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Voorwoord

Het belang van het kind voorop! Bespreekbaar maken van toekomstopties en begeleiding bij terugkeer en re-integratie van gezinnen 
met verblijfsproblematiek, waarbij het meewegen van het belang van het kind centraal staat. Dát is de ondertitel van de Safe Future 
Methodiek inzake Kinderen en die staat er niet voor niets. Het gaat over kinderen van buitenlandse slachtoffers van men-
senhandel of huiselijk geweld, kinderen van ongedocumenteerde vreemdelingen of uitgeprocedeerde asielzoekers. Wat 
zij gemeenschappelijk hebben is de onzekerheid omtrent hun verblijf in Nederland. Wat uit de publicatie die nu voor u 
ligt naar voren komt is de grote kwetsbaarheid van deze kinderen. Er worden door hulpverleners, begeleiders en andere 
deskundigen veel knelpunten gesignaleerd, bijvoorbeeld rondom ouders die worden opgeslokt door hun eigen trau-
matische ervaringen waardoor ze minder oog hebben voor hun kinderen; gezinnen waarin de spanningen soms hoog 
oplopen; kinderen die soms al op jonge leeftijd taken van hun ouders overnemen; angst voor terugkeer die door ouders 
en kinderen wordt gedeeld. Tegelijkertijd is geconstateerd dat de focus in de begeleiding grotendeels op de ouders ligt 
en niet op de kinderen. Er wordt over de toekomst van deze kinderen beslist, door instanties, maar ook door ouders 
zelf die namens het hele gezin keuzes maken. De stem van het kind zelf wordt daarbij te weinig gehoord en het belang 
van het kind wordt nog onvoldoende afgewogen als er een besluit wordt genomen over de toekomst van een gezin met 
verblijfsproblematiek.

De Safe Future Methodiek inzake Kinderen beoogt om het belang van het kind wél centraal te stellen in deze afweging, 
door er vanaf het allereerste begin van de begeleiding rekening mee te houden wat verschillende toekomstopties voor 
het kind betekenen en hoe het kind hierin zo goed mogelijk kan worden begeleid. Wij hopen met deze publicatie bij te 
dragen aan bewustzijn bij zowel begeleiders als beleidsmakers hoe essentieel het is om het belang van het kind voorop 
te stellen, juist met het oog op een veilige toekomst en het voorkomen van (hernieuwd) slachtofferschap van ouders en 
hun kinderen.

Deze kindgerichte aanpak is een verdieping van de oorspronkelijke Safe Future Methodiek die in 2013-2014 is ontwik-
keld om een veilige toekomst bespreekbaar te maken vanaf het allereerste begin van de begeleiding van cliënten met 
verblijfsproblematiek, inclusief de optie van veilige terugkeer en re-integratie. Meer over het ontstaan van de Safe Future 
Methodiek vindt u in hoofdstuk 1.

Het project ‘Safe Future Methodiek: Verdieping inzake Kinderen’ is onder penvoerderschap van CoMensha tot stand geko-
men in nauwe samenwerking met de overige oorspronkelijke Safe Return partners (HVO Querido, Stichting Humanitas 
Rotterdam, Jade Zorggroep, Blijf Groep, Het Kopland, Moviera, Pharos en de Federatie Opvang). De Safe Future Metho-
diek inzake Kinderen die nu voor u ligt is een gezamenlijk product.

Aan deze publicatie hebben veel mensen meegewerkt. Allereerst wil ik de auteur en projectleider, Trijntje Kootstra, 
bedanken voor haar tomeloze inzet om met meer dan 60 deskundigen te spreken over deze thematiek en om van alle 
input een leesbaar stuk te maken dat hulpverleners handvatten zal geven om het belang van het kind centraal te stellen 
in de begeleiding bij mogelijke toekomstopties. Daarnaast wil ik mijn grote dank uitspreken richting de subsidiegever 
Stichting Kinderpostzegels die het project financieel mogelijk maakte. Ook wil ik alle hulpverleners, begeleiders, we-
tenschappers, activisten en andere deskundigen bedanken die hun expertise en tijd ter beschikking hebben gesteld voor 
dit project. Zonder hen was deze methodiek niet tot stand gekomen. 

Last but not least zijn wij zeer verheugd u te kunnen informeren dat in januari 2017 een nieuw, Europees project van 
start zal gaan onder penvoerderschap van Safe Return partner HVO Querido, getiteld Safe!. In dit nieuwe tweejarig 
project, eveneens onder projectleiderschap van Trijntje Kootstra, zal een internationaal en intercultureel trainingspro-
gramma worden ontwikkeld rondom de Safe Future Methodiek, waarbij ook de Safe Future Methodiek inzake Kinderen 
zal worden opgenomen. Daarmee wordt beoogd om de methodiek zowel in Nederland als het buitenland breed toe-
gankelijk te maken. Het project wordt gefinancierd vanuit de Europese Unie (Asiel Migratie Integratie Fonds, AMIF). 
CoMensha is als partner nauw bij dit project betrokken.

Drs. Ina (H.R.) Hut, directeur-bestuurder CoMensha



4 Safe Future Methodiek inzake Kinderen

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding .............................................................................. 7

1.1  Ontwikkeling en toepassing van de Safe Future Methodiek inzake 
Kinderen ................................................................................................7

1.2 Waarom dit project? ................................................................................8
1.3 Doel en doelgroep  .................................................................................9
1.4 Inspiratiebronnen ....................................................................................9
1.5 Leeswijzer ............................................................................................10

Hoofdstuk 2 Waarom moet het belang van kinderen voorop staan als er 

een besluit wordt genomen over de toekomst van een gezin 

met verblijfsproblematiek? ....................................................11

2.1 De basis: het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind .........11
 •  Initiatiefwet Voortman en Kuiken .....................................................12
 •  Best Interests of the Child Model .....................................................13
2.2  Om hoeveel kinderen gaat het? .............................................................13
 •  Kinderen van asielzoekers .................................................................13
 •  Kinderen van slachtoffers van mensenhandel .....................................14
 •  Kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang.........................14
 •  Ongedocumenteerde kinderen .........................................................15
2.3  Hoe worden kinderen van cliënten met verblijfsproblematiek begeleid? .16
 •  Basismethodieken binnen de maatschappelijke en
    vrouwenopvang ................................................................................16
 •  Asielzoekerscentra (azc’s) en gezinslocaties (GL) ................................17
 •  De Vrolijkheid en het Nestmodel ......................................................19
2.4  Welke knelpunten worden er gesignaleerd in de begeleiding? ................19
 •  Verschillen in opvoedstijlen: ‘Nederlands’ opvoeden of
  vasthouden aan de eigen opvoedstijl? ................................................19
 •  Hechtingsproblematiek en het belang van goed (genoeg)
   ouderschap .......................................................................................21
 •  Gebrek aan kennis van taal en cultuur van het land van
   herkomst ..........................................................................................22
 •  Parentificatie en ondermijnd gezag van de ouder ..............................24
 •  Trauma’s en angst voor terugkeer bij ouder(s) en kinderen ................25
 •  Juridische status van ouder(s) en kinderen .........................................27
 •  Kinderen in het land van herkomst ...................................................28
 •  Ouders met een licht verstandelijke beperking ..................................29
 •  Risico op (herhaald) slachtofferschap ................................................30



Inhoudsopgave 5

2.5  Het bespreken van de toekomst, inclusief de optie van veilige 
terugkeer en re-integratie, met kinderen en hun ouders: is het 
mogelijk en zo ja, hoe? .........................................................................31

 •  Verantwoordelijkheid van de ouders of taak voor de
   begeleiders? ......................................................................................31
 •  Het gesprek aangaan: hoe en waar beginnen? ....................................34
 •  Veilige omgeving voor lastige gesprekken .........................................35
2.6  Wat is er nodig voor veilige terugkeer en re-integratie van kinderen? ....36
 •  Basiscondities ...................................................................................36
 •  In kaart brengen van het sociaal netwerk en veiligheid in het land
   van herkomst ....................................................................................38
 •  Het Best Interests of the Child Model: de BIC-Q .............................38
 •  Toepassing van het BIC-model binnen de Safe Future Methodiek 
  inzake Kinderen .................................................................................40
 •  Goed afscheid nemen .......................................................................41
2.7  Wanneer kan een kind niet terug? .........................................................42
 •  Basiscondities en het belang van de BIC-Q ......................................42
 •  Worteling in Nederland  ...................................................................43
 •  Specifieke omstandigheden van het kind ...........................................44
 •  Specifieke omstandigheden van de ouder ..........................................45
 •  Risico op (herhaald) slachtofferschap ................................................45
2.8  Wat gebeurt er in de (hulpverlenings)praktijk aan terugkeer van 

kinderen met hun ouders?  ...................................................................46
 •  Ervaringen met terugkeer uit het pilotproject Safe Return  ...............46
 •  Nationaliteit van ouder(s) en kinderen ..............................................46
 •  Het Kinderpardon ............................................................................48
 •  Beschikbaarheid van een terugkeerbudget: maakt het verschil? ..........49
2.9  Conclusies, aanbevelingen en doorkijkje naar de methodiek ..................50

Hoofdstuk 3 Safe Future Methodiek inzake Kinderen:

 de praktische toepassing .......................................................51

3.1  Inleiding ...............................................................................................51
3.2  Begeleiding in Nederland .....................................................................52
Stap 1   Eerste behoeften en veiligheid ..............................................................52
Stap 2 Eerste begeleidingsgesprekken en informatie .........................................52
Stap 3 Observatie van behoeften, wensen, krachten en hulpbronnen
  van het kind  ........................................................................................53
Stap 4 Actieplan voor korte termijn doelen .....................................................54



6 Safe Future Methodiek inzake Kinderen

Stap 5 Toekomstgesprek ..................................................................................54
 •  Communicatieschema: hoe wat wanneer bespreken met
   kinderen? .........................................................................................56
 •  Best Interests of the Child (BIC)-Model ...........................................57
 •  Veilige omgeving voor lastige gesprekken .........................................58
 •  Tot slot: kindgerichte informatie over het land van herkomst en 
  family tracing ...................................................................................58
Stap 6 Aanvullen actieplan voor korte termijndoelen .......................................59
Stap 7 Tussentijdse veranderingen en evaluatie .................................................59
Stap 8 Voorlopig besluitmoment  ....................................................................59
Stap 9  Terug naar het Actieplan korte termijn doelen ......................................60
3.3 Terugkeer voorbereiden ........................................................................60
Stap 10 Persoonlijk Actieplan Terugkeer ............................................................60
Stap 11  Update Risico Inventarisatie .................................................................61
Stap 12 Afscheid, overdracht, vertrek, ontvangst en monitoring  .........................62
3.4  Ondersteuning van re-integratie in het land van herkomst ....................63
Stap 1  Aandacht voor veiligheid en eerste levensbehoeften ..............................63
Stap 2  Juridische zaken  ...................................................................................64
Stap 3 Observatie van behoeften, wensen, krachten en hulpbronnen 
 van het kind .........................................................................................64
Stap 4  Doelen bepalen en een actieplan maken ................................................64
Stap 5  Versterken van persoonlijke en sociale hulpbronnen ..............................64
Stap 6  Monitoring ..........................................................................................64

Bijlagen Safe Future Methodiek inzake Kinderen

Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen ........................................................................66
Bijlage 2 Schema juridische positie van kinderen .................................................69
Bijlage 3  Communicatieschema: hoe wat wanneer met kinderen bespreken? ........70
Bijlage 4 Vragenlijst Belang van het kind en voorwaarden voor ontwikkeling 
 (BIC-Q, Kalverboer & Zijlstra, 2006) ....................................................71
Bijlage 5 Aanvulling Persoonlijk Actieplan Terugkeer voor Kinderen ...................82
Bijlage 6 Verwijzing naar verdere informatie, met name op juridisch gebied.........83
Colofon   .............................................................................................................88



Hoofdstuk 1 - Inleiding 7

Hoofdstuk 1  Inleiding

Indeling van dit hoofdstuk

1.1  Ontwikkeling en toepassing van de Safe Future Methodiek inzake Kinderen ....................................7
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1.3 Doel en doelgroep  ...........................................................................................................9

1.4 Inspiratiebronnen ............................................................................................................9

1.5 Leeswijzer .................................................................................................................. 10

1.1  Ontwikkeling en toepassing van de Safe Future Methodiek inzake Kinderen
De kern van het project Safe Future Methodiek inzake Kinderen -en de publicatie die u nu in handen heeft- is gevormd 
door gesprekken met hulpverleners en andere deskundigen uit het veld die op dagelijkse basis te maken hebben met 
gezinnen met verblijfsproblematiek. Hun ingebrachte expertise, deze ‘stem uit het veld’, is waar mogelijk aangevuld 
met interviews met cliënten en hun kinderen zelf. Samen vormen zij de basis van deze publicatie. Daarnaast heeft ter 
onderbouwing op bescheiden schaal literatuurstudie plaatsgevonden naar de positie van kinderen die met verblijfspro-
blematiek te maken hebben en mogelijke interventies die reeds zijn ontwikkeld. 

In totaal is met 62 hulpverleners en andere deskundigen gesproken, binnen de vrouwen- en maatschappelijke opvang, 
CoMensha, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), OBS voor 
asielzoekerskinderen De Verrekijker in Katwijk, de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid (De Vrolijkheid) 
in Katwijk, Defence for Children International (DCI), International Child Development Initiatives (ICDI), de Rijks-
universiteit Groningen, het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (Stichting LOS), Federatie Opvang, Pharos, 
Equator Foundation en Stichting Centrum ’45. Voor een volledig overzicht van de geïnterviewden wordt verwezen naar 
de geraadpleegde bronnen in bijlage 1.

Er is daarnaast in totaal met acht volwassen cliënten uit de maatschappelijke en vrouwenopvang gesproken die samen 
14 kinderen hadden, veelal van zeer jonge leeftijd. Ook is met één vijftienjarig meisje gesproken dat samen met haar 
moeder in de vrouwenopvang verbleef. In deze gesprekken kwamen zowel de belangen van de ouder als van het kind 
aan bod. Aangezien de meeste kinderen van deze cliënten jonger waren dan vier, was het niet mogelijk om apart met 
hen te spreken. Het is, ondanks verschillende pogingen, niet mogelijk gebleken om met cliënten binnen azc’s of ge-
zinslocaties te spreken. Ook binnen de maatschappelijke en vrouwenopvang kwamen de gesprekken niet gemakkelijk 
tot stand, omdat de meeste cliënten zeer terughoudend waren om over hun toekomst en die van hun kinderen te willen 
praten. Desalniettemin hebben de gevoerde gesprekken belangrijke extra input opgeleverd voor het ontwikkelen van 
de methodiek.

Een uitgebreide leesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de hierboven genoemde instellingen, heeft kritisch 
meegelezen met conceptversies van de publicatie en deze van feedback voorzien. De uiteindelijke publicatie is echter 
uitdrukkelijk onder verantwoordelijkheid van CoMensha tot stand gekomen als penvoerder van het project.

