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Nederland nodigt elk jaar ongeveer 500 vluchtelingen uit 

om zich in ons land te vestigen. Deze worden rechtstreeks 

in gemeenten gehuisvest, de zogenaamde hervestigers. Het 

gaat om vluchtelingen die worden voorgedragen door de 

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en die vanwege hun 

kwetsbaarheid of dreigende vervolging onvoldoende bescher-

ming kunnen vinden in het (buur)land waar ze naar toe zijn 

gevlucht. Het is een diverse groep, waarvan een deel zeer 

langdurig in vluchtelingenkampen of onder marginale omstan-

digheden in steden met nauwelijks toegang tot voorzieningen 

heeft gewoond. Kwetsbare vluchtelingen kunnen bijvoorbeeld 

alleenstaande vrouwen met kinderen zijn, vluchtelingen met 

specifieke medische problematiek, LHBTI’s, maar ook opposi-

tieleiders of vluchtelingen die tot specifiek vervolgde (religieuze) 

minderheden horen. 

Diverse gemeenten die uitgenodigde vluchtelingen opnemen 

constateren samen met VluchtelingenWerk Nederland dat er 

behoefte is aan uitwisseling van ervaringskennis over hoe de 

plaatsing en begeleiding van uitgenodigde vluchtelingen het 

beste kan worden uitgevoerd. Ook is er behoefte aan rand-

voorwaarden voor het goed opvangen van hervestigers in een 

gemeente. Omdat het (per gemeente) om enkelingen gaat, 

moet nu nog te vaak het wiel opnieuw worden uitgevonden. 

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft daarom 

een beknopte verkenning1 uitgevoerd naar de opvang van uitge-

nodigde vluchtelingen in Nederland en op basis hiervan een 

handreiking gemaakt voor gemeenten die overwegen hen op te 

vangen (Handreiking).

In dit artikel bespreken we de belangrijkste bevindingen van 

onze verkenning: hoe gaat het met de opvang van hergevestigde 

vluchtelingen in gemeenten, wat zijn kansen en knelpunten en 

wat is er nodig om hen een goede start te geven?

Overwegingen
Gemeenten krijgen via de Taakstelling Huisvesting Vergunning-

houders elk half jaar een aantal statushouders toegewezen, naar 

rato van het inwonertal van de gemeente2. Gemeenten zijn niet 

verplicht om hergevestigde vluchtelingen op te nemen, maar áls 

zij dit doen, telt dit mee voor het realiseren van hun Taakstelling. 

In de praktijk zien we dat gemeenten – naast sociale overwe-

gingen – een praktische reden hebben om hergevestigde vluch-

1 Voor de verkenning bekeken we relevante literatuur en voerden we interviews 
uit met het COA, het ministerie van Justitie & Veiligheid en de UNHCR. 
Daarnaast deden we groepsinterviews in drie gemeenten – Woerden, Dalfsen 
en Zaanstad, waarbij naast de gemeente, ook andere betrokken organisaties 
aanwezig waren, zoals de woningcorporatie en VluchtelingenWerk. In elke 
gemeente interviewden we ook een (gezin van) hervestigers.

2 https://www.coa.nl/nl/asielopvang/huisvesting-vergunninghouders.

telingen op te nemen: In veel gemeenten zijn woningen voor 

één of twee personen schaars, terwijl juist dat type woningen 

nodig zijn om statushouders -die vaak alleen vluchten - te huis-

vesten. Hervestigers komen vaak direct in gezinsverband naar 

Nederland. Zij hebben een grotere woning nodig en daarvoor 

zijn doorgaans in gemeenten meer huisvestingsmogelijkhe-

den. Het opnemen van hervestigers zorgt er dan dus voor dat 

een gemeente (gemakkelijker) aan de taakstelling kan voldoen. 

