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1. INLEIDING
Hierbij presenteren we u het eindverslag van het project ‘Kom over de
brug – Connection Bridge’ in Oranje.
Het COA in Oranje heeft ZIVA in de persoon van Famke ten Brinke, initiatiefnemer en procesbegeleider, in november 2015 opdracht gegeven voor
het ontwikkelen van een nieuwe (overdraagbare) aanpak. Zij heeft uitgebreide ervaring met innovatieve (buurt)aanpakken waarin eigenaarschap
van de mensen zelf en wederkerigheid kernpunten van succes zijn. Als
tijdelijke en onafhankelijke procesbegeleider met de focus op verbinding
en op ‘waar we het voor doen’, draagt zij zorg voor structurele borging van
de aanpak en maakt zij zichzelf zo snel mogelijk overbodig.
De ontwikkeling/projectfase heeft geduurd van december 2015 tot en met
mei 2016. Het heeft geleid tot een vernieuwende aanpak en infrastructuur
waarin omwonenden en vluchtelingen een knooppunt vormen tussen de
vluchtelingen en de samenleving in de brede zin van het woord. En waarin
het COA, naast mede initiatiefnemer, een belangrijke samenwerkingspartner is.
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2. VISIE, DOEL EN DOELSTELLING
Het initiatief in Oranje is ontstaan vanuit de overtuiging van de noodzaak om vluchtelingen die op het
AZC verblijven, vanaf het begin te betrekken bij de samenleving en perspectief te bieden. Als zij vervolgens als statushouders het AZC verlaten om te gaan wonen in een gemeente, krijgen ze in hun nieuwe
woonomgeving te maken met (veranderende) eisen en verwachtingen ten aanzien van participatie en
het benutten van hun talenten en mogelijkheden. Zij dienen hierop voorbereid te worden. Omwonenden
van een AZC willen en kunnen hierbij van betekenis zijn en een centrale rol ontwikkelen ten aanzien van
de vele instanties, ondernemers en actieve bewonersinitiatieven die hierin iets willen betekenen.

Doel
Asielzoekers verblijven slechts een relatief korte tijd op het AZC, maar hebben de gelegenheid deze periode te benutten om zich in te werken, persoonlijk contacten op te doen, van betekenis te zijn voor hun
omgeving en zich op hun toekomst te oriënteren.
Bewoners in de omgeving hebben de mogelijkheid om op een simpele manier in contact te komen met
asielzoekers en eveneens van betekenis te zijn.
Gezamenlijk bouwen asielzoekers en omwonenden een ‘informele infrastructuur’ die als lokaal knooppunt hiertoe fungeert, onder eigenaarschap van bewoners en vluchtelingen zelf. Het COA, gemeenten/
gemeentelijke instellingen, bedrijven en maatschappelijk veld ondersteunen het initiatief.

Doelstelling
In Oranje is een aanpak ontstaan waarbij:
1. talenten en expertise van mensen worden benut en de eigenwaarde wordt versterkt,
2. mensen worden voorbereid om actief deel te (kunnen) nemen aan de gemeenschap waarvan
men deel uitmaakt/ gaat uitmaken,
3. wederkerigheid versterkt wordt tussen inwoners van Oranje en omgeving en mensen die verblijven op het AZC,
4. ontmoeting en samenwerking plaatsvindt en zo mogelijk nieuwe diensten, vormen van ondernemerschap, leerling-gezel constructies, stages, burendiensten en vrijwilligerswerk ontwikkeld
wordt,
5. een nieuwe infrastructuur ingericht wordt van, voor en door inwoners en mensen die bij het AZC
verblijven.
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3. RESULTATEN
Informele infrastructuur
De opbrengst van het traject is, dat in Oranje en in de gemeente Midden Drenthe een infrastructuur
ontwikkeld is dat als knooppunt fungeert van, voor en door omwonenden in de omgeving en op het AZC.
Een werkgroep van omwonenden en vluchtelingen ontwikkelde de aanpak en voert deze uit. Daaromheen is een schil van instellingen en organisaties betrokken die hun netwerk inzet met het doel mensen
bij elkaar te brengen. Medewerkers van het COA werken intensief samen met de werkgroep. En last but
not least; vluchtelingen zelf zijn partner in de aanpak.
In bijlage 1 zijn eerdere ervaringen opgenomen ten aanzien van omwonenden, vluchtelingen, de aanpak
en het COA.