Het resultaat, de Safe Future Methodiek inzake Kinderen, kan ons inziens breed worden toegepast, niet alleen in de maat-
schappelijke en vrouwenopvang, maar ook binnen opvanginstellingen voor ongedocumenteerden of binnen azc’s en 
gezinslocaties. Het belangrijkste uitgangspunt van de methodiek is immers om het (belang van het) kind centraal te 
stellen, waar het ook verblijft. Wel dient een kanttekening worden gemaakt, aangezien de basismethodieken en ook de 
financiële middelen voor het begeleiden van kinderen niet op alle plekken hetzelfde zijn, of soms zelfs helemaal ontbre-
ken. Dit kan betekenen dat de methodiek op de ene plek gemakkelijker kan worden ingezet dan elders. 
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1.2 Waarom dit project?
Veel instellingen binnen de maatschappelijke of vrouwenopvang die buitenlandse slachtoffers van mensenhandel, hui-
selijk geweld of andere kwetsbare groepen zonder vaste verblijfsvergunning in huis hebben, worstelen met het gebrek 
aan toekomstperspectief van veel van deze cliënten. Vaak zijn de mogelijkheden voor een reguliere verblijfsvergunning 
beperkt, maar toch willen veel cliënten niet over hun toekomst praten, en zeker niet over een eventuele terugkeer naar 
het land van herkomst. Vaak wordt het onderwerp dan ook niet of pas heel laat in de begeleiding binnen de maat-
schappelijke of vrouwenopvang opgepakt. Cliënten kunnen zich hierdoor onvoldoende voorbereiden op een eventuele 
terugkeer en hulpverleners weten niet hoe ze dit onderwerp kunnen aansnijden. Ook ontbreekt het aan contacten met 
hulporganisaties voor terugkeer in binnen- en buitenland. Daardoor maken maar weinig cliënten gebruik van de moge-
lijkheden voor ondersteuning bij veilige terugkeer naar en re-integratie in het land van herkomst. Voor de cliënten zelf 
is vaak sprake van een uitzichtloze situatie. De opvang staat bij definitieve afwijzing van de verblijfsvergunning voor het 
ingewikkelde dilemma om het slachtoffer met eventuele kinderen uit de opvang te plaatsen of toch opvang te bieden 
zonder dat de kosten goed zijn gedekt. 

In antwoord op bovenstaand dilemma is binnen het Safe Return Project (2013–2014) een methodiek ontwikkeld en 
toegepast die een veilige toekomst bespreekbaar maakt vanaf het allereerste begin van de begeleiding, inclusief de optie 
van veilige terugkeer en re-integratie1. Deze methodiek, Safe Future genaamd, bouwt voort op het eerder door Pharos 
ontwikkelde instrumentarium Bewogen Terugkeer voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en ongedocumenteerden. De Safe 
Future Methodiek is daardoor breed inzetbaar, niet alleen binnen de maatschappelijke en vrouwenopvang, maar ook voor 
andere instellingen die werken met kwetsbare groepen met verblijfsproblematiek en hun kinderen. Naast de methodiek 
zelf is een uitgebreide sociale kaart ontwikkeld. Ook is onderzoek gedaan naar de toepassing van de methodiek in de 
betrokken opvanginstellingen. Zowel de methodiek als het veldonderzoek en bijbehorende filmpjes over terugkeer naar 
Bulgarije en Nigeria zijn te downloaden via de website van de penvoerder van het project, het Landelijk Coördinatie-
centrum Mensenhandel (CoMensha).2

De Safe Future Methodiek wordt als een doorbraak beschouwd, omdat het cliënten een nieuw perspectief biedt en hulp-
verleners handvatten geeft om een moeilijk onderwerp als terugkeer zo vroeg mogelijk bespreekbaar te maken. Veilig-
heid en het aanspreken van de eigen kracht van cliënten staan hierbij centraal. Daardoor is het mogelijk om de cliënt zo 
goed mogelijk te ondersteunen bij het nemen van een besluit over zijn/haar toekomst en die van eventuele kinderen. 

De Safe Future Methodiek vervult daarbij ook een brugfunctie tussen opvangorganisaties en terugkeerorganisaties in Ne-
derland en het land van herkomst. De kracht van de methodiek is om het bewustwordingsproces rondom de mogelijk-
heid van terugkeer zo vroeg mogelijk op gang te brengen, bij de cliënt, maar ook bij de hulpverlener. Cliënten worden 
vanaf het allereerste moment begeleid met de methodiek om een beslissing over hun toekomst te nemen, in een fase dat 
zij meestal nog legaal in Nederland verblijven. Cliënten die besluiten terug te keren naar het land van herkomst worden 
vroegtijdig in contact gebracht met terugkeerorganisaties die vervolgens het daadwerkelijke vertrek en de re-integratie 
voor hun rekening nemen. De cliënt wordt vanuit de opvang begeleid bij (de voorbereiding van) het vertrek.

Binnen de Safe Future Methodiek is de positie van kinderen nog onderbelicht. Tegelijkertijd bleek uit onderzoek tijdens 
het pilotproject dat bijna 40% van de cliënten kinderen had, in Nederland of het land van herkomst, en dat dit grote 
invloed heeft op het nemen van een beslissing over veilige terugkeer en re-integratie. Het aantal kinderen, hun sekse en 
leeftijd is daarbij niet apart geregistreerd, maar in de meeste gevallen waren de kinderen die bij hun ouders in de opvang 
in Nederland verbleven jonger dan 12 jaar.

Hulpverleners in het werkveld hebben dan ook aangegeven dat zij dringend behoefte hebben aan een verdiepingsslag 
van de Safe Future Methodiek inzake kinderen, om daarmee recht te doen aan de positie en het belang van deze kinderen. 
Wat betekent het voor het kind om terug te keren of te blijven, wat zijn de (juridische) (on)mogelijkheden, hoe is het 
kind geworteld in Nederland, kan het (opnieuw) aarden in het land van herkomst en wat is daarvoor nodig? Hoe kan de 

1 Het Safe Return project en de bijbehorende Safe Future Methodiek zijn ontwikkeld door CoMensha, Federatie Opvang, Pharos, 3 instellingen voor Categorale Opvang 

Slachtoffers Mensenhandel (COSM’s: HVO Querido, Stichting Humanitas, Jade Zorggroep), 3 instellingen voor vrouwenopvang (Blijf Groep, Moviera, Het Kopland), 

Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel (SRTV) en twee buitenlandse partners: Animus Association/La Strada uit Bulgarije en Committee for the Support of the 

Dignity of Women (COSUDOW) uit Nigeria

2  http://mensenhandel.nl/artikel/detail/safe-return1 [27-11-2016]
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hulpverlening zowel de ouder(s) als het kind hierbij begeleiden en welke handvatten hebben zij hiervoor nodig? Ook is 
het van groot belang dat met name oudere kinderen een eigen stem krijgen die het verdient om gehoord en gewogen 
te worden bij het nemen van een beslissing over terugkeer.

Met financiële steun van het Fonds Kinderpostzegels is daarom het project Safe Future Methodiek: Verdieping inzake Kin-
deren ontwikkeld, met als belangrijkste product de publicatie die u nu in handen heeft. 

1.3 Doel en doelgroep 
De primaire doelstelling van het project Safe Future Methodiek: Verdieping inzake Kinderen luidt als volgt:

“Verdieping van de Safe Future Methodiek inzake Kinderen, waarbij oog zal zijn voor de positie van kinderen bij het 
nemen van een beslissing over terugkeer en re-integratie en waar mogelijk kinderen actief zullen worden betrokken in het 
besluitvormingsproces” 

Als secundaire doelstelling kan het volgende worden opgemerkt:

“Door meer oog te hebben voor de positie van kinderen in het besluitvormingsproces rondom veilige terugkeer en re-integratie 
wordt beoogd om een bijdrage te leveren aan meer inzicht in de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de desbetreffende 
kinderen en hiervoor –indien noodzakelijk- aanvullende ondersteuning voor in te zetten”

Let wel: dit project richt zich specifiek op kinderen van cliënten met verblijfsproblematiek, niet op kinderen die zelf-
standig naar Nederland zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld minderjarige alleenstaande asielzoekers. Deze ‘kinderen van’ 
vormen vaak een vergeten groep. Zij komen mee met hun ouder(s) naar de opvang, maar de begeleiding richt zich vaak 
grotendeels op de ouder(s) en veel minder op het kind. Ook bij het bespreken van de toekomst gaat vaak de meeste 
aandacht uit naar de volwassenen. Binnen dit project vormen juist hun kinderen de belangrijkste doelgroep, omdat hun 
stem en hun belang centraal zouden moeten staan in het nemen van een beslissing over de toekomst, inclusief de optie 
van veilige terugkeer en re-integratie. Dit primaire belang van het kind is ook treffend verwoord in het Internationaal 
Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) dat in § 2.1 nader wordt toegelicht.

Een andere doelgroep van dit project wordt gevormd door alle hulpverleners en andere begeleiders die gezinnen met 
verblijfsproblematiek ondersteunen bij het nemen van een beslissing over hun toekomst. Het project beoogt om hen de 
nodige handvatten te geven om het belang van het kind hierin zwaar mee te laten wegen.

Tot slot kan ‘het bredere publiek’, inclusief beleidsmakers, als doelgroep worden aangemerkt, om ook hen te doordrin-
gen van het primaire belang van het kind bij het nemen van een besluit rondom verblijfsprocedures.

1.4 Inspiratiebronnen
Wij willen hierbij een aantal inspiratiebronnen voor de Safe Future Methodiek inzake Kinderen apart benoemen: 

• Allereerst de hulpverleners en andere deskundigen die hun bevlogenheid hebben ingebracht tijdens de inter-
views, evenals de cliënten die bereid waren om het gesprek aan te gaan over hun eigen toekomst en die van 
hun kinderen;

• Bewogen Terugkeer van Pharos: het instrumentarium om uitgeprocedeerde asielzoekers te ondersteunen bij te-
rugkeer naar het land van herkomst dat aan de basis lag van het ontwikkelen van de Safe Future Methodiek;

• De krachtgerichte benaderingen zoals die gehanteerd worden in de vrouwenopvang en maatschappelijke op-
vang. Voor volwassenen is dat respectievelijk Krachtwerk en Herstelwerk, voor kinderen is dat Veerkracht.3 

3  J. Wolf en C. Jansen, Krachtwerk, basismethodiek in de vrouwenopvang (Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg, UMC St. Radboud, Nijmegen 2011); J. Wolf. 

Herstelwerk, een krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen (Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg, Nijmegen 2012); N. Jongepier en M. van Vugt. 

Veerkracht. Methodisch kader voor het werken met kinderen in de vrouwenopvang (Federatie Opvang/Van Montfoort, Amersfoort/Woerden 2012); Netty Jongepier. 

Veerkracht. Methodisch werken met kinderen in de maatschappelijke opvang (Federatie Opvang/Van Montfoort, Amersfoort/Woerden 2013)
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 Deze op herstel gerichte methodieken vinden hun oorsprong in de krachtgerichte benadering van Rapp en 
Goscha4 en zijn naar de Nederlandse situatie vertaald door prof. Dr. Judith Wolf (Krachtwerk en Herstelwerk) 
en Netty Jongepier (Veerkracht);

• Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) dat op heldere wijze uiteenzet waarom het essen-
tieel is om het belang van het kind voorop te stellen bij alle zaken die hen aangaan; 

• Het Best Interests of the Child (BIC)-Model dat door wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen is 
ontwikkeld, geïnspireerd door het IVRK en gedragswetenschappelijke inzichten. Het BIC-Model toetst op 
stelselmatige wijze of het belang van het kind en zijn ontwikkeling gewaarborgd zijn, zowel in heden, verleden 
als toekomst, waar het kind zich ook bevindt;

• Tot slot een speciale vermelding voor het Utrechtse opvanghuis Fanga Musow (‘Krachtige Vrouwen’) dat al 
meer dan tien jaar tegen de stroom in opvang biedt aan ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen die 
nergens anders meer terecht kunnen. Hun werk en de wijze waarop zij de krachtgerichte methodieken speci-
aal hebben aangepast aan de situatie van deze vrouwen en kinderen vormen een belangrijke inspiratiebron!

1.5 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 aangegeven waarom het belang van kinderen voorop moet staan als er een 
besluit wordt genomen over de toekomst van een gezin met verblijfsproblematiek. Dit belang komt terug in het IVRK 
en het BIC-Model en is recent vertaald in een initiatiefwet die nu voor advies bij de Raad van State ligt. Het belang 
van kinderen wordt ook zeer indringend naar voren gebracht door de praktijkervaringen van de betrokken cliënten, 
hulpverleners en andere experts. Daarbij wordt ook kort ingegaan op wat er bekend is aan cijfers rondom kinderen van 
cliënten met verblijfsproblematiek, hoe zij worden begeleid en hoe de toekomst met hen en hun ouder(s) kan worden 
besproken. Het hoofdstuk geeft vervolgens aan wat er nodig is voor veilige terugkeer en re-integratie en ook wanneer 
dit niet mogelijk is, gevolgd door een kijkje in de praktijk rondom terugkeer van kinderen en hun ouders. Het hoofd-
stuk wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen op basis van de interviews met experts, de onderzochte 
literatuur en de meest recente initiatieven om het belang van het kind voorop te stellen bij het nemen van een besluit 
over zijn/haar toekomst.

In hoofdstuk 3 wordt de input uit hoofdstuk 2 vertaald naar praktische handvatten voor hulpverleners en andere bege-
leiders die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met gezinnen met verblijfsproblematiek. Daarbij wordt de inde-
ling van de oorspronkelijke Safe Future Methodiek grotendeels gevolgd, waarbij bij elke stap wordt aangegeven waarop 
specifiek moet worden gelet om het belang van het kind voorop te stellen. Hulpverleners en andere begeleiders die met 
de Safe Future Methodiek inzake Kinderen gaan werken, kunnen dit dan ook het beste doen met de oorspronkelijke Safe 
Future Methodiek ernaast. Per stap kunnen zij dan zien wat er (extra) nodig is voor kinderen. Getracht is om dubbeling 
zoveel mogelijk te voorkomen; informatie die al in de oorspronkelijke Safe Future Methodiek is opgenomen wordt in deze 
verdieping van de methodiek niet opnieuw beschreven.

4 C.A. Rapp en R.J. Goscha, The Strengths model, A Recovery-Oriented Approach to Mental Health (Oxford University Press, 2012)



Hoofdstuk 2 - Waarom moet het belang van kinderen voorop staan? 11

Hoofdstuk 2  

Waarom moet het belang van kinderen  voorop staan als 
er een besluit wordt genomen over de toekomst van een 
gezin met verblijfsproblematiek?

