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Asielzoekerskinderen 
6.727  kinderen (0-18 jaar) 
700  alleenstaande minderjarigen (amv) 
23.428 bewoners (4.533 al vergunning) 
62 locaties: azc, gezinslocatie, etc. 
 
• Asielzoekerskinderen zijn normale kinderen. De situatie waar ze in 

zitten is echter verre van normaal. 
• Landen van herkomst: Syrië, Iran, Eritrea, Irak, etc.  
• Kwetsbaarheid: minderjarig, op de vlucht, sommigen alleen. 
• Hun ervaringen in het land van herkomst. 
• Hun ervaringen tijdens de vlucht. 
• Hun reactie op de situatie in Nederland, zoals op opvang, procedure, 

leven in twee culturen. 
• Ingewikkelde (meervoudige) problemen, soms trauma’s 
• De gezinssituatie (verwarring bij ouders, parentificatie). 
• De gesteldheid van andere gezinsleden. 
• Hun sociale netwerk. 
• Hun toekomstperspectief. 
 
Asielprocedure en -opvang 
• Asielopvanglocaties verdeeld over Nederland, in stad, dorp of bos.  
• Voormalige kloosters, kazernes, gevangenissen, caravans, woonunits. 
• Het COA organiseert de opvang.   
• Situatie voor kinderen in een azc: 

• Langdurige onzekerheid en stress, 
• Verveling, 
• Geen privacy, 
• Geen regie, 
• Parentificatie. 

Onderzoeksproject 
• Samenwerking: 

• Kennisplatform Integratie en Samenwerking (Eliane Smits van 
Waesberghe). 

• Stichting Kinderpostzegels (Tessa Smets). 
• Kind met recht (Karin Kloosterboer). 

 
• Start: januari 2018. 

 
• Deskresearch. 
• Interviews: 

• Kinderen en ouders, 
• Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en andere professionals. 

 
• Interactie met het veld via www.jeugdhulpasielzoekerskind.nl.  

 
• Mogelijk vervolg… 

 
• Contact: Karin Kloosterboer 

• karin.kloosterboer@kindmetrecht.nl 
• 06 22 56 66 11 

 
 
“Vaak zitten de ouders nog in de procedure of ze hebben een negatief 
gekregen. Dan zijn we terughoudender met hulp aan een gezin.  
De situatie maakt dat we lagere normen hanteren voor asielzoekers-
kinderen en dat is niet goed. Voor andere kinderen in de gemeente zouden 
we het niet voldoende vinden wat we doen. Dat is heftig.” 

(gebiedsteammedewerker) 
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Analyse 
 
Organisatie 
• Iedereen wil het graag beter doen. 
• Grote verschillen per gemeente (toegang, organisatie). 
• In sommige gemeenten (o.a. pilot-gemeenten) is de jeugdhulp op 

streek. In andere nog niet op orde. 
• Verschillende rollen van gemeente kunnen botsen (opdrachtgever 

wijkteams, regisseur, financier, werkgever van hulpverleners). 
• Veel schotten in de gemeente en tussen gemeenten en instanties. 
• Veel nieuwe wielen uitgevonden. 
• Samenwerken blijft lastig. 
 
Verhuizingen 
• Kinderen en gezinnen moeten voor iedere nieuwe fase in de 

procedure verhuizen naar een andere locatie: col-pol-azc-
gezinslocatie etc. 

• De verhuizingen worden vaak slechts enkele dagen van tevoren 
aangekondigd. 

• Kinderen raken door de verhuizingen beschadigd. Ze verliezen steeds 
hun vrienden, school, omgeving, ondersteuning… Het betreft hun 
(psychische) gezondheid, hechtingsrelaties, schoolprestaties.  

• De wachtlijst voor hulp is meestal langer dan de periode dat kinderen 
in een azc zitten. Als ze aan de beurt zijn, zitten ze alweer ergens 
anders. 

• Veel jeugdhulpaanbieders willen een hulptraject bieden en anders 
niet eens aan hulp beginnen. Dus veel kinderen krijgen die hulp niet 
of later – als ze een verblijfstatus hebben – en dan moet er zwaardere 
hulp worden ingezet.  

• Jeugdhulpaanbieders en artsen zijn kinderen letterlijk kwijt door de 
verhuizingen. Dat geldt dan alleen nog voor de kinderen die al gezien 
worden door iemand. Kinderen op de wachtlijst worden niet gemist. 

