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binnenuit:

BELEIDSBRIEF

Oplossingen voor veiliger Nederlandse
asielzoekerscentra (AZCs)



Ieder jaar vragen duizenden mensen in Nederland asiel aan. De eerste
maanden of zelfs jaren na hun aankomst is het asielzoekerscentrum
zowel hun thuis als hun openbare ruimte. Ondanks de geldende regels
en voorschriften, zijn asielzoekerscentra nog steeds een onveilige
omgeving voor veel vluchtelingen, vooral voor vrouwen en LHBTQ-
personen. Fairspace streeft naar een samenleving waarin iedereen in
Nederland, ongeacht geslacht, ras, gender of genderexpressie, zich
veilig voelt in openbare ruimtes. Op basis van deze visie pakt het
project Let’s Talk Safety (LTS) intimidatie en gender gerelateerd
geweld (GBV) in Nederlandse asielzoekerscentra (AZC's) aan door
asielzoekers en vluchtelingen te betrekken bij de ontwikkeling van
beleid en preventieve maatregelen. De deelnemers aan het project,
met verschillende achtergronden, wonen momenteel of eerder in
AZC's. Zij deelden hun ervaringen en werkten samen aan het
ontwerpen van oplossingen. De informatie en aanbevelingen die in
deze beleidsnota worden gepresenteerd, zijn gebaseerd op de
perspectieven en ervaringen van deze deelnemers en op bestaand
onderzoek.

Geschreven door Sandra Ramzy en Daniela Maria Torres.
Co-creatiesessies gefaciliteerd door Martina Kalcic, Daniela Maria
Torres en Carla Boulos.

Let's Talk Safety werd gefinancierd door Share-Net International.

Onze dank gaat uit naar de co-creatie deelnemers die hebben
bijgedragen aan het Let’s Talk Safety project en aan Newest Art
Organization voor het bieden van een veilige ruimte voor de
workshops. 

Over deze beleidsbrief



In Nederland worden de problemen van
asielzoekers en vluchtelingen veelal over het
hoofd gezien door de samenleving. Hoewel
immigratie een sterk gepolitiseerd onderwerp
is, weet het publiek vaak het verschil niet tussen
economische migratie en gedwongen migratie
dat wordt veroorzaakt door oorlog en conflict
(1). In vergelijking met andere landen is
beschikbaar onderzoek naar het Nederlandse
asielsysteem beperkt, maar er zijn aanwijzingen
dat intimidatie, discriminatie en
gendergerelateerd geweld veelvoorkomende
problemen zijn die de veiligheid van
asielzoekers en vluchtelingen bedreigen(2).

Deze beleidsbrief is gebaseerd op participatieve
co-creatie sessies met een diverse groep
vluchtelingen en asielzoekers die momenteel
verblijven in Nederlandse AZC's of ooit in AZCs
hebben gewoond. De sessies werden begeleid
door Fairspace. Eén van de doelen van dit
project was om asielzoekers en vluchtelingen
een plek te bieden waar zij hun zorgen konden
uiten, en hun ervaringen met het asielsysteem
konden delen. Hierbij hebben ze bijgedragen
aan het anekdotisch bewijsmateriaal dat wijst op
een gebrek aan veiligheid in Nederlandse AZC's,
en de oorzaken daarvan. Het tweede doel was
om aanbevelingen op te halen voor preventieve
maatregelen tegen geweld, door en voor de
doelgroep zelf: asielzoekers en vluchtelingen. 

Introductie



Wanneer een asielzoeker niet volledig op de hoogte is van zijn
rechten, neemt het risico op een schending van deze rechten

toe, vaak zonder dat iemand daar verantwoording voor hoeft af
te leggen. Dit vormt een bedreiging voor het concept van

bescherming zoals die is vastgelegd in de Geneefse Conventies
(3). Er zijn veel obstakels die asielzoekers verhinderen om

toegang te krijgen tot hun recht op juridische hulp, veiligheid,
gezondheidszorg en algemeen welzijn. De deelnemers aan het
Let’s Talk Safety project noemden vele inconsistenties in de

verschillende veiligheidsmaatregelen tussen AZC's.

Kennis van rechten en
toegang tot deze

rechten



Kwetsbaarheid voor agressie en geweld:
Deelnemers ervaren druk om
problemen intern op te lossen. In veel
gevallen van intimidatie en geweld grijpt
de politie niet in tenzij de veiligheid van
COA-medewerkers in gevaar is. De
folders die aan asielzoekers worden
verstrekt bevatten praktische informatie
over de regels en veiligheid in AZC’s,
maar geven geen advies over zelfstandig
aangifte doen van geweld (4). In de
huidige aanpak van geweld zijn
bewoners genoodzaakt om incidenten
met COA-medewerkers te bespreken,
zonder dat daarbij rekening wordt
gehouden met ongelijke
machtsverhoudingen. Dit maakt
asielzoekers kwetsbaar voor herhaalde
overtredingen.

