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Het jaar 2021 was voor de Stichting Vluchtelingen in de Knel een jubileumjaar. Het was 25 jaar 
geleden dat de Zusters van de Hoogstraat hun werkzaamheden voor vluchtelingen onderbrachten 
in de Stichting. Daarmee werd continuïteit van dat werk verzekerd. VidK heeft in die 25 jaar 
de optiek van de Zusters vastgehouden en de hulpverlening geprofessionaliseerd. Daarbij is de 
ondersteuning (niet alleen in financieel opzicht!) door de gemeente Eindhoven van essentieel 
belang geweest – en dat is het nog steeds. 

Helaas moesten de geplande jubileum-activiteiten vanwege de corona worden afgelast.  
Het is de bedoeling in 2022 alsnog aandacht aan het jubileum te schenken en in verband  
daarmee enkele bijzondere activiteiten te organiseren. Terugblikkend op 2021 springen voor 
Vluchtelingen in de Knel verder twee andere onderwerpen direct in het oog: de implicaties van  
de coronapandemie en de complexiteit van het LVV-overleg.
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Alles wat we in ons jaarverslag over 2020 schreven over corona bleef in 2021 onverkort van 
toepassing: gedeeltelijke sluiting van ons kantoor, contacten met cliënten soms alleen telefonisch, 
opschorting van groepsgewijze activiteiten, veel thuiswerken door medewerkers, vrijwilligerswerk 
veelal op een laag pitje. Het was niet eenvoudig voor cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Maar 
per saldo hebben we ons er goed doorheen geslagen en is het aantal besmettingen in onze kring 
beperkt gebleven. We hebben veel energie gestoken om ervoor te zorgen dat onze clienten de 
kans kregen om zich te laten vaccineren. Voor een grote groep clienten is dit in samenwerking 
met de straatdokter gerealiseerd. Een kleine groep heeft zich naderhand bij de GGD kunnen laten 
vaccineren. Het verkrijgen van een vaccinatiebewijs via de QR-code was helaas pas mogelijk na 
het moment dat deze niet meer verplicht was.

Ook dit jaar heeft de pilot weer veel energie en tijd gekost. Met de LVV beoogt het Rijk een 
structuur te bieden waarin een duurzame oplossing wordt gevonden voor afgewezen asielzoekers. 
Dat vraagt in de eerste plaats goede onderlinge communicatie van de betrokken partners met 
wederzijds begrip voor de verschillende posities in het overleg. Op dit punt is in 2021 na de wat 
moeizame start in het voorgaande jaar duidelijk vooruitgang geboekt. Verder is het uiteraard van 
belang dat de partners de mogelijkheid en bereidheid hebben om te zoeken naar oplossingen 
die buiten hun traditionele patronen vallen. De ruimte daarvoor bleef beperkt, vooral door 
het rijksbeleid dat bleef hameren op terugkeer als uitgangspunt voor het overleg. VidK en de 
gemeente Eindhoven hielden vast aan gelijkwaardigheid van de drie mogelijke toekomstpaden 
voor de cliënten: alsnog legalisatie van verblijf in Nederland, doorverhuizen naar ander land en 
terugkeer naar het land van herkomst. Landelijk werd deze optiek ondersteund door de collega-
NGO’s van VidK en andere gemeenten, maar in het rijksbeleid kwam weinig beweging. Zoals de 
staatssecretaris ook bleef weigeren om ondanks dringende pleidooien daartoe de discretionaire 
bevoegdheid weer op te pakken. Per saldo blijft de LVV-pilot een moeizaam project, maar we 
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blijven het proberen, want ‘uitstappen’ zal voor VidK en haar cliënten -zoals we het nu zien- 
nadeliger zijn. In 2022 wordt de pilot afgesloten en geëvalueerd. Ondanks corona konden wij ook 
dit jaar aan veel ongedocumenteerden ondersteuning bieden in de vorm van met name sociaal-
juridische ondersteuning, bemiddeling bij medische zorg en huisvesting en uitvoering van de 
gemeentelijke bed, bad, brood en begeleiding-regeling. Gedetailleerde getalsmatige gegevens 
hierover treft u in dit verslag aan. Groepsgewijze activiteiten, zoals trainingen toekomstoriëntatie 
konden vanwege de corona bijna geen doorgang vinden. Ook de participatie van cliënten aan 
onderwijs ondervond hinder van de corona.

Financieel hadden we een bevredigend jaar. De inkomsten waren voldoende om de kosten te 
dekken. In de subsidierelatie met de gemeente is het uitgangspunt dat eventuele overschotten 
worden terugbetaald. Daarnaast ontvingen wij enkele donaties die ingezet worden voor bijzondere 
projecten of als reserve voor financieel moeilijke tijden. Deze extra inkomsten zijn zeer welkom  
en markeren waardering voor ons werk.

En 2022? Op het moment dat we dit schrijven, woedt de oorlog in Oekraïne volop.  
De komst van nieuwe stromen vluchtelingen zal ongetwijfeld effecten hebben op de rest van  
het vluchtelingenbeleid in Nederland en dus ook voor de doelgroep van VidK. Maar we weten  
niet hoe. De coronamaatregelen zijn inmiddels opgeheven, maar wat zal de toekomst zijn?
En hoe pakt de evaluatie van de LVV-pilots uit?

Kortom: onzekerheid op meerdere fronten. Maar één ding weten we zeker: ons werk blijft 
belangrijk voor onze doelgroep en wij blijven ons voor hen gedreven inzetten.

Ike Bomer, voorzitter
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Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. 
Vanuit die overtuiging zet VidK zich in voor de basis-
rechten en belangen van (afgewezen) vluchtelingen die 
zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. Onze doel-
stelling is daarom: met de beschikbare middelen ernaar 
streven om zoveel mogelijk afgewezen vluchtelingen te 
helpen een duurzaam toekomstperspectief te realiseren 
en hun basisrechten te doen gelden. 

De doelstelling wordt mede bereikt door bij te dragen aan 
publieke bewustwording van de situatie van (afgewezen) 
vluchtelingen in Eindhoven en Nederland. Daarnaast zien 
wij het als wezenlijk belang om gemeentelijk- en over-
heidsbeleid met betrekking tot (afgewezen) vluchtelingen 
en hun rechten te beïnvloeden. De stichting deelt haar 
expertise met belanghebbenden in Eindhoven en in de 
rest van Nederland. In Eindhoven is een nauwe samen-
werking met de gemeente en vele partners. Voor kennis-
overdracht in de rest van Nederland neemt VidK deel aan 
verschillende vormen van landelijk overleg en symposia.

1.  doelstelling
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2.  doelgroep

VidK zet zich in voor ongedocumenteerden die in 
Eindhoven en de directe omgeving van Eindhoven 
wonen. We maken in onze dienstverlening onder-
scheid tussen onze primaire en secundaire doelgroep. 
De primaire doelgroep van VidK bestaat uit afgewezen 
vluchtelingen. Daaronder verstaan we: mensen afkom-
stig van buiten de Europese Unie die in Nederland om 
bescherming hebben gevraagd, maar die dat, om wat 
voor reden dan ook, niet hebben gekregen. Zij hebben 
geen recht (meer) op overheidsvoorzieningen of werk 
en komen op straat terecht. Het kan gaan om afgewe-
zen asielzoekers voor wie terugkeer redelijkerwijs geen 
optie is, slachtoffers van mensenhandel, vluchtelingen 
die hun procedure op straat moeten afwachten of 
vluchtelingen die willen terugkeren naar het land van 
herkomst en tijd nodig hebben voor de voorbereiding. 
Door samen met hen aan verschillende toekomst-
perspectieven te werken en in te zetten op de ontwik-
keling van eigen kracht en weerbaarheid, streven we 
naar een duurzame oplossing voor individuen.  

