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MANAGEMENT SUMMARY

Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van mogelijke voor- en
nadelen verbonden aan het inzetten van onafhankelijke casemanagers in de
vreemdelingenketen. Daarnaast is de vraag beantwoord welke cruciale
randvoorwaarden en werkwijzen er bestaan om casemanagement in de
vreemdelingenketen succesvol te doen zijn. Casemanagement is in dit
onderzoek opgevat als het bieden van onafhankelijke en persoonlijke
ondersteuning van asielmigranten, vanaf binnenkomst tot aan inburgering of
eventuele terugkeer naar het land van herkomst, waarbij oog is voor zowel de
belangen van de overheid als voor die van de vreemdeling.

De onderzoeksvragen zijn beantwoord door een aantal voorbeelden van
casemanagement in het buitenland nader te bestuderen.1 Allereerst is door
middel van desksearch gezocht naar buitenlandse voorbeelden van case-
management gedurende de gehele asielprocedure. Dit heeft geresulteerd in
een groslijst van vijftien modellen. De geschiktheid van deze vijftien modellen
is vervolgens beoordeeld op vijf criteria, namelijk: doelgroep, fase, inhoud,
beschikbaarheid data op basis van deskresearch en bereidheid tot
medewerking.2 Dit heeft geleid tot de volgende keuze van de meest relevante
en bruikbare buitenlandse voorbeelden:
(1) Asylum Seeker Assistance Scheme (ASAS) en Community Assistance

Support (CAS) in Australië.
(2) Asylum Seeker Project in Australië.
(3) Casemanagement door Migrationsverket in Zweden.
(4) Key Worker Pilot in het Verenigd Koninkrijk.
(5) Terugkeerwoningen in België.

Bij de bestudering van de buitenlandse voorbeelden van casemanagement
hebben we gebruikgemaakt van elementen uit het model van de Realistic
Evaluation. Dit is een evaluatiemethode waarbij het niet alleen draait om de
simpele vraag of iets werkt (resultaten), maar vooral ook om te begrijpen
waarom en voor wie iets werkt. Daarvoor wordt gekeken naar mechanismen
(ofwel: de oorzaak-gevolgrelaties) die maken dat model goed werkt. De
centrale gedachte hierin is dat onderliggende mechanismen leiden tot
specifieke resultaten. Tegelijkertijd bepaalt de context waarin genoemde
mechanismen optreden of resultaten ook daadwerkelijk optreden of niet.

1 Het gaat hier om voorbeelden van casemanagement in Australië (vier projecten), België,
Canada, Denemarken, Schotland (twee projecten), het Verenigd Koninkrijk (twee projecten),
de Verenigde Staten, Zweden (twee projecten) en Zwitserland.

2 Deze criteria zijn als volgt gespecificeerd: Doelgroep: richt casemanagement zich op
asielmigranten?; Fase: betreft het casemanagement vanaf aankomst tot (eventuele)
terugkeer?; Inhoud: betreft het een model met persoonlijke ondersteuning/coaching van
asielmigranten? Beschikbaarheid data o.b.v. deskresearch: kunnen we door middel van
deskresearch genoeg informatie over de casus vinden?; Bereidheid tot medewerking: zijn
ten minste twee personen bereid mee te werken aan een telefonisch interview?
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Voorafgaand aan dit onderzoek is, op basis van bronnen met betrekking tot
casemanagement in de vreemdelingenketen en andere sectoren, gekeken
naar mogelijke mechanismen die een succesvolle werking van onafhankelijk
casemanagement bevorderen. Mechanismen waarvan in de praktijk – zowel
binnen de vreemdelingenketen als daarbuiten – is gebleken dat deze hier in
belangrijke mate aan bijdragen zijn opgenomen in een toetsingskader ter
beoordeling van de buitenlandse casussen. Bij de beschrijving van de
buitenlandse voorbeelden is nadrukkelijk gekeken naar de elementen van dit
toetsingskader. Het gaat hierbij om onderstaande criteria:
· meervoudige partijdigheid (de casemanager heeft oog voor de belangen

van alle betrokken partijen);
· liaisonfunctie (de casemanager vormt een essentiële link tussen

vreemdeling, overheid en samenleving);
· spin in het web (de casemanager kent alle relevante partijen en draagt er

zorg voor dat betrokkenen met deze partijen in contact kunnen treden);
· volledige en transparante informatie (de vreemdeling krijgt toegang tot alle

relevante informatie);
· vroegtijdigheid (ondersteuning begint zodra een vreemdeling in het land

arriveert);
· vertrouwensrelatie (de casemanager bouwt een vertrouwensrelatie op met

de vreemdeling);
· aanspreken op verantwoordelijkheidsgevoel (de casemanager doet een

beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling);
· duidelijkheid over rollen en verwachtingen (de casemanager maakt de

rollen van betrokken partijen duidelijk, evenals de verwachtingen die de
casemanager van de vreemdeling heeft).