Indeling van dit hoofdstuk

2.1 De basis: het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind ............................................... 11

2.2  Om hoeveel kinderen gaat het? .......................................................................................... 13

2.3  Hoe worden kinderen van cliënten met verblijfsproblematiek begeleid? ............................................ 16

2.4  Welke knelpunten worden er gesignaleerd in de begeleiding? ....................................................... 19

2.5  Het bespreken van de toekomst, inclusief de optie van veilige terugkeer en re-integratie, met kinderen 

 en hun ouders: is het mogelijk en zo ja, hoe? ......................................................................... 31

2.6  Wat is er nodig voor veilige terugkeer en re-integratie van kinderen? .............................................. 36

2.7  Wanneer kan een kind niet terug? ...................................................................................... 42

2.8  Wat gebeurt er in de (hulpverlenings)praktijk aan terugkeer van kinderen met hun ouders? .................. 46

2.9  Conclusies, aanbevelingen en doorkijkje naar de methodiek ........................................................ 50

2.1 De basis: het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind
Kinderen hebben rechten en deze rechten staan in het VN-Kinderrechtenverdrag, voluit: het Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind (afgekort tot IVRK). Het IVRK bundelt alle rechten van kinderen in één verdrag: 
politieke, burgerlijke, economische, culturele en sociale rechten. Het IVRK is vernieuwend, omdat hierin voor het eerst 
klassieke vrijheidsrechten voor kinderen worden geïntroduceerd, zoals de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gods-
dienst, vrijheid van vereniging en vergadering, kortom de participatierechten. Hiermee wordt onderstreept dat het van 
belang is waarde te hechten aan wat kinderen te zeggen hebben. 5  

Een aantal artikelen in het IVRK is van bijzonder belang voor kinderen van cliënten met verblijfsproblematiek. Artikel 3 
van het verdrag vormt hierin de basis, omdat het aangeeft dat het zwaar meewegen van het belang van kinderen voorop 
moet staan bij alle maatregelen die hen aangaan. Dit geldt zeker ook als het gaat om het nemen van een besluit rondom 
hun toekomst en eventuele veilige terugkeer en re-integratie. Ook een aantal andere artikelen zijn in het bijzonder van 
belang voor kinderen zonder vaste verblijfsstatus, zoals het recht op leven en ontwikkeling (art. 6), het recht op gezins-
leven  (art. 9 en 10), het recht om gehoord te worden (art. 12)6, de plicht van ouders om hun verantwoordelijkheid te 
nemen in de opvoeding en om bij alles wat ze doen rekening te houden met de belangen van hun kind (art. 18), het 
recht op een goede levensstandaard en goed onderwijs (art. 27 t/m 29), het recht om beschermd te worden tegen mis-
bruik en uitbuiting, het recht op hulp als ze toch slachtoffer zijn geworden (art. 35, 36 en 39) en tot slot het recht om 
alleen in zeer uitzonderlijke situaties en dan alleen gedurende korte tijd opgesloten te worden (art. 37):

Artikel 3 Belang van het kind 
Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De overheid moet het welzijn van alle 
kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen voor de zorg en bescherming van kinderen.

5 Bron: https://www.defenceforchildren.nl/p/152/2838/vn-kinderrechtenverdrag [11-11-2016]

6 Het recht om gehoord te worden, ook in migratie- en asielprocedures, wordt nog extra onderstreept in: United Nations Committee on the Rights of the Child.  

General comment No. 12 (2009). The right of the child to be heard (CRC/C/GC/12 2009) 27
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Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling 
Ieder kind heeft het recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind. 

Artikel 9 Scheiding kind en ouders 
Het kind heeft recht om bij de ouders te leven en op omgang met beide ouders als het kind van een of beide ouders gescheiden is, 
tenzij dit niet in zijn of haar belang is. In procedures hierover moet naar de mening van kinderen en ouders worden geluisterd. 

Artikel 10 Gezinshereniging 
Ieder kind heeft recht om herenigd te worden met zijn of haar ouder(s) als het kind en de ouder(s) niet in hetzelfde land wonen. 
Aanvragen hiervoor moet de overheid met welwillendheid, menselijkheid en spoed behandelen. Het kind dat in een ander land dan 
zijn of haar ouder(s) verblijft, heeft recht op rechtstreeks en regelmatig contact met die ouder(s). 

Artikel 12 Participatie en hoorrecht 
Het kind heeft recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. De overheid zorgt ervoor dat het 
kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures. 

Artikel 18 Verantwoordelijkheden van ouders 
Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het kind staat hierbij voorop. De overheid 
respecteert de eerste verantwoordelijkheid van ouders en voogden, geeft hen ondersteuning en creëert voorzieningen voor de zorg van 
kinderen, ook voor kinderopvang als de ouders werken. 

Artikel 27 Levensstandaard 
Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en 
maatschappelijke ontwikkeling. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de levensomstandigheden van het kind maar de over-
heid moet hen hierbij helpen door bijstand en ondersteuning zodat het kind op het minst voldoende eten en kleding en adequate 
huisvesting heeft. 

Artikel 28 en 29 Onderwijs(doelstellingen) 
Het kind heeft recht op onderwijs (…) dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor mensenrechten en voor de eigen 
culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van andere landen (…). 

Artikel 35 en 36 Handel in kinderen en Andere vormen van uitbuiting
Het kind heeft recht op bescherming tegen ontvoering en mensenhandel. (…) Het kind heeft recht op bescherming tegen alle andere 
vormen van uitbuiting die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind. 

Artikel 37 Kinderen in detentie 
(…) Opsluiting van een kind mag alleen als uiterste maatregel en dan zo kort mogelijk. Als een kind wordt opgesloten, moet de 
rechter zo snel mogelijk beslissen of dat mag. Het kind heeft daarbij recht op juridische steun. Kinderen mogen niet samen met vol-
wassenen opgesloten worden. Alle kinderen in detentie hebben recht op een menswaardige behandeling en op contact met hun familie. 
Voorbehoud: in Nederland kan op kinderen vanaf zestien jaar het volwassenenstrafrecht worden toegepast. 

Artikel 39 Bijzondere zorg voor slachtoffers 
Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of van uitbuiting, misbruik, foltering of een andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing heeft recht op bijzondere zorg - in een omgeving die goed is voor het zelfrespect, de gezondheid en de 
waardigheid van het kind - om te herstellen en te herintegreren in de samenleving. 

Voor een overzicht van alle artikelen in het IVRK: https://www.defenceforchildren.nl/p/152/2838/vn-kinderrechtenverdrag

Initiatiefwet Voortman en Kuiken

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is eind 1989 aanvaard door de Verenigde Naties en op 6 
februari 1995 in Nederland in werking getreden. Het verdrag is in bijna overal in de Nederlandse wetgeving verankerd, 
maar dit geldt niet voor de vreemdelingenwetgeving. In beslissingen op een verblijfsaanvraag geeft de Immigratie en 
Naturalisatie Dienst (IND) weliswaar in sommige zaken aan dat er rekening is gehouden met het belang van het kind, 
maar de wijze waarop wordt niet op individueel niveau inzichtelijk gemaakt en is daarmee niet goed te toetsen. Daarom 
hebben Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) in september 2016 een initiatiefwet7 ingediend 
om dit hiaat in de Vreemdelingenwet 2000 op te vullen. Zij willen daarbij een extra artikel laten opnemen, gebaseerd 
op artikel 3 uit het IVRK, dat expliciet aangeeft dat het belang van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die 
kinderen aangaan. In hun toelichting op de initiatiefwet geven zij aan waar deze wetsaanpassing op neer komt: ‘[E]en 

7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 541, nr. 2
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verzoek van een minderjarige vreemdeling dan wel van een ouder van de minderjarige vreemdeling om een verblijfsvergunning [wordt] 
in principe (…) ingewilligd indien de belangen van het kind ernstig worden bedreigd bij afwijzing van dat verzoek.’8 Het verzoek 
kan worden afgewezen als het algemeen (staats)belang zwaarder weegt, maar de IND moet dan wel op individueel ni-
veau beargumenteren waarom dit zo is. Het algemeen belang dient alleen zwaarder te wegen als het bijvoorbeeld gaat 
om het voortbestaan van of gevaar voor de Nederlandse staat, bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid 
of internationale betrekkingen.9 

De indieners beroepen zich onder andere op het VN-Kinderrechtencomité dat zich in 2013 heeft uitgesproken over 
artikel 3 van het IVRK, waarbij het aangeeft dat het belang van het kind de primaire overweging moet zijn van het 
overheidsbeleid als het om zaken gaat die kinderen aangaan. Indien een besluit wordt genomen dat niet in het beste 
belang van het kind is, moet expliciet worden toegelicht waarom een andere belang zwaarder woog10. 

Een dergelijk general comment van het VN-Kinderrechtencomité heeft geen rechtstreeks juridische werking, maar wordt 
juridisch en politiek wel als zeer invloedrijk beschouwd. Ook in 2015 heeft het VN-comité zijn zorgen uitgesproken 
over voortgang op dit terrein en de Nederlandse staat aangespoord om het belang van het kind centraal te stellen bij 
alle maatregelen die hen aangaan. Het afwegen van het belang van het kind in asielprocedures wordt daarbij specifiek 
genoemd.11

Het voorstel tot wetswijziging van Voortman en Kuiken ligt momenteel12 voor advies bij de Raad van State.

Best Interests of the Child Model

Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) is ook de inspiratiebron geweest voor het Best Interests 
of the Child Model13, waarin een aantal universele basiscondities is vastgesteld voor de gezonde ontwikkeling van een 
kind, in heden, verleden en toekomst. In § 2.6 (‘Wat is er nodig voor veilige terugkeer en re-integratie van kinderen?’) 
en § 2.7 (‘Wanneer kan een kind niet terug?’) wordt hierop nader ingegaan.

2.2 Om hoeveel kinderen gaat het?
Allereerst moet gesteld worden dat het –met uitzondering van asielzoekerskinderen die nog in de opvang verblijven- 
niet mogelijk is gebleken om ‘harde’ cijfers boven water te krijgen over het aantal kinderen van cliënten met verblijfs-
problematiek. Deze paragraaf gaat dan ook in op enkele voorzichtige schattingen vanuit het veld en literatuuronderzoek. 
Nader (wetenschappelijk) onderzoek naar de omvang van deze groep en hun behoeften is dringend gewenst, vooral 
gelet op de kwetsbare positie van deze kinderen.

Kinderen van asielzoekers

Op 1 november 2016 woonden 9.092 minderjarigen in de reguliere asielopvang en noodopvang op een totaal van 
30.163 asielzoekers. Bijna één op de drie asielzoekers is dus een kind. Hiervan zijn 1.329 kinderen alleen naar Nederland 
gekomen; de overige 7.763 kinderen verblijven met hun ouder(s) of andere familieleden in de opvang14. Iets meer dan 
1.000 van deze kinderen wonen met hun ouders binnen de zogenaamde Gezinslocaties. In 2011 heeft het Europees 
Comité voor Sociale Rechten bepaald dat uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen niet op straat gezet 
mochten worden. 15  Daarna zijn de Gezinslocaties door het COA ingesteld voor ouders met kinderen tot 18 jaar van 
wie de asielaanvraag is afgewezen. Volgens gegevens van het COA en Defence for Children verbleven hier in september 
2014 2.050 personen, waarvan 1.080 kinderen.16 Op 1 januari 2016 waren dit nog 1.890 mensen, waarbij het aantal 
kinderen niet apart is weergegeven.17 

8 TK, 34 541, nr. 3, p. 8

9 Ibidem, p. 10

10 CRC/C/GC/14 United Nations Committee on the Rights of the Child. General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary consideration (art. 3, para. 1) (2013), 20

11 CRC/C/NDL/C0/4 Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the fourth periodic report of the Netherlands (2015), 6 en 12-13

12 Ten tijde van voltooiing van deze publicatie, te weten 24 december 2016

13 M.E. Kalverboer en A.E. Zijlstra, Het belang van het kind in het Nederlands recht: Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief (Amsterdam 2006)

14 Bron: https://www.coa.nl/nl/over-coa/bezetting/personen-in-de-opvang-uitgesplitst-naar-leeftijd-en-land-van-herkomst [05-11-2016]

15 Bron: https://www.defenceforchildren.nl/p/21/1791/mo89-mc21/mo8-cg%7ctxt=*ecsr*[29-11-2016]

16 Jaarbericht Kinderrechten (zie https://www.defenceforchildren.nl/images/68/4572.pdf ), 26 

17 Ministerie van Veiligheid en Justitie. Rapportage Vreemdelingenketen. Periode januari – december 2015 (Den Haag april 2016), 45
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Kinderen van slachtoffers van mensenhandel

Volgens de cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen die zijn gebaseerd 
op de registraties van CoMensha, zijn er in tussen 2011 en 201518 7.252 mogelijke slachtoffers van mensenhandel ge-
registreerd, waarvan 5.044 buitenlandse slachtoffers (bij 86 slachtoffers kon de nationaliteit niet worden vastgesteld; de 
overige 2.122 hadden de Nederlandse nationaliteit). De Nationaal Rapporteur geeft daarbij aan dat het werkelijke aantal 
slachtoffers naar alle waarschijnlijkheid veel hoger ligt, omdat lang niet alle slachtoffers worden geregistreerd of op een 
andere manier in beeld zijn.19 Er wordt niet apart bijgehouden hoeveel kinderen deze slachtoffers hebben, in Nederland 
of in het land van herkomst. Uit het veldonderzoek dat aan het Safe Return project was verbonden, bleek echter dat 39% 
van de 343 onderzochte cliënten in de opvang (vrouwenopvang en categorale opvang voor slachtoffers van mensenhan-
del) kinderen had, in Nederland of in het land van herkomst. Van deze cliënten was 90% slachtoffer van mensenhandel 
en 10% slachtoffer van huiselijk geweld.20 Het gaat hierbij om de periode mei 2013 t/m juni 2014.

CoMensha heeft eind 2016 op grond van haar database onderzoek gedaan naar het aantal slachtoffers van mensenhandel 
met kinderen over de periode 2014 t/m juni 2016. Uit deze cijfers blijkt dat 10 - 12% van alle slachtoffers die worden 
aangemeld kinderen heeft, in Nederland of in het land van herkomst. In totaal gaat het om 377 ouders gedurende deze 
periode die samen minstens 560 kinderen hebben. Op een enkel geval na gaat het allemaal om slachtoffers met een 
andere nationaliteit dan de Nederlandse. 21 Daarbij wordt opgemerkt dat ingeschat wordt dat het daadwerkelijke aantal 
slachtoffers met kinderen (veel) hoger ligt. Immers, lang niet alle slachtoffers van mensenhandel worden aangemeld bij 
CoMensha en voor de slachtoffers die wel worden aangemeld geldt dat hun kinderen niet altijd (volledig) worden gere-
gistreerd. De prioriteit bij de aanmelding ligt meestal bij het organiseren van opvang en hulpverlening voor de ouder(s) 
en met name het aantal kinderen dat is achtergebleven in het land van herkomst wordt vaak niet geregistreerd. Ook 
ontbreekt vaak informatie over de kinderen die wel gemeld zijn, zoals bijvoorbeeld hun geboortejaar.