Diverse gemeenten hebben - langer of korter - ervaring met de 

opvang van hervestigers. Zij geven aan dat er bij deze opvang 

– en bij de ondersteuning in participatie en integratie - heel wat

komt kijken. Niet alleen gaat het in vergelijking met ‘reguliere’

vluchtelingen vaak om extra kwetsbare personen; zij hebben

bovendien niet de reguliere asielprocedure in de Centrale Opvang 

Asielzoekers (COA) doorlopen, waarover hieronder meer.

Andere groep, andere start…
Vluchtelingen die via hervestiging naar Nederland komen, door-

lopen vooral in de beginfase bij de vestiging in een gemeente 

een heel ander pad dan de statushouders die via een AZC in een 

gemeente geplaatst worden. Hervestigers komen rechtstreeks 

‘uit het vliegtuig’ naar de gemeente en hebben niet eerst in een 

AZC gewoond. Zij missen daardoor de gewenning, voorlichting 

en faciliteiten die COA biedt. 

“Het is misschien geen pretje om lang in een AZC te zitten 

wachten, maar tijdens het verblijf daar wordt wel toegewerkt naar 

vestiging in de gemeente. Je wordt gekoppeld, er zijn taallessen 

en voorlichting over hoe het er in Nederland toegaat. Als je als 

hervestiger komt, heb je deze voorbereidende fase niet” - Expert.

De overgang is voor een deel van de hervestigers erg groot. Niet 

alleen wordt het aanpassingsvermogen op de proef gesteld; 

voor sommigen zijn basale zaken onbekend, zoals het gebruik 

van een keuken binnenshuis, of het bedienen van de centrale 

verwarming. Deze hervestigers komen plotseling in een ‘andere 

wereld’ terecht. 

Dit betekent doorgaans dat de gemeente, en de betrok-

ken organisaties voor ondersteuning en begeleiding – zoals  

VluchtelingenWerk – beduidend meer tijd kwijt zijn aan een 

hervestigersgezin. De aard van de ondersteuning is vaak ook 

anders: in het begin wordt veel praktische hulp aan/in huis 

gegeven. In een van de groepsgesprekken in de gemeenten 

vertelde een vrijwilliger dat zij de eerste weken na vestiging alle 

dagen uren bij het gezin doorbrengt om praktische en emotio-

nele steun te verlenen, en om dingen te regelen, zoals een fiets 

of een mobiel belabonnement.

https://www.kis.nl/publicatie/hervestigde-vluchtelingen-uw-gemeente
https://www.coa.nl/nl/asielopvang/huisvesting-vergunninghouders
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Gemeenten en hun samenwerkingspartners benadrukken dat de 

groep hervestigers zeer divers is . Een hervestiger met complexe 

medische problematiek heeft andere ondersteuningsbehoeften 

dan een hervestiger die in het herkomstland gevaar liep vanwege 

zijn of haar politiek overtuiging. Het opnemen van een uitgeno-

digde vluchteling is dus bij uitstek maatwerk. Dit maakt het lastig 

om een algemene werkwijze af te spreken, ook omdat het per 

gemeente meestal om een of enkele gezinnen gaat. Met name 

betrokkenen vanuit de gemeente – die immers de regie voeren 

op het opvangproces – moeten daarom voldoende discreti-

onaire ruimte krijgen om snel - soms onorthodoxe - oplossin-

gen te zoeken voor onverwachte problemen. Als bijvoorbeeld 

de verblijfspas niet direct beschikbaar is, kan een heel aantal 

administratieve processen niet in gang worden gezet, zoals het 

openen van een bankrekening of het afsluiten van verzekeringen.

“Er is een beetje een dorpsmentaliteit nodig om zaken vooraf 

te kunnen regelen. Een inboedelverzekering regelen voordat 

iemands papieren op orde zijn, lukt bij een grote verzekeraar 

niet. Dat is nu via een lokaal assurantiekantoor gelukt, waarbij 

de gemeente garant stond. Dan lukt het wél”. - Gemeente

Dit voorbeeld laat ook zien, dat het belang van draagvlak voor 

de opvang van hervestigers zich ook uitstrekt naar andere lokale 

partijen. Korte lijnen en persoonlijke contacten dragen sterk bij 

aan het realiseren van een goede ontvangst, opvang en begelei-

ding van hervestigers.