Onze secundaire doelgroep bestaat uit alle andere 
ongedocumenteerde derdelanders die woonachtig zijn 
in Eindhoven of in de directe omgeving van Eindhoven. 
Dit zijn mensen van buiten de Europese Unie die de 
Nederlandse autoriteiten niet om bescherming hebben 
gevraagd, maar ook geen rechtmatig verblijf hebben  
in Nederland. 

We ondersteunen onze primaire en secundaire doel-
groep bij toegang tot basisrechten, zoals medische 
zorg, gezinsleven, scholing, voedselbank, kledingbank 
en ondersteunen we bij het doen van veilige aangifte 
als iemand slachtoffer is geworden van een misdrijf. 
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Zoals gesteld bestaat de doelgroep van VidK uit twee 
groepen: ongedocumenteerden die de Nederlandse 
autoriteiten om bescherming hebben gevraagd, onze 
primaire doelgroep, en ongedocumenteerden die de 
Nederlandse autoriteiten niet om bescherming hebben 
gevraagd, onze secundaire doelgroep. In totaal hebben 
we in 2021 ondersteuning geboden aan 393 mensen, 
gedurende het hele jaar of voor een kortere periode. 
Hiervan behoren 244 mensen tot onze primaire doel-
groep en 149 mensen tot onze secundaire doelgroep.

De secundaire doelgroep bestaat voornamelijk uit 
mensen uit Noord-Afrika (met name Marokko,  
Algerije en Egypte), West-Afrika (met name Ghana) en 
Azië (met name Mongolië). De secundaire doelgroep 
komt bij VidK voor toegang tot basisrechten, zoals 
medische zorg, scholing en voedselbank en kleding-
bank. Hoofdstuk 6 zal hier verder op ingaan. Voor 
ondersteuning bij juridische vragen kunnen zij terecht 
bij onze partner, het Vreemdelingen Informatie Punt.

3.   de cliënten van VidK   
en waar ze verblijven 

In totaal hebben we in 2020  
ongeveer 300 mensen  
ondersteund
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In 2021 hebben we 244 mensen, waaronder 12  
minderjarige kinderen, ondersteund die behoren tot 
onze primaire doelgroep. Hieronder is een verdeling te 
vinden naar land. Hieruit blijkt dat alle cliënten afkom-
stig zijn uit Afrika en Azië. De meeste cliënten komen 
uit Sierra Leone, gevolgd door Mongolië, Algerije en 
Somalië, Nigeria en Iran.

Van deze cliënten is 200 man en 44 vrouw.  
Deze genderverdeling is behoorlijk scheef.  
Het weerspiegelt enerzijds het instroomcijfer bij de 
IND (waar mannen ook oververtegenwoordigd zijn), 
maar anderzijds laat het ook zien dat het mogelijk voor 
mannen gemakkelijker is om te overleven als  
ongedocumenteerde in Nederland dan voor vrouwen.

de primaire doelgroep van VidK 

244

200 44
BOVEN: In 2021 hebben we 244 mensen  
ondersteund die behoren tot onze primaire 
doelgroep. ONDER: Van de 244 cliënten is 
200 man en 44 vrouw.
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Wanneer een ongedocumenteerde al woonachtig is in 
Eindhoven, kan hij/zij via een intake cliënt worden van 
VidK. VidK wordt op verschillende manieren gevonden 
door nieuwe cliënten. Het kan zijn dat medewerkers 
van Vluchtelingenwerk of COA op AZC's afgewezen 
vluchtelingen informeren over de verschillende organi-
saties die zich inzetten voor afgewezen vluchtelingen in 
Nederland, dat advocaten cliënten doorverwijzen of 
dat mensen via hun eigen netwerk geïnformeerd  
worden over het bestaan van VidK.

Tijdens een zorgvuldige intake wordt de hulpvraag van 
(nieuwe) cliënten in kaart gebracht en is er aandacht 
voor de verschillende verweven aspecten van het leven 
van cliënten. Hierbij is aandacht voor de juridische,  
sociale en medische situatie. In totaal heeft VidK in 
2021 85 intakes gedaan.

intakes 

BOVEN: 85 nieuwe intakes in 2021
ONDER: Van de nieuwe cliënten behoren  
50 mensen tot de primaire doelgroep 
bestaande uit afgewezen vluchtelingen  
en 35 tot de secundaire doelgroep

De primaire doelgroep komt in aanmerking voor ons 
brede pallet aan voorzieningen. De secundaire doel-
groep begeleiden we bij toegang tot basisrechten. 85

50 35
primair secundair
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 opvangaanvraag 

Een intake houden we met mensen die al in de regio 
verblijven. Wanneer iemand niet in Eindhoven verblijft, 
maar wel een beroep wil doen op onze voorzieningen, 
kan hij/zij een opvangaanvraag bij ons indienen.

VidK is in de jaren 90 begonnen met het opvangen van 
afgewezen vluchtelingen. Het uitgangspunt was en is 
nog steeds: vanaf de straat is het onmogelijk om aan de 
toekomst te werken. In onze opvang bieden we afge-
wezen vluchtelingen een veilige plek waar ze vanuit rust 
aan een duurzaam toekomstperspectief in Nederland, 
een derde land of het land van herkomst kunnen wer-
ken. VidK heeft eigen opvangplekken in verschillende 
huizen. Van iedereen die om opvang vraagt, bekijken 
we zorgvuldig wat zijn/haar situatie is, waarna het team 
beslist om wel of geen opvang te verlenen. Meerdere 
factoren worden bij de beslissing betrokken, waaronder 
de aard van het asielrelaas, de periode dat iemand al in 
Nederland verblijft, het juridisch perspectief, de aanwe-
zigheid van een eigen netwerk, medische klachten, en/

of schrijnende omstandigheden. Elke cliënt die in onze 
opvang zit, wordt door ons intensief begeleid. Opvang 
is altijd tijdelijk, en wel voor drie, zes of twaalf maanden. 
Het team kan beslissen om de opvang te verlengen. In 
2021 hebben 166 mensen een aanvraag ingediend om 
bij ons opgevangen te worden. 

Van de 166 mensen die om opvang vroegen, hebben 
we 63 casussen in behandeling genomen, waaruit 
slechts 8 nieuwe mensen zijn opgevangen. Dit komt 
door de strenge selectiecriteria die we hanteren voor 
onze huizen zoals hierboven beschreven. In totaal 
verbleven er 35 mensen in een van onze opvanghui-
zen. Daarnaast ontvangen we ook opvangaanvragen 
van mensen die buiten onze doelgroep vallen zoals 
gezinnen en Dublin-claimanten. Er is een voorliggende 
voorziening voor gezinnen, waardoor ze (helaas) buiten 
onze opvang vallen.

In 2021 hebben 166 mensen 
om opvang gevraagd
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opvang 
eigen netwerk

Een groot deel van de afgewezen vluchtelingen die in 
Eindhoven verblijven, worden opgevangen in hun eigen 
netwerk. Ze ontvangen hiervoor ondersteuning in de 
vorm van leefgeld van de gemeente Eindhoven binnen 
het Bed, Bad, Brood en Begeleidingsproject (BBBB). 
Door leefgeld uit te keren, wordt zoveel mogelijk  
aangesloten bij bestaande structuren van opvang, de 
eigen kracht en het eigen netwerk van de cliënten. Het 
betreft dan ook faciliteren van steun binnen het eigen 
netwerk in de vorm van wekelijks leefgeld. Een groot 
deel van onze cliënten kan zich met minimale onder-
steuning redden, omdat zij beschikken over een eigen 
netwerk dat een gedeelte van de voorziening in bed, 
bad en brood op zich kan nemen. VidK voert de BBBB-
regeling in opdracht van de gemeente Eindhoven uit.