Bestudeerde voorbeelden van casemanagement

In deze paragraaf wordt eerst een beknopte beschrijving gegeven van de
buitenlandse casussen van casemanagement in de vreemdelingenketen.

ASAS en CAS in Australië
Teneinde tegemoet te komen aan de positie van specifieke groepen van
asielmigranten bestaan er in Australië vanaf de jaren negentig van de vorige
eeuw verschillende vormen van casemanagement. Asielzoekers van wie de
financiële situatie als erbarmelijk wordt beschouwd of degenen die als zeer
kwetsbaar worden gezien, kunnen deelnemen aan respectievelijk het Asylum
Seeker Assistance Scheme (ASAS) en Community Assistance Support (CAS).
Deze programma’s zijn bedoeld om de asielzoekers te ondersteunen op de
terreinen van zorg, welzijn, inkomen, huisvesting en juridische dienstverlening.
Het laatstgenoemde programma (CAS) is overigens veel kleinschaliger en
intensiever dan het eerstgenoemde (ASAS).
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Asylum Seeker Project in Australië
Indien asielzoekers niet aan alle voorwaarden in het kader van CAS en ASAS
voldoen, kunnen zij nog een beroep doen op ondersteuningsprogramma’s van
ngo’s die niet door de overheid zijn gefinancierd; het Asylum Seeker Project
(ASP) van Lentara UnitingCare is daarvan een voorbeeld. ASP is in 1997 door
vrijwilligers opgezet om asielzoekers bij te staan die niet mogen werken in
Australië en geen recht hebben op inkomensondersteuning. Via ASP kunnen
deelnemers gratis gehuisvest worden in de Australische samenleving. Behalve
gratis onderdak krijgen deelnemers ook een financiële ondersteuning om in
het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook is er financiering voor
noodzakelijke reizen (bijvoorbeeld naar een zorgverlener).

Migrationsverket in Zweden
In Zweden verblijven alle asielmigranten vanaf de ontvangst tot mogelijke
uitzetting of statusverlening in een ontvangsteenheid. Daar worden ze
ondersteund door een team van ontvangstmedewerkers. Asielmigranten
hebben daardoor te maken met verschillende casemanagers. De taken van
deze medewerkers betreffen met name het informeren van de cliënt, het
bieden van praktische ondersteuning, het verzamelen van persoonlijke
informatie over de cliënt en het bevorderen van vrijwillige terugkeer. Hierbij
worden ook motiverende gesprekstechnieken toegepast.

Key Worker Pilot in het Verenigd Koninkrijk
De Key Worker Pilot was een pilotmodel tussen 2008 en 2009 voor een
onafhankelijke vorm van casemanagement voor zowel alleenstaande
asielzoekers als families in het Verenigd Koninkrijk. De ngo Refugee Action
stelde in 2008 namelijk vast dat er op dat moment geen onafhankelijke
ondersteuning en voorlichting voor asielzoekers was. Dit veranderde met de
Key Worker Pilot. Gedurende de asielprocedure kreeg iedere deelnemer één
casemanager aangewezen met wie drie tot zes contactmomenten
plaatsvonden. Het doel was om asielzoekers te informeren en adviseren over
hun asielprocedure, de asielaanvraag en de verblijfsopties. Ook wilde men
met de ondersteuning een gevoel van ‘empowerment’ onder deelnemers te
bewerkstelligen.

Het initiatief Terugkeerwoningen in België
In 2006 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België
veroordeeld vanwege de opsluiting van een minderjarige asielzoeker in een
gesloten asielzoekerscentrum. Naar aanleiding hiervan heeft de Belgische
overheid in 2008 zogenoemde Terugkeerwoningen gerealiseerd voor
uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen met minderjarigen en (op een later
moment voor) ook voor gezinnen die zonder toelatingsdocumenten zijn
aangehouden aan de grens. In deze woningen worden gezinnen ondersteund
door casemanagers – in dienst van de overheid – vanaf het moment van
aankomst in een Terugkeerwoning tot het moment van terugkeer. Het doel van
de Terugkeerwoningen is het bieden van een humaan alternatief voor detentie
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aan de gezinnen en het realiseren van een duurzame terugkeer naar het land
van herkomst.