Wat verder in de cijfers van CoMensha opvalt is dat de meeste slachtoffers die met kinderen in Nederland verblijven -en 
die door CoMensha zijn geregistreerd- in de opvang terecht komen. In 2014 gaat het om 67% van de ouders met kin-
deren in Nederland en in 2015 om bijna 60%. Voor 2016 is deze inschatting nog niet te maken op basis van de gegevens. 
Verder valt op dat verreweg de meeste kinderen heel jong zijn, onder de 5 jaar, waarbij het aantal baby’s zeer hoog is.22

Kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang

Circa 4.300 kinderen komen op jaarbasis samen met hun ouder(s) in de vrouwenopvang terecht en circa 3.000 kinde-
ren in de maatschappelijke opvang23. Er wordt echter niet apart geregistreerd op verblijfsproblematiek, zodat het niet 
mogelijk is om exact aan te geven hoeveel kinderen samen met hun ouder(s) hiermee te maken hebben. Ook is de na-
tionaliteit van cliënten niet altijd bekend, bijvoorbeeld omdat zij slechts kort telefonisch contact met de opvang hadden. 
Het Branchebeeld 200924 van de Federatie Opvang biedt wel enig inzicht in mogelijke verblijfsproblematiek, omdat het 
de nationaliteit van de cliënten gedurende dat jaar uitsplitst. De maatschappelijke opvang telde in 2009 ruim 50.500 
volwassen cliënten, waarvan naar schatting 4.129 een niet-westerse nationaliteit hadden (8,2%) en 2.155 cliënten een 
andere westerse nationaliteit dan de Nederlandse (4,3%). Binnen de vrouwenopvang werden in 2009 14.52625 volwassen 
cliënten begeleid, waarvan 2.729 een niet-westerse nationaliteit hadden (18,8%) en 581 een niet-Nederlandse westerse 
nationaliteit (4%).

Op basis van deze cijfers uit 2009 kan wel een voorzichtige poging worden gewaagd om het aantal kinderen in te 
schatten dat mogelijk met verblijfsproblematiek te maken heeft binnen de maatschappelijke of vrouwenopvang. Het 
is namelijk wel bekend dat er in 2009 1.797 kinderen mee zijn gekomen met hun ouder(s) naar de maatschappelijke 

18 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Monitor mensenhandel. Cijfers mogelijke slachtoffers 2011-2015 (2016), 16, 27

19 Nationaal Rapporteur, Monitor Mensenhandel 2011-2015, 7

20 Trijntje Kootstra. Safe Safe Return and Reintegration for Victims of Trafficking and Victims of Domestic Violence Facing Residency Problems. Overview of the results of the Safe Return 

project 2013 – 2014 and field research on the data collected from all the cases involved, with focus on the decision making process of the victims to stay in the Netherlands or return to 

the country of origin and the factors influencing this decision (Federatie Opvang, Amersfoort 2014), 30

21 CoMensha. Rapportage. Kinderen van slachtoffers mensenhandel 1 januari 2014 t/m 30 juni 2016 (Amersfoort, 2016-3, 20 december 2016) 1-2

22 CoMensha. Rapportage. Kinderen van slachtoffers van mensenhandel (2016) 5-8

23 Marjon Donkers, Veilige Toekomst. Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang (Federatie Opvang, Werkgroep Veilige Toekomst, Stichting Kinderpostzegels Ne-

derland, Amersfoort oktober 2015), 5

24 Federatie Opvang. Branchebeeld 2009 (Amersfoort 2011), 6-9

25 Het lijkt er op dat er in dit Branchebeeld een kleine rekenfout is gemaakt, omdat het aantal cliënten in de bijgevoegde tabellen uitkomt op 14.526 in plaats van de 

14.259 die in de tekst staan gemeld. Procentueel komt het aantal niet-westerse cliënten wel overeen met wat in de tekst genoemd wordt.
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opvang, ofwel gemiddeld 3,6% van de 50.500 volwassen cliënten had kinderen bij zich. Vertaald naar 4.129 cliënten 
met een niet-westerse nationaliteit in de maatschappelijke opvang zou het dan om 149 kinderen kunnen gaan en bij 
de 2.155 cliënten met een andere westerse nationaliteit dan de Nederlandse om 78 kinderen. In de vrouwenopvang 
werden in 2009 3.717 kinderen meegenomen, ofwel gemiddeld 25,6% van de 14.526 cliënten had kinderen bij zich. 
Vertaald naar 2.729 cliënten met een niet-westerse nationaliteit zou het dan kunnen gaan om gemiddeld 699 kinderen 
en bij de 581 cliënten met een andere westerse nationaliteit dan de Nederlandse om 149 kinderen. In totaal zou het in 
deze voorzichtige schatting in 2009 in de maatschappelijke en vrouwenopvang dan kunnen gaan om gemiddeld zo’n 
1.075 kinderen met mogelijke verblijfsproblematiek. Wel dient te worden opgemerkt dat vrouwen (en daarmee ook hun 
kinderen) met een tijdelijke verblijfsvergunning onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een reguliere 
verblijfsvergunning indien zij aannemelijk kunnen maken dat zij het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. In 
de jaren na 2009 is het aantal kinderen binnen de maatschappelijke opvang overigens bijna verdubbeld.26 

De Federatie Opvang beschikt niet over recentere gegevens rondom nationaliteit van cliënten en hun kinderen. Des-
gevraagd geeft een vertegenwoordiger van de Federatie Opvang wel aan dat hij de indruk heeft dat er een stijging is 
van het aantal cliënten met verblijfsproblematiek en dat het bij (bijna) alle 20 instellingen voor vrouwenopvang een rol 
speelt.27 Aanvullend onderzoek zou nodig zijn om een beter beeld te krijgen van het aantal kinderen binnen de maat-
schappelijke en vrouwenopvang verblijfsproblematiek.

Ongedocumenteerde kinderen

Volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet moet iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, ongeacht de reden 
en de verblijfsduur, een geldig visum of een verblijfsvergunning hebben om in Nederland legaal te kunnen verblijven. 
Volgens de gangbare definitie is iedereen die langer dan drie maanden in Nederland verblijft zonder een geldige ver-
blijfsvergunning ‘illegaal’ ofwel ongedocumenteerd. Tot deze groep behoren onder meer afgewezen asielzoekers, illegale 
arbeidsmigranten en mensen die zich hier bij hun familie hebben gevoegd, terwijl ze geen (recht op een) verblijfsver-
gunning hebben.28 

Onderzoek van het WODC uit 201529 gaat uit van bijna 42.000 ongedocumenteerde vreemdelingen in 2009 en iets 
meer dan 35.000 in 2012-2013. Naar schatting is circa 29% van hen vrouw, ofwel iets meer dan 10.000 vrouwen. Het 
WODC rapport maakt voor 2012 - 2013 ook een schatting van het aantal schoolgaande kinderen tussen de 12 en 18 
jaar, nl. 1.828 (ca. 5%). Over jongere kinderen wordt niets vermeld. Voor de schatting is gebruikt gemaakt van gegevens 
over staande houdingen en aanhoudingen van illegale vreemdelingen uit de registratiesystemen van de politie. Uit de 
cijfers van het WODC wordt niet geheel duidelijk of in deze schatting ook de uitgeprocedeerde asielzoekers worden 
meegeteld die met hun gezinnen in gezinslocaties verblijven, maar bestudering van het rapport lijkt er op te duiden dat 
dit niet het geval is, aangezien de omvang van deze groep immers wél bekend is bij de overheid.

Daarnaast zijn er cijfers uit 2015 van het Zorginstituut Nederland30 dat aangeeft dat zij op jaarbasis de medische kos-
ten vergoedt van iets meer dan 7.000 ongedocumenteerden, waarvan ongeveer 140 kinderen. Bij deze zogenaamde 
‘apotheekvergoedingen’ gaat het niet om gezinnen die in gezinslocaties verblijven, aangezien zij binnen de opvang een 
beroep kunnen doen op medisch noodzakelijke zorg. 

Verder kwam in een onderzoek in Utrecht naar ongedocumenteerde kinderen31 nadrukkelijk naar voren hoe moeilijk 
het was om voldoende ongedocumenteerde kinderen te vinden die bereid waren om mee te werken aan het onderzoek. 
Enerzijds werd dit geweten aan een ‘beschermjas’ van intermediairs rondom de kinderen, zoals scholen en hulpverle-
ningsinstanties die deze kinderen in de anonimiteit wilden houden, evenals personele krapte en tijdsgebrek om aan 
het onderzoek mee te werken. Daarnaast gaven respondenten uit dit onderzoek echter ook aan te betwijfelen of er in 
Utrecht grote aantallen ongedocumenteerde kinderen zouden wonen. Door de afdeling onderwijs van de gemeente 

26 Donkers, Veilige Toekomst, 5
27 Federatie Opvang. De opvang in 2013. Cijfers 2012 en 2013, versie 0.1 december 2014 (Amersfoort 2014); e-mailcorrespondentie met Johan Gortworst, Federatie Op-

vang, 02-11-2015

28 Bron: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/ongedocumenteerden [26-11-2016]

29 Peter G.M. van der Heijden, Maarten Cruyff en Ger H.C. van Gils, Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012-2013 (WODC, Ministerie van Vei-

ligheid en Justitie, Utrecht 2015), ii, 25-26

30 Zorginstituut Nederland. 9e Monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen (Volgnummer 2015074319, 8 oktober 2015 z.p.), 12

31 Mayke Kromhout e.a., Kinderen buiten beeld. Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen (Hogeschool Utrecht, Defence for Children, Lan-

delijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) 2014 z.p.), 49
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Utrecht werd aangegeven dat 45 ongedocumenteerde Utrechtse kinderen onderwijs volgden. Hier zaten waarschijnlijk 
ook enkele kinderen uit Oost-Europese EU-landen tussen die wel recht hebben op verblijf, maar niet formeel waren 
geregistreerd bij de gemeente.

Verschillende bronnen uit het veld geven aan dat de cijfers van het WODC en het Zorginstituut waarschijnlijk iets aan 
de lage kant zijn, omdat enerzijds niet alle ongedocumenteerde gezinnen gebruik maken van ‘apotheekvergoedingen’ en 
anderzijds het WODC alleen een schatting maakt van oudere kinderen. Uitgaande van de schatting van het WODC van 
circa 10.000 ongedocumenteerde vrouwen in Nederland, zou een maximum van 3.000 ongedocumenteerde kinderen 
verdedigbaar kunnen zijn, met de kanttekening dat er helaas onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is om dit aantal 
met zekerheid vast te stellen. Het verdient dan ook aanbeveling om hier nader onderzoek naar te doen, zeker gezien de 
extreem kwetsbare positie van deze kinderen.

2.3 Hoe worden kinderen van cliënten met verblijfsproblematiek begeleid?

Basismethodieken binnen de maatschappelijke en vrouwenopvang

In het kader van het Safe Future Kinderen project zijn focusgroepdiscussies gehouden met hulpverleners van instellingen 
voor maatschappelijke opvang (HVO Querido, Stichting Humanitas, Jade Zorggroep en Stichting De Tussenvoorzie-
ning), vrouwenopvang (Blijf Groep, Moviera, Het Kopland, Kadera, Kwintes, Fier Fryslân) en de opvang voor ongedo-
cumenteerde vrouwen en hun kinderen in Utrecht, Fanga Musow. Ook zijn interviews afgenomen met gespecialiseerde 
instellingen zoals Equator Foundation en Stichting Centrum ’45.

Binnen de geïnterviewde instellingen voor vrouwenopvang, op Fier Fryslân na, wordt met Krachtwerk voor volwassenen 
gewerkt en met Veerkracht voor kinderen. Binnen de maatschappelijke opvang wordt gebruik gemaakt van Herstelwerk 
en Veerkracht. Krachtwerk, Herstelwerk en Veerkracht gaan alle uit van de innerlijke krachtbronnen van de volwassene en het 
kind en het vermogen om te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen. Er wordt daarbij zoveel mogelijk 
systemisch gewerkt, door het hele gezin bij de begeleiding te betrekken, indien mogelijk. Veiligheid staat daarbij voorop, 
ontwikkeling staat centraal en de ouder wordt ondersteund in zijn/haar opvoedingsrol.32

De intensiteit van het gebruik van deze basismethodieken varieert wel, evenals de mogelijkheden om gespecialiseerde 
gezinsbegeleiders in te zetten. Binnen de vrouwenopvang zijn die er (nog) wel, ook al spreken verschillende geïn-
terviewden hun zorgen uit of dit ook in de toekomst gewaarborgd kan blijven. Binnen de vrouwenopvang zijn ook 
orthopedagogen en psychologen werkzaam. De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) is een 
sobere voorziening, waarbinnen geen apart kinderwerk en opvoedingsondersteuning is voorzien. Een organisatie als 
HVO Querido zet echter wel vanuit andere middelen gezinsbegeleiders in voor de begeleiding. Ook andere instellingen 
voor maatschappelijke opvang hebben over het algemeen geen gespecialiseerde gezinsbegeleiders in dienst. Dit heeft 
deels een inhoudelijke achtergrond, omdat van oudsher de vrouwenopvang gespecialiseerd is in de begeleiding van 
kinderen, maar het heeft ook een financiële reden, omdat de zorg voor kinderen veelal niet (apart) wordt gefinancierd. 
Alleen de COSM’s krijgen een ‘halve cliëntplaats’ vergoed voor de opname van een kind. In de vrouwenopvang ligt 
de vergoeding per cliënt wel hoger dan in de maatschappelijke opvang, waarbij rekening wordt gehouden met de zorg 
voor meegebrachte kinderen. 

HVO Querido en Stichting Humanitas geven verder aan dat Veerkracht voor hen beperkt bruikbaar is binnen de COSM’s, 
omdat het hier veelal om korte termijn crisisopvang gaat en de meeste kinderen bovendien meestal jonger zijn dan twee 
jaar. De vrouwenopvang kan Veerkracht wel in zijn geheel inzetten en ontwikkelt bijvoorbeeld na de eerste analysefase 
een gezinsplan voor zowel ouder(s) en kinderen. Binnen de vrouwenopvang worden ook aparte ‘kind-intakes’ gedaan, 
met de moeder of met het kind zelf als het al wat ouder is. Kinderen worden ook geobserveerd bij opname, bijvoorbeeld 
met behulp van de KIPPPI33 vragenlijsten die psychosociale problemen al vanaf de babyleeftijd bij kinderen kunnen 
signaleren. Indien nodig kan daarna behandeling worden ingezet, waarbij de ouders zoveel mogelijk worden betrokken.

