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Samenvatting 

In deze rapportage staat de pilot Activeren bewoners gezinslocaties op de gezins-

locaties Burgum, Den Helder en Gilze centraal. De pilot liep van maart 2014 – maart 

2015 en werd uitgevoerd door het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) en de 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Aanleiding voor de pilot was het ACVZ-advies 

Verloren Tijd (2013), waarin werd geconstateerd dat er in de asielopvang en het 

onderdak voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf, te weinig te doen is voor 

bewoners. Het gebrek aan dagbesteding zou de gezondheid van bewoners onder-

mijnen en leiden tot een proces van hospitalisatie, passiviteit en depressie. 

Hoofddoel van de pilot, zoals gesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie, is het bevorderen van zelfstandige terugkeer van bewoners van gezins-

locaties naar het land van herkomst. Daarnaast zou activering het welzijn van de 

bewoners op een positieve manier beïnvloeden, waardoor het beroep op medische 

voorzieningen zou moeten afnemen. 

 

 

Centrale vraagstelling en methoden van Onderzoek 

 

De centrale vraagstelling van dit cross-sectionele onderzoek luidde: Welke veron-

derstellingen liggen ten grondslag aan de pilot Activeren bewoners gezinslocaties, 

hoe is de pilot geïmplementeerd, hoe ervaren bewoners en uitvoerders de pilot-

activiteiten en in hoeverre sluiten hun ervaringen aan bij de doelen die werden 

gesteld? 

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van een veelheid aan onderzoeksmethoden 

en bronnen (methoden- en bronnentriangulatie). Er is een beleidsanalyse uitgevoerd 

op basis van documenten en semi-gestructureerde interviews met sleutelfiguren (6) 

die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de pilot. Daarnaast heeft er 

een brede literatuurstudie plaatsgevonden, waarbij wetenschappelijke en ‘grijze’ 

literatuur op het gebied van activering en hospitalisatie is bestudeerd. Er is een 

analyse gemaakt van registratiegegevens van de DT&V en het COA. Tot slot zijn er 

semi-gestructureerde diepte-interviews gehouden met bewoners (23), medewerkers 

DT&V (8) en COA (9), locatiemanagers (3), medewerkers van zorgorganisaties en 

overige betrokkenen, zoals het IOM (9) over hun ervaringen met de pilot en de 

gezinslocaties. 

Aanzienlijke verschillen tussen de locaties in de samenstelling van de bewoners-

groep maken het moeilijk om de uitstroom van de verschillende gezinslocaties te 

vergelijken. Omdat er bovendien gedurende de pilotperiode ook op de niet-pilot-

locaties activeringsinitiatieven zijn geweest en een voormeting ontbreekt, was het in 

dit onderzoek niet mogelijk om de effectiviteit van de pilot met behulp van uit-

stroomcijfers vast te stellen. 

 

 

De Gezinslocaties 

 

Gezinslocaties bieden onderdak aan gezinnen met minderjarige kinderen die geen 

recht (meer) hebben op opvang in een AZC. Sinds de komst van de gezinslocaties 

hebben bijna 5.300 personen op enig moment onderdak gekregen op een van de 

locaties die sinds 2011 operationeel zijn (geweest). Er is een grote diversiteit aan 

nationaliteiten, waarbij Afghanen, Armeniërs, Irakezen en Somaliërs de grootste 

groepen zijn. Tussen de gezinslocaties zijn onderling grote verschillen in de samen-
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stelling van de bewoners. Ongeveer de helft van de gezinnen op de locaties zijn 

eenoudergezinnen, vooral alleenstaande moeders. 

Sommige gezinnen verblijven kort op een gezinslocatie, maar in de meeste gevallen 

verblijven de gezinnen daar langer dan een jaar. Van degenen die in 2011, 2012 en 

2013 instroomden was op 1 maart 2015 circa 40% niet definitief uitgestroomd. Voor 

degenen die in 2014 instroomden was dat ruim 60%. In totaal 16% van alle gezins-

locatiebewoners is, al dan niet vrijwillig, uit Nederland vertrokken. 