In 2021 hebben binnen dit model 165 afzonderlijke  
cliënten ondersteuning gekregen middels een  
financiële ondersteuning om in het eigen netwerk  
te verblijven. Van deze 165 mensen hebben 41 
cliënten ook huurondersteuning ontvangen, omdat 
we met hen hebben gewerkt aan een duurzaam 
toekomstperspectief.

 

In 2021 hebben 165 mensen 
leefgeld ontvangen waarvan 
41 mensen ook huuronder-
steuning kregen
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Wie geen plek heeft in het eigen netwerk en ook niet 
in aanmerking komt voor de noodopvang van VidK, 
kan in de reguliere nachtopvang van de gemeente 
Eindhoven verblijven mits hij of zij voldoet aan de 
voorwaarden die zijn gesteld door de gemeente. 
Gedurende 2021 verbleven gemiddeld vijf cliënten 
tegelijkertijd in de nachtopvang aan de Mathildelaan 
en veelal voor kortere tijd. De meeste cliënten kon-
den vanuit de nachtopvang doorstromen naar een 
plek in eigen netwerk of een opvangplek van VidK. In 
totaal zijn in 2021 46 cliënten doorverwezen naar de 
nachtopvang. Dit aantal lag waarschijnlijk door Corona 
hoger dan eerder jaren, omdat meer mensen hun plek 
in het eigen netwerk (tijdelijk) verloren. Met name tij-
dens de eerste golf, merkten we dat mensen uit huis 
werden gezet omdat huiseigenaren het aantal mensen 
in huis wilden beperken.

De nachtopvang in Eindhoven is als opvangplek niet 
exclusief bedoeld voor afgewezen vluchtelingen.  

opvang 
nachtopvang

In totaal zijn in 2021 46 cliënten  
doorverwezen naar de nachtopvang.

46
Het is een sobere nachtopvang waar ook de 'reguliere 
daklozen' binnen de gemeente Eindhoven worden 
opgevangen. Deze groep is vanuit een andere achter-
grond en problematiek op straat beland. Meerdere 
jaren heeft VidK erop gewezen de nachtopvang 
mede om deze reden ongeschikt te vinden voor haar 
doelgroep, met name voor vrouwen en voor cliënten 
met psychische problemen en/of zwaar medicatie-
gebruik. Begin 2021 heeft er een grote ontwikkeling 
in de reguliere opvang, de Maatschappelijke Opvang 
(MO), plaatsgevonden en dit heeft er voor gezorgd 
dat er nieuwe mogelijkheden zijn bijgekomen voor 
onze doelgroep. Ze hebben nu vaker een eigen (veilige) 
kamer dan voorheen. Helaas is dat voor onze doel-
groep teruggedraaid en is er alleen de mogelijkheid tot 
opvang in de Mathildelaan of Winternood
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Verzoeken tot opvang  
in noodopvang VidK

Daadwerkelijk aantal mensen  
verbleven in noodopvang VidK
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4.  de LVV in 2021

Afgelopen jaar was het derde jaar dat wij deelnamen 
aan de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). 
Het doel van de pilot is om opvang te bieden en meer 
duurzame oplossingen te vinden voor afgewezen 
vluchtelingen door middel van samenwerking tus-
sen ketenpartners (IND, DT&V, vreemdelingenpolitie, 
gemeente en NGO’s). Het uitgangspunt hierbij is  
dat verblijf in de illegaliteit in Nederland voor veel men-
sen een onwenselijke situatie is en geen duurzame toe-
komstoplossing biedt. Om tot oplossingen te komen 
zouden de IND en DT&V beleidsruimte krijgen en zou-
den er medewerkers deelnemen aan de overleggen die 
naar creatieve oplossingen zoeken. Tweewekelijks vindt 
er overleg plaats over dossiers. De samenwerking tus-
sen de partners van de asielketen en VidK gaat redelijk, 
we leren elkaar steeds beter kennen en begrijpen. Maar 
soms zou er volgens ons meer mogelijk zijn op een 
dossier dan dat de ketenpartners doen, andere keren 
merken we dat er door die betere samen-werking ook 
zaken sneller geregeld kunnen worden. 

 In Eindhoven is de BBBB als vangnet blijven bestaan 
naast de LVV. Zo blijft de gemeente Eindhoven voor-
komen dat er mensen op straat komen, in tegenstelling 
tot de andere LVV steden waar een behoorlijk percen-
tage ongedocumenteerden op straat belandt en uit 
beeld raakt na afloop van het LVV traject. Ook is in 
Eindhoven afgesproken dat vluchtelingen toestemming 
moeten geven voor bespreking in LVV-verband en  
worden er geen mensen besproken die dit niet  
willen. Voor ons zijn dit belangrijke randvoorwaarden 
voor onze deelname aan de LVV. 
 
Ook in 2021 hebben we landelijk samen met de andere 
Ngo’s aan de bel getrokken over noodzakelijke verbe-
teringen binnen de LVV. Het opnieuw instellen van de 
discretionaire bevoegdheid was een van onze lobby 
punten naar de landelijke verkiezingen, helaas heeft 
dit Kabinet dat punt alsnog niet gehonoreerd. Ook het 
mandaat voor de IND aan de LSO tafel is nog steeds 
niet goed geregeld, ondanks onze gesprekken met 
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Tweede Kamerleden hierover en vragen die vervolgens 
gesteld zijn aan de Staatssecretaris door diezelfde 
Tweede Kamerleden. Samen met de ambtenaar van 
Eindhoven hebben we geprobeerd om landelijk meer 
beleidsruimte te krijgen voor activering binnen de LVV, 
maar dat is helaas niet gelukt. 
 
Als extra focus binnen de LVV, heeft Eindhoven  
activering en stabilisering van GGZ problematiek.  
Dankzij financiering binnen het LVV project, hebben 
we de mogelijkheid gekregen om een groter aantal 
cliënten te begeleiden naar een opleidingsplek bij Het 
Ambachtshuis of bij een particuliere opleiding.  
Ook al betreffen het veelal geen erkende opleidingen,  
is het wel waardevol voor onze cliënten om een opleiding 
tot bijvoorbeeld kapper, schilder of tassenontwerper te 
volgen. De inzet was ook om reguliere opleidingsplekken 
te creëren voor afgewezen vluchtelingen. Echter, naast 
de vijf plekken die we al hadden bij het Summa College, 
zijn er geen nieuwe plekken bijgekomen, mede omdat 
er binnen de regelgeving geen extra ruimte vrij gemaakt 
kan worden. Ook voor vrijwilligerswerk is er nog steeds 
niets mo-gelijk vanwege de beperkingen in de Wat 
Arbeidsinpassing Vreemdelingen. Inmiddels hebben we 
een goede relatie opgebouwd met de GGZE, Caleidozorg 
en Ipsy en kunnen we cliënten snel doorverwijzen en  
blijven we zoeken naar duurzame samenwerkingspart-
ners. Hoofdstuk 6 gaat hier verder op in.  
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Het inwilligingspercentage van eerste, tweede en 
opvolgende asielaanvragen bij de IND ligt laag. Dit 
lage inwilligingscijfer zorgt ervoor dat een groot aantal 
mensen die, om wat voor reden dan ook, niet terug 
kunnen keren, op straat komen te staan nadat de asiel-
aanvraag afgewezen is. Een deel van deze mensen 
roept de ondersteuning van VidK in.