32 Jongepier. Veerkracht in de maatschappelijke opvang (2013), 9-10

33 http://www.kipppi.nl [07-11-2016]
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Fanga Musow geeft aan dat er een apart mentoraat is voor de begeleiding van kinderen. Zij werken met een eigen, 
aangepaste versie van Veerkracht34 om recht te doen aan de onzekere verblijfsstatus van hun cliënten en de bescheiden 
middelen die zij ter beschikking hebben. Fanga Musow beschikt voor een dagdeel in de week over een orthopedagoog.

HVO Querido, Stichting Humanitas Rotterdam, Jade Zorggroep, Blijf Groep, Moviera en Het Kopland werken daar-
naast als oorspronkelijke Safe Return partners allemaal met de Safe Future Methodiek voor volwassenen om cliënten met 
verblijfsproblematiek te begeleiden. Dit geldt in mindere mate ook voor Kadera en Kwintes, die aangeven graag aan-
vullende training met betrekking tot de methodiek te willen ontvangen. Om de toekomst van cliënten bespreekbaar te 
maken werkt Kwintes ook met de methodiek Beschermjassen35. Deze interculturele methodiek richt zich op het bieden 
van bescherming om veiligheid en verbinding te realiseren. Jade Zorggroep werkt bij minderjarige cliënten (allemaal 
slachtoffers van mensenhandel tussen de 13 en 18 die in de Beschermde Opvang wonen) niet met de Safe Future Me-
thodiek, maar met een driefasen model36, waarbij enerzijds de relatie tussen kind en begeleider centraal staat, gericht op 
de leefwereld van het kind, en anderzijds het versterken van de competenties van het kind. Er wordt (nog) niet met de 
Safe Future Methodiek gewerkt bij deze jongeren, maar het zou volgens de gesprekspartners wel wenselijk zijn om dat te 
doen omdat het heel duidelijk ook de toekomst van de jongeren bespreekbaar maakt.

Fier Fryslân, een instelling voor vrouwenopvang in het noorden van het land, werkt als enige vrouwenopvang niet met 
Krachtwerk en Veerkracht, maar met een eigen systeemgerichte benadering van volwassenen en kinderen. Ook heeft Fier 
een eigen ‘Kinder- en Jeugdtraumacentrum’. Voor cliënten met verblijfsproblematiek maken zij gebruik van richtlijnen 
die zijn ontwikkeld binnen het in 2014 afgeronde HOME project gericht op veilige terugkeer van slachtoffers van men-
senhandel.37 De richtlijnen gaan in op de verschillende fasen die een cliënt doorloopt vanaf het begin van de begeleiding 
tot en met eventuele terugkeer en re-integratie. Kinderen worden hierin niet apart benoemd. 

Bijna alle gesprekspartners geven aan dat de positie van kinderen nog steeds onderbelicht is binnen de opvang, ondanks 
de inzet van Veerkracht en andere methodieken. De meeste aandacht gaat toch uit naar de volwassen cliënt. Verschillende 
instellingen melden wel de mogelijkheid van crèches voor de ouders en opvoedondersteuning, het laatste vaak pas als 
er problemen worden gesignaleerd. Ook kan naar specialistische hulp worden verwezen, indien nodig. Bij sommige 
instellingen verloopt dit heel vlot, anderen geven aan dat het niet altijd eenvoudig is om gespecialiseerde zorg te reali-
seren voor cliënten met verblijfsproblematiek en hun kinderen. Op papier hebben zij recht op hulp, maar in de praktijk 
betekent het vaak veel extra rompslomp. Dit geldt zeker voor de kinderen die bij Fanga Musow worden opgenomen, 
gelet op hun ongedocumenteerde status. 

Als het nodig is, wordt er ook melding gemaakt van mishandeling of verwaarlozing bij Veilig Thuis. Soms wordt een kind 
onder toezicht geplaatst, maar dat komt niet vaak voor. Er wordt één geval benoemd waarbij de moeder uit de opvang 
verdween, omdat haar kinderen uit huis zouden worden geplaatst. 

Asielzoekerscentra (azc’s) en gezinslocaties (GL)

In het kader van het Safe Future Kinderen project zijn twee asielzoekerscentra bezocht, in Den Helder en Katwijk. Op 
beide locaties is ook een gezinslocatie gevestigd voor uitgeprocedeerde asielzoekers en hun kinderen. Daarnaast hebben 
telefonische interviews plaatsgevonden met twee regievoerders van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in Drenthe 
en Friesland. Ook is gesproken met de directeur van DT&V, een specialist op het gebied van kinderen van het landelijke 
COA, een interne begeleider van de asielzoekersschool in Katwijk en met een vertegenwoordiger van de Nationale 
Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid (kortweg De Vrolijkheid) in Katwijk. 

Binnen azc’s en gezinslocaties krijgen bewoners medische ondersteuning via de medische post die in het AZC is geves-
tigd. Daarnaast is er een jeugdarts en jeugdverpleegkundige beschikbaar evenals een sociaalpsychiatrisch verpleegkun-
dige (SPV’er). De duur van het verblijf van de bewoners in een azc is variabel. Soms is dit kort en stromen mensen snel 
door, maar in andere gevallen duurt het lang, in sommige gevallen zelfs meer dan een jaar voordat vergunninghouders 

34 Imke van Lotringen. Kindbeleid Fanga Musow (Utrecht, mei 2015)

35 http://www.beschermjassen.nl/over-ons/over-model-beschermjassen/ [07-11-2016]

36 http://jadezorggroep.nl/opvang-vreemdelingen-asielzoekers/beschermde-opvang [07-11-2016]

37 Maatwerk bij Terugkeer. HOME. Practical guidelines for a dignified safe and sustainable return of  victims of human trafficking (Utrecht 2014)
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kunnen uitstromen naar een eigen woning. Op de gezinslocatie verblijven gezinnen soms jaren. Gezinslocaties zijn 
ontstaan na een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten38 , waarin werd gesteld dat gezinnen niet op 
straat mochten worden gezet als zij waren uitgeprocedeerd. 

Uitgangspunt van zowel de azc’s als de gezinslocaties is opvang, niet begeleiding of hulpverlening, waarbij de voorzie-
ningen in de gezinslocaties een stuk soberder zijn dan in een azc. Er is dan ook geen specifieke (methodiek voor de) 
begeleiding van kinderen. In principe zijn de ouders hiervoor verantwoordelijk. Wel worden kinderactiviteiten geor-
ganiseerd, veelal door de Vrolijkheid die op beide locaties is gevestigd. Ook kunnen kinderen naar de GGD, JGZ of 
andere specialistische hulp worden verwezen indien nodig en de medewerkers van de azc’s en gezinslocaties vervullen 
daarbij een signalerende rol. In een publicatie uit 2014 observeert de Werkgroep Kind in azc dat deze verwijzing naar 
(gespecialiseerde) medische zorg in de gezinslocaties niet altijd naar wens verloopt.39 Ook merkt een medewerker van 
Defence for Children op dat de medische post niet altijd even toegankelijk is.40 Verschillende geïnterviewden merken 
wel op dat het COA steeds meer aandacht heeft voor overstijgende problemen zoals mensenhandel, huiselijk geweld, 
verwaarlozing en kindermishandeling.

In de azc’s en gezinslocaties zijn over het algemeen speciale scholen aanwezig, soms in de vorm van een internationale 
schakelklas om kinderen klaar te stomen voor onderwijs in het Nederlands. Hun primaire taak is het geven van onder-
wijs en het bieden van structuur en veiligheid voor de kinderen. Zoals de interne begeleider van de school in Katwijk 
aangeeft: 

‘We onthouden ons van adviezen en zijn ook niet therapeutisch bezig. Natuurlijk proberen we te weten bij de komst van een 
nieuwe leerling wat zijn/haar achtergrond is, het schoolverloop en of andere instanties betrokken zijn bij het kind. Tijdens de 
intake gesprekken kom je echter niet zoveel te weten: de ouders zeggen meestal dat er niets aan de hand is en dat alles oké is. 
Soms is taal daarbij ook een probleem, omdat de ouders (nog) niet zo goed Nederlands spreken en wij geen gratis gebruik van 
de Tolkentelefoon kunnen maken. Soms zien we ook signalen van trauma’s bij kinderen. Het is mogelijk om specialistische 
hulp in te schakelen indien nodig; dit gaat via de medische dienst op het AZC/GL.’

Het azc Katwijk heeft ook een jongerenraad waarmee regelmatig wordt overlegd over zaken die jongeren aan gaan. Zij 
kaarten ook zelf zaken aan bij het COA namens de jeugd. ‘Het is een goede manier om voeling te houden met die doelgroep en 
het maakt de jongeren zelf ook zelfbewuster’ aldus de locatiemanager.

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) werkt sinds kort met de methodiek Werken in Gedwongen Kader41 die oorspron-
kelijk van de Reclassering komt. De methodiek is toegeschreven naar de situatie binnen DT&V. Anke Wijbenga, regie-
voerder in Friesland, herkent veel van de aanpak vanuit Safe Future in deze nieuwe methodiek; ‘Het gaat toch vooral om 
mensen in beweging proberen te krijgen en hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Het allerbelangrijkste voor de regievoerders 
is het bouwen van een band met de betrokkene, het maken van een plan van aanpak en het tonen van interesse in de mens tegenover 
je.’ De positie van kinderen wordt niet benoemd in deze methodiek.

38 Bron: https://www.defenceforchildren.nl/p/21/1791/mo89-mc21/mo8-cg%7ctxt=*ecsr*[29-11-2016]

39 Werkgroep Kind in azc. Het is hier in één woord gewoon…stom! (Unicef Nederland, DEfence for Children, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels 

Nederland, Kerk in Actie, zp. Oktober 2014), 11-12

40 Aangegeven door medewerker Defence for Children in telefonisch overleg op 25 november 2016

41 Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Veiligheid en Justitie. Methodische handleiding DT&V. Werken in gedwongen kader (Publicatie-nr. 88168, Den Haag, oktober 

2015)
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De Vrolijkheid en het Nestmodel

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid, kortweg De Vrolijkheid genaamd, gaat uit van de eigen kracht 
van kinderen en geeft hen via dans, theater, muziek en beeldende kunst de kans om zich te ontspannen en te uiten. De 
Vrolijkheid is in 1999 opgericht om aandacht te geven aan wat zij zelf omschrijft als ‘de vergeten groep in het asielbeleid en 
de opvang van asielzoekers: de kinderen’.42 De Vrolijkheid is in (bijna) alle azc’s en gezinslocaties actief en werkt vooral met 
vrijwilligers en een aantal betaalde krachten. 

In 2014 is het Nestmodel in het azc en de gezinslocatie in Katwijk geïntroduceerd op initiatief van de organisatie Inter-
national Child Development Initiatives (ICDI) en Stichting Kinderpostzegels. De Vrolijkheid nam daarbij de uitvoering 
voor haar rekening. Het Nestmodel is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen in naoorlogs Bosnië-Herzegovina en 
biedt een vorm van buitenschoolse opvang met speciale aandacht voor kinderen die extra ondersteuning kunnen ge-
bruiken. 

Het Nestmodel bestaat uit twee lagen: een buitenste laag met buitenschoolse opvang die elke dag na schooltijd toeganke-
lijk is voor alle kinderen uit het azc/de gezinslocatie en een binnenste laag voor kinderen die extra aandacht en begelei-
ding nodig hebben. Met behulp van de school van de kinderen en ook wel op voorspraak van het COA wordt bepaald 
welke kinderen die extra begeleiding het meeste nodig hebben. Naast het aanbieden van een rustige plek om zich te 
ontspannen worden ook creatieve activiteiten en huiswerkbegeleiding aangeboden, evenals psychologische ondersteu-
ning waar nodig. Er ligt veel nadruk op het bieden van veiligheid en het versterken van de weerbaarheid van kinderen. 
Daarbij is het cruciaal dat elk kind een vaste vertrouwenspersoon heeft waarmee hij/zij een band kan opbouwen, aan-
gezien er vaak problemen zijn rondom de hechting van deze kinderen. De ouders worden zoveel mogelijk betrokken 
bij de begeleiding, met name van de kinderen in de binnenste schil.

2.4 Welke knelpunten worden er gesignaleerd in de begeleiding?
In de gesprekken met hulpverleners en andere experts, evenals uit de literatuur en interviews met cliënten zelf, komt 
een aantal thema’s steeds weer naar voren als er wordt gevraagd naar knelpunten in de begeleiding van kinderen met 
verblijfsproblematiek:

• Verschillen in opvoedstijlen: ‘Nederlands’ opvoeden of vasthouden aan de eigen opvoedstijl?

• Hechtingsproblematiek en het belang van goed (genoeg) ouderschap

• Gebrek aan kennis van taal en cultuur van het land van herkomst

• Parentificatie en ondermijnd gezag van de ouder

• Trauma’s en angst voor terugkeer bij ouder(s) en kinderen

• Juridische status van ouder(s) en kinderen

• Kinderen in land van herkomst

• Ouders met een licht verstandelijke beperking

• Risico op (herhaald) slachtofferschap van het kind

Verschillen in opvoedstijlen: ‘Nederlands’ opvoeden of vasthouden aan de eigen opvoedstijl?

Wat opvalt rondom de kinderen is dat veel ouders anders met de opvoeding omgaan dan in Nederland gebruikelijk 
is, ingegeven door de verschillen in culturele achtergronden van de cliënten. Dit wordt zowel door hulpverleners in 
de maatschappelijke en vrouwenopvang genoemd als door begeleiders in de azc’s en gezinslocaties. In Nederland en 
andere westerse landen is autonomie van het kind en een open communicatie met de ouders veel gebruikelijker dan in 
sommige andere culturen waarin de verhouding tussen ouders en kinderen meer gebaseerd is op hiërarchie en gehoor-
zaamheid. Een hulpverlener uit de vrouwenopvang: 

‘Met name de Afrikaanse cliënten springen vaak wat hardhandiger om met hun kinderen dan de hulpverlening gewenst 
vindt, zoals spreken met flinke stemverheffing en het geven van bevelen in plaats van het gesprek aan te gaan met het kind. 
Soms wordt er ook wel een tik uitgedeeld. Dit hangt op zich niet samen met hun verblijfsproblematiek, ook al wordt de stress 

42 http://www.vrolijkheid.nl/wat.ons.bewoog.en.wat.ons.nog.steeds.drijft.65.html [07-11-2016]
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die de moeder ervaart daardoor wel vaak vergroot, wat een negatieve weerslag op de relatie met haar kind kan hebben. Ook 
maken we soms mee dat jonge kinderen vrij gemakkelijk alleen worden gelaten als moeder even de stad in gaat. Als hulp-
verlener ga ik dan het gesprek aan met moeder en ik maak een inschatting van de veiligheid van het kind. Er is sprake van 
een delicaat evenwicht: enerzijds wil je aansluiten bij de cultuur van de cliënt, zeker als onzeker is of de cliënt in Nederland 
kan blijven; anderzijds verblijft de cliënt nu in Nederland en moet zij zich ook aan de Nederlandse cultuur aanpassen.’