 

Veronderstelde werkzame mechanismen pilot 

 

Uit beleidsstukken en interviews met mensen betrokken bij de totstandkoming van 

de pilot blijkt dat de aanname vooraf is geweest dat bewoners van de gezinslocaties 

kunnen hospitaliseren. De pilot gaat er van uit dat bewoners van gezinslocaties 

daarom ge(re)activeerd zouden moeten worden, teneinde hun gezondheid en wel-

zijn te verbeteren, de zorgkosten te verlagen en de terugkeer naar het land van 

herkomst te bevorderen. Actievere bewoners zouden door een verbetering van hun 

welzijn en gezondheid ook meer over hun toekomst gaan nadenken en de regie over 

hun eigen leven in handen nemen. Uit de analyse van interviews en beleidsstukken 

kwamen drie veronderstelde werkzame mechanismen naar voren. Door activiteiten 

aan te bieden zouden bewoners actiever worden zodat zij meer de regie over hun 

eigen leven kunnen nemen en hun welbevinden zou worden verbeterd, wat allebei 

terugkeer zou stimuleren. Daarnaast zou ook het beschikbaar stellen van informatie 

over het land van herkomst tot meer terugkeer leiden. 

Deze drie mechanismen zijn vervolgens getoetst aan nationale en internationale 

literatuur over activering. Hieruit bleek ten eerste dat een van de centrale concepten 

binnen de pilot, het concept hospitalisatie, in de wetenschappelijke literatuur onder-

werp van discussie is. Hoewel uit verschillende onderzoeken blijkt dat verveling en 

passiviteit kunnen voorkomen bij mensen die langdurig weinig mogelijkheden 

hebben voor een zinvolle dagbesteding, zoals de bewoners van gezinslocaties, en 

dat dit negatieve gevolgen voor de gezondheid kan hebben, bestaat er in de litera-

tuur geen consensus over de oorzaken van hospitalisatie. Er is maar zeer beperkt 

onderzoek gedaan naar programma’s die hospitalisatie en inactiviteit tegen zouden 

moeten gaan, waardoor het niet mogelijk bleek om op basis van de literatuur uit-

spraken te doen over de te verwachten effectiviteit van de pilot. 

Er zijn wel effectstudies bekend van activeringsprogramma’s bij verschillende 

andere doelgroepen, met name op het gebied van gezondheid. Vooral activerings-

programma’s voor specifieke patiëntengroepen en sportprogramma’s bleken effec-

tief in het verbeteren van de fysieke en psychische gezondheid. De pilot Activeren 

bewoners gezinslocaties kent echter een andere opzet dan de onderzochte active-

rings- en sportprogramma’s. Het is dan ook onduidelijk in hoeverre deze effecten 

ook voor de bewoners van gezinslocaties zouden gelden. 

Uit studies naar zelfstandige terugkeer wordt niet duidelijk in hoeverre hospitalisatie 

en activering een rol spelen. Gezondheid lijkt een belangrijke factor bij zelfstandige 

terugkeer: maar over de invloed van een goede of juist een slechte gezondheid zijn 

de bevindingen niet eenduidig. Door het verbeteren van de gezondheid van bewo-

ners van gezinslocaties zou de pilot bij kunnen dragen aan een grotere terugkeer-

bereidheid, maar ook een tegengesteld effect is denkbaar. 

Een derde doelstelling van de pilot is dat deze zou moeten bijdragen aan het verla-

gen van de zorgkosten. Uit onderzoek naar het aantal contacten met artsen of 

paramedici blijkt echter dat asielzoekers gedurende hun tijd in het AZC minder dan 

gemiddeld gebruikmaken van de zorg, ondanks dat zij meer gezondheidsklachten 

hebben dan de gemiddelde Nederlander. Ook van deze onderzoeksresultaten is niet 

bekend in hoeverre zij van toepassing zijn op bewoners van gezinslocaties. Mocht 
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dat echter zo zijn, is het niet waarschijnlijk dat de kosten verder verlaagd kunnen 

worden door het verbeteren van de gezondheid van bewoners: het zorggebruik ligt 

laag in verhouding tot de klachten en actievere bewoners doen wellicht een groter 

beroep op zorg voor die klachten. 