Gebrek aan vertrouwen: wanneer het
asielsysteem er niet in slaagt om
bewoners te beschermen, zullen
asielzoekers minder snel hulp vragen of
belangrijke informatie delen over
intimidatie en geweldsdelicten (5).

Slechte mentale gezondheid: Veel
deelnemers vertelden dat ze zich niet
beschermd voelen tegen pesterijen door
anderen in het AZC en dat dit een
ernstige bedreiging vormt voor zowel
hun mentale als fysieke gezondheid. In
principe hebben asielzoekers toegang tot
gezondheidszorg, waaronder gesprekken
met een psycholoog, maar
toelatingscriteria, overbelasting van het
systeem en lange wachttijden leiden
ertoe dat de mentale toestand van een
asielzoeker de gezondheid in gevaar
brengt (6). 
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Deelnemers benadrukten ook dat een
gebrek aan activiteiten, vooral om
vaardigheden te ontwikkelen en te
integreren, bijdraagt   aan een slechte
geestelijke gezondheid en kan leiden tot
conflicten en geweld omdat frustratie
zich opstapelt. Ten slotte is er meer
bewustwording nodig voor initiatieven
als Bamboo en meer onderzoek naar de
effectiviteit ervan (7).

Moeilijk integratieproces: Het signaal
dat door deze ervaringen wordt
afgegeven, is dat het leven in een AZC
niet meer inhoudt dan eten en slapen,
waardoor het voor vluchtelingen later
erg moeilijk is om van deze routine over
te stappen naar het veeleisende
integratieproces.
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Burgerschap- en
mensenrechtenonderwijs: Asielzoekers
zouden bij aankomst in een AZC
geïnformeerd moeten worden over hun
rechten en plichten en over de
verantwoordelijkheden van alle partijen
die betrokken zijn bij hun
asielprocedure. Deze informatie moet in
detail en en in persoon worden verstrekt,
waarbij de nadruk wordt gelegd op het
feit dat regels en voorschriften voor alle
partijen gelden. Workshops over
mensenrechten en hygiëne werden door
deelnemers voorgesteld als een van de
oplossingen om tolerantie te bevorderen,
intimidatie van minderheden te
verminderen, ziekten te voorkomen en
het integratieproces vanaf de aanvang
van de procedure te verbeteren.

Educatieve begeleidingskaart: de COA-
website biedt een vereenvoudigde
diagram van de asielprocedure, inclusief
de instellingen die bij elke stap
betrokken zijn. Toch hebben nog veel
asielzoekers moeite om hulp te vinden
voor specifieke problemen of lopen
tijdens de aanvraag tegen obstakels en
miscommunicatie aan. Een online
portaal met een educatieve
begeleidingskaart moet deze informatie
(van basisrechten tot en met het
navigeren in de Nederlandse
samenleving) toegankelijker maken voor
asielzoekers.

Training over rechten en
verantwoordelijkheden voor
medewerkers: COA- en AZC-
medewerkers moeten goed op de hoogte
zijn van de rechten waarop asielzoekers
zich kunnen beroepen bij conflicten en
geweld. Als zij niet over de capaciteit
beschikken om een specifieke casus op te
lossen, moeten zij deze altijd kunnen
doorverwijzen naar de relevante
instantie. Wanneer de betrouwbaarheid
van AZC-personeel verbeterd wordt,
zullen asielzoekers zich veiliger voelen
en meer vertrouwen hebben in het
systeem. Dit vergroot ook de kans dat
iedereen zich aan de regels houdt en
problemen sneller bespreekbaar durft te
maken.

Aanbevelingen



Trauma en PTSS
Het identificeren, adequaat reageren
op, en doorverwijzen van gevallen
van seksueel geweld

Sensitiviteit: vooral bij de
behandeling van zaken die niet in
aanmerking komen voor de
beschikbare diensten of die langdurig
moeten wachten. Het is heel
belangrijk dat medewerkers
geruststelling kunnen bieden, evenals
alternatieven (zoals
lotgenotencontact) wanneer het
systeem overbelast is.
Interculturele communicatie: om
obstakels voor een effectieve
dienstverlening weg te nemen (9).

Vaardigheidstraining en
arbeidsmarktintegratie: Deelnemers
benadrukten het belang van activiteiten
die hun vaardigheden vergroten om
zowel bezig als gemotiveerd te blijven,
onafhankelijkheid te stimuleren en
voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt.
Bestaand onderzoek ondersteunt de
assumptie dat activiteiten waarbij
deelnemers betrokken worden bij de
lokale gemeenschap een integraal
onderdeel zijn van traumaherstel (8).