Na een dossieranalyse maakt het team van VidK een 
inschatting of begeleiding naar een nieuwe procedure, 
doormigratie of terugkeer mogelijk is. De begeleiding 
van VidK is er enerzijds op gericht om te werken aan 
een duurzaam toekomstperspectief en anderzijds 
is het erop gericht cliënten te ondersteunen bij het 
maken van een keuze voor de toekomst. Een deel van 
de begeleiding vond in 2021 plaats in het kader van 
een gemeentelijk project (cliëntbegeleiding, BBBB-
begeleiding, of LVV-begeleiding).

In 2021 hebben we 162 individuele trajecten begeleid. 
Naast individuele begeleiding bieden we ook trainin-
gen Toekomstoriëntatie. Vanwege Corona konden 
we slechts niet alle trainingen geven dit jaar. Aan het 
einde van dit hoofdstuk is daar meer over te lezen.

5.  begeleiding
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88
84

78

128

162

Individuele cliëntbegeleidingType intensieve individuele begeleiding 2021
welk traject werd doorlopen/voorbereid

13  Uitstel van vertrek op medische gronden

40 Opvolgende aanvraag

2 Verblijf bij partner

4 8 EVRM

25 Chavez

7  Kinderpardon

5 Terugkeer

3 Buitenschuld

57   Sociale begeleiding (voor20 van deze cliënten liep ook een juridisch traject)

1 Committee Against Torture

162  Totaal trajecten

142 Totaal verschillende personen
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De betreffende cliënten ontvingen een verblijfsvergunning, uitstel van vertrek op medische 
gronden, een vergunning in een ander land, of verkregen opnieuw recht op overheidsopvang 
omdat ze een opvolgende asielaanvraag hadden ingediend. Onze medewerkers verrichten een 
groot deel van het voorbereidende werk van een nieuwe procedure. Dit vraagt kennis van het 
vreemdelingenrecht en creatief denkvermogen om nieuwe mogelijkheden voor onze cliënten 
te creëren. De medewerkers en vrijwilligers ontvangen daarom scholing om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht.

 142  cliënten intensief begeleid  

 77  trajecten afgerond 

 30  sociale trajecten en 47 (sociaal-)juridische trajecten 

 43  trajecten met een positief resultaat af kunnen ronden 

in totaal werden  

er werden 

dit betrof 

van de 47 (sociaal-)juridische trajecten hebben we  

2021 uitgelicht
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type uitstroom juridisch

27

35

38

33

41

20

10

30

40

6 Asiel

3 Asiel
2 Asiel

6 Asiel

10  Afsluitingsregeling  
kinderpardon

6 Asiel

1 Schrijnendheid

1 Schrijnendheid

8 Toekenning artikel 64

8 Toekenning artikel 64
4 Toekenning artikel 64

9 Toekenning artikel 64

11 Toekenning artikel 64

3  Vergunning Tot Verblijf Medisch 
(Voorlopig toekenning verblijf)

3 Recht op opvang AZC

12 Recht op opvang AZC

13 Recht op opvang AZC

12 Recht op opvang AZC

8 Recht op opvang AZC

3 Terugkeer

1 Terugkeer

3 Terugkeer

1 Terugkeer

2 Terugkeer

1 Verblijf bij partner 

4 Verblijf bij partner 

2 Verblijf bij partner 

2 Verblijf bij partner 

1 Doormigratie met vergunning

1 Doormigratie met vergunning

1 Doormigratie met vergunning

1 Doormigratie met vergunning1 Verblijf bij Nederlands kind

5 Verblijf bij Nederlands kind

4 Verblijf bij Nederlands kind

2017 2018 2019 2020 2021

5 Verblijf bij Nederlands kind

8 Verblijf bij Nederlands kind

1 Buitenschuld medisch

1 Buitenschuld medisch
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Na begeleiding door VidK kregen vier cliënten alsnog 
een asielvergunning omdat bleek dat zij recht hadden 
op bescherming. Evenals 2 positieve beschikkingen 
op een herhaalde asielaanvraag die in 2020 was inge-
diend. Daarnaast hebben 8 cliënten een herhaalde 
asielaanvragen ingediend waar niet direct op is beslist: 
zij kregen weer recht op overheidsopvang. Op dit 
moment zijn de wachtlijsten bij de IND bijzonder lang. 
In sommige gevallen zit er een aantal maanden tus-
sen indiening van de herhaalde asielaanvraag en het 
gehoor bij de IND. Hierdoor wachten we nog altijd op 
beschikkingen in bijna alle asielprocedures. Tijdens de 
eerste Corona golf lagen de IND en DT&V helemaal 
stil, waardoor de wachttijden nog verder zijn opgelo-
pen en alle procedures vooruit zijn geschoven.

De begeleiding die door VidK werd geboden in de ver-
schillende procedures verschilde, maar betrof onder 
andere ondersteunen bij het verkrijgen van documen-
ten uit het land van herkomst, het inzetten van een 

expert om veldonderzoek in het land van herkomst te 
doen, het onderzoeken van documenten op echtheid 
en voorbereiding op de gehoren bij de IND. Dit is een 
zeer intensieve vorm van begeleiding en vraagt veel 
kennis en kunde van onze medewerkers. Door middel 
van het zoeken naar creatieve mogelijkheden om als-
nog bewijsmaterialen te verzamelen, worden fouten of 
onduidelijkheden uit de eerste procedure rechtgezet. 
Ons hoge slagingspercentage laat dan ook zien dat 
afgewezen, niet per definitie ook betekent dat iemand 
geen risico loopt in het land van herkomst. Het laat 
met name zien dat vluchtelingen, met de juiste onder-
steuning, in staat zijn om de benodigde bewijsmateria-
len te verzamelen.

asiel

Na begeleiding door VidK kregen twee 
cliënten alsnog een asielvergunning. 
Daarnaast zijn 8 herhaalde asielaan vragen 
ingediend waar nog geen beslissing op is 
genomen door de IND.

2 8
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In Oeganda was ik een activist voor kinder- en vrou-
wenrechten. Ook ondersteunde ik HIV/AIDS slachtof-
fers van wie de meerderheid homoseksueel was. In een 
land waar homoseksueel zijn gestraft wordt met een 
levenslange gevangenisstraf, was ik altijd bang dat de 
overheid er achter zou komen dat ik ook tot deze groep 
behoor. Toen ze hier achterkwamen brak de hel los. Ik 
werd meerdere keren gearresteerd en gemarteld in de 
gevangenis. Ze stuurden me meerdere keren naar de 
gevangenis en ik verloor mijn huis. Toen mijn situatie 
niet meer houdbaar was, vluchtte ik naar Nederland en 
moest ik mijn kinderen, vrienden en familie achterlaten.

Mijn verblijf in het asielzoekerscentrum werd beëin-
digd door de Dienst Terugkeer en Vertrek. Het was het 
meest verdrietige moment in Nederland. Waar moest 
ik heen? Ik sliep vaak bij vrienden thuis, maar soms was 
er niemand die ik kon bellen.