 

 

Implementatie en uitvoering pilot 

 

De uitvoering van de pilot lag bij de twee uitvoeringsorganisaties werkzaam op de 

gezinslocaties, het COA en de DT&V. De bijdrage van de DT&V bestond uit korte 

cursussen en vakopleidingen, en de terugkeerruimtes, de zogenoemde T-rooms. Bij 

het COA lag de nadruk vooral op recreatieve activiteiten en activiteitenbegeleiding, 

waarbij ook enkele cursussen werden aangeboden. 

De pilot is vrij snel na de bekendmaking van start gegaan. Dit betekende dat de 

uitvoeringsorganisaties weinig tijd hadden om het project voor te bereiden. Veel 

activiteiten, maar ook dit onderzoek, hebben daarom vertraging opgelopen. De 

meeste activiteiten hebben in de laatste maanden van de pilot plaatsgevonden. Dit 

betekent dat op het moment van onderzoek sommige activiteiten pas kort liepen. 

Dit kan invloed hebben gehad op hoe de impact van de pilot door betrokkenen werd 

ervaren. 

Het is de DT&V en het COA op de drie pilotlocaties over het algemeen gelukt om de 

bewoners te bereiken met het activeringsprogramma. Iets meer dan de helft van 

alle volwassen bewoners heeft aan een of meer activiteiten deelgenomen. Tussen de 

pilotlocaties bestaan wel grote verschillen in de deelnemerspercentages. Met name 

voor de vakopleidingen was grote belangstelling. De belangstelling voor de recrea-

tieve activiteiten was wisselend en fluctueerde soms gedurende de loop van de 

activiteit. 

De belangrijkste reden voor bewoners om deel te nemen aan activiteiten was het 

zoeken van afleiding of de behoefte om actief te zijn. Gezondheidsklachten hadden 

in dit verband een minder eenduidige betekenis: voor sommige mensen vormden 

deze een belemmering, voor anderen juist een stimulans om bijvoorbeeld te gaan 

bewegen. Enkele medewerkers plaatsten daarbij wel de kanttekening dat bewoners 

soms ook belang hebben bij ziekte in verband met hun procedure, bijvoorbeeld voor 

een aanvraag uitstel vertrek vanwege medische redenen. Tijdgebrek door zorg voor 

kinderen was een reden voor sommige bewoners om niet mee te doen aan activitei-

ten of opleidingen, ook al hadden zij dat wel graag gewild. Andere bewoners waren 

niet (langer) gemotiveerd om dingen te doen. In hun verhalen legden zij vaak een 

verband met het verlies van hoop, bijvoorbeeld na de zoveelste negatieve beslissing 

in hun asielprocedures. 

 

 

Waardering van bewoners en medewerkers 

 

De bevindingen uit de interviews met de bewoners en met de medewerkers beves-

tigen het beeld dat door de ACVZ wordt geschetst in het advies Verloren tijd. Het 

leven op de gezinslocatie wordt gekenmerkt door eentonigheid en veel bewoners 

vervelen zich. Vooral bewoners met oudere kinderen hebben weinig te doen. Maar 

zelfs ouders die erg druk zijn met zorgtaken kunnen zich door de eentonigheid toch 

vervelen. Bewoners missen op de gezinslocatie een zinvolle dagbesteding en de 

mogelijkheid in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dit geldt in het bijzonder 

voor kinderloze jongvolwassenen die met hun ouders op de gezinslocatie verblijven 

vanwege een nog minderjarige broer of zus. Kinderen gaan gewoon naar school. 
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Het toegenomen aantal activiteiten door de pilot werd over het algemeen dan ook 

op prijs gesteld door de geïnterviewde bewoners. Bewoners zagen vooral graag 

nuttige activiteiten, waarbij zij bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden konden leren. Ook 

de medewerkers waren over het algemeen erg enthousiast over de pilot. 