Matches en perspectief
De keuze van de bewoners in de werkgroep is geweest, om wekelijks fysieke ‘matchingsbijeenkomsten’
in het dorp te organiseren waar ‘connecties’ ontstaan:
• Vluchtelingen hebben ingangen naar omwonenden, ondernemers en organisaties waarin ze sociaal netwerk opbouwen, kennis nemen van de Nederlandse samenleving, vrijwilligerswerk of werk
vinden en waarin ze hun tijd en talenten kunnen inzetten.
• Nederlandse omwonenden, ondernemers, stichtingen etc. hebben een ingang naar de vluchtelingen waarin ze van betekenis zijn en zelf bijzondere ervaringen en/of hulp kunnen ophalen.
• Het COA heeft een punt waarmee zij initiatieven kan verbinden met de omgeving.
De matches zijn zeer divers. Enkele van de vele voorbeelden zijn praatmaatjes, werken in de natuur,
samen eten, studiemateriaal uitwisselen, piano spelen, kleermaker bij Shakespeare theater en workshop
badminton.
Alle betrokkenen krijgen meer kennis en begrip voor elkaars cultuur, waarden en normen. De vluchtelingen hebben een doel om op te staan, zijn van betekenis en doen weer mee. Zowel uit zichzelf als op gericht verzoek van de werkgroep, meldden omwonenden en ondernemers zich. ZZP’ers bieden workshops
aan. Ondernemers zijn bereid om concrete vragen met en voor iemand te beantwoorden; de plaatselijke
kapper en garagehouder bieden vrijwilligerswerk, een parketshop geeft workshops laminaat leggen.
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Nieuwe initiatieven in het dorp
De infrastructuur of het ‘knooppunt’ is een manier om dat wat zich voordoet, snel en flexibel op maat
te organiseren. Iemand verveelt zich en wil wel met anderen broodjes bakken; kom maar langs, leuk!
Er is een punt van waaruit belangen bij elkaar worden gebracht en nieuwe initiatieven ontstaan. Vanuit
gelijkwaardigheid tussen omwonenden en vluchtelingen. En vanuit samenwerking tussen het COA en
het dorp. Bijvoorbeeld de tweedehands winkel en ‘verstelatelier’ in kleding die wordt gerund door een
groep vluchtelingen. En rondleidingen door het dorp met historische verhalen voor nieuw aangekomen
vluchtelingen. Inmiddels is overleg gaande tussen het COA en omwonenden over het gezamenlijk belang
in een trapveldje.