Ik ben nog steeds een activist en ik kom op voor 
kansarme mensen en slachtoffers. Samen met de 
Oegandese gemeenschap in Nederland heb ik recen-
telijk een evenement georganiseerd voor ongedocu-
menteerden. We wilden hen een stem geven. Ik hou 
van het ontmoeten van andere mensen uit Oeganda en 
om samen te eten, drinken, dansen en onze lokale taal 
te spreken. Dit verzacht de pijn die ik voel, omdat ik 
mijn kinderen de laatste tien jaar niet heb kunnen zien. 
Ik spreek dagelijks met mijn kinderen en hun verhalen 
horen geeft me vreugde. Elke dag is een dag dichterbij 
onze hereniging. Ik hoop ze in Oeganda weer te zien als 
de tijd rijp is.

het verhaal van Jane
44 jaar

In een land waar homoseksueel zijn gestraft wordt 
met een levenslange gevangenisstraf, was ik altijd 
bang dat de overheid er achter zou komen dat ik 
ook tot deze groep behoor.
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Naast de asielvergunningen, kregen acht van onze 
cliënten een ‘Chavez vergunning’. Een vergunning  
die hen het recht verschaft om in Nederland te  
verblijven bij hun kind met Nederlandse nationaliteit. 
Dankzij deze vergunning kunnen onze cliënten de 
ouders voor hun kinderen zijn die ze willen zijn. 
Ze hoeven niet langer ergens anders te verblijven,  
omdat ze bang zijn dat ze hun gezin in gevaar 
brengen vanwege hun onrechtmatige verblijf in 
Nederland. Ook kunnen ze nu werken en hun gezin 
van inkomen voorzien; dit is iets waar veel van onze 
cliënten lang naar uit hebben gekeken.

chavez-vergunning

BOVEN: Acht van onze cliënten kregen een  
‘Chavez vergunning’. LINKS: Dankzij deze 
vergunning kunnen onze cliënten de ouders 
voor hun kinderen zijn die ze willen zijn.

8
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uitstel van vertrek op medische  
gronden en een medische  
vergunning buitenschuld

Tevens kregen cliënten uitstel van vertrek op medi-
sche gronden, in het kader van artikel 64, en kregen 
daardoor weer (tijdelijk) recht op overheidsopvang. 
Voor deze cliënten werd erkend dat ze niet in staat 
zijn om te reizen of er is vastgesteld dat er geen ade-
quate behandeling mogelijk is voor gezondheidspro-
blemen in de landen van herkomst. Uitstel van vertrek 
op medische gronden wordt maar zelden verleend 
en het is moeilijk om het te verkrijgen. Het vergt dan 
ook veel voorbereidingstijd en uitzoekwerk van onze 
medewerkers. 

14
Vier cliënten kregen uitstel van vertrek op medische 
gronden, in het kader van artikel 64, en kregen  
daardoor weer (tijdelijk) recht op overheidsopvang.
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Ik vind het moeilijk om alles uit te leggen en het zoeken 
naar de juiste woorden is voor mij lastig. Ik ben nu 25 
jaar oud en heb veel meegemaakt. Het vluchten, maar 
ook het leven in Nederland zonder papieren. Het is een 
zware tijd.

Op mijn achttiende werd ik uit de beschermde opvang 
gezet en moest het zelf uitzoeken. Je werd niet op 
straat gezet zeiden ze, want je mocht naar een AZC of 
naar het detentiecentrum. Dan zou er geprobeerd wor-
den om je uit te zetten, maar ik wist dat dit niet ging 
lukken en ik het uiteindelijk alsnog zelf mocht uitzoe-
ken. Met de gesprekken zijn ze een paar maanden voor 
mijn 18e verjaardag begonnen. Op mijn 18e verjaardag 
heb ik mij gemeld bij VidK, want dit was de dag dat 
ik uit de opvang moest. Toen heb ik twee weken in de 
noodopvang geslapen en uiteindelijk een tijdje in een 
huis van VidK. Nu huur ik een kamer in Eindhoven. Het 
leefgeld wat ik krijg helpt mij wel, maar het is onvol-
doende om rond te komen. Daarom doe ik ook vaak 
klusjes om net wat extra te verdienen.

Wanneer en waarom ben je naar Nederland gekomen?
In september 2012 ben ik naar Nederland gekomen en 
toen was ik pas net zestien jaar. Het was gevaarlijk in 
mijn land, Eritrea. Zelf ben ik geboren in Ethiopië, maar 
toen ik vier jaar oud was werd ik samen met mijn vader 
en moeder gedeporteerd naar Eritrea. De reden van 
deportatie was dat ik en mijn ouders Eritrees zijn. Sinds 
2003 heb ik geen contact meer met mijn vader en ik 
weet ook niet waar hij is. In 2012 is mijn moeder gear-
resteerd en sindsdien heb ik nooit meer iets van haar 
gehoord. Dat was ook het moment waarop ik zeker wist 
dat het in Eritrea niet meer veilig was voor mij en ben ik 
naar Nederland vertrokken. 

Wie ben je?
Ik ben Eyob Abraham, 25 jaar oud en woon sinds 2012 
in Nederland. Sinds dit schooljaar studeer ik bij het 
Summa college in Eindhoven. Daar volg ik de opleiding 
elektrotechniek. Het gaat erg goed en van mijn docent 
heb ik gehoord dat ik zeker naar het volgende leerjaar 
mag. Op het moment volg ik niveau 2 en mijn hoop is 
dat ik na volgend jaar mag doorstromen na niveau 3. 
Mijn docenten zijn tevreden over mij, maar ik blijf in 
onzekerheid. Het is namelijk al wel duidelijk dat ik mijn 
diploma niet in ontvangst mag nemen, omdat ik geen 
papieren heb. Ook is stage lopen erg ingewikkeld en het 
is mij niet gelukt om een stage te vinden.

Ik heb een aantal goede vrienden en kennissen in 
Nederland. Zij hebben allemaal papieren. Met een 
vriend heb ik zelfs samengewoond in de opvoeding in 
Tilburg. Ik ken hem al een hele lange tijd en hij is inmid-
dels Nederlander geworden.

Ik vind het moeilijk om alles uit te leggen en het 
zoeken naar de juiste woorden is voor mij lastig. 
Ik ben nu 25 jaar oud en heb veel meegemaakt. 

het verhaal  
van Eyob
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Wat verwachtte je vooraf van de LVV?
Ik had gehoopt op meer duidelijkheid in mijn procedure. 
Natuurlijk wil ik mijn toekomst gaan opbouwen. De IND 
geloofde in mijn procedure niet dat ik uit Eritrea kom. Ik 
had gehoopt dat ze na zoveel jaar vanuit een ander per-
spectief naar mijn dossier wilde kijken. Ik heb er alles 
aangedaan om aan documenten te komen uit Eritrea 
en/of Ethiopië, maar dit is mij niet gelukt. Mijn hoop 
was dat de LVV hierbij zou kunnen helpen. Ik heb wel 
gesprekken gehad met Goedwerk, maar ook zij hebben 
niets voor mij kunnen betekenen.

Mijn wens is om weer een normaal leven te krijgen waar 
dan ook. Dit hoeft niet per se in Nederland te zijn, maar 
mag ook ergens anders.

Als de IND met een ander perspectief naar mijn dossier 
kijkt zien ze wie ik ben als persoon. Ik had gehoopt op 

een andere werkwijze. Ik ben nu lang in Nederland en 
heb nooit problemen gehad met de politie of justitie. 
Helaas blijft er steeds alleen naar je verhaal worden 
gekeken. Je wordt beoordeeld op grond van je 
 verleden. Er wordt niet gekeken naar wie ik ben,  
Eyob, als persoon.

De plek waar ik in Eritrea woonde was een plek waar 
mensen woonde die gedeporteerd werden uit Ethiopië. 
Het moeilijke is dat je daar ook niet werd geaccep-
teerd. En dan kom je in Nederland en wordt je nog niet 
geaccepteerd.

 Heeft de LVV iets voor je opgeleverd?  
Wat wel/niet?
Door de LVV kreeg ik de mogelijkheid om te gaan stu-
deren. Vluchtelingen in de Knel heeft mij daarbij gehol-
pen. Verder heeft het mij eerlijk niets opgeleverd.