Medewerkers ervoeren ook effecten van de pilot op hun eigen werkzaamheden. Zij 

zagen positieve verschillen in de omgang met bewoners en vonden het prettig om 

bewoners meer dagbestedingsmogelijkheden te kunnen bieden. Tegelijkertijd 

vormde de pilot voor sommige medewerkers ook een behoorlijke tijdsbelasting, 

zeker wanneer deze naast de bestaande werkzaamheden moest worden uitgevoerd. 

 

 

Ervaringen van bewoners en medewerkers en de vooraf veronderstelde 

mechanismen 

 

Bij een deel van de bewoners op gezinslocaties lijken zich symptomen voor te doen 

die wijzen op hospitalisatie. Door medewerkers wordt in de interviews melding 

gemaakt van bewoners die teruggetrokken, apathisch of initiatiefloos gedrag 

vertoonden. Bij gebrek aan een zinvolle dagbesteding deden veel van de geïnter-

viewde bewoners weinig op een dag. Van weerstand tegen het verlaten van de 

instelling lijkt bij de geïnterviewde bewoners echter geen sprake, in veel interviews 

kwam de wens voor een eigen woonruimte, weg van de locatie ter sprake. 

Het is echter niet waarschijnlijk dat deze klachten uitsluitend het resultaat zijn van 

het verblijf in een totale institutie. Ook bij uitgeprocedeerde asielzoekers die in de 

gemeentelijke noodopvang verblijven komen veel psychische klachten voor, terwijl 

daar geen sprake is van verblijf in een totale institutie en ook bij langdurig werk-

lozen zijn soortgelijke negatieve effecten op gezondheid en welzijn beschreven. 

Waarschijnlijk spelen zowel de achtergronden van bewoners, als leefomstandig-

heden op de gezinslocatie, het gebrek aan zinvolle dagbesteding en de nadruk op 

terugkeer een rol. 

Het eerste in de beleidsstukken veronderstelde mechanisme, dat bewoners door 

actiever te worden meer de regie over hun eigen leven zouden kunnen nemen, wat 

tot meer terugkeer zou moeten leiden, wordt in het onderzoek niet bevestigd. Uit de 

interviews met bewoners en medewerkers blijkt niet dat activering door middel van 

opleidingen of recreatieve activiteiten vooralsnog bijdraagt aan terugkeer. Medewer-

kers zien dat veel bewoners door de pilot actiever zijn geworden, maar dit lijkt 

volgens de medewerkers echter niet tot meer terugkeer te leiden. 

Het tweede veronderstelde mechanisme, dat activering tot een verbetering van 

welzijn en gezondheid – en daarmee tot meer terugkeer – zou leiden werd door 

bewoners en medewerkers deels bevestigd. Het deelnemen aan activiteiten geeft 

hun rust en de mogelijkheid hun zorgen even los te laten. Activering zoals in de pilot 

lijkt dus op basis van de ervaringen van medewerkers en bewoners het welzijn van 

sommige bewoners te kunnen verbeteren. 

De meeste geïnterviewde medewerkers zijn het er echter over eens dat er (nog) 

geen invloed is te zien van dit verbeterde welzijn op het zelfstandig vertrek van 

bewoners, het hoofddoel van deze pilot. Zij noemen daarvoor verschillende redenen. 

Zo zou het nog te vroeg zijn om dit effect te kunnen zien, zeker gezien de ‘moeilijke’ 

populatie op de gezinslocaties en de vertragingen bij het van start gaan van de 

pilot. Een tweede verklaring is dat bewoners wel geactiveerd zouden zijn, gezien 

ook de succesverhalen over gezondheid en welzijn, maar dat dit geen verband 

houdt met zelfstandige terugkeer. Op basis van de literatuur kan voorzichtig de 

conclusie worden getrokken dat een verbetering van het welzijn door activering kan 

bijdragen aan de gezondheid van bewoners. De relatie tussen gezondheid en 

vertrekbereidheid is echter complex en het is de vraag of een eventuele gezond-
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heidswinst zoals deze in het kader van de pilot vooral door medewerkers wordt 

gemeld, voldoende is om de terugkeerbereidheid te bevorderen. Hiervoor zijn in dit 

onderzoek geen aanwijzingen gevonden. 