Knelpunten
Uit onze verkenning is ook een aantal veel voorkomende knelpun-

ten naar voren gekomen. De belangrijkste is dat in veel gevallen 

de verblijfspas bij aankomst in de gemeente niet beschikbaar is. 

Dit kan allerlei oorzaken hebben. Brondocumenten die nodig zijn 

voor een verblijfdocument zijn bijvoorbeeld niet op tijd beschik-

baar, of alleen in een andere taal. Ook bij het verwerken van biome-

trische gegevens gaat soms iets mis, waardoor tijd verloren gaat. 

Het lukt de betrokken partijen tot op heden vaak niet om binnen 

de streeftermijn van 5 dagen de verblijfpas gereed te hebben, 

terwijl de verblijfspas nodig is voor veel cruciale administratieve 

handelingen die bij vestiging in gang moet worden gezet. Eerder 

noemden we al het openen van een bankrekening en het afslui-

ten van woon- en zorgverzekeringen. Maar ook het aangaan van 

de huurovereenkomst, een energiecontract en het aanvragen van 

een uitkering is de verblijfspas noodzakelijk.

“Waar alles op mis loopt, is een BSN-nummer. Als de mensen 

geland zijn, krijgen ze een medische keuring en worden ze inge-

schreven bij de gemeente. Dan zouden ze een BSN-nummer 

moeten krijgen, maar dat kwam pas na een paar weken! 

Hervestigers zijn geselecteerd vanwege hun kwetsbaarheid, 

bijvoorbeeld omdat sprake is van complexe medische problema-

tiek. Op gemeentelijk niveau zijn er echter geen specifieke voorzie-

ningen op dit gebied, zoals dit wel in de centrale opvang het geval 

is (medische intake en preventieve voorlichting). Ook op dit vlak 

moeten gemeenten en hun samenwerkingspartners dus direct 

‘aan de bak’ om passende zorg en ondersteuning te regelen.

“Bij reguliere statushouders is er de standaard procedure, 

maar hervestigers zijn mensen met een rugzakje. Die proble-

matiek wordt van tevoren besproken met het COA. We kijken 

welke organisaties erbij betrokken moeten worden: huisartsen, 

specialisten, woningcorporaties….. Deze mensen komen naar 

Nederland, maar hebben geen ervaring met ons gezondheids-

systeem. Daar gaan we op anticiperen.” - Gemeente

Ervaringen van gemeenten
Voor onze verkenning spraken we 3 gemeenten die ervaring 

hebben met de opvang van hervestigers: Woerden, Dalfsen 

en Zaanstad. We organiseerden groepsgesprekken waarbij 

ook maatschappelijk begeleiders (van VluchtelingenWerk of 

een andere organisatie die de maatschappelijke begeleiding 

verzorgt) en de woningcorporatie aanwezig waren. Wat ons 

positief trof in de gesprekken was de persoonlijke motivatie van 

betrokkenen om deze bijzondere groep vluchtelingen een goede 

start in Nederland te geven. Uit de groepsinterviews destilleer-

den wij een aantal succesfactoren met betrekking tot de opvang 

en begeleiding van hervestigers. 

Een van de belangrijkste succesfactoren is het (vooraf) organi-

seren van draagvlak voor opvang van deze groep vluchtelingen. 