Capaciteitsopbouw voor GGZ-
aanbieders is noodzakelijk om de
inconsistenties in de kwaliteit en
beschikbaarheid van dienstverlening in
verschillende AZC’s, zoals beschreven
door deelnemers en aangetoond in
onderzoek, te verhelpen. Alle aanbieders
zouden moeten worden getraind in:

Nog belangrijker is dat alle hulpverleners
en vooral administratieve medewerkers
training ontvangen in:  

Tot slot zou het COA moeten investeren
in het opleiden van meer hulpverleners
om aan de hoge vraag naar deze diensten
te voldoen, en kijken naar het lange
termijn effect van duurzame en
preventieve maatregelen in plaats van
een reactieve aanpak.

Open deuren beleid: een open deuren
beleid biedt statushouders de keuze om
bij familie, vrienden of een gastgezin te
wonen en is een oplossing voor veel van
de problemen waarmee asielzoekers
worden geconfronteerd. Momenteel
wordt dit beleid deels uitgevoerd, omdat
het heeft bewezen de overgang van
asielzoekers naar de samenleving te
vergemakkelijken. Er moet echter meer
kennis en bewustwording verspreid
worden over de voordelen van een open
deuren beleid, zodat meer asielzoekers
hiervan gebruik kunnen maken (10).



Samenwerking COA en
maatschappelijke organisaties: het COA
zou gebaat zijn bij een nauwere
samenwerking met maatschappelijke
organisaties die asielzoekers en
vluchtelingen ondersteunen. Deze
organisaties kunnen belangrijke
inzichten delen over hoe het
asielsysteem kan worden verbeterd op
basis van ervaringen uit de eerste hand
van asielzoekers. Het integreren van de
perspectieven van asielzoekers in het
asielsysteem en het invoeren van
hervormingen die aan de werkelijke
behoeften voldoen, zijn essentieel bij het
voorkomen van geweld en intimidatie.
Maatschappelijke organisaties die
asielzoekers helpen zijn niet alleen
experts, maar vervullen ook een
belangrijke bemiddelingsrol tussen de
officiële instellingen en asielzoekers.

Conclusie

Er is een duidelijk gat tussen het
Nederlandse asielstelsel in theorie en
hoe asielzoekers deze in de praktijk
ervaren op het gebied van veiligheid en
mensenrechten in AZC's. De
gepresenteerde oplossingen zijn het
startpunt voor een herdefiniëring van de
aanpak om asielzoekers te huisvesten in
Nederland. Het COA zou moeten
investeren in structurele
capaciteitsopbouw van haar
medewerkers in AZC’s, zodat zij
adequaat en meelevend kunnen omgaan
met conflicten tussen asielzoekers. Ook
zou het COA met alle relevante partijen
afspraken moeten maken over een
“code” waar alle partijen zich aan dienen
te houden. Denk hierbij aan de IND,
politie, het COC en het Ministerie van
Justitie en Veiligheid. Ten slotte zou de 

kwaliteit van leven in AZC's gericht
moeten zijn op het ondersteunen van het
integratieproces en ervoor zorgen dat
asielzoekers zich veilig en empowered
voelen.

Het is belangrijk dat hervormingen
AZC’s veranderen van een verstikkende
plek naar een verzorgende omgeving. 



Momenteel is het COA niet onderworpen aan een formeel en
onafhankelijk monitoring- en evaluatieproces op halfjaarlijkse
basis. Tot 2015 was er een externe adviesraad, samengesteld uit

leden die op verschillende wijze betrokken waren bij het
hervestigingsproces van vluchtelingen. Sinds de opheffing van
deze adviesraad vindt elke vier jaar een evaluatie van het COA

plaats, uitgevoerd door ofwel: 1) adviesbureaus vanuit de
Rijksoverheid, of 2) een evaluatie door het Ministerie van

Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk is voor het toezicht
op, en dienstverlening aan het COA. 

Standaardisatie, evaluatie en
verantwoording van het COA



Verantwoording: Momenteel leidt het
ontbreken van frequente en onafhankelijke
M&E-procedures om de prestaties van het
COA te evalueren, tot een gebrek aan
verantwoording binnen de organisatie.
Daarom is de veiligheid van asielzoekers
binnen AZC's, met name die van kwetsbare
groepen, aangetast. Vooral het ontbreken
van een gestandaardiseerde
meldprocedure en opvolging van
misdrijven gepleegd in AZC's heeft
negatieve gevolgen voor tijdige en
effectieve opvolging van het COA. Zoals
vermeld in een rapport van het Migration
Policy Institute, dat in opdracht van de
Europese Unie werd uitgevoerd, zijn
onafhankelijke en regelmatige M&E-
procedures essentieel voor asiel- en
hervestiging programma's zodat zij 1)
beleidsdoelstellingen behalen, 2) de beste
strategieën en interventies kunnen
identificeren voor verbetering van
hervestiging dat 3) helpt bij het
verduurzamen en kosteneffectiever maken
van hervestigingprogramma's. Het hebben
van gestandaardiseerde M&E-procedures
voor hervestigingsprogramma's versterkt
ook de kennis en begrip bij alle betrokken
organisaties over hoe "hervestigde
vluchtelingen, gastgemeenschappen en
gemeenschappen van herkomst worden
beïnvloed door hervestiging".