Ook voor het derde mechanisme, dat het verstrekken van informatie over het land 

van herkomst zou leiden tot meer terugkeer, zijn in de interviews geen aanwijzingen 

gevonden. In de interviews met bewoners kwam naar voren dat informatie uit het 

land van herkomst – al dan niet verkregen in de terugkeerruimten – de zorgen van 

sommige bewoners over terugkeer naar het land van herkomst juist voedde. Het is 

dan ook de vraag in hoeverre het beschikbaar stellen van informatie, zoals dat in de 

T-rooms gebeurt, bij kan dragen aan het wegnemen van deze drempel voor terug-

keer. Daar komt bij dat deze terugkeerruimtes slechts weinig bezoekers trekken. 

Bewoners waren weinig geïnteresseerd in het aanbod, vertrouwden de informatie 

niet of waren bang dat de DT&V zou volgen wat zij op de computers in de terug-

keerruimte deden. Ook hadden bewoners buiten de terugkeerruimten voldoende 

toegang tot het internet en konden zij desgewenst op die manier ook informatie 

inwinnen over het land van herkomst. Tijdens de medewerkersinterviews werd dit 

beeld bevestigd. 

 

 

Tot slot 

 

Hoewel de focus in dit onderzoek lag op de pilot, zijn vragen over de mogelijke 

werking van de pilot met betrekking tot terugkeer nauw verbonden met de gezins-

locaties in het algemeen. Het feit dat gezinnen op deze locaties verblijven, betekent 

dat zij geen verblijfsvergunning hebben gekregen en dat zij, ondanks allerlei 

prikkels vanuit de Nederlandse overheid, nog niet zijn teruggekeerd of uitgezet. Het 

verblijf op de gezinslocatie zou kunnen worden gezien als de uitkomst van een 

selectieproces, waarbij de ‘moeilijkste’ gevallen overblijven op de gezinslocatie. 

Veel bewoners melden dat het voor hen moeilijk is om toekomstplannen te maken, 

ook al worden zij op de gezinslocatie geacht aan terugkeer te werken. Hun toe-

komstmogelijkheden zijn voor hen niet duidelijk; zij hopen via procedures alsnog 

een verblijfsvergunning te krijgen. Uit de analyse van in- en uitstroomgegevens 

wordt duidelijk dat slechts een kleine groep bewoners daadwerkelijk terugkeert, en 

dat dit bovendien samenhangt met nationaliteit en gezinssamenstelling. Ondanks 

het karakter van de gezinslocaties (onderdak specifiek voor vreemdelingen zonder 

rechtmatig verblijf, die aan terugkeer moeten werken), is de belangrijkste reden 

van uitstroom uit die gezinslocaties het verkrijgen van een verblijfsvergunning. De 

nadruk binnen de pilot op een ‘realistisch toekomstperspectief’ komt hiermee in een 

ander daglicht te staan. 

De beperkte mate van terugkeer, die mede samenhangt met verblijfsvergunningen 

die in de afgelopen jaren bijvoorbeeld in het kader van het kinderpardon werden 

verkregen, roept de vraag op in hoeverre terugkeer daadwerkelijk een realistisch 

perspectief is voor de bewoners van gezinslocaties. Zelfs al zou activering erin 

slagen bewoners actief te laten werken aan een realistisch toekomstbeeld, dan blijft 

het de vraag of dit tot meer terugkeer zal leiden, nu zij om zich heen heel wat 

mensen alsnog een verblijfsvergunning zien krijgen. 

 

Een zinvolle dagbesteding gedurende het verblijf op de gezinslocatie is belangrijk 

voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners. Zowel uit de literatuur als uit 

interviews met bewoners en medewerkers komt naar voren dat activering hieraan 

kan bijdragen. Activering is dan ook niet alleen van belang voor degenen die uitein-

delijk terugkeren naar het herkomstland, maar ook voor degenen die in Nederland 

blijven. Hoewel er in deze evaluatie geen aanwijzingen zijn gevonden dat activering 
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bijdraagt aan zelfstandige terugkeer, kan het daarom toch belangrijk zijn om via 

activering te investeren in de gezondheid, het welzijn en de toekomstmogelijkheden 

van bewoners van gezinslocaties. 