Soms worden de verschillen tussen de opvoedstijlen en culturele gewoontes in het land van herkomst en Nederland door 
cliënten ook aangevoerd als reden om niet terug te willen, vooral als zij dochters hebben en bang zijn voor besnijdenis. 

De gesprekspartners geven allen aan dat de meeste ouders echt het beste willen voor hun kind zodat het zich goed kan 
ontwikkelen. Dit vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt in de begeleiding, waarbij ook het belang kan worden 
benadrukt van openheid en een goede communicatie in de opvoeding. Vaak bestaat er een mis-match tussen de opvoe-
dingscultuur in Nederland en in het land van herkomst en het is een dilemma op welke cultuur moet worden ingezet 
als de verblijfsstatus onzeker is. Een kind dat sterk ‘Vernederlandst’ is (lees: mondig, gewend om zijn mening te geven en 
vragen te stellen) kan het immers flink moeilijk krijgen bij terugkeer in een autoritaire cultuur. Fanga Musow merkt dan 
ook op dat het belangrijk is om in te zetten op interculturele hulpverlening om beter te kunnen aanhaken bij de ver-
schillen in culturele achtergrond van de cliënten en wat hiervan de gevolgen zijn voor het invullen van het ouderschap. 

Ook andere hulpverleners geven aan dat het heel belangrijk is om goed te kijken wat cultureel bepaald is. Wat is gewenst 
gedrag in het land van herkomst van een kind en hoe kun je hieraan tegemoet komen zonder het kind te schaden? Voor-
komen moet worden dat een kind volledig ontworteld raakt: niet mogen blijven in Nederland, maar ook niet genoeg 
geworteld in de taal en (opvoed)cultuur van het land van herkomst om daar goed te kunnen (re)integreren.

De vraag of het überhaupt verstandig is om de moeder aan te sporen om het kind ‘Nederlands’ te verzorgen en op te 
voeden, terwijl het gezin misschien wel moet terugkeren en het kind zich dan (weer) aan de gebruiken in het land van 
herkomst moet aanpassen, wordt door meer begeleiders herkend. Over het algemeen wordt geprobeerd om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de opvoedcultuur van de cliënt. Een duidelijke grens ligt wel bij slaan en verwaarlozing, dan 
wordt ingegrepen en in het uiterste geval contact opgenomen met Veilig Thuis.

Daniëlle Zevulun van de Rijksuniversiteit Groningen doet promotieonderzoek naar de leefsituatie en het welzijn van 
(gedwongen en vrijwillig) teruggekeerde asielzoekersgezinnen in Kosovo en Albanië, waarvan de eerste bevindingen 
inmiddels zijn gepubliceerd.43 Zij benoemt daarin onder andere de verschillen tussen een ‘collectivistische’ en een ‘indi-
vidualistische’ opvoedcultuur, waarbij het belang van de gemeenschap (Kosovo, Albanië) dan wel van het individu (Ne-
derland en andere West-Europese landen) voorop staat. Ook is in Kosovo en Albanië de ‘extended family’ erg belangrijk 
voor het welzijn van een kind, omdat niet alleen de ouders, maar bijvoorbeeld ook de grootouders, ooms en tantes een 
grote rol in de opvoeding en ondersteuning van het kind kunnen spelen. Het sociale netwerk om te kunnen overleven 
zonder veel overheidsbemoeienis is daarbij van cruciaal belang. Zevulun constateert dat het belangrijk is om rekening 
te houden met wat ter plaatse als goed (genoeg) ouderschap en een goede opvoeding en ontwikkeling van het kind 
wordt beschouwd, zonder daarbij de West-Europese standaard als uitgangspunt te nemen.44 Anders dan in Nederland is 
er in Kosovo en Albanië bijvoorbeeld veelal sprake van een ‘autoritaire’ opvoedstijl, waarin (naast liefdevolle aandacht) 
gehoorzaamheid en respect centraal staan en kinderen soms ook lichamelijk worden bestraft. 

Eén van de dingen die in Zevulun’s voorlopige bevindingen opvallen is dat andere lokale opvoedgewoontes in het land 
van herkomst een grote impact kunnen hebben op teruggekeerde kinderen. Na terugkeer wordt soms teruggegrepen 
op opvoedstijlen en normen die daar gebruikelijk zijn. Als voorbeeld geeft Zevulun de situatie van een gezin waarin 
de vader na terugkeer zijn kinderen af en toe sloeg, waarbij hij desgevraagd zei: ‘In het gastland mocht dat niet, hier wel.’ 
Daarbij gaf de vader ook aan dat hij in het gastland, waar het gezin langere tijd had gewoond, zijn kinderen niet sloeg 
omdat hij bang was dat zij anders ‘zouden worden weggehaald.’ Ook maakte het op een aantal teruggekeerde kinderen 
grote indruk dat in het land van herkomst op school soms lijfstraffen werden uitgedeeld.45 

43 Daniëlle Zevulun e.a., ‘Returned migrant children in Kosovo and Albania: Assessing the quality of child-rearing from a non-Western perspective’, Cross-Cultural 

Research I-33 (2015)

44 Zevulun, ‘Returned migrant children’, 13-15, 17-18 

45 Ibidem, 22-23
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Zevulun’s onderzoek laat ook zien dat kinderen die gedwongen terugkeerden uit een hoog inkomensland in West-Eu-
ropa moeite hadden om zich (weer) aan te passen aan het land van hun ouders. Dit had zowel te maken met de om-
gangsvormen op de nieuwe school (bijvoorbeeld lijfstraffen) als met de herinneringen aan wat er qua scholing mogelijk 
was in het land dat ze hebben moeten verlaten. Dit gold met name voor kinderen die lang in het gastland hadden ge-
woond en daar geworteld waren en voor kinderen zonder noemenswaardige herinnering aan het land van herkomst van 
hun ouders. Dit raakt ook aan een ethische kwestie over wat het zwaarst moet wegen bij het vaststellen van het belang 
van het kind. Is dit het culturele perspectief en de daarbij behorende lokale standaarden van het land van herkomst van 
het kind of de ouders of is dat het perspectief van het gastland waar het kind heeft gewoond, waaraan het zich misschien 
sterk heeft aangepast en op basis waarvan het zijn toekomstdromen heeft ontwikkeld? Dit zou in elk individueel geval 
moeten worden afgewogen. 46

Hechtingsproblematiek en het belang van goed (genoeg) ouderschap

Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat het essentieel is om veel te investeren in het ouderschap, zodat ouders in 
hun kracht worden gezet en hun ouderschap beter kunnen vervullen. Het belang van een goede, veilige hechting tussen 
ouder(s) en kind staat hierbij voorop. Er gaat hierin het nodige mis, zo observeert een medewerker van een azc: ‘Ouders 
zijn veelal met zichzelf bezig en hebben weinig aandacht voor en toezicht op hun kinderen. De woonbegeleiders spreken ouders er 
regelmatig op aan dat ze op tijd op moeten staan om hun kinderen eten te geven, te wassen en te zorgen dat ze op tijd op school komen. 
Spanningen worden verergerd doordat gezinnen vaak hun wooneenheid moeten delen met anderen.’ 

Wat verder opvalt is dat de meeste oudere kinderen enorm hun best doen op school; school is echt een belangrijk 
aanknopingspunt voor deze kinderen. Ook de ouders hechten hier zeer aan, vooral aan cognitieve vaardigheden van de 
kinderen, aldus onder andere de Vrolijkheid. Ook valt het de hulpverleners op dat de meeste kinderen erg aanhankelijk 
zijn, soms zelfs té, dat ze vaak aandacht zoeken bij medewerkers die ze eigenlijk van hun ouders zouden moeten krijgen. 
‘Kinderen zijn in vergelijking met Nederlandse leeftijdsgenoten sowieso vaak te oud voor hun leeftijd en gedragen zich soms té vrolijk, 
of niets ze deert. Wat werkelijk in hen omgaat blijft vaak verborgen,’ merkt een medewerker van een gezinslocatie op. Ook 
wordt veel druk gedrag en concentratieproblemen geconstateerd bij de kinderen.

Een regievoerder van DT&V voegt hieraan toe: ‘Er is veel stress bij de ouders die van invloed is op de kinderen. Ouders willen 
perse niet terug en kunnen er door hun stressvolle situatie minder goed zijn voor hun kinderen. Kinderen maken veel mee en zien 
teveel.’

Een hulpverleenster uit de vrouwenopvang merkt op dat de kinderen die in de opvang verblijven veelal nog erg jong 
en in Nederland geboren zijn. Zij delen hun angsten vaak niet met hun moeder, omdat moeder vooral met haar eigen 
problemen bezig is. Moeders compenseren hun gebrek aan werkelijke aandacht voor de kinderen en hun schuldgevoel 
daarover door vaak te toegeeflijk te zijn (geen nee zeggen, verwennen met snoep en cadeautjes). Er wordt ook een groot 
verschil opgemerkt tussen kinderen die de vlucht van hun moeder naar het opvanghuis bewust hebben meegemaakt 
en de kinderen bij wie dit niet het geval is. In het eerste geval ontstaat vaak zowel bij moeder als kind (ontwikkelings)
problematiek; in het tweede geval is vooral ondersteuning van de moeder nodig bij de opvoeding. 

Naast dat ouders soms te weinig oog voor hun kinderen hebben, komt het tegenovergestelde ook voor, dat ouder en 
kind volledig op elkaar gericht zijn. Soms valt ook het onderscheid weg tussen de rol van de ouder en die van het kind, 
doordat bijvoorbeeld alleenstaande moeders al hun moeilijkheden met hun kinderen bespreken bij gebrek aan een 
volwassen partner. De relatie tussen kind en moeder is dan erg close, maar kan een gezonde ontwikkeling van het kind 
ook in de weg staan. Hulpverleensters van de vrouwenopvang zien dan dat moeder en kind zich aan elkaar vastklampen, 
omdat dat het enige is dat er is en zorgt voor veiligheid. De kinderen ervaren hierdoor echter ook veel onrust en kunnen 
last krijgen van lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn en slecht slapen. De kinderen zijn vaak erg alert op hun 
moeder en soms is er sprake van parentificatie. Kinderen die al wat ouder zijn worden vaak als gesprekspartner en/of 
tolk ingezet. Ook eetproblemen onder kinderen komen veel voor. 

Wat verder opvalt in kinderen met hechtingsproblematiek is dat zij vaak een ontwikkelingsachterstand hebben , zowel 
in spraak- en taalontwikkeling als in relationeel opzicht. Dit leidt vaak tot opvoedproblematiek.

46 Ibidem, 22, 28
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Een apart vraagstuk wordt gevormd door kinderen die niet bij hun eigen ouders in de opvang wonen, zoals verwoord 
door een begeleider in het azc in Den Helder: 

‘Meer dan we vroeger gewend waren krijgen we nu soms te maken met kinderen die niet bij hun eigen ouders verblijven, 
maar met een oom of tante of ander familielid zijn meegekomen. Dit is een nieuwe ontwikkeling voor ons. Soms is de fami-
liebetrekking ook onduidelijk of helemaal afwezig. Soms zijn de ouders dood of is niet duidelijk wat er van hen is geworden. 
Er is behoorlijk veel zorg rondom deze kinderen, omdat ze tussen wal en schip dreigen te vallen.’

Een heel gevoelig thema betreft kinderen die tijdens de vlucht uit verkrachting worden geboren of door een klant of 
mensenhandelaar zijn verwekt. Een regievoerder van DT&V uit Drenthe die veel met minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel heeft gewerkt zegt hierover: 

‘De jonge vrouwen in mijn caseload hadden veelal hele jonge kinderen die in Nederland zijn geboren of op hele jonge leeftijd 
naar Nederland zijn gekomen zonder noemenswaardige herinneringen aan het land van herkomst. Vaak kwam de vader uit 
het netwerk rondom de mensenhandel, ofwel als klant ofwel als mensenhandelaar. Soms gingen de dames ook contacten aan 
binnen de opvang waardoor ze zwanger raakten.’ 

Als de baby door een klant of mensenhandelaar is verwekt zorgt dit soms voor hechtingsproblemen tussen moeder en 
kind. Ook kunnen kinderen die uit zo’n zwangerschap worden geboren gestigmatiseerd worden in het land van her-
komst. Een hulpverleenster licht toe: 

‘Als het kind er fysiek anders uitziet dan de moeder, omdat de verwekker een West-Europeaan is, is het nog erger, omdat dan 
heel duidelijk is dat de vader niet uit hetzelfde land komt. Dit kan leiden tot uitstoting en ook tot gevaar voor de veiligheid 
van het kind bij terugkeer. Zij worden soms als een minderwaardig soort kinderen gezien worden (‘duivelskinderen’ of ‘hek-
senkinderen’). Er zijn gevallen bekend waarin zulke kinderen worden gedood.’

Ook binnen het Centrum ’45 wordt gewerkt met cliënten die kinderen hebben die uit seksueel geweld zijn geboren. 
Hulpverleenster Adriana Jasperse heeft ongeveer vijf van zulke moeders per jaar in individuele begeleiding, met name 
slachtoffers van mensenhandel. Haar inschatting is dat het er veel meer moeten zijn, omdat het een groot taboe is om 
mee naar buiten te komen en vrouwen in de prostitutie bovendien vaak worden gedwongen tot onbeschermde seks. 
Wat het extra moeilijk maakt is dat er soms toch enigszins sprake is (geweest) van een relatie met de verwekker, soms 
al bij verwekking van het kind, soms daarna. Vrouwen schamen zich daarvoor en/of komen in een loyaliteitsconflict. 
Cliënten kunnen vaak ook lastig inschatten of een nieuw contact betrouwbaar is, waardoor de kans op nieuw misbruik 
groter wordt, aldus Centrum ’45.

Vaak is er in deze gevallen extra begeleiding nodig om de hechting tot stand te brengen. Als een vrouw het kind echt 
niet wil houden, kan zij het eventueel afstaan, maar de meeste moeders willen hun kind toch bij zich houden. Wel 
wordt het voorbeeld gegeven van een Afrikaanse cliënte die aangeeft dat ze haar kind ter adoptie wil afstaan als zij zelf 
wordt uitgezet. Het kind van deze cliënte heeft een ander uiterlijk dan de moeder en moeder verwacht daardoor veel 
problemen bij terugkeer. 