Enkele centrale kenmerken van de programma’s zijn schematisch
weergegeven in de onderstaande tabel:

Programma Centrale doelen Uitvoering Doelgroep
ASAS/CAS · Verbetering levensomstandig-

heden asielmigranten
Ngo’s · Asielmigranten met financiële problemen

· Kwetsbare asielmigranten
Bereik: jaarlijks 4.000 asielmigranten (van de
25.000 tot 30.000 asielmigranten)

Asylum Seeker
Project

· Verbetering levensomstandig-
heden asielmigranten

Ngo’s · Kwetsbare asielmigranten (zonder werk
en inkomensondersteuning)

Bereik: jaarlijks 100 asielmigranten (van de
25.000 tot 30.000 asielmigranten)

Key Worker Pilot · Informeren en adviseren inzake
procedure en verblijfsopties

· Vergroten empowerment
doelgroep

Ngo’s · Alleenstaande asielzoekers
· Asielzoekersgezinnen
Bereik: eenmalig vastgesteld aantal van
totaal 300 deelnemers

Migrationsverket · Informeren inzake procedure
· Regelen toegang tot

voorzieningen
· Snelle en correcte procedure
· Bevorderen vrijwillige terugkeer

Overheid · Alle vreemdelingen die een
asielaanvraag hebben ingediend

Bereik: in 2013 waren er meer dan 54.000
asielaanvragen in Zweden

Terugkeer-
woningen

· Humaan alternatief voor detentie
· Bevorderen duurzame terugkeer

Overheid · Uitgeprocedeerde asielgezinnen en hun
kinderen

Bereik: er zijn 25 Terugkeerwoningen

In de praktijk is gebleken dat we geen voorbeelden van casemanagement in
het buitenland hebben gevonden die geheel voldoen aan alle criteria van het
toetsingskader. Twee elementen die we in ieder geval wel bij elke casus
terugzagen, zijn de functie van casemanagers als ‘spin in het web’ en het
bieden van ‘volledige en transparante informatie’ (zie pagina II). De overige
criteria zagen we bij sommige besproken voorbeelden wel terug, maar bij
andere voorbeelden weer niet. Zo voldoen de modellen van Zweden en het
Verenigd Koninkrijk niet geheel aan meervoudige partijdigheid, is er bij de
Terugkeerwoningen in België en het ASAS-programma in Australië niet altijd
sprake van een vroegtijdig aanbod van het casemanagement, en staat het
opbouwen van een vertrouwensrelatie met de vreemdeling in het Zweedse
voorbeeld minder centraal.

Resultaten die met casemanagement worden geboekt

De onderzochte modellen van casemanagement blijken in de praktijk goed te
werken. Betrokkenen van de betreffende casussen kunnen namelijk veel meer
voor- dan nadelen benoemen van de inzet van casemanagers. Hoewel de
resultaten per land verschillen – afhankelijk van zowel de beleidsdoelen als de
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beschikbare informatie – komen onderstaande resultaten in ten minste enkele
of (vrijwel) alle casestudies naar voren. Deze resultaten zijn voordelig voor de
asielmigrant, de overheid of beiden. Wel willen we de lezer erop attenderen
dat deze resultaten slechts gelden binnen de context van de onderzochte
casussen en dat de gegeven perspectieven van geïnterviewden niet altijd
feitelijk konden worden onderbouwd.

Resultaten die voordelig zijn voor de asielmigrant:
I. In de besproken casussen bevat casemanagement elementen van

praktische ondersteuning en/of wordt aangeboden als alternatief voor
detentie. Een resultaat is dan ook dat casemanagement leidt tot een
verbetering van de leefsituatie van de betrokkenen. Asielmigranten kunnen
zodoende eerder een ‘normaal’ leven leiden en hebben meer
voorzieningen tot hun beschikking (Australië, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en België).

II. Casemanagement draagt bij tot het verkleinen van onzekerheid en stress
bij asielmigranten (Australië, het Verenigd Koninkrijk en België).

Resultaten die voordelig zijn voor de overheid:
III. Wanneer casemanagement wordt ingezet als alternatief voor detentie leidt

dit tot een verlaging van de overheidskosten doordat een dergelijk model
goedkoper is gebleken dan detentie (Australië en België).