Warme ‘overgang’ naar gemeente
Voor een aantal vluchtelingen die actief betrokken waren, zijn relaties gelegd naar hun nieuwe woonomgeving op sociaal gebied. Nog wonend op het AZC wordt al, middels het netwerk van de Nederlanders
die betrokkene zijn in Oranje, een relatie gelegd tussen de asielzoeker met verblijfsstatus die weet naar
welke gemeente hij of zij gaat en een kennis, familielid of collega die woont in de nieuwe omgeving. Het
‘ons kent ons principe’ is een krachtig bindmiddel; met elkaar kennen we een hoop mensen en vertrouwen ontstaat als je elkaar leert kennen. Voorbeelden zijn een neef van een dorpsbewoner die helpt bij
het opknappen van de nieuwe woning in de nieuwe stad en een zwager die een kop koffie gaat drinken
met een ‘vakgenoot’ die in de buurt komt wonen en hem kan introduceren. Ook tijdens de wekelijkse
‘matchingbijeenkomst’ in Oranje bleek het mogelijk een jonge kok te verbinden met een restaurant in
zijn nieuwe woonplaats, via vrienden van de restauranteigenaar.
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4. AANBEVELINGEN
Als samenleving hebben we de mond vol over participatie,
meedoen, vrijwillige inzet, van betekenis zijn, wederkerigheid etc. De vluchtelingen nemen we hierin niet vanaf
het begin mee. Dit zouden we wel moeten doen. Daarmee
schets je hen een beeld van de wijze waarop wij dit in Nederland vormgeven, van de verwachtingen die aan inwoners
worden gesteld en van de normen en waarden die hier aan
ten grondslag liggen.
Nederland is een netwerkmaatschappij waarbij vertrouwen,
sociaal netwerk en bewustzijn van je eigen kwaliteiten doorslaggevend zijn voor je succes. Dit is voor veel nieuwkomers
een andere wereld dan die zij gewend zijn. Bijvoorbeeld het
vrijwilligerswerk zoals wij die kennen, is onbekend in veel
andere landen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat
de wijze waarop ‘zorg voor elkaar’ wordt vormgegeven in
andere landen voor ons wellicht een goede leerschool is.
Vluchtelingen komen binnen met een wereld aan ervaringen, talenten en mogelijkheden. En komen
terecht in een leven in een AZC die een Syrische studente geneeskunde van 22 jaar samenvatte met de
woorden: “I’m eating and sleeping and waiting and eating and sleeping and waiting…”. Wat kunnen zij
zelf? Wat kunnen zij zelf met andere inwoners? Hoe bereiken zij deze? Wat kunnen zij met ondersteuning? Vanuit het denken op basis van de WMO piramide van getrapte verantwoordelijkheden (zie bijlage
2) is er een wereld te winnen. Dan praat je over perspectief en eigen kracht inzetten.

