielig voor je,
maar ik weet niet wat ik ermee moet’. En een beetje wandelen en sporten voor
ze, dat is nooit verkeerd. Ik heb nu ook wel een vrouw gevonden die wil ook
wel een beetje buiten sporten. Dat kost ook weer een paar euro natuurlijk, je
mag niet met zoveel buiten zijn, zeker niet als je boven de 27 bent. Nou de
meeste zijn ouder dan 27, dus dat staat ook even op on hold.
Verschillende gemeentes
Het scheelt echt waar je praat, in welke stad, er is echt heel veel verschil. Hoe
mensen zijn en hoe er met regels wordt omgegaan. Als ik kijk naar mijn
samenwerking met het Leger des Heils en Rotterdam. En hoe Utrecht
samenwerkt met het Leger des Heils. Utrecht haalt geld bij de gemeente om
het Leger des Heils te betalen. Dat hoef ik niet te proberen, want dat gaat
gewoon niet lukken. Dus ik kom met heel weinig geld aan. Bij het Leger des
Heils dus dat is elke keer weer een beetje lastig. Samenwerken zit kracht in, ik
had daar een heel goed contact, maar die is weg gepromoveerd. Maar als ik
nu weer met iemand aan kom dan zegt tie: ‘Ja dat tarief ervoor is dat’. Dus ben
ik nu echt weer terug bij af.
Samenvatting interview activering/dagbestedingsmogelijkheden
De volgende dagbestedingsmogelijkheden worden aangeboden door ROS en
haar ketenpartners:
- Sporten in de sportschool, heb ik een aantal pasjes gekocht bij de Basic
Fit
- Estafette marathon, ieder moest tien kilometer hardlopen
- Zwemmen
- Zwemlessen
- Schaatsen gehuurd en gaan schaatsen
- Fietsen
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- Fietslessen
- Wandelen
- Met het Rode Kruis trainingen doen, EHBO en reanimatie
- Schildersopleiding
- Elektra opleiding
- Installatie opleiding
- Heftruck opleiding
- Kappersopleiding
- Visagie
- Lassen
- Trainingen mobiliteit, in auto en fietstechniek
- Maatwerk training: ‘hoe start ik een eigen bedrijf’.
- Aansluiten bij computerlessen
- Aansluiten bij naailessen
- Hoogwerkerscursus
- Taallessen
- Cursus traumaverwerking (inmiddels gestopt)
Voor de opleidingen en trainingen is een klein budget beschikbaar.
Ik probeer in het begin te kijken wat ze willen, dat willen is heel belangrijk. Van
waar ligt iemand zijn talent en daarin opleiden, stukje werkervaring erbij. Liefst
intern wat ik zou willen, maar dat is gewoon lastig. Dan extern en dan kan je
gewoon het diepe in. Dan bied je iemand, waarmee je degene ook echt een
toekomst mee aanbiedt. Hiervoor zoek ik bedrijven die de boete willen betalen,
als ze een keer betrapt worden. Een tompouceje meenemen opent vaak
nieuwe mogelijkheden bij organisaties. Ik probeer ook naar mogelijkheden te
zoeken om het werk naar de ongedocumenteerde toe te brengen, bijvoorbeeld
onder Albeda. Ik vind het belangrijk dat ze de basis leren van een vak zodat ze
dit later nog kunnen uitbreiden. Ik heb hiervoor meestal tussen de vier en zes
maanden de tijd. Na een afgeronde training vind ik het belangrijk dat ze een
certificaat krijgen, die geplastificeerd is.
Ik merk dat ongedocumenteerden vooral veel kracht halen uit 1 op 1 dingen
bespreken. Je kunt dan bespreken waar ze tegenaan lopen en hen hierin
begeleiden. Als je met een groep dingen wilt doen is het belangrijk dat je de
vrouwen en de mannen gescheiden houdt. Omdat de vrouwen vaak trauma’s
hebben overgehouden aan mannen vanuit het verleden. Dan heb je ook