Hoe is het om als ongedocumenteerde in  
Nederland te leven?
Moeilijk. [Eyob blijft stil en denkt goed na] Ik vind het 
zelfs moeilijk om te omschrijven en om de juiste woor-
den te vinden. [Eyob blijft weer stil]. Het belemmerd mij 
enorm in het dagelijkse leven. Zoals ik zei mijn diploma 
halen is onmogelijk. Studeren is nu gelukt met VidK, 
maar als ik een verblijfsvergunning had dan stond ik 
verder in mijn leven. Dan had ik meer kunnen bereiken. 
Als zestienjarige ben ik Naar Nederland gekomen en ik 
ben nu 25 jaar oud. De jaren die voorbij zijn gegaan voe-
len als een verloren tijd. Ik heb veel geleerd in het leven, 
maar ik had nog veel meer kunnen doen. Het voelt alsof 
je niet hoort bij de maatschappij. Je bent alleen in je 
omgeving en hebt een klein netwerk waardoor je kan 
leven. Verder heb je geen uitzicht. Geen toekomst.

Mijn wens is om weer een normaal leven te krijgen  
waar dan ook. Dit hoeft niet per se in Nederland  
te zijn, maar mag ook ergens anders.
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VidK ondersteunt afgewezen vluchtelingen en andere 
ongedocumenteerde derdelanders bij vrijwillige en 
duurzame terugkeer. Op het moment dat een cliënt 
aangeeft terug te willen keren of als dit in een gesprek 
met cliënt naar voren komt, kunnen we ondersteunen 
bij terugkeer. De begeleiding is met name gericht op 
het herstellen van een netwerk in het land van her-
komst en op het onderzoeken met cliënt welke kennis 
en kwaliteiten zij nog willen ontwikkelen voordat ze 
terugkeren. Wij ondersteunen in dergelijke gevallen om 
de terugkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen door 
cliënt de benodigde informatie te geven en in contact 
te brengen met de juiste organisaties. We hebben in 
2021 twee cliënten begeleid bij vrijwillige terugkeer 
naar het land van herkomst. Daarnaast is één cliënt 
doorgemigreerd naar Canada. Zij heeft dit grotendeels 
zelfstandig kunnen regelen. 

terugkeer en doormigratie

Herstellen van netwerk  
en het opbouwen van kwaliteiten



30

Er zijn verschillende manieren om rechtmatig bij je 
partner in Nederland te verblijven. Een van de manie-
ren is om terug te keren naar je land van herkomst 
of een buurland met een Nederlandse ambassade 
en daar de aanvraag voor verblijf bij de Nederlandse 
partner te starten. Twee van onze cliënten hebben op 
deze manier in 2021 een vergunning gekregen. Ze zijn 
teruggekeerd naar hun land van herkomst en hebben 
de aanvraag daar gestart. 

verblijf bij partner

Terug naar het land van herkomst  
en daarna terug naar Nederland



31

Wanneer we onze cliënten sociaal-juridisch bege-
leiden, hebben we altijd aandacht voor de gehele 
persoon en onderzoeken we of er behoefte is aan 
activering, psycho-sociale begeleiding of het opbou-
wen van een netwerk. We hebben daarom naast onze 
sociaal-juridische begeleiding ook individuele sociale 
begeleidingstrajecten lopen.

We werken hierbij vanuit de krachtwerk methodiek.  
De methodiek gaat uit van de eigen regie van de cliënt 
in de begeleiding. Daarnaast wordt gefocust op krach-
ten, talenten en mogelijkheden (zonder ontkenning 
van de problemen) van onze cliënten. Meer zicht in 
het eigen kunnen, zorgt ervoor dat cliënten ook meer 
vertrouwen hebben in de toekomst. Het helpt hen ook 
om beter te kunnen formuleren wat ze in de toekomst 
willen bereiken en het gesprek aan te gaan of ze deze 
doelen in Nederland, het land van herkomst of een 
derde land willen bereiken.

Een van de tools die wordt gebruikt is een overzicht 
maken van de krachten die iemand heeft. Er wordt 
gefocust op de verschillende leefgebieden, zoals 
familie, netwerk, zingeving en inkomsten. Vervolgens 
spreken begeleider en cliënt welke krachten de cliënt 
in het verleden had op deze leefgebieden, wat iemand 
nu heeft en wat iemand wil bereiken in de toekomst. 
Samen onderzoeken cliënt en begeleider of de cliënt 
de toekomstwensen in Nederland, het land van her-
komst of een derde land het beste waar kan maken. 
Op deze manier gaan we het gesprek aan over de 
toekomst, de beperkingen van het leven in Nederland 
en de angsten om een leven in het land van herkomst 
weer op te bouwen. Voor ons als stichting zijn alle 
verblijfsopties goed, maar we willen graag dat het een 
bewuste keuze zal zijn. In 2021 hebben we deze vorm 
van begeleiding 57 keer gegeven. 

individuele sociale begeleiding 
gericht op de toekomst

57

In 2021 hebben we deze vorm van  
begeleiding 57 keer gegeven. Hieronder  
is een voorbeeld te vinden van een van  
onze trajecten.
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Voor mij is menswaardigheid als je wordt gerespecteerd en 
als niemand jou kan beperken in wat je wil doen. Ik ben niet 
vrij, omdat ik geen papieren heb. Ik heb niet genoeg geld om 
alles te doen wat ik wil, maar als ik mijn situatie met die 
van anderen vergelijk dan ben ik een koningin omdat ik niet 
meer kwetsbaar ben.

Jessica, 48 jaar uit Kenia
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Sinds 2015 geven we naast individuele begeleiding  
ook groepsgewijze begeleiding in de vorm van de  
training toekomstoriëntatie. Deze training is erop 
gericht om cliënten weerbaarder te maken en om  
ze actief na te laten denken over de toekomst.  
Een van de cliënten vertelde na het volgen van  
de training:

De training toekomstoriëntatie is een laagdrempelig 
begeleidingstraject naast de meer intensieve individu-
ele begeleidingstrajecten. Doelstelling van de training 
is de deelnemers inzicht te geven in de kansrijkheid 
en kansloosheid van verschillende toekomstscenario's 
in hun individuele situatie. Daarnaast wordt cliënten 
inzicht gegeven in de basisrechten die ze hebben als 
ongedocumenteerden in Nederland en worden hun 
persoonlijke kwaliteiten versterkt. Ook worden ze 
ondersteund bij het maken van een realistische keuze 
voor een toekomst in Nederland, het land van her-
komst of een derde land.

Ook in 2021 hebben we vanwege corona helaas  
minder trainingen kunnen geven dan gepland.  
We hebben 4 Toekomst orientatie trainingen gege-
ven en 9 themadagen gegeven. Onze nieuwe training 
welke specifiek is ontwikkeld voor LVV-deelnemers 
hebben we 2 keer gegeven.

Deelname aan de LVV begint met een juridische  
check die wordt ingevuld door IND, DT&V en door ons. 
Deze check biedt de cliënt en partners inzicht in hoe-
verre er nog juridische mogelijkheden zijn of in hoe-
verre terugkeer of doormigratie mogelijk is. Wanneer 
cliënten horen dat legalisering niet mogelijk is in 
Nederland, is dat veelal zeer confronterend. Vaak had-
den ze nog hoop dat de LVV verandering in hun situ-
atie zou brengen. In de LVV-training hebben we veel 
aandacht voor de individuele vragen van de cliënten 
over hun toekomst en kijken we vanuit verschillende 
werkvormen welk toekomstperspectief – verblijf als 
ongedocumenteerde in Nederland of terugkeer – het 

de training toekomstoriëntatie

Doelstelling van de training is  
de deelnemers inzicht te 
geven in de kansrijkheid en 
kansloosheid van verschillende 
toekomstscenario’s in hun  
individuele situatie.