Juist omdat extra inspanningen nodig zijn, is het belangrijk dat alle 

betrokken organisaties zich hieraan ook willen committeren. Voor 

een woningcorporatie kan het huisvesten van hervestigers beteke-

nen dat ze huurinkomsten mislopen, omdat de administratie nog 

niet op orde is. Zoals we hierboven al aangaven, wordt in de eerste 

opvangperiode een groot appèl gedaan op de inzet van vrijwilli-

gers, die vaak letterlijk aan huis opvang en steun verlenen. En voor 

betrokken gemeenteambtenaren betekent de komst van herves-

tigers dat zij als regie-voerders veel ruimte en tijd nodig hebben 

om knelpunten doortastend op te lossen. Deze bijzondere inzet 

kan alleen gerealiseerd worden als betrokkenen vanuit hun missie 

gemotiveerd zijn én als onderling helder is, wie wat kan doen. Het 

maken van duidelijke afspraken over rollen en taken en beslisbe-

voegdheid is dan ook belangrijk voor het welslagen van een plaat-

sing. Wat daarbij helpt is dat COA in de zes maanden voorafgaand 

aan de plaatsing een uitgebreid dossier opbouwt van hervestigers 

en dat dossier deelt met de gemeente. Op basis daarvan kunnen 

betrokkenen zich beter voorbereiden op hun komst.
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van hervestigers niet mogelijk is zonder omvangrijke inzet van 

vrijwilligers en ambtenaren die – al dan niet buiten werktijd – 

allerhande praktische en administratieve knelpunten proberen 

op te lossen. Er kan enorm positieve energie ontstaan als men 

met elkaar een hervestigersgezin kan helpen. Wij zagen in de 

groepsgesprekken dat men trots was met wat – soms tegen 

de klippen op – was bereikt. Tegelijkertijd kan het moedeloos 

maken als meer hulp en ondersteuning nodig blijken dan de 

betrokkenen in een gemeente te bieden hebben. In de praktijk 

komen beide sentimenten voor. De ervaring dat de opvang en 

begeleiding van hervestigers gemiddeld (veel) meer tijd kost dan 

die van reguliere statushouders heeft in ieder geval tot gevolg 

dat actieve gemeenten er niet voor kiezen om grotere aantallen 

hervestigers op te vangen. Mogelijk schrikt dit andere gemeen-

ten af om hervestigers op te willen nemen.

Wat is er (nog meer) nodig?
Tot op heden lukt het om de aan Nederland toegewezen herves-

tigers in Nederlandse gemeenten te huisvesten. De betrokken 

gemeenten doen dit met veel inzet en betrokkenheid. De inten-

sieve samenwerking met partners – maatschappelijke begelei-

ders, woningcorporaties, zorginstellingen, etc. – komt ook ten 

goede aan de opvang en ondersteuning van reguliere status-

houders in de gemeente. De ervaring leert dat investeren in een 

goede voorbereiding en het maken van heldere afspraken vooraf 

sterk bijdraagt aan een zo soepel mogelijk verlopende vestiging 

in een gemeente. We gaven al aan dat het niet tijdig beschik-

baar zijn van de verblijfspas voor veel problemen zorgt. Als dit 

probleem wordt opgelost, kan tijd van betrokken ambtenaren en 

vrijwilligers beter worden besteed aan de daadwerkelijke opvang 

en ondersteuning. Als het nog niet lukt om voor hervestigers tijdig 

een verblijfspas beschikbaar te stellen, dan valt te overwegen om 

de plaatsing in een gemeente uit te stellen totdat de pas er is.

Het is verder belangrijk om te (h)erkennen dat de ondersteuning 

van hervestigers grosso modo meer tijd en inzet al vergen dan 

die van ‘reguliere statushouders’. Uiteraard is de mate waarin dit 

geldt per hervestiger verschillend, maar feit blijft dat een herves-

tiger niet heeft kunnen wennen aan het leven in Nederland door 

een verblijf in de Centrale Opvang Asielzoekers (COA). De training 

die het COA voorafgaand aan de komst op locatie geeft, zorgt 

er weliswaar voor dat hervestigers geïnformeerd worden over 

het wonen in Nederland en hierover vragen kunnen stellen, maar 

dit neemt niet weg dat pas in Nederland het echte vestigings-

proces op gang komt. Voor elke statushouder is het van belang 

dat hij of zij – ook na verloop van tijd – ergens terecht kan met 

vragen die met het maken van een nieuwe start in Nederland 

te maken hebben. Voor hervestigers is ondersteuning op maat 

extra belangrijk. Een maatje of mentor, mogelijk een (herves-

tigde) nieuwkomer kan hierin een belangrijke rol spelen.