mensen die niet open staan voor activering, daar doe ik net zo aardig tegen. Ik
kan er weinig mee. Maar ik probeer ze wel te laten sporten. Want sporten is
goed voor elk.
2.7 Interview Eindhoven vidk
Transcript R7 – 2021 Praktijkadvies
Live afgenomen
Geïnterviewde: Medewerker vidk, respondent 7
Interviewer: Nina IJsselstijn
Datum: 29 maart 2021 om 11:00
Locatie: Kantoor vidk
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Motivering werken met ongedocumenteerden
Ik werk hier vanaf juni, zeg maar afgelopen jaar. Ik ben met deze doelgroep in
contact gekomen via Vluchtelingenwerk daar heb ik een aantal jaren gewerkt
op de asielzoekerscentra en ben daarna voor de gemeente gaan werken, ook
voor de statushouders zeg maar hier die in Eindhoven een huis krijgen. Ik was
ook teamleider vrijwilligers. Er kwamen weleens vluchtelingen die waren
afgewezen en geen onderdak hadden. Waarvan wij zoiets hadden: ‘Wat
schrijnend, waar moeten die naar toe?’ Dan kon ik ze altijd doorverwijzen naar
vluchtelingen in de knel en ik had zoiets van: ‘Nou, mocht er ooit een vacature
komen, dan ga ik erop reageren’ en de vacature kwam voorbij. Dus gelukkig
kon ik beginnen als leidinggevende sinds juli en ik heb onder andere activering
als taak. Dus vandaar dat je ook aan mij bent gekoppeld voor het interview. Ik
doe dit werk met heel veel plezier, ik haal er veel voldoening uit. Het is een
fantastische doelgroep, er is een heel, heel goed team die 200 procent gaan
en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En echt enorm begaan zijn
met de cliënten.
De organisatie vidk
We zitten nu op 150 cliënten. Niet alle cliënten hebben op dit moment een
contactpersoon, sommige cliënten die leven zo zelfstandig dat het niet meer
nodig is, zeg maar. Maar ik geloof dat de betaalde krachten, het kernteam,
ongeveer gemiddeld acht tot dertien cliënten per persoon heeft. Maar ze zijn
altijd heel druk.
Op dit moment hebben we vijf huizen met gemiddeld drie bewoners per huis.
De meeste hebben we toch wel een eigen netwerk, waar ze terechtkunnen en
een deel slaapt op straat. Een klein deel in de nachtopvang en de rest daar
weten we niet zoveel van. We hebben niet zo heel veel opvang. Toch wel de
echte schrijnende gevallen kunnen we wel opvangen tot nu toe.
Mijn taken
Ja, dat is heel erg divers, op dit moment ontzettend veel online meetings heel
veel afspraken. Mijn voorganger heeft al behoorlijk aan de weg getimmerd om
dagbesteding op de kaart te zetten. Ik probeer dat uit te breiden en daar gaat
gewoon heel veel tijd in zitten of ik doe een online meeting of ik ga op
werkbezoek. Vergaderingen bijwonen om onszelf te presenteren. Verder heb
ik hier op kantoor nog wat overleg met personeel, want ik heb ook HRM als
taak dus. Dus ik switch enorm van externe contacten naar het personeel hier
en daarnaast hebben we nog 70 vrijwilligers, waar ik coördinator van ben.
Clientcontact heb ik niet, tenzij het gaat om dat ze op een opleiding zitten of
dat ze een dagbestedingsplek willen dan heb ik wel contact. Ja, ik weet
eigenlijk nooit zo goed hoe de dag er uitziet en ik kijk ook niet meer zo goed in
mijn agenda. Dus ik bekijk het van dag tot dag. Maar op dit moment is het
vooral veel online vergaderen met andere organisaties. Ook hebben we één