Ook in 2021 hebben we vanwege 
Corona helaas minder trainingen 
kunnen geven dan gepland.  
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beste aansluit bij de toekomstverwachtingen van de 
cliënten. Op deze manier gaan we het gesprek aan 
over de toekomst zonder een einddoel te forceren.  
Dit is volledig de keuze van de cliënt. In overleg met  
de deelnemers aan de training, worden sprekers uitge-
nodigd die uitleg kunnen geven. In 2021 zijn de deel-
nemers in gesprek gegaan met medewerkers van de 
IND, DT&V en vluchtelingenwerk. De reacties van de 
deelnemers waren zeer positief en ze gaven aan dat  
de training hen geholpen had weer over hun toekomst 
na te gaan denken.

Op deze manier gaan we het gesprek aan over 
de toekomst zonder een einddoel te forceren.
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6.  toegang tot basisrechten

In Eindhoven zijn een kleine 400 mensen zonder ver-
blijfsvergunning bij de stichting bekend. Zij bevinden 
zich doorgaans in een situatie van overleven; ze mogen 
niet werken en zijn uitgesloten van alle overheidsvoor-
zieningen. Zij kunnen daardoor geen aanspraak maken 
op basisrechten, zoals inkomen, eten, drinken, een dak 
boven hun hoofd, medische zorg, juridische bijstand 
of een opleiding. Bovendien lopen ze het risico in 
vreemdelingendetentie terecht te komen, waardoor ze 
terughoudend zijn om hulp te vragen hoewel ze hulp-
behoevend te zijn.

Sinds de invoering van de Koppelingswet in 1998 heb-
ben ongedocumenteerden in Nederland geen recht 
meer op overheidsvoorzieningen. Uitzonderingen 
hierop zijn toegang tot noodzakelijke medische hulp, 
onderwijs voor leerplichtigen en rechtsbijstand. De 
toegang tot deze basisrechten is echter niet automa-
tisch gegarandeerd vanwege gebrek aan kennis en 
onduidelijkheden aan de kant van de ongedocumen-
teerde en aan de kant van zorgverleners en scholen.

We bemiddelen voor onze cliënten bij toegang tot de 
voedselbank en kledingbank, bij toegang tot medische 
zorg, onderwijs en rechtsbijstand. Daarnaast bieden 
we ook ondersteuning bij juridische vragen rondom 
gezinsleven (zoals erkenning en gezag), veilige aan-
gifte van slachtoffers van een misdrijf en toegang tot 
voedsel en kleding en in sommige gevallen onderdak.

In 2021 hebben onze cliënten vanwege corona extra 
ondersteuning gekregen om in hun basisonderhoud te 
voorzien. Via het Rode Kruis hebben we aan cliënten 
die geen ondersteuning krijgen van de voedselbank 
geldkaarten kunnen uitgeven, te besteden bij super-
markt of drogist. Ook heeft het KANS Noodfonds een 
donatie aan ons gegeven voor financiële ondersteu-
ning aan gezinnen die vanwege corona tijdelijk niet 
rond konden komen.
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Een aanzienlijk deel van de cliënten van VidK kampt 
met psychische problematiek, waaronder een 
post-traumatische stress-stoornis (PTSS). Toegang tot 
adequate psychische zorg verliep moeizaam en is daar-
door een punt van continue zorg en aandacht geweest. 
VidK heeft hierbij diverse knelpunten, zoals een gebrek 
aan expertise onder psychiaters en psychologen, 
onduidelijkheden binnen de psychiatrie over vergoe-
ding en verzekering, gebrek aan tolken en wachttij-
den die soms wel oplopen tot zes maanden onder de 
aandacht gebracht. In 2021 hebben we met GGZE, 
Caleidozorg en Ipsy afspraken vastgelegd in een visie-
document en hebben we een structureel overleg waar-
bij gemeente en de Praktijkondersteuners aangesloten 
zijn. Onlangs heeft er een evaluatie plaatsgevonden 
waarbij alle partijen hebben aangegeven tevreden te 
zijn. Voor onze cliënten is dit een enorme vooruitgang 
en zijn onze samenwerkingspartners in deze  
erg dankbaar.

psycho-sociale begeleiding 

Waar nodig en mogelijk heeft VidK in 2021 ook intern 
een traject van psychische en sociale begeleiding aan-
geboden om bij te dragen aan het welzijn en de draag-
kracht van onze cliënten. Deze begeleiding bestaat uit 
ondersteunende gesprekken, activering en begelei-
dingsgesprekken door onze vrijwilligers. In 2021 kon de 
begeleiding gelukkig weer face-to-face zodat we per-
soonlijke en kwalitatieve psycho-sociale ondersteuning 
konden bieden.

Onze cliënten kunnen zich vanwege hun verblijfs-
rechtelijke positie in Nederland niet verzekeren voor 
ziektekosten. Omdat ze ook geen inkomsten mogen 
vergaren, zijn ze financieel niet daadkrachtig om zelf 
de nodige medische zorg te betalen. Bij het CAK kun-
nen zorgverleners (een gedeelte van) de kosten van 
zorg aan ongedocumenteerden vergoed krijgen. Dit 
betreft zorg die in het pakket van de basisverzekering 
valt. Het komt echter regelmatig voor dat ongedo-
cumenteerden en zorgverleners onvoldoende kennis 
hebben hierover. Als stichting bemiddelen we tussen 
ongedocumenteerden en zorgverleners zodat ongedo-
cumenteerden de medisch noodzakelijke zorg kunnen 
krijgen waar ze volgens de Nederlandse wet recht op 
hebben. In 2021 hebben we voor 255 verschillende 
mensen 493 keer geholpen met een medische zorg 
vraag en/of het tot stand komen van een consult. Daar 
waar zorg niet via het CAK kan worden gedeclareerd 
maar wel noodzakelijk is, helpen we indien mogelijk 
met betaling van de kosten. 

medische zorg 
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In 2015 is een structuur opgezet om aangifte te doen 
voor ongedocumenteerden. In 2021 hebben we 5  
cliënten ondersteuning geboden om van deze moge-
lijkheid gebruik te maken. Het basis idee achter veilige 
aangifte is dat ook ongedocumenteerden de mogelijk-
heid moeten hebben om veilig aangifte te doen als ze 
slachtoffer zijn geworden van een misdrijf zonder dat 
ze moeten vrezen om zelf opgepakt te worden van-
wege hun onrechtmatige verblijf in Nederland.  
Niet alle politieagenten zijn op de hoogte van deze 
regeling, daarom blijft het van belang dat wij de 
bemiddeling blijven doen. Eveneens blijft het van 
belang om onze cliënten voor te blijven lichten over 
deze regeling, aangezien velen vrezen voor de politie.

ondersteuning bij  
veilige aangifte 

Verschillende cliënten van VidK bouwen een leven op 
in Eindhoven, ze ontmoeten een partner en krijgen 
kinderen. Kinderen erkennen, het gezag over kinderen 
verkrijgen en in sommige gevallen een omgangsrege-
ling verkrijgen is niet altijd gemakkelijk voor onze cliën-
ten. VidK ondersteunt ongedocumenteerden daarom 
bij deze punten zodat alle ongedocumenteerden in 
Eindhoven volwaardig ouder kunnen zijn. 

recht op gezinsleven

Voor de kinderen van onze cliënten is ook in 2021 
extra aandacht geweest. We hebben ons ingezet om 
kinderen toegang te bieden tot scholing. We hebben 
bemiddeld naar Stichting Leergeld voor financiële 
ondersteuning voor schoolbenodigdheden en voor 
sport/cultuur activiteiten. Ouders kunnen terecht bij 
Stichting Speelcadeau. We hebben bemiddeld voor 
deelname aan een vakantiekamp in de zomervakantie. 
Het sinterklaasfeest hebben we weer niet door kunnen 
laten gaan vanwege corona. Alle ouders konden wel 
op kantoor een zak met cadeautjes ophalen. We hopen 
dat in 2022 Sinterklaas weer op bezoek kan komen. 