Zonder BSN-nummer kun je geen verzekering afsluiten, geen 

energiecontract, etc. etc. Je zou als gemeente op moeten 

kunnen rekenen dat het BSN-nummer direct wordt toegekend”. 

- Gemeente

De geïnterviewde gemeenten hebben allemaal ervaring met 

het niet tijdig beschikbaar zijn van de verblijfpas en geven aan 

dat veel van het ‘extra’ werk rondom de opvang van hervesti-

gers hiermee te maken heeft. Het is daarbij heel lastig om aan 

hervestigers uit te leggen waarom bepaalde zaken (nog) niet 

geregeld kunnen worden.

Een tweede knelpunt heeft te maken met de (inrichting van de) 

woning. Omdat hervestigers bij aankomst direct in de woning 

trekken, moet deze tenminste ‘campingklaar’ zijn, dat wil zeggen 

dat men er kan eten, slapen en verblijven. De meeste gemeenten 

stellen aan vluchtelingen, die zich in de gemeente vestigen, een 

renteloze lening beschikbaar voor het inrichten van de nieuwe 

woning. Een statushouder die vanuit het AZC naar de gemeente 

verhuist, is hiervan op de hoogte en kan hierover beschikken 

voordat men de woning betrekt. Maar voor hervestigers moeten 

al uitgaven worden gedaan voordat hij of zij arriveert. Dit brengt 

met zich mee dat gemeenteambtenaren geld uitgeven dat door de 

hervestiger moet worden terugbetaald, zonder dat hij of zij hierover 

zeggenschap heeft gehad. Betrokkenen in gemeenten voelen 

zich hier ongemakkelijk bij en willen zo prudent mogelijk met 

onvermijdelijke uitgaven omgaan. Gemeenten zijn door ervaring 

creatief geworden bij het regelen van huisraad en roerende zaken. 

Zo vragen zij de woningcorporatie om met de oude huurder te 

verkennen of die bereid is vloer of gordijnen achter te laten in de 

woning en bezoekt men de plaatselijk kringloopwinkel. Niettemin 

komt het voor dat hervestigers het later niet eens blijkt te zijn met 

de uitgaven die op zijn of haar kosten zijn gedaan.Tot slot: het 

wringt dat er nauwelijks geoormerkte middelen beschikbaar zijn 

voor de extra taken die gemeenten en hun samenwerkingspart-

ners op zich nemen bij het opvangen van hervestigers. Gemeenten 

ontvangen voor de opvang en (maatschappelijke) begeleiding van 

rijkswege een bedrag van €2.370 per volwassen statushouder. Dit 

geldt ook voor hervestigers. Daarnaast kunnen gemeenten voor 

de opvang en begeleiding van een hervestiger € 500 aanvragen 

bij COA. Dit staat volgens de geïnterviewde gemeenten niet in 

verhouding tot de kosten voor extra ondersteuning en begeleiding 

die nodig is om hervestigers goed te kunnen laten landen.

Nog meer dan de extra middelen die moeten worden besteed 

om een hervestiger op te vangen – denk bijvoorbeeld aan de 

gemiddeld langere en intensievere maatschappelijke begelei-

ding - , gaat het om de erkenning dat deze extra inspanningen 

nodig zijn om hervestigers een goede start te laten maken. Uit 

de groepsinterviews komt duidelijk naar voren dat de opvang 
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Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, 

adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraag-

stukken rond integratie, migratie en diversiteit. Daarnaast 

staat het platform open voor vragen, signalen en meningen 

en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. 

Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamentele 

bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. 

Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden 

en andere kennisuitwisseling via www.kis.nl, de nieuwsbrief, 

Twitter en LinkedIn.
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