keer in de week een vergadering hier op kantoor en daarin worden alle
cliënten besproken en alle casussen die op dat moment spelen. Als er een
beslissing moet worden genomen, dan beslist het hele team. Daarover hebben
we heel democratisch een platte organisatie en is het heel intensief. Dat kan
soms drie tot vier uur duren. Zo’n vergadering, ze zijn zoekende naar hoe we
dat kunnen inkorten maar het heeft ook wel iets heel goed dat we met z’n allen
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achter een beslissing staan, of in ieder geval dat de meerderheid achter een
beslissing staat. Niet dat iemand van boven af dat bepaalt.
Opleidingsplaatsen
Ik heb contact met ongedocumenteerde als ze een dagbestedingsplek willen.
Dus we hebben een aantal werkplekken hier op het Summacollege, vijf
opleidingsplaatsen en op de universiteit hebben we er een stuk of drie/vier. Op
de hogeschool hebben we er twee en ik ben nog wel een soort van een brug
tussen de cliënt en de school. We hebben nu bijvoorbeeld ook bij het Sint
Anna klooster die gaan waarschijnlijk werkplekken bieden aan onze cliënten
en dan ben ik het ook tussenpersoon en dan zie ik de cliënten. En hier als ze
in de kantine zitten. Maar ik koppel ze wel echt aan de school.
We hebben inderdaad leerwerktraject, maar we hebben ook een jongen die
doet ICT. We hebben twee jongens die doen een leerwerktraject voor
automonteur en een jongen die doet sport en beweging. Daar ga ik vrijdag
mee naar een voetbalclub en hopen dat we een stage kunnen krijgen daar
voor hem. En één iemand is een jaar bezig met de entreeopleiding. Dus die
die stopt weer na een jaar. Op de universiteit mogen we onze cliënten alleen
maar vakken volgen, dus niet een hele opleiding omdat dat niet kan, en dat
geldt ook voor de Fontys. Op de Fontys zit wel een jongen die een opleiding
volgt, ook ICT.
Scholen regelen
Nou, dat heeft mijn voorgangster gedaan. Die had een heel groot netwerk, dus
dat heeft zij heel goed opgepakt. Eigenlijk wat we gewoon hebben gedaan is
de scholen gebeld en gezegd hoe weinig onze doelgroep kan. Zeker de
jongeren en de meeste scholen, die zijn begaan met deze doelgroep en die
willen ze gewoon de kans geven en een plek geven. We zijn continu zoekende
naar wat kun je binnen de wet en vandaar ook dat er maar vijf
opleidingsplekken zijn.
Diploma regelen
We zijn nu ook aan het kijken of er een diploma kan worden gekoppeld aan de
opleiding. Hebben we een keer hier, we hebben een directeur uitgenodigd en
een CEO en hebben we de leerlingen gevraagd om te komen, dus dat zij iets
kunnen vertellen van dat ook een jongen zei van: ‘Ik vind het fantastisch dat ik
hier een opleiding mag volgen, maar als ik geen diploma krijg, dan heb ik er
niets aan, want dan zit de stof in mijn hoofd en als ik ooit wil gaan solliciteren,
dan kunnen ze niet in mijn hoofd kijken’. Toen had de CEO zoiets van: ‘Nou,
daar moeten we wat aan doen’. Dus die zei van: ‘We gaan met z'n allen kijken
of we toch een diploma kunnen krijgen of regelen voor ze.’ dus er is nu een
werkgroep voor opgesteld om te kijken of het via, via gaat lukken. Dat is
allemaal heel erg ingewikkeld, maar iedereen is dus wel echt bereid om daar
iets voor te doen. De opleidingen zijn gratis. We hebben wel binnen de LVV