kinderen 
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nederlandse les 

Ondanks dat ongedocumenteerden op allerlei manie-
ren actieve deelname aan de Nederlandse samen-
leving wordt ontzegd, nemen ze toch deel aan deze 
samenleving. Ze mogen niet naar school waardoor ze 
zichzelf niet kunnen ontwikkelen en ze mogen geen 
(vrijwilligers)werk doen, terwijl ze ondertussen, in de 
marges, toch deelnemen aan dezelfde samenleving. 
Om weerbaar te zijn voor de kwetsbare positie waarin 
ze verkeren en om te werken aan een toekomstper-
spectief is het verwerven van de Nederlandse taal 
noodzakelijk. Vrijwilligers van VidK boden daarom 
ook in 2021 Nederlandse lessen aan. Een groep van 
zo'n 8 cliënten kreeg individueel of in een kleine groep 
les in de Nederlandse taal. Voor groepsles konden 
cliënten terecht in de Huiskamer. Helaas lag ook de 
Nederlandse les lange tijd stil in 2021 vanwege corona.
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Volwassenen zonder geldig verblijfsrecht zijn uitge-
sloten van de arbeidsmarkt en mogen geen onderwijs 
volgen. Ook is het hen verboden vrijwilligerswerk of 
andere vormen van dagbesteding te doen. Desondanks 
hebben we ons de afgelopen jaren ingezet om met 
name scholing wel mogelijk te maken. Wij vinden het 
belangrijk dat iedereen 'aan de slag' kan, omdat veel 
van onze cliënten alsnog een verblijfsvergunning krij-
gen in Nederland en dan direct kunnen participeren 
in de Nederlandse samenleving. Daarnaast laten ver-
schillende onderzoeken zien dat niets mogen doen 
(psychisch) ziek maakt. Uitsluiting, het gevoel niets bij 
te kunnen dragen, je niet nuttig kunnen maken of je 
niet kunnen ontwikkelen werkt demotiverend. Wanneer 
mensen op dagelijkse basis actief en in beweging zijn, 
hebben zij meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en een 
hoger gevoel van eigenwaarde.

In 2021 hebben we activering kunnen financieren van-
uit het Zuster Bets Budget en vanuit het LVV budget. 

Binnen het Zuster Bets Budget en het LVV budget, 
hebben we veel cliënten kunnen ondersteunen bij 
toegang tot scholing. De meeste cliënten hebben een 
opleiding aan Het Ambachtshuis of een andere particu-
liere opleiding gevolgd, maar zes cliënten hebben een 
reguliere opleiding kunnen volgen. Vijf cliënten konden 
bij Summa College terecht. Daarnaast mocht één cliënt 
starten met een opleiding aan de Fontys Hogeschool. 
Wij zien de scholingsplekken als een eerste doorbraak 
en gaan in 2022 door met ons hard maken voor toe-
gang tot reguliere opleidingsplekken voor afgewezen 
vluchtelingen.

De cliënten die een opleiding mochten volgen zijn 
ontzettend blij met de mogelijkheid om zich weer te 
kunnen ontwikkelen. Scholing biedt niet alleen een 
toekomstperspectief, maar het geeft ook waardering 
en een noodzakelijk dagritme aan de cliënten. Op deze 
manier krijgt het dagelijks leven en de toekomst veel 
meer betekenis.

7.  project activering Dat ik een opleiding mag volgen voelt  
voor mij alsof ik een vergunning heb  
en daar ben ik het Summa de rest van  
mijn leven dankbaar voor!
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Een van de doelstellingen van onze organisatie is de 
positie van afgewezen vluchtelingen in Eindhoven 
en breder in Nederland structureel te verbeteren via 
belangenbehartiging. In 2021 zijn we hier actief mee 
bezig geweest, zowel lokaal als landelijk.

De belangrijkste acties die we ondernomen  
hebben waren:
 
•  Politici oproepen om in verkiezingsprogram-

ma’s en tijdens de formatie in 2021 aandacht te 
hebben voor het verbeteren van de positie van 
ongedocumenteerden.

 
  •   We hebben ons ingezet om de werkzaamheid van 

de LVV te verbeteren. Dit hebben we zowel lokaal 
als landelijk aan de orde gesteld. Lokaal zijn we 
regelmatig in overleg gegaan met bestuurders. 
Ook hebben we landelijk overleggen geïnitieerd 
en bijgewoond met NGO’s, Tweedekamerleden en 
beleidsambtenaren. 

8.  belangenbehartiging

Onze lokale presentaties lagen in de eerste helft  
van 2021 helaas stil vanwege corona.

Eind 2021 hebben we diverse voorlichtingen  
gegeven in kerken en een presentatie gehouden  
bij de Rotary club. 

Dit jaar zijn we gestart met het scholenproject  
binnen Eindhoven. Hierbij zijn Amnesty International 
en het Vredebureau aangesloten samen met cliënten 
en vrijwilligers van VidK. Onze cliënten en een aantal 
vrijwilligers zijn afgelopen jaar opgeleid tot voorlich-
ters onder leiding van het Vredesbureau.  
Door Corona bleven de deuren van scholen helaas 
gesloten. We hopen in 2022 het project te mogen 
uitvoeren.
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9.  organisatie

VidK wordt gedragen door het werk van vele vrij-
willigers. In 2021 hadden we een team van ruim 60 
hardwerkende en betrokken vrijwillige medewerkers. 
Afgelopen jaar heeft het buddyproject een nieuwe 
impuls gekregen. Met vier nieuwe buddy’s er bij, 
hebben we een mooi team die erg waardevol zijn 
voor onze cliënten. Bij het team psychosociaal, team 
inloopspreekuur en huizenbeheer, hebben zich tevens 
nieuwe vrijwilligers aangesloten waar we ontzettend 
dankbaar voor zijn. 

Naast de vrijwilligers zijn in 2021 in totaal 13 betaalde 
deeltijd-medewerkers actief geweest om de organi-
satie draaiende te houden en kwalitatief hoogstaande 
juridische begeleiding van cliënten te waarborgen:

Sociaal-juridisch begeleiders (Kernteam): in 2021  
hebben we afscheid genomen van een medewerker 
die stage ging lopen aan het Europese hof. Zij is ver-
vangen door een collega die eerder bij VidK heeft 
gewerkt als KT-lid en graag terug wilde komen.  

Voor het eerst hebben we een sociaal medewerker 
aangenomen die in de begeleiding van onze cliënten 
grote stappen zet. 

Coördinerend leidinggevend team (CLT):  
bestaat uit 2 leden.

Ondersteunend personeel: het ondersteunend per-
soneel bestaat uit een financieel medewerker en een 
officemanager.

Bestuur: het onbezoldigde bestuur bestond in 2021 uit: 
— Ike Bomer (voorzitter) 
— Sanne Rodenburg (secretaris) 
— Ko Jansen 
— Riëtta van Empel-Bouman

10.  winst en  
verliesrekening

De begeleidingstrajecten werden in 2021 voor een deel 
gefinancierd door de gemeente Eindhoven. Voor een 
uitgebreid overzicht is de Jaarrekening te vinden op 
onze website.

I still remember the word you said “Hey San, don’t worry I got your back. It may just 
a sentence but it has a lot of impact on me. It’s sad that I can’t see you but wherever  
you are I am sure that your surrounding will be with full of goodness and as positives  
as like you. Afscheidswoorden van een client voor een KT-lid.