Hieronder volgen een aantal concrete aanbevelingen
1. We willen als samenleving de ‘nieuwe Nederlanders’:
• Activeren… maar waarheen?
• Laten Participeren… maar waar mee?
• Helpen integreren… maar hoe?
Hiervoor is nodig om de toegang tot de veelheid van mogelijkheden in de samenleving te organiseren, qua sociaal netwerk, vrijwilligerswerk, werk, burendiensten, wederkerigheid in relaties en
zingeving. Dit kan een organisatie of een individuele bewoner niet alleen, maar zal lokaal en in een
netwerk moeten gebeuren.
2.	Er is een overschot aan sociaal kapitaal dat niet te vangen is in formele structuren waarin vrijwilligers actief zijn. Mensen willen zich graag verbinden aan anderen, maar dan vaak tijdelijk, of eenmalig, en het liefst op het terrein waar hun eigen passie ligt.
	Veel mensen willen best wel een keer samen koken en eten met een ander. Vraag je een bedrijf om
een workshop te houden op hun vakgebied, willen ze dat graag doen. Diverse mensen hebben zich
gemeld om samen met vluchtelingen iets te doen met hun werk of hobby in muziek, yoga, sport en
drama. Gebruik dit ‘overschot aan sociaal kapitaal’ door nieuwe vormen naast vrijwilligerswerk te
ontwikkelen.
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3. Wat je in de samenleving onderling kan oplossen moet je niet met een professional willen doen.
4.	Klein en organisch beginnen, creëert een beweging die kan uitgroeien. Geef de mensen die dit willen de kans, de tijd en het vertrouwen dat hier voor nodig is. En faciliteer zonder het ‘eigenaarschap’
over te willen nemen.
5.	Introduceer vluchtelingen bij binnenkomst direct bij de omgeving. De mensen die net op een AZC
aankomen of die al op het punt staan om te vertrekken hebben hier wellicht geen behoefte aan.
Maar de tussenperiode van het verblijf op het AZC kan maanden duren. Organiseer de mogelijkheid
om een sociaal netwerk op te bouwen en/of te werken aan de toekomst. Hoogopgeleide mensen die
goed Engels spreken zouden eerder aan het werk geholpen kunnen worden; ofwel in een baan ofwel
in vrijwilligerswerk. Ook mensen die geen Engels spreken maar wel een vak beheersen, zouden eerder wat kunnen gaan doen waardoor ze sneller en beter al doende integreren en Nederlands leren.
Voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zou je al veel eerder duidelijk kunnen maken dat het in Nederland niet vanzelfsprekend is om wel geld/uitkering te ontvangen zonder
daarvoor een ‘wederkerige dienst’ voor in de plaats te stellen.
6.	Gebruik veel meer de talenten en mogelijkheden van de vluchtelingen zelf. Er wordt veel voor hen
georganiseerd maar weinig met en door hen zelf. Los van het feit dat wij als samenleving hier baat
bij hebben, is het van belang voor de eigenwaarde en gezondheid van de vluchtelingen. Daarnaast
levert het veel creativiteit voor nieuwe oplossingen en initiatieven; zowel qua inhoud als voor het
letterlijk en figuurlijk ‘bereiken’ van andere vluchtelingen. Een sprekend voorbeeld zijn de laminaat
workshops die door de vluchtelingen zijn ingebracht.
7.	Leg vanuit het COA verbinding naar de samenleving waarin meedoen, integratie en participatie
moet gaan plaatsvinden. De ‘springplank’ voor de statushouders naar ‘activering’ en ‘participatie in
de samenleving’ kan binnen het COA op orde zijn, de sprong zelf moet in de samenleving plaats gaan
vinden. Hier zijn een veelheid van instanties en initiatieven die zich daar voor willen inzetten of zich
oriënteren op hun mogelijke rol. Denk aan bijvoorbeeld de sociale diensten, vluchtelingenwerk, onderwijs, welzijnsorganisaties, Rotary, kerken, Humanitas, actieve (oud)vluchtelingen, wijkteams, bewonersinitiatieven en een veelheid aan particuliere inzet. Zorg voor een ‘warme overgang’ naar de
sociale omgeving en de gemeente waar de statushouders in terecht komen, want er valt een ‘sociaal
gat’. Zo zien we één van de eerste werkgroepleden vanuit de vluchtelingen, die zeer enthousiast
en intens de aanpak heeft helpen ontwikkelen, nu met een veelheid aan ideeën en mogelijkheden
op een flatje in een stad wonen zonder ingangen om met die ideeën aan de gang te gaan (en moet
wachten op de noodzakelijk procedurele stappen die opnieuw veel ‘wachten’ met zich meebrengt).
8.	Voorkom dat allerlei instanties (waar onder COA) naast elkaar en zonder verbinding aan hetzelfde
doel werken. En zo een nieuwe ‘systeemwereld’ bouwen waarin iedere organisatie met eigen inzet,
middelen en ‘projectplannen’ de integratie en participatie van vluchtelingen wil versterken. In de
praktijk zien we dat vanuit de leefwereld ander timing (actieve mensen vallen na een verhuizing
opnieuw in een gat) en andere netwerken (een kok wil graag een relatie krijgen met een restaurant
en niet het aanbod om mee te mogen helpen groenvoorziening wieden) noodzakelijk zijn. Laat het
aan de mensen….
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5. TOT SLOT
De nieuwe aanpak is in Oranje ontwikkeld met de potentie het te kunnen verspreiden. Dit laatste
wordt door de locatieleiding van het COA Oranje van harte aanbevolen. Daarbij zal uiteraard op iedere
plek een andere vorm ontstaan, daar de lokale omwonenden in samenwerking met de lokale vluchtelingen de aanpak vormgeven en dit doen in afstemming met de mogelijkheden in de omgeving.
In Noord Nederland zijn overzichtelijke provincies waarin met partijen goed afspraken zijn te maken. Het
verdient aanbeveling om per provincie een netwerk te bouwen en heel lokaal, rond AZC’s waar tijdelijk
vluchtelingen verblijven en in wijken en dorpen waar nieuwe Nederlanders komen te wonen, de infrastructuur te bouwen die maakt dat zij deel kunnen uit gaan maken van onze samenleving.