als inderdaad de leerling naar school gaat en die heeft een laptop nodig, of
werkschoenen, dan kan dat via de LVV-pot worden betaald.
Vraag naar dagbesteding
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Er is heel veel vraag naar dagbesteding, het is echt iedereen die wil heel
graag wat doen. Daar hebben we nou ook een nieuwe organisatie, die regelt
de nachtopvang en het is de bedoeling dat iedereen die in de nachtopvang
komt, ook meedoet met dagbesteding. Dus ook onze doelgroep, die wordt
daar ook in meegenomen. Op dit moment loopt dat nog niet, want de
gemeente is er nog niet klaar voor zeg maar. Maar iedereen die wil, heel graag
wat doen. Ik ga deze week naar Ervaring Die Staat, die dagbesteding biedt
aan daklozen en onze doelgroep mag daar ook waarschijnlijk aan meedraaien
dus ja, er is best wel veel mogelijk. Maar goed, de boetes liegen er niet om.
Echt, dat is wel heel erg jammer, want we hebben nu binnen het Sint Anna
klooster, een directrice die zegt: ‘Ik wil mensen ook echt een werkplek bieden’.
En een grote multinational die ook gezegd heeft van: ‘We willen die jongen ook
een werkplek bieden, die elektrotechniek studeert.’ en die zeggen ook van:
‘Die boete betalen we wel’, maar ik heb een nieuw document gezien waarin
een boete voorbijkwam van bijna een ton en toen dacht ik van: ‘Oh, als we die
kant opgaan dan ja’. Dus ik ben benieuwd wat het kabinet gaat doen. Maar
gezien, nou ja, de formatie vrees ik het ergste.
Cursussen
We werken samen met het Ambachtshuis, dat zijn echt cursussen voor de
oude ambachten zeg maar, die worden gefinancierd door de LVV. Maar dat is
wel erg succesvol, want het zijn natuurlijk de ambachten die de Nederlandse
kinderen niet leren of willen leren. Zoals stukadoor en meubelmaker. Volgens
mij is dat goudgeld voor de toekomst en we werken nauw samen met de
Huiskamer, zij vangen onze doelgroep ook op, maar echt als letterlijk de
huiskamer zeg maar. Maar er wordt Nederlandse lesgegeven en mensen
kunnen daar nu een lascursus volgen, er is een sportschool, dus daar gaat
ook een vrij groot deel van onze doelgroep naartoe.
Dagbestedingen gecreëerd
Het is ook gewoon wat ik toch wel merk, als je de doelgroep laat zien dat
mensen echt verrast zijn, van wie deze mensen eigenlijk zijn. Ik was gevraagd
om een presentatie te doen voor de Rotaryclub dat ik echt dacht van: ‘Ja, weet
je waarschijnlijk word ik meteen van tafel geveegd’, maar ze stonden allemaal
zo open voor deze doelgroep. Er was één vrouw die zei van: ‘Ja, maar dat zijn
toch van die illegale mensen’. Toen zei ik, van ja: ‘Daar hebben we nou geen
tijd voor om daarop in te gaan’. Maar bijna iedereen, was verbaasd waar deze
doelgroep eigenlijk vandaan komt en dat ze ook niet allemaal terug kunnen
naar het land van herkomst en hoe gemotiveerd ze zijn. Als je dat goed kan
uitleggen, dat mensen echt wel bereid zijn om een plek te bieden. We hadden
ook een paar filmpjes laten zien van drie van onze cliënten en iemand zei van:
‘Ja, ik ben zo geschrokken van de toeslagen affaire en jullie moeten wat doen
richting de politiek’. Dus het is ook echt onbekendheid met deze doelgroep.
Dat veel mensen hebben van: ‘Ja, inderdaad ze moeten terug naar het land
van herkomst. En wat doen we hier? Ze zijn illegaal’. Ik denk, als je iedereen
kan uitleggen hoe het echt in elkaar zit, dan denk ik dat de meeste open staan