Inconsistente kwaliteit en veiligheid van
AZC's: De deelnemers, wonend in vijf
verschillende AZC's, meldden grote
variatie in de kwaliteit en veiligheid van de
opvanglocaties. Hun ervaringen met de
kwaliteit van leven en veiligheid liepen 
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sterk uiteen: sommige deelnemers
hebben toegang tot hoogwaardige
Nederlandse taalcursussen en geestelijke
gezondheidszorg, terwijl andere
onmenselijke hygiënische
omstandigheden noemden en
bedreigingen door medebewoners die
formeel niet werden gemeld en
ongestraft bleven door COA-
medewerkers. Hoewel deze ervaringen
anekdotisch lijken, onderstreept de
inconsistentie van de kwaliteit van AZC's
het ontbreken van een gecentraliseerde
en frequente M&E-procedure voor het
COA. Dit heeft geleid tot een landelijk
ongestandaardiseerd en inconsistent
beheer van AZC's door het COA, waarbij
de kwaliteit en veiligheid worden
bepaald door de gemeenten waarin
AZC's zijn gevestigd.



Gebrek aan samenwerking tussen
betrokkenen bij de hervestiging en
integratie van asielzoekers: Zoals
vermeld in de evaluatie van het COA van
Aalbersberg & de Jong 2019, heeft de
opheffing van de externe adviesraad in
2015 geleid tot een gebrek aan 1)
samenwerking tussen betrokkenen bij de
hervestiging van asielzoekers, en 2) een
toezichthoudend en adviserend orgaan
door belangrijke externe deskundigen.

Aanbevelingen
Verantwoording en inconsistente
kwaliteit en veiligheid van AZC's: Zoals
voorgesteld door de Let’s Talk Safety
deelnemers, zou er een centraal
evaluatiekader moeten komen voor
AZC's in Nederland. Binnen dit kader
moet een toegankelijk klachtensysteem
voor asielzoekers worden opgezet. In een
dergelijk klachtensysteem kunnen
asielzoekers bedreigingen voor hun
veiligheid in AZC's melden en ontstaat er
een solide basis voor follow-up en,
indien nodig, strafrechtelijke vervolging.

Samenwerking tussen betrokkenen bij de
hervestiging en integratie van
asielzoekers: Het opnieuw installeren
van een onafhankelijke toezicht- en/of
auditcommissie, in lijn met de
aanbevelingen genoemd in de evaluatie
van Alsbersg & de Jong (p.27) en
deelnemers, zou de samenwerking
tussen betrokken partijen en het COA de
nodige toezicht geven. Deelnemers
benadrukten hierbij dat deze Raad van
Toezicht een onafhankelijke entiteit zou
moeten zijn die is samengesteld uit
meerdere partijen, waaronder externe 

De veiligheidssituatie in sommige
AZC’s ondermijnen fundamentele
mensenrechten. Niet iedere
asielzoeker krijgt een gelijke
behandeling, en asielzoekers die zich
identificeren als LHBTQ+ vrezen
voor hun veiligheid. 
Het gebrek aan een gecentraliseerd
en onafhankelijk monitoring en
evaluatie raamwerk voor het
functioneren van het COA heeft
negatieve gevolgen voor het nemen
van verantwoordelijkheid en de
aansprakelijkheid van het COA.
Betrekken van voormalig asielzoekers
(vooral zij die behoren tot een
kwetsbare groep zoals LHBTQ-
personen) in een Raad van Toezicht
is cruciaal voor ervaringsdeskundig
advies over hoe het asielsysteem van
binnenuit verbeterd kan worden.
Vooral op het gebied van veiligheid
en toegang tot zorg- en hulpverlening
die de integratie in de Nederlandse
samenleving kan bevorderen. 

deskundigen en voormalige asielzoekers
die ten minste een jaar in AZC's hebben
gewoond, maatschappelijke organisaties
die met asielzoekers werken en de
academische wereld. Het opnemen van
voormalige asielzoekers die de
vluchtelingenstatus hebben gekregen,
geeft een Raad van Toezicht
ervaringsdeskundig advies en een
belangrijk perspectief op het leven in
een AZC dat onmisbaar is om een   
passend evaluatiesysteem op te zetten
dat zijn strategische en
beleidsdoelstellingen haalt.

Conclusie
1.

2.

3.
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