Famke ten Brinke, ZIVA
Juni 2016
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BIJLAGE 1 Enkele ervaringen uit de tussentijdse
evaluatie (feb16)
a. Omwonenden en de omgeving
De beelden die bij sommige mensen van het COA en Vluchtelingenwerk leefden, dat ‘de mensen in de
omgeving niets van doen willen hebben met de vluchtelingen’, kloppen niet. Veel mensen willen wat
betekenen maar weten de weg niet.
Het blijkt dat diverse mensen uit de omgeving al eerder hebben geprobeerd zich te melden omdat ze op
enerlei wijze van betekenis willen zijn. Een aantal van hen gaf aan niet te weten waar dit kon, anderen
hadden zich ergens gemeld maar hebben nooit reactie ontvangen op hun initiatief. Een ‘knooppunt’
mistte.
De werkgroepleden zijn allen persoonlijk benaderd en zijn in korte tijd een voortvarend team geworden.
Samenwerkende kerken die al actief waren in Oranje maar aansluiting mistte bij het COA (i.v.m beleid om
zich niet in te laten met religie) en bij vluchtelingen, hebben de krachten gebundeld en zijn in de werkgroep actief geworden.
De werkgroep/het ‘knooppunt’ voldoet ook aan een behoefte bij instanties. Zo hebben een aantal oudbestuurders van een politieke partij en een Rotary club zich gemeld bij het COA, die op haar beurt de
werkgroep en de ‘zaterdagmiddagbijeenkomsten’ inschakelt als concreet punt van waaruit men iets kan
gaan doen.
Het inschakelen van het netwerk van omwonenden gaat verder dan alleen in de eigen omgeving. We
zien voorbeelden dat statushouders die gaan verhuizen naar een andere gemeente, al in contact zijn
gebracht door huidige werkgroepleden of andere omwonenden, met nieuwe maatjes of vakgenoten in
hun nieuwe woonomgeving. Dit kan omdat er vertrouwen is ontstaan, die doorgegeven wordt aan een
volgend sociaal netwerk.

b. De vluchtelingen
De werkgroepleden vanuit de vluchtelingen hebben een essentiële rol om mensen te bereiken en
aansluiting te vinden in taal, gewoontes en de wijze van aanpak. Het heeft geen zin om ‘aanbod’ van
vrijwilligers, workshops en dergelijke uit te strooien over de vluchtelingen; het gaat om het gezamenlijk
ontwikkelen van win win situaties. Dit werkt.
Sleutelfiguren uit een gelijk land van herkomst, die Nederlands of Engels spreken, zijn van grote waarde.
Zij weten letterlijk en figuurlijk hoe ze de mensen kunnen bereiken, waar wensen en mogelijkheden liggen en welke krachten aanwezig zijn om te benutten.
Ten aanzien van het bereiken van vluchtelingen zijn er grote verschillen die te maken hebben met de cultuur en het land van herkomst. Bij sommigen loopt de samenwerking vanzelf, bij anderen moet intensief
worden gecheckt of we elkaar goed begrijpen en verwachtingen kloppen.
Het is voor de asielzoekers die deel uitmaken van de werkgroep, soms intensief om mede-asielzoekers te
activeren. Sommigen verhuizen snel en de aantallen uit de landen van herkomst zijn plots totaal anders.
Daarbij hebben sommigen bij aankomst vooral behoefte aan bijkomen. En eenmaal voorzien van een
toekomstig huis verplaatst de focus zich vanzelfsprekend naar hun nieuwe omgeving. De tussenperiode
is ‘beschikbaar’ voor connecties en activiteiten via ‘Kom over de brug –Connection bridge’. De inzet van
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COA medewerkers is hiervoor nodig. We zien de aanpak voor de vluchtelingen niet alleen als kans om
zich actief in te zetten gedurende hun eerste periode in een AZC, maar ook als een noodzaak om de
Nederlandse verwachtingen t.a.v. participatie en zelfredzaamheid eigen te maken.