voor de doelgroep.
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Wens van ongedocumenteerde
we gaan wel kijken van wat wil iemand graag doen. We hebben nou ook een
opvang, die zit hier vlakbij en die wil ook onze doelgroep graag begeleiden.
Eigenlijk iedereen die daar binnenkomt die kan zeggen: ik wil graag muziek
maken, of ik wil gaan schilderen, of ik weer, en dan gaan zij kijken wat ze
daarvoor kunnen bieden. Dus het is een beetje de omgekeerde wereld en dat
is ook een hele fijne plek. Dus ja, we kijken wel van nou, als iemand wil
gitaarspelen, waar kan hij of zij het beste terecht. Of we hebben nu een jongen
die bijvoorbeeld een tassen maken cursus volgt bij het Ambachtshuis. We
kijken wel een beetje, het is niet altijd mogelijk. Het moet er natuurlijk enigszins
al zijn.
Nieuwe contacten leggen
Ja, er zijn best wel veel nieuwe contacten en plekken. Wel interessant, dus ik
hoop zo dat de politiek nou niet alles weer om gaat draaien, want dan zijn we
weer terug bij af. Ja, als straks inderdaad die boetes enorm omhooggaan.
Dagbesteding mag dan niet meer. Ik geloof ook dat de VVD in het programma
heeft staan, dat illegaliteit strafbaar moet worden gesteld, dan weet ik niet
waar onze stichtingen naartoe moeten. Dat zijn wel een paar enge
ontwikkelingen.
Werken
Ook als je ziet hoeveel mensen van ons al werken, ik had iemand gesproken
uit de gemeenteraad die had daar een beetje zicht op. Hij zei: ‘Als iedereen
zou moeten stoppen hier in Eindhoven, die zwart werkt, dan ligt de hele
horeca plat.’ Geef ze gewoon een werkvergunning, daar ben ik het helemaal
mee eens. Mensen die hier al tien jaar zijn.
Activeren
Maar wij hebben een training, toekomst oriëntatie en die geven wij. Daar gaan
we kijken van oké: ‘Wil je hier in de illegaliteit blijven? Wil je terug naar je land
van herkomst of wil je door migreren?’ Als iemand zegt van: ‘Ja, ik wil hier
blijven’ en dan gaan we kijken. Oké, nou: ‘Wat kun je dan hier gaan doen?
Hoe wil je dat jouw leven eruit gaat zien?’ En wij werken met buddy’s, die zeg
maar, worden gekoppeld aan iemand die nieuw bij ons in beeld komt. Om te
kijken van dit is Eindhoven, wegwijs maken en om te kijken wat wil je gaan
doen. Wij zijn er ook van overtuigd dat je echt iemand aan de hand moet
meenemen om iemand daadwerkelijk bij een plaats te krijgen, omdat we vaak
zeggen van daar is de huiskamer maar je ziet mensen de andere kant op
lopen. Dus mensen moeten echt heel goed worden begeleid daarin. En we
hebben ook nog cliëntbegeleiders. Die worden aangestuurd door betaalde
krachten. Als betaalde krachten zien van het gaat niet zo goed met die
persoon, kan jij diegene even begeleiden. Daar komt ook het activeren aan
bod. De vrijwilligers activeren dus de cliënten. We gebruiken geen
hulpmiddelen voor het activeren.
Niet geactiveerd kunnen worden
Wij hebben een groepje die het niet zien zitten, maar het ook niet kunnen.
Bijvoorbeeld één cliënt die volgt, Nederlandse les en dat is het enige wat hij
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doet op een dag. Dat is ontzettend belangrijk voor deze persoon, maar die is
zo zwaar depressief en psychotisch dat die ook gewoon, niet iets anders kan
dan dat. er zijn natuurlijk heel veel cliënten die al jarenlang niet uit hun huis
