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Asielzoekers zelfredzaam (op basis van hun eigen kracht en capaciteiten) als nieuwe 

Nederlanders sociaal, maatschappelijk en economisch laten deelnemen vergt een aanpak van 

lange adem. Uit veel onderzoek (o.a. WRR, Divosa, KIS, IND) blijkt hoe weerbarstig het is om 

tot acceptabele prestatiecijfers te komen. In het recente verleden (afgelopen decennia) zijn we 

daar steeds niet in geslaagd, alle interventies, programma’s en budgetten van die jaren ten spijt. 

In het korte termijn denken zijn momenteel veel suggesties als “het gaat goed/beter” op te 

tekenen. Het sluiten van opvang voorzieningen wekt soms ook dat gevoel op. Deze geluiden van 

“alles steeds meer onder controle” lijken moeilijk te rijmen met fluctuaties en instabiliteit, zoals 

o.a. beschreven in de 2-maandelijkse migratie radar rapporten van de IND. Daarin beschrijft de 

IND een complexe en slecht te voorspellen dynamiek van migratiebewegingen. Momenteel speelt 

er op deelterreinen dalingen van aantallen, maar op andere terreinen en termijnen zijn er ook 

verwachtingen van stijging van aantallen. Onze kwetsbaarheid voor spanningen en fluctuaties op 

macro-politiek gebied (vb. EU-Turkije akkoord en grensbewakingen in de Balkanlanden) is 

daarnaast ook groot. Één zekerheid lijkt wel te bestaan; substantiële migratievraagstukken en 

uitdagingen verdwijnen niet meer uit onze agenda’s. We zijn en worden steeds meer een 

multiculturele samenleving en doen er goed aan het volle potentieel daarvan te benutten. 

Het gevoel van urgentie lijkt in onze samenleving pas echt gevoeld te worden bij nieuwe 

instroom van asielzoekers, vergroting dus van hun aantal en instandhouding van AZC’s. In de 

hypothetische situatie dat die aanwas er niet meer zou komen hebben we nog steeds een 

gezamenlijke uitdaging van formaat om de nu in Nederland aanwezige asielzoekers, waar ze ook 

in hun procedure zitten, op een adequate wijze te activeren en te laten participeren. We hebben 

dus zowel start als vooral ook doorzet uitdagingen met elkaar en dat vraagt om leiderschap en het 

vermogen om de waan van de dag te overstijgen. 

Uitdagingen dus voor de vluchteling persoonlijk (die zijn/haar eigen verantwoordelijkheid moet 

nemen), maar ook voor de samenleving. Ook na vertrek uit een AZC naar de toegewezen 

gemeente voor huisvesting blijft die uitdaging onverkort groot. Het bouwen aan een nieuwe 

toekomst in een nieuwe gemeente speelt heel wat langer door dan de officiële tijd dat men “in 

procedure” is.  

https://ind.nl/organisatie/jaarresultaten-rapportages/rapportages/Migratieradar/Paginas/default.aspx
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Het is van alle tijden dat gemeenten zich inzetten voor activatie en integratie, helaas ook al van 

heel lange tijd dat een onacceptabel laag percentage van deze groep het “zelfredzame” bereikt. 

De maatschappelijke en persoonlijke belasting en kosten die daaruit voort komt vormt een 

voedingsbodem voor negatieve maatschappelijke sentimenten en politieke winst aan het meest 

rechtse deel van het spectrum. 

Zowel in de fase dat men in een AZC verblijft als ook daarna is er een grote achterstand op het 

vlak van kennis, verbinding en echte activatie. Idealiter start aandacht daarvoor in een 

aanmeldstraat en opvolgend AZC. Ook in de fases daarna (gehuisvest in doelgemeenten) speelt 

die achterstand, ondanks de kracht en veelheid van lokale initiatieven met ieder hun speerpunten. 

Door versnippering en/of gebrek aan verschil makende kennis van de vluchteling en diens 

wensen, kwalificaties, veerkracht, problematiek, aspecten binnen de familiecontext, e.d. blijkt dat 

een groot percentage niet of onvoldoende in beeld komt bij de beschikbare ondersteunende 

programma´s. De groep die daardoor tussen wal en schip raakt blijkt groot. 

New Future Collective richt zich op het bijeen brengen van de benodigde kennis om tot echte 

activatie en integratie te komen en te verbinden aan vele relevante stakeholders. Nederland is rijk 

aan op vluchtelingen gerichte initiatieven, variërend van professionele organisaties tot 

particuliere initiatieven. Een totaal overzicht daarvan bestaat niet, maar het getal daarvan ligt 

ruim boven de duizend, zo niet duizenden. Ook de diversiteit daarvan is groot; sector 

professionals, gedegen thematische organisaties met goed track record, Facebook pagina’s, 

support groepen, interest groepen, kookclubs, hobbygroepen, taalcafé’s, sport initiatieven, buddy 

initiatieven, etc. NFC is deze initiatieven van dienst door voor hen relevante personen (d.m.v. hun 

kenmerken, wensen, behoefeten, familiesituatie) gericht naar hen door te koppelen. Het huidige 

toeval om een bepaald initiatief of programma te kennen en/of te kunnen vinden neemt daardoor 

af, en het verkeer naar die initiatieven wint aan relevantie en kwaliteit.  
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NFC nodigt vluchtelingen uit deel te nemen aan haar intake en ondersteuningsstructuur o.a. door 

inzet van NFC-ambassadeurs, die tevens vluchtelingen zijn, op weg naar hun “fit-for-future”. 

Hierdoor blijft de kracht van hun netwerk en hun mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 

“content” en werkwijze van het platform in stand, ook nadat men inmiddels de AZC-fase voorbij 

is.  

NFC legt met haar werk een infrastructuur neer om voor de lange termijn begrippen rondom “fit-

for-future” concreet invulling te geven vanuit haar ondersteuningsconcept (on-line en off-line) en 

het daarbinnen verbinden van relevante lokaal en landelijk beschikbare krachten en inzichten 

(bruggen bouwen). 

www.newfuturecollective.nl  

 

Een aantal bevindingen in de migratie radar juni 2016 van IND:  

 Niet alleen een probleem van de oorlog in Syrië, maar ook West Afrika en de Hoorn van 

Afrika (Syriërs, Afghanen en Irakezen vormen bijna 56% van het totaal aantal 

asielaanvragen in Europa). 

 Een (mogelijk lichte) stijging verwacht in het aantal eerste asielaanvragen van inwoners 

uit Syrië, Irak en Eritrea. 

 Meer asielaanvragen (ongeveer +47%) in Europa ingediend in de maanden april en mei 

2016, in vergelijking met dezelfde periode in 2015: 

o Stijging Frankrijk, Italië, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. 

o Daling andere Europese landen, inclusief Nederland. 

o Nederland ontving een klein aandeel van het totale aantal Europese 

asielaanvragen: in april en mei 2016 ongeveer 1,1% (inclusief herhaalde 

aanvragen). 

o Aantal asielzoekers uit Eritrea stijgt, situatie in opvangland Sudan lijkt te 

verslechteren. Meer Eritreeërs richten op een vertrek naar Europa vanuit Egypte, 

op dit moment is weinig bekend over het aantal Eritreeërs dat zich op deze route 

bevindt. stijging van het aantal Eritrese asielaanvragen in Nederland verwacht in 

de komende maanden. 

o Aantal illegaal in Europa verblijvende migranten onduidelijk, ook onduidelijk 

welke routes deze migranten naar noord Europa nemen. 
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