Gebrek aan kennis van taal en cultuur van het land van herkomst

Wat verder wordt gesignaleerd door veel gesprekspartners is dat er vaak taalproblemen ontstaan tussen moeder en kind, 
omdat het kind de taal uit het land van herkomst minder goed opbouwt of deels verliest en de moeder juist vaak niet 
zo goed Nederlands spreekt. Dit kan leiden tot hechtingsproblemen en andere opvoedproblemen. Zij concluderen dat 
het goed zou zijn om veel aandacht te besteden aan taalverwerving en -behoud van beide talen, juist ook omdat nog 
niet duidelijk is waar de toekomst ligt. Ook wordt het breed gedragen dat het belangrijk is voor de algemene (taal)
ontwikkeling en de identiteitsvorming van het kind om (ook) de taal en cultuur van de ouder(s) te leren kennen. Een 
kind dat niet de moedertaal van de ouder(s) leert en tegelijkertijd gebrekkig Nederlands omdat de ouder(s) deze taal 
onvoldoende machtig zijn, loopt het risico op een dubbele achterstand in zijn ontwikkeling.
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Tegelijkertijd kan dit ook een ethisch dilemma zijn, want in sommige verblijfszaken wordt juist de ‘verwestering’ van 
het kind, de ontbrekende kennis over het land van herkomst en het niet kunnen spreken van de taal, aangegrepen om 
te pleiten voor een permanente verblijfsvergunning. Aan de andere kant ligt hier het gevaar van ‘Russische roulette’ 
op de loer, omdat in veel gevallen de kans op een verblijfsvergunning niet groot is of er op zijn minst lange tijd veel 
onzekerheid blijft. 

Een zorgcoördinator mensenhandel van Moviera verwoordt dit als volgt: 

‘Het wortelen van een kind in Nederland versus het ontwortelen doordat het toch terug moet keren is immers een groot 
dilemma. Een kind dat terug keert, moet je voorbereiden op een scheiding van Nederland en wonen in een land dat ze vaak 
helemaal niet (meer) kent en waarvan ze de taal soms ook onvoldoende beheerst. Moet je dan inzetten op het (weer) leren 
van de taal van het land van herkomst of toch op het Nederlands, in de hoop dat ze toch nog een verblijfsvergunning krijgt 
(en wetende dat bij het Kinderpardon de mate van geworteldheid, o.a. het spreken van Nederlands, meeweegt)? Toch is het 
belangrijk om beide sporen open te houden, hier blijven en terugkeren.’

De cliënten waarmee gesproken is, hebben vaak een vrij uitgesproken mening over de taal die ze met hun kind willen 
spreken. Aicha 47 uit Senegal die al jarenlang ongedocumenteerd in Nederland leeft zegt hier het volgende over: 

‘Ik spreek vooral Nederlands met mijn kinderen. Zij zijn nooit in mijn land geweest, zijn hier geboren, en ze spreken mijn 
taal ook bijna niet. Ook met hun vader spreken ze altijd Nederlands. Ze hebben de Nederlandse nationaliteit, dus waarom 
zouden ze mijn taal leren?’

En cliënte Dora uit Hongarije zit op hetzelfde spoor: 

‘Ik spreek Engels en Nederlands met mijn kind, bijna nooit Hongaars, want wat moet ik met die taal, ik ga toch niet terug 
en mijn kind ook niet. Mijn dochter is ook pas één keer in Hongarije geweest toen we mijn familie gingen opzoeken.’

Overigens sprak deze cliënte zelf allesbehalve vloeiend Engels en ook haar Nederlands was beperkt. Haar communicatie 
met haar kind verliep in een mengelmoes van Engels en Nederlands. Uit aanvullende informatie van de hulpverleners 
bleek bovendien dat deze cliënte een licht verstandelijke beperking had.

Aan de andere kant benadrukt Adilene uit Congo dat zij het heel belangrijk vindt dat haar kinderen haar taal en cultuur 
leren kennen: 

‘Ik spreek vooral Frans met mijn kinderen, omdat dat een belangrijke taal is in Congo. Zelf spreek ik ook nog drie andere 
lokale talen en ik ben nu bezig om Nederlands te leren. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen veel over hun achtergrond 
weten en de talen leren. Maar ze moeten ook Nederlands leren, dus ze kunnen er nu maar één taal naast leren.’

Ook Bian uit Vietnam spreekt vooral haar moedertaal met haar kinderen:

‘Ik spreek nog niet zo goed Nederlands en het is belangrijk dat mijn kinderen Vietnamees leren. Ik kijk ook vaak met ze 
op de computer naar Vietnamese kinderfilmpjes. En ik leer ze de kinderliedjes die ik vroeger zelf ook heb geleerd en vertel ze 
Vietnamese sprookjes. Verder vertel ik ze niet zoveel over Vietnam, daarvoor zijn ze nog te jong.’

Een hulpverlener van Jade vertelt over een achtjarig meisje dat bij hen in begeleiding is: 

‘Wij hebben een achtjarig meisje in huis dat het jongere zusje is van twee minderjarige slachtoffers van mensenhandel die bij 
ons in de opvang wonen. Anders dan haar oudere zussen, spreekt zij grotendeels alleen nog maar Nederlands en ze verliest 
de taal van hun land van herkomst in rap tempo. Haar Nederlands is ook veel beter dan dat van haar zussen en ze kan zich 
daardoor beter redden in de Nederlandse samenleving. Daarmee streeft ze haar zussen in feite voorbij, terwijl haar zussen 
zich tegelijkertijd wel als ouder opstellen. Omdat ze haar moedertaal niet zo goed (meer) spreekt, leidt dit ook regelmatig 
tot misverstanden en spanningen in de onderlinge relatie. Wij hebben voor dit meisje een eigen werkplan opgesteld en haar 
ook een eigen begeleider gegeven. Zij gaat ook naar een reguliere school buiten de opvang, waardoor ze nog sneller integreert.’

47 Alle namen van cliënten die in deze publicatie worden beschreven zijn gefingeerd en hun achtergronden zijn geanonimiseerd.
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Parentificatie en ondermijnd gezag van de ouder

Verschillende hulpverleners en begeleiders observeren parentificatie bij de kinderen van hun cliënten, ofwel kinderen 
die de ouderrol (deels) overnemen. Zij zien dit bijvoorbeeld bij ouders die hun kind als tolk inzetten, op school, bij de 
dokter, maar soms ook bij gesprekken met de begeleiders, ook al is dit absoluut niet de bedoeling. Ook wordt geobser-
veerd dat kinderen hun ouders niet willen ‘lastig vallen’ met hun eigen besognes, omdat hun ouders al zoveel aan hun 
hoofd hebben. Vanuit Defence For Children wordt het voorbeeld genoemd van kinderen die elkaar onderling waar-
schuwen als er een uitzetting plaatsvindt binnen de gezinslocatie. Dit is onder andere ook te zien in de film ‘Vergeet mij 
niet’, waarin kinderen van basisschool ‘De Verrekijker’ in het azc/gezinslocatie in Katwijk vertellen over uitzettingen en 
hoe zij hiermee omgaan.48 Al met al krijgen kinderen hierdoor teveel verantwoordelijkheid op hun schouders en dat 
bevordert het kind zijn niet.

Het dilemma van het inzetten van kinderen als tolken wordt ook in de gezinslocaties herkend. Een medewerker van een 
gezinslocatie zegt daarover: 

‘De afspraak op deze locatie is dat we kinderen in principe verre houden van volwassenenproblematiek, dit wil zeggen dat we 
ze niet inzetten als tolk. Kinderen zijn in principe niet welkom bij deze gesprekken, omdat ze dan alsnog met het verhaal 
worden geconfronteerd. Er staat in principe, omdat het in de praktijk soms onvermijdelijk is [dat kinderen toch bij een gesprek 
zijn]; zaak is dan om of het gesprek oppervlakkig te houden of aan te sturen op een afspraak met een tolk. Ook hier is het 
soms moeilijk om iedereen uit de spreekkamers te weren; dit heeft te maken met de zorg voor deze kinderen: als ze nergens 
anders terecht kunnen zal de moeder/vader/de ouders het kind niet alleen kunnen laten. Ook zal een kind nooit bevraagd 
worden bij signalen van kindermishandeling, dit om het kind te beschermen. Wel kunnen we verwijzen naar hulpverleners 
specifiek voor kinderen.’

Een regievoerder van DT&V uit Friesland voegt hieraan toe: 

‘Wat opvalt aan de kinderen is dat ze heel snel Nederlands leren en vaak als tolk worden ingezet door hun ouders, wat 
overigens geen wenselijke situatie is. Ik ga geen gesprekken aan met kinderen over terugkeer, tenzij kinderen mij zelf actief 
benaderen, zoals bijvoorbeeld een jongen van 14 die wilde weten wat er speelde. Bij jongere kinderen vind ik het niet ver-
standig om dit onderwerp te bespreken.’

Ook de Vrolijkheid in Katwijk merkt op dat kinderen soms toch bij gesprekken zitten die niet voor hun oren bestemd 
zijn:  

‘Vanuit het Nestcentrum wordt niet met de kinderen over eventuele. terugkeer gesproken. Dit zijn gesprekken die via het 
COA en/of DT&V plaatsvinden. Wel zitten kinderen hier soms bij, omdat ze soms door hun ouders als tolk worden inge-
schakeld of ouders gaan gesprekken aan zonder er acht op te slaan dat hun kinderen zich binnen gehoorsafstand bevinden. 
Tijdens de gesprekken zelf wordt eigenlijk niet of nauwelijks aandacht geschonken aan de positie van de kinderen, het gaat 
bijna altijd over de volwassenen. Het zou goed zijn om ouders hierin meer te begeleiden, om hen ervan te doordringen dat 
het belangrijk is om zich te realiseren wat kinderen allemaal meekrijgen en wat voor impact het op hen heeft.’

Naast parentificatie -en soms ook als het gevolg daarvan- klinken zowel binnen de maatschappelijke en vrouwenopvang 
als binnen de azc’s en gezinslocaties geluiden over ouders die hun gezag binnen het gezin kwijtraken. Een gezinsbege-
leider van de vrouwenopvang in Utrecht: 

‘Het gezag van de moeder is dikwijls ondermijnd. Zij is voor de ogen van de kinderen uitgescholden en geslagen en vader 
heeft daarmee een norm neergezet: deze vrouw is minderwaardig. Daarnaast heeft moeder troost gezocht bij haar kinderen. 
Dat betekent dat moeder haar positie tegenover de kinderen weer op moet bouwen en de kinderen moeten leren dat moeder 
de structuur en de veiligheid van het gezin vorm kan geven en betrouwbaar is.’ 

Binnen de azc’s en gezinslocaties zijn het juist vaak de vaders die aan gezag inboeten tijdens hun verblijf. Er worden vrij 
veel problemen binnen gezinnen geconstateerd, met name op de gezinslocaties. Mannen zijn vaak hun oude positie als 
hoofd van het gezin, de kostwinner, kwijt en verliezen daarmee hun houvast. Vaak houden de mannen ook sterk vast 

48 Ikon, Kinderpostzegels. Documentaire ‘Vergeet mij niet’, Nederland 2016, 55 min., productie CTM Docs/Thankeve Productions, http://www.forgetmenot.nl [05-12-

2016]
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aan hun geloof en tradities, terwijl hun vrouwen zelfstandiger (en mondiger) worden dan in het land van herkomst. De 
vrouwen blijven actief, ze zorgen voor de kinderen, brengen hen naar school, koken en komen al met al meer in aan-
raking met de buitenwereld. Samen met de traumatische ervaringen die zijn opgelopen tijdens de vlucht kan dit voor 
een stapeling van problemen binnen het gezin zorgen, wat onder andere tot huiselijk geweld en kindermishandeling 
kan leiden, aldus de gesprekspartners. Daarnaast veranderen ook de relaties tussen ouders en kinderen soms, zeker als 
de kinderen in hoog tempo de taal leren en integreren binnen de Nederlandse samenleving terwijl hun ouders daarbij 
achterblijven. Een medewerker verwoordt het zo:

‘Er is veel stress, vooral ook bij mannen. Vrouwen doen in het azc de taken die ze vaak in het land van herkomst ook doen, 
maar voor mannen is dat anders. Ze kunnen niet werken, en ze voelen zich te kort schieten in de zorg voor hun gezin.’

Een regievoerder van DT&V uit Drenthe merkt op dat hij door het COA regelmatig wordt ingeschakeld om met vaders 
te praten: ‘Ik leg de mannen dan uit hoe het in Nederland werkt en dat bepaald gedrag, zoals bijvoorbeeld het slaan van vrouw en/of 
kinderen, niet is toegestaan. Ook wijs ik ze op hun verantwoordelijkheid als ouder. Ik zie veel mannen die de weg kwijt zijn, terwijl 
hun vrouwen het veel beter doen en sneller integreren. Hun vrouwen maken via de kinderen en school gemakkelijker contact en nemen 
in feite de zorg voor het hele gezin op zich.’

Trauma’s en angst voor terugkeer bij ouder(s) en kinderen

Binnen veel focusgroepen kwam het onderwerp van trauma’s bij ouder(s) en kinderen aan bod. Een hulpverleenster uit 
Utrecht: ‘Kinderen zijn mee gevlucht met de ouder naar de opvang en de angsten en trauma’s van de ouder worden vaak overgebracht 
op de kinderen. Vaak voelen kinderen zich dan ook niet veilig (genoeg) en is hun omgeving (het verblijf in de opvang) ook niet stabiel 
genoeg om echt met behandeling van trauma’s van de kinderen zelf aan de slag te kunnen gaan. Daarvoor is eerst meer stabiliteit in de 
gezinssituatie en mogelijk ook de verblijfssituatie nodig.’ Andere hulpverleners stellen hier tegenover dat het wel degelijk nut 
heeft om al in de opvang met behandeling te beginnen, voor de ouders, maar ook om het risico op secundaire trauma-
tisering van hun kinderen te verminderen.

Ook tijdens de gesprekken in Amsterdam gaven de hulpverleners van de maatschappelijke en vrouwenopvang aan dat 
de cliënten vaak getraumatiseerd zijn en daardoor de behoeften van hun kind niet goed inschatten. Het kind wordt vaak 
niet gehoord. Bij veel cliënten is sprake van multi-problematiek en/of posttraumatische stressverschijnselen. Soms is er 
ook sprake van een trauma dat al in het land van herkomst is opgelopen. 

‘Wij hebben twee casussen gehad met gezinnen uit Liberia en Afghanistan. De ouders van beide gezinnen waren zwaar 
getraumatiseerd en konden de zorg voor hun kinderen niet op zich nemen. Ook speelde onderlinge angst dat de andere ouder 
zou vertrekken met de kinderen. In dit soort gevallen is het heel lastig om gespecialiseerde hulp van de GGZ in te roepen, 
omdat die vaak aangeven dat men pas hulp kan bieden als er zekerheid is verkregen rondom de verblijfsvergunning. Dit kan 
zowel een financiële reden hebben (wordt de behandeling wel vergoed?) als een inhoudelijke (er moet eerst rust komen voordat 
de cliënt toekomt aan verwerking van trauma’s). Ook Jeugdzorg geeft aan alleen hulp te kunnen bieden in een gedwongen 
kader, met andere woorden pas als de situatie ernstig is geëscaleerd, als er concrete dreiging en/of risico op eergerelateerd geweld 
ontstaat. Een aantal instellingen, zoals bijvoorbeeld Equator en Centrum ’45, biedt overigens gelukkig wel al vroegtijdig 
psychologische ondersteuning tijdens het verblijf in de opvang, juist om escalatie te voorkomen.’ 