komen of ontzettend bang zijn om naar buiten te gaan, om te worden
opgepakt. Dat is wel een hele moeilijke groep om in beweging te krijgen. We
zijn nu opnieuw alle BN’ers in kaart aan het brengen, dus we hebben iedereen
opnieuw opgeroepen, die al heel lang bij ons in het bestand zitten. Waarvan
wij hebben gekeken van die mensen hebben we al drie jaar niet meer gezien
zijn. Er zijn wat afstudeerders nu, die een methodiek hebben ontwikkeld, dat
we iedereen dan weer gaan bellen en daar is nu wel best wel veel behoefte
aan blijkt. Dat mensen zeggen van: ‘Ja, nou, eigenlijk wil ik toch wel iets doen
en misschien kunnen jullie mij toch nog wel helpen met iets’. Het is voor ons
ergens wel goed om actief mensen te blijven benaderen en niet alleen maar te
kijken als iemand hier komt, wat we dan voor die persoon kunnen doen.
Samenvatting interview activering/dagbestedingsmogelijkheden
De volgende dagbestedingsmogelijkheden worden aangeboden door
ketenpartners of onze eigen organisatie:
- Vijf opleidingsplaatsen op het Summacollege
- 3 à 4 personen mogen vakken volgen bij de universiteit
- Twee personen mogen vakken volgen op de Hogeschool Fontys
- Samenwerking met het Ambachtshuis, daar worden cursussen gevolgd,
waaronder stukadoor, tassenmaker of meubelmaker.
- Doelgroep kan terecht in de Huiskamer
- Nederlandse les
- Lascursus volgen
- Sportschool
- Toekomst oriëntatie training
- Een opvang in de buurt begeleid de doelgroep naar dagbesteding, zij
luisteren naar wat degene wil en zij kijken wat er te bieden valt. Zoals
muziek maken of schilderen.
De vrijwilligers activeren de cliënten. Er wordt geen gebruik gemaakt van
hulpmiddelen voor het activeren. Als vrijwilliger moet je de
ongedocumenteerde aan de hand meenemen om degene ergens te krijgen, zij
hebben goede begeleiding nodig. Door mensen actief te blijven benaderen,
motiveer je diegene.
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Bijlage 3: Interviewvragen
Hoofdvraag:
Op welke wijze kan Bed-Bad-Brood + Begeleiding op een legale manier
dagbesteding vormgeven voor de ongedocumenteerden die in het huis BedBad-Brood + Begeleiding wonen?
Deelvragen:
1. Welke mogelijkheden zijn er te vinden in de wet- en regelgeving en de
jurisprudentie met betrekking tot dagbesteding van
ongedocumenteerden?
2. Welke activeringsmogelijkheden zijn er volgens bestaande literatuur en
volgens de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen voor
ongedocumenteerden?
3. Op welke wijze bieden de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen
dagbesteding aan ongedocumenteerden?
4. Wat zijn de mogelijkheden om dagbesteding vorm te geven voor de
ongedocumenteerden die in het huis Bed-Bad-Brood + Begeleiding
wonen?
Doelstelling:
“BBB+B informeren over de juridische en praktische mogelijkheden met
betrekking tot legale dagbesteding en adviseren over de wijze waarop ze deze
dagbesteding vorm kan geven”.
Doel interview:
Antwoord vinden op bovenstaande deelvragen twee en drie.
Interview met:
Alle LVV’s, dus in totaal vijf medewerkers.
Soort vragen:
Open en gesloten vragen
Volgorde van vragen:
Per thema: van de probleemstelling naar de methode, de resultaten en
vervolgens de conclusie.
Algemene vragen LVV & werkzaamheden persoon:
1. Kunt u iets vertellen over wie u bent als persoon?