c. De aanpak en samenwerking
Veel mensen willen ‘gewoon’ wat met anderen ondernemen rond hun eigen interesse en op eigen tijd.
En niet zich formeel en langdurig als ‘vrijwilliger’ ergens melden. Dit ‘overschot aan sociaal kapitaal’
werd tot nu toe weinig benut. Een knooppunt waarin mensen elkaar ontmoeten en zelf met elkaar bepalen wanneer en wat ze gaan afspreken, sluit hierbij aan.
Er zijn in de omgeving een grote hoeveelheid activiteiten en mogelijkheden die de werkgroep en de schil
daarom heen voor de vluchtelingen bereikbaar maakt. Enkele voorbeelden:
• Een lid van de lokale Rotary club zet zich in om bedrijven te vinden waar vluchtelingen mee willen
matchen voor een rondleiding en/of vrijwilligerswerk.
• Vrijwilligersorganisaties en kerken bereiken veel mensen met een oproep naar taal- of
eetmaatjes.
• Landschapsbeheer Drenthe en een ondernemer bieden werkzaamheden (in contact met andere
bewoners) in de natuur en een moestuin.
• Diverse mensen bieden zich aan met een workshop of iets te doen met hun vak.
De meeste matches gaan om ‘simpele’ dingen zoals samen eten, samen koken, een taalmaatje, een vakgenoot ontmoeten. Echter, naast concrete zaken komen ook waarden, inzichten en verwachtingen aan
de orde die op dit moment in de Nederlandse samenleving en lokale gemeenschappen belangrijk zijn.
Een goede locatie waarin de ‘matchtingsbijeenkomsten’ worden gehouden is van belang. Het moet makkelijk toegankelijk zijn voor iedereen, genoeg ‘bij het dorp horen’ en neutraal zijn. Het moet uitdragen
dat het een initiatief is ‘van de gemeenschap’ en niet het etiket ‘van de COA’ krijgen. Er moet geen last
ervaren worden van een sfeer die door te veel regels en beveiliging kan ontstaan op het COA terrein.

d. Het COA
Diverse medewerkers van het COA zijn positief en zetten zich actief in. Gelijktijdig ondervinden zij dat het
denken in mogelijkheden en talenten van de vluchtelingen met wie zij werken, niet vanzelfsprekend is.
De vraag aan de vluchtelingen stellen naar wat hun wensen en kwaliteiten zijn en wat zij voor een ander
of de samenleving kunnen betekenen, is nieuw. Daarentegen wordt het makkelijker dit te doen op het
moment dat de medewerkers de vluchtelingen kunnen verwijzen naar de concrete mogelijkheden van
‘Kom over de brug – Connection bridge.
De samenwerking tussen omwonenden, vluchtelingen en COA medewerkers geeft een meerwaarde aan
de ontwikkeling van de vluchtelingen en bereidt hen voor op de inburgering. Het inspireert medewerkers en laat ze op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor regels en cultuur waar we tegen aan lopen.
Bijvoorbeeld ten aanzien van mailadressen van COA medewerkers die niet gedeeld mogen worden met
vluchtelingen en de rol van de beveiliging. Daarnaast zet het medewerkers aan het denken over de wijze
waarop het COA zelf de asielzoekers kan voorbereiden op participatie in de samenleving, in samenwerking met de gemeenschap.
Nauwe betrokkenheid en samenwerking tussen de werkgroep en het COA, te weten met de leiding èn
minimaal één medewerker, is noodzakelijk voor het welslagen.
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BIJLAGE 2 Twee piramides als denkkader
De piramide van Maslov
zelfontplooiing
behoefte aan
waardering en
erkenning
behoefte aan
sociaal contact

behoefte aan
veiligheid en zekerheid

lichamelijke behoeften

De piramide van getrapte
verantwoordelijkheid
individuele
voorziening

collectieve
voorziening

mensen zorgen voor
elkaar, inzetten van
sociale omgeving

mensen zorgen voor
zichzelf, eigen kracht
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