IV. In twee van de besproken voorbeelden leidt casemanagement mogelijk tot
verhoogde bereidheid tot terugkeer (België en Zweden). De overige
buitenlandse voorbeelden laten dergelijke resultaten echter niet zien.

Resultaat dat voordelig is voor zowel de asielmigrant als overheid:
V. Casemanagement leidt tot een zorgvuldigere procedure in het geval

asielmigranten gericht geattendeerd worden op het verzamelen van
informatie, benodigd bewijs en mogelijkheden voor hoger beroep (het
Verenigd Koninkrijk en Zweden).

Naast de genoemde voordelen kunnen er op basis van dit onderzoek ook twee
nadelen worden aangegeven. Ten eerste kan casemanagement leiden tot
bepaalde verwachtingen ten aanzien van toekomstig verblijf en daardoor tot
een verminderde bereidheid om aan een negatieve beslissing mee te werken.
Ten tweede kan casemanagement de afhankelijkheidspositie van de
asielmigranten vergroten, waardoor asielmigranten mogelijk minder initiatieven
ontplooien.

Hoewel de context (beleidsdoelen, fase en doelgroep) tussen de besproken
casussen sterk verschilt, kunnen er onderliggende elementen benoemd
worden die er binnen deze casussen toe bijdragen dat de resultaten zoals in
het bovenstaande verwoord ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Deze zijn:
· het opbouwen van een vertrouwensband, waardoor asielzoekers zich meer

openstellen om ervaren problemen met de casemanager te delen;
· het bieden van inzicht in alle mogelijke verblijfsopties;
· het gevoel serieus te worden genomen, mede vanwege de aandacht voor

de precieze noden en (zorg)behoeften van asielzoekers;
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· het ontstaan van begrip voor de overheidsbeslissing door deze nader toe te
lichten en samen met de asielmigrant te bespreken;

· het bevorderen van ‘empowerment’ en vergroten van veerkracht onder
asielmigranten door het wijzen op implicaties van besluiten en door een
beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid.

Cruciale randvoorwaarden voor succesvol casemanagement

De buitenlandse casestudies hebben duidelijk gemaakt dat er een aantal
cruciale randvoorwaarden is aan te geven die het succes van
casemanagement in de vreemdelingenketen in sterke mate beïnvloeden. De
randvoorwaarden hebben betrekking op zowel de wijze waarop de
programma’s worden uitgevoerd als op enkele externe factoren.

· Beperkte caseload
In het geval van een hoge caseload komt de persoonlijke aandacht voor
cliënten onder druk te staan. Casemanagers kunnen dan niet langer de
noodzakelijk ondersteuning op het juiste moment bieden, hetgeen de
zorgvuldigheid van de asielprocedure kan schaden.

· Deskundigheid casemanager
Casemanagers worden geacht over een groot aantal cognitieve en sociale
vaardigheden te bezitten. Casemanagement dient daarom te worden ingevuld
door goed opgeleide en ervaren professionals.

· Balans tussen betrokkenheid en professionele distantie casemanagers
Een te hechte relatie met de vreemdeling en/of te grote betrokkenheid kan
ertoe leiden dat er verkeerde verwachtingen worden gewekt of dat de
vreemdeling zich te zeer afhankelijk van de casemanager opstelt.

· Geen betrokkenheid bij het asielbesluit
De casemanager moet op geen enkele manier betrokken zijn bij de
besluitvorming over de verblijfsstatus van de asielzoekers. Dit zou zijn
onafhankelijkheid aantasten en daarmee de vertrouwensband met de
vreemdeling.

· Uitvoering op afstand
Vertrouwen tussen de casemanager en de vreemdeling ligt aan de basis van
een succesvolle uitvoering van casemanagement. Dit impliceert dat de
casemanager geen vertrouwelijke informatie met anderen deelt en geen
relevante gegevens achterhoudt. Uitvoering op afstand van de overheid biedt
hiervoor de beste garantie.
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· Casemanagement gedurende het gehele traject
Een late inzet van casemanagement leert dat adequate ondersteuning (o.a. op
het terrein van psychische hulpverlening) niet altijd kan worden geboden.
Vroegtijdige inzet maakt snelle en adequate hulpverlening mogelijk.

· Afstemmen taken en verantwoordelijkheden
Duidelijkheid over de bevoegdheden en taken draagt bij aan een vergroting
van het draagvlak voor de inzet van de casemanager. Dit is ook van belang
voor een soepele samenwerking met externe partijen.
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