 
Preventie 
• Preventie wordt door iedereen heel belangrijk en nuttig gevonden. 
• Preventie vindt nog onvoldoende plaats. 
 
Signalering en toegang 
• Kinderen voelen zich vergeten en niet gezien. 
• Afwachtende houding bij hulpinstanties en weinig onderlinge 

afstemming. 
• Sommige huisartsen verlenen asielzoekerskinderen geen hulp in 

verband met hun accreditatie. 
• Hulp wordt vaak uitgesteld tot het kind verblijfstatus heeft of 

onwenselijk gedrag vertoont. 
• Lagere normen voor hulpverlening en zorg bij asielzoekerskinderen. 
• Verhuizingen belemmeren de toegang tot jeugdhulp. 
 
Continuïteit 
• Verhuizingen verstoren de continuïteit van hulp. 
• Kinderen "raken zoek" in de hulpverlening en zorg. 
• Weinig stabiele teams bij hulpinstanties. 
• Moeilijk/onmogelijk doorverwijzen. 
 
Zorginhoudelijk 
• Onbekende zorgbehoefte. 
• Aanbod onbekend en onbereikbaar. 
• Beperkte specifieke zorg. 
• Wachttijd vaak langer dan verblijf in één locatie. 
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Haalbare verbetermogelijkheden 
• Breid de preventie uit met maatwerk, zoals: 

• Kinderopvang. 
• Sport, spel en cultuur. 
• Pedagogisch klimaat in azc's. 
• Opvoedingsondersteuning. 
• Jongerenwerk. 
• Geef ieder gezin/kind een vast contactpersoon. 

 
• Maak samen een vuist voor kleinschalige, kindvriendelijke opvang op 

één locatie voor de gehele procedure. 
 

• Bedenk work-arounds voor het vele verhuizen: 
• Warme overdracht hulp, zorg, onderwijs, recreatie, enz. 

Azc neemt initiatief voor individuele overplaatsing. Eén instantie 
is casemanager. 

• Begin lokaal en eenvoudig met iets wat onmiddellijk werkt. 
• Gericht op samenwerking. 
• Werkend maar niet perfect. 
• Gaandeweg verbeterbaar. 

 
• Beschouw alles wat kinderen helpt als jeugdhulp: 

• Zie kinderen écht, met volle aandacht. 
• Verdiep je in de doelgroep. 
• Verdiep je in cultuursensitief werken. 
• Houd rekening met leeftijdscategorieën (12-/12+). 
• Vind creatieve oplossingen. 
• Deel goede voorbeelden op www.jeugdhulpasielzoekerskind.nl. 

 
• Corrigeer het verschil in zorgkwaliteit voor asielzoekerskinderen en 

andere kinderen. 
• Het VN Kinderrechtenverdrag geeft alle kinderen recht op 

dezelfde, goede zorg. 
• Geen onderscheid tussen Nederlandse kinderen, asielzoekers-

kinderen met of zonder 'status', al dan niet uitgeprocedeerd. 
Ieder kind heeft recht op goede hulp en zorg.  

 
 

“(…) Asielzoekersgezinnen en -kinderen kunnen nog geen leven 
opbouwen; ze zitten in de wacht. Dat heeft ook gevolgen voor keuzes 
qua hulp, over wat effectief is.” (medewerker jeugdteam) 
 
“We zien dat de preventie aandacht behoeft in de asielopvang. Ook 
zoiets als een peuterspeelzaal heeft een preventief effect.” 
(beleidsmedewerker sociaal wijkteam) 
 
“Het zoeken naar goede oplossingen voor asielzoekerskinderen kost 
veel tijd. Onder meer omdat er niet heel veel jeugdhulporganisaties 
zijn die ervaring met de doelgroep hebben en waarnaar je kan 
doorverwijzen.” (GGD-medewerker) 
 
 “Je hebt iemand nodig die met je praat, waar je wat aan hebt en die 
je steunt.” (meisje, azc) 
 
“Niemand gaat zeggen: ‘Alsjeblieft, heb je hulp nodig?’ Nee je moet 
zelf zeggen: ‘Ik heb hulp nodig!’. En de vluchteling weet niet dat het zo 
werkt in Nederland." (moeder, azc) 