2. Waarom is de organisatie ontstaan?

3. Hoe ziet een werkdag er voor u uit?
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4. Hoe begeleid u de bewoners?

Wet- en regelgeving:
5. Bent u op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent
ongedocumenteerden?
Ja/ nee

6. Wat vindt u van de wet- en regelgeving omtrent ongedocumenteerden?

7. Waarom vindt u dat?

Activeren:
8. Op welke manier activeert u de bewoners?

9. Welke hulpmiddelen gebruikt u voor het activeren van de bewoners?

10. Hoe gaan bewoners om met uw poging om hen te activeren?

Dagbesteding:
11. Is er voldoende vraag naar dagbesteding vanuit de bewoners?
Ja/ nee, hoe komt dat?

12. Wat voor dagbestedingen bieden jullie allemaal aan als organisatie?

13. Hoe hebben jullie als organisatie deze dagbestedingen gecreëerd?

14. Bekijkt u per bewoner wat hij of zij wenst qua dagbesteding?
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Ja/nee, waarom?

15. Wilt u nog iets kwijt over de dagbesteding en/of het activeren van
ongedocumenteerden?
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Bijlage 4: Opgestelde mail
In deze bijlage staan de verschillende mails die ik heb gestuurd naar bepaalde
personen of de organisatie.
Persoon:
Betreft: Activeren van ongedocumenteerden
Geachte heer/mevrouw …,
Voordat ik begin, zal ik mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Nina
IJsselstijn en ik ben woonachtig in Nieuwegein. Op dit moment ben ik
vierdejaars HBO student Sociaal Juridische Dienstverlening en ben ik bezig
met mijn afstudeeronderzoek. Ik doe onderzoek voor de afdeling Bed-BadBrood + Begeleiding (hierna afgekort als BBB+B) in Deventer, een 24uursopvang voor ongedocumenteerden. Ik doe onderzoek naar hoe BBB+B
haar bewoners kan activeren en enige vorm van dagbesteding aan kan
bieden.
Daarom ben ik benieuwd naar hoe u ongedocumenteerden activeert en wat
voor mogelijkheden u biedt in het kader van dagbesteding. Met uw input kan
BBB+B haar bewoners betere begeleiding bieden richting zelfredzaamheid.
Waar u mogelijk profijt van zult hebben, is dat ik de opgedane kennis van alle
interviews (AVG-proof) zal delen met u. Op deze manier kunt u kennis opdoen
van wat andere organisaties aanbieden wat betreft dagbesteding of het
activeren van ongedocumenteerden.
Het zal mij enorm helpen als ik u hierover in levenden lijve kan interviewen.
Mocht dat echter niet lukken, dan zou het interview ook telefonisch kunnen.
De informatie uit het interview zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Het
interview zal circa 30 tot 60 minuten duren.
Gaarne zie ik uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Nina IJsselstijn
Organisatie:
Betreft: Activeren van ongedocumenteerden
Geachte heer/mevrouw,
Voordat ik begin, zal ik mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Nina
IJsselstijn en ik ben woonachtig in Nieuwegein. Op dit moment ben ik
vierdejaars HBO student Sociaal Juridische Dienstverlening en ben ik bezig
met mijn afstudeeronderzoek. Ik doe onderzoek voor de afdeling Bed-BadBrood + Begeleiding (hierna afgekort als BBB+B) in Deventer, een 24125
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uursopvang voor ongedocumenteerden. Ik doe onderzoek naar hoe BBB+B
haar bewoners kan activeren en enige vorm van dagbesteding aan kan
bieden.
Daarom ben ik benieuwd naar hoe een medewerker van uw organisatie
ongedocumenteerden activeert en wat voor mogelijkheden hij of zij biedt in het
kader van dagbesteding. Met zijn of haar input kan BBB+B haar bewoners
betere begeleiding bieden richting zelfredzaamheid.
Waar uw organisatie mogelijk profijt van zal hebben, is dat ik de opgedane
kennis van alle interviews (AVG-proof) zal delen met uw organisatie. Op deze
manier kan uw organisatie kennis opdoen van wat andere organisaties
aanbieden wat betreft dagbesteding of het activeren van
ongedocumenteerden.
Het zal mij enorm helpen als ik een medewerker die zich bezig houdt met het
activeren van ongedocumenteerden, hierover in levenden lijve kan
interviewen. Mocht dat echter niet lukken, dan zou het interview ook
telefonisch kunnen.
De informatie uit het interview zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Het
interview zal circa 30 tot 60 minuten duren.
Gaarne zie ik uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Nina IJsselstijn
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