Tegelijkertijd wordt benadrukt dat er ook ouders zijn die het wél goed doen ondanks wat ze hebben meegemaakt. Op-
gemerkt wordt dat het belangrijk is om goed te kijken naar je eigen vooroordelen als hulpverlener en die van andere 
instanties, om te voorkomen dat er teveel gedramatiseerd wordt en er teveel sprake is van bemoeizorg.

Een medewerker van het azc in Den Helder voegt daaraan toe dat kinderen vaak vrij gesloten zijn in het contact met 
COA medewerkers. Zij wordt vaak aangesproken als ‘COA! COA!’ in plaats van met haar voornaam, terwijl de meeste 
kinderen die toch echt wel kennen, zeker bij langer verblijf. ‘Het is heel moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen, je 
vertegenwoordigt toch een instantie die over hun toekomst kan beslissen’, aldus de medewerker. Zij observeert ook dat kinderen 
onderling soms heftig gedrag vertonen, zoals pestgedrag. 
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Een medewerker van de Vrolijkheid in Katwijk formuleert het aldus:

‘Wat wij zien is dat kinderen die lang in een azc verblijven steeds meer ‘coping mechanisms’ laten zien door zich bijvoorbeeld 
af te sluiten, grover in de mond te worden en harder worden voor zichzelf en anderen. Kinderen worden echt ‘streetwise’. 
Dit geldt overigens niet voor alle kinderen, er zijn ook kinderen die tegen de verdrukking in zich heel goed staande houden.’

Ook Centrum ’45 heeft veel ervaring met de begeleiding van getraumatiseerde kinderen en hun ouder(s), waarbij zij 
niet heel specifieke verschillen ziet tussen de problemen van kinderen van asielzoekers of kinderen van slachtoffers van 
mensenhandel.

‘Sommige kinderen zijn zelf (ook) getraumatiseerd, soms door eigen ervaringen, soms door de ervaringen van hun ouders, 
meestal via de moeder en vaak gaat het om post-traumatische stressverschijnselen (PTSS). Kinderen die indirect zijn ge-
traumatiseerd door wat er met hun ouder(s) is gebeurd, soms al tijdens de zwangerschap omdat moeder extreem angstig was, 
laten soms hyperactief gedrag zien dat misschien als ADHD of autisme aangemerkt zou kunnen worden. Maar het is heel 
lastig om goed te diagnosticeren, omdat het gedrag ook veel te maken kan hebben met de ouder-kindrelatie of de (vlucht)
geschiedenis van moeder en kind. Bovendien zijn veel kinderen te jong om gediagnosticeerd te worden, vaak zijn zij nog 
jonger dan vijf jaar.’

Een psycholoog van GGZ-organisatie Equator benoemt de angst van veel moeders voor het risico op besnijdenis:

‘Wat wij regelmatig zien is dat ouders, met name moeders, bang zijn dat hun dochters worden besneden bij terugkeer. Soms 
wordt daarom Veilig thuis ingeschakeld voor een gezin dat mogelijk uitgezet gaat worden naar het land van herkomst. Het 
lastige daarin is dat Veilig Thuis zich in specifieke gevallen zorgen maakt om het risico op besnijdenis, terwijl de IND tege-
lijkertijd van mening is dan men zich daaraan kan onttrekken. Voor moeders is dit een erg verwarrende boodschap.’

Naast psychologische trauma’s van de ouders die hun weerslag hebben op de kinderen, merken gesprekspartners ook op 
dat veel ouders hun angst voor terugkeer overbrengen op hun kinderen. Een hulpverleenster uit Utrecht:

‘Kinderen krijgen vaak de angst van hun ouder mee over het land van herkomst en terugkeer. Het is belangrijk om dit in 
de hulpverlening te benoemen en ouders hiervan bewust te maken. Als de ouder in staat is om ook de positieve kanten te 
benoemen maakt dat een enorm verschil voor de kinderen. Tegelijkertijd hebben veel cliënten in Nederland helemaal niet 
zo’n prettig bestaan en leven ze erg geïsoleerd. Vaak kunnen ze niet goed aarden in Nederland, spreken ze de taal slecht en 
hebben ze alleen contact met landgenoten.’

Een medewerker van de Vrolijkheid in Katwijk voegt hieraan toe:

‘Het maakt veel uit of er nog acute dreiging is in het land dat ze hebben verlaten of dat er een reëel perspectief is om weer 
een bestaan op te bouwen mochten zij toch moeten terugkeren. De ouders brengen hun eigen gevoelens sterk over op hun 
kind. […] Het zou goed zijn als er informatiebijeenkomsten zouden worden belegd voor de ouders in het azc om hen ervan 
te doordringen welke impact hun situatie en hun handelen heeft op de kinderen, wat zij als ouders kunnen doen om hun 
kinderen goed te begeleiden en welke hulp zij daar eventueel bij in kunnen schakelen. Wij merken dat er nu bij veel ouders 
heel weinig kennis is over kinderpsychologie en de impact van langdurige stress op kinderen.’

En Pharos merkt tenslotte op:

‘Hoe het kind denkt over het land van herkomst van de ouders wordt sterk beïnvloed door hoe de ouders er zelf over spreken. 
Kinderen hebben een enorm grote loyaliteit naar de ouders toe en nemen hetgeen de ouders vertellen over als ‘de waarheid’, 
zeker op jonge leeftijd. Een ouder die negatief over het land van herkomst spreekt of veel spanning en/of angst uitstraalt als 
het hierover gaat, zal dit zeker op het kind overbrengen. In de hulpverlening zou veel aandacht moeten worden besteed aan 
wat de ouder wel en niet wil bespreken met het kind en wat dit voor gevolgen kan hebben voor het kind.’
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Juridische status van ouder(s) en kinderen

Spanning rondom hun juridische status speelt voor alle cliënten en hun kinderen, of zij nu met een tijdelijke verblijfs-
vergunning in de maatschappelijke of vrouwenopvang wonen of in een gezinslocatie leven omdat ze zijn uitgeproce-
deerd. Centrum ’45 geeft hierover aan: ‘Verblijfsonzekerheid betekent vaak een grote (en extra) bron van stress voor de ouder. Dit 
kan nadelige invloed hebben op de relatie tussen ouder en kind in de vorm van verminderde beschikbaarheid. Ook kan een verhoogd 
stressniveau leiden tot vergrote prikkelbaarheid bij de ouder, wat zeker zijn weerslag heeft op het kind. Het zet de ouder-kindrelatie 
verder onder druk.’ Daarnaast zijn er ook spanningen tussen bewoners die uiteindelijk wél en bewoners die géén verblijfs-
vergunning krijgen en die spanning vertaalt zich ook naar de kinderen. 

Zoals medewerkers van Fanga Musow aangeven:  

‘Voor de meeste cliënten geldt dat zij erg van dag tot dag leven en dat het moeilijk is om de blik op de toekomst te richten, 
omdat hun verblijfsstatus zo onzeker is. Dit wordt nog versterkt door de veelal behoorlijk zware problematiek (psychisch en 
medisch) waarmee de vrouwen kampen.’

Er wordt ook veel onduidelijkheid en onzekerheid geconstateerd over die verblijfsstatus, zowel onder hulpverleners en 
andere begeleiders als onder cliënten zelf. Hulpverleners uit de COSM’s in Amsterdam en Rotterdam merken op dat 
sommige vrouwen zwanger worden omdat ze denken dat ze dan een verblijfsvergunning krijgen, omdat hun kinderen 
in Nederland worden geboren. Dit idee dat geboren worden in Nederland betekent dat het kind dan de Nederlandse 
nationaliteit krijgt klopt niet, maar blijft onder sommige cliënten wel hardnekkig voortbestaan. Een tijd lang meldden 
zich bijvoorbeeld behoorlijk veel Nigeriaanse cliënten bij de opvang die zwanger binnen kwam. Er is dan ook dringend 
behoefte aan goede juridische informatie voor zowel hulpverleners als cliënten. In § 2.8 en bijlage 2 wordt hier nader 
op ingegaan.

Een ander misverstand dat bij sommige cliënten leeft, is dat zij niet kunnen worden uitgezet tot hun jongste kind 18 jaar 
oud is. Een medewerker van DT&V in Friesland licht toe hoe dit soms in de praktijk werkt: 

‘Soms krijgt een gezin nog weer een baby als de andere kinderen ouder worden, omdat men denkt dan langer in de opvang 
en in Nederland te kunnen blijven. Wat ouders soms niet overzien is wat dit voor hun oudere kinderen betekent. Sowieso is 
er dan sprake van een groot leeftijdsverschil tussen de kinderen, maar ook komen oudere kinderen vaak in een situatie terecht 
dat ze niet meer naar school kunnen (omdat ze ouder zijn dan 18), ook niet mogen werken en al met al weinig perspectief 
hebben, net als hun ouders zelf.’

Gezinnen met kinderen jonger dan 18 kunnen echter wel degelijk worden uitgezet vanuit de gezinslocaties. Voorop 
staat of uitzetting juridisch is toegestaan en praktisch mogelijk is. Indien dit het geval is kunnen gezinnen –als zij niet 
vrijwillig vertrekken- worden overgeplaatst naar het detentiecentrum voor gezinnen in Zeist. Voorwaarde is dan wel dat 
het vertrek binnen twee weken kan plaatsvinden. Overigens merkt een medewerker van Defence for Children hierover 
op dat in de praktijk gezinnen soms langer dan twee weken in Zeist verblijven.49

Rian Ederveen van het LOS voegt daaraan toe dat uit de praktijk wel blijkt dat het vaak lastig, zo niet onmogelijk is om 
voor veel landen uitreispapieren te krijgen, met name voor Afrikaanse landen. 

Ederveen geeft verder aan dat kinderen die in Nederland onder toezicht worden gesteld, en dus een gezinsvoogd krij-
gen, in een aparte situatie verkeren, omdat deze ondertoezichtstelling niet overdraagbaar is naar het land van herkomst. 
Uit jurisprudentie is gebleken dat het kind dan niet kan worden uitgezet en de ouder daarmee ook niet.50 Kinderen 
kunnen onder toezicht worden gesteld vanwege ernstige gedragsproblematiek of andere psychische problemen, vaak 
in combinatie met opvoedproblemen en andere (meervoudige) problematiek in een gezin. De ondertoezichtstelling 
wordt dan vaak uitgesproken omdat ouders niet goed in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen en/of geen hulp 
willen accepteren, waardoor de ontwikkeling van hun kind in gevaar wordt gebracht. Ondertoezichtstelling verloopt 
via de hulpverlening en de Kinderbescherming en komt alleen in zeer zware gevallen en na intensieve bemoeienis van 
de Kinderbescherming tot stand. 

49 Aangegeven in telefonisch overleg met medewerker Defence for Children op 25 november 2016

50 Zie bijvoorbeeld deze zaken: Rb Den Bosch, 16/20692 (11-10-2016); Hof Arnhem (familiekamer), 200.184.461/01 (07-04-2016); Rb Amsterdam, 13-611/539597 

(18-12-2013). Voor de laatste casus zie ook: http://jure.nl/ECLI:NL:RBAMS:2013:9771 [04-12-2016]
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Een ander juridisch thema waar veel hulpverleners mee worstelen is hoe het zit als het kind een andere nationaliteit 
heeft dan één of beide ouders. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld een Nederlandse vader (of een vader met een 
Nederlandse verblijfsvergunning), terwijl moeder geen verblijfsrecht (meer) heeft. Dit zijn zeer ingewikkelde dilemma’s 
waarbij moeder mogelijk moet vertrekken en het kind bij vader moet achterlaten. Veel hulpverleners worstelen met deze 
complexe materie en geven aan dat het fijn zou zijn om een overzicht te hebben van de meest voorkomende situaties 
en hoe dan gehandeld kan worden. Dit overzicht is te vinden in bijlage 2.

Wat verder veel naar voren komt in de gesprekken met hulpverleners, begeleiders en andere deskundigen is dat veel 
cliënten denken dat hun kinderen niet zoveel mee krijgen van de verblijfsproblematiek. De gesprekspartners betwijfelen 
dit ten zeerste, of zoals een hulpverleenster uit Utrecht opmerkt: ‘Des te langer kinderen in Nederland verblijven en hoe ouder 
en meer geworteld het kind is, des te meer zijn ze zich bewust van de situatie en des te moeilijker wordt het om te vertrekken.’ Zij 
voegt hieraan toe dat het heel belangrijk is om je eigen rol als hulpverlener goed in de gaten te houden. Je bent er niet 
om alles op alles te zetten voor een verblijfsvergunning voor de cliënt, maar om samen met haar de opties goed op een 
rijtje te zetten, waarna de cliënt een besluit neemt. Een opvanghuis als Fanga Musow geeft aan dat hun uitgangspunt 
juist wél is om zich tot het uiterste in te spannen voor een verblijfsvergunning van de cliënt en haar kinderen en dat het 
daarbij heel belangrijk is om goede juridische basiskennis te hebben.

Ook Kadera merkt op dat kinderen wel degelijk in de gaten hebben wat er speelt:

‘Op dit moment begeleiden wij een moeder en haar dochter van 9 met verblijfsproblematiek. Het meisje klaagt over hoofd-
pijn, ‘omdat mama geen papiertje heeft’. Het kind voelt de dreiging goed aan zonder dat ze het allemaal kan overzien. Er 
is veel sprake van machteloosheid, angst en woede in dit gezin dat flink onder druk staat. Moeder is vooral bezig om een 
verblijfsvergunning te verkrijgen en heeft daardoor minder oog voor haar dochter. Wat wij proberen te doen is om het gesprek 
zo open mogelijk aan te gaan. Bij jongere kinderen zijn de gesprekken altijd samen met de moeder. Bij het werken met 
jongere kinderen wordt ook veel gebruik gemaakt van rollenspelen en tekeningen.’

Kinderen in het land van herkomst

In het veldonderzoek51  dat was gekoppeld aan de oorspronkelijke Safe Future Methodiek speelde hereniging met kinde-
ren in het land van herkomst een belangrijke rol bij het nemen van een besluit over terugkeer. 38% van de onderzochte 
terugkeerders gaf aan dit onder andere te doen vanwege kinderen die waren achtergebleven. De huidige ervaringen van 
de hulpverleners van COSM Rotterdam zijn echter anders. De meeste van hun cliënten willen in Nederland blijven, 
ook als ze kinderen in het land van herkomst hebben. Zij willen in Nederland blijven voor de toekomst van de kinderen 
die ze hier hebben gekregen (of hebben meegenomen uit het land van herkomst). 

De vraag of er nog kinderen in het land van herkomst verblijven komt altijd aan bod tijdens de intake van een cliënt, 
maar dit levert vaak heel weinig informatie op. De hulpverleners dringen er in de begeleiding op aan om contact te 
houden met de kinderen in het land van herkomst, maar ze merken dat cliënten dit vaak toch niet doen. Waar dit aan 
ligt is niet altijd duidelijk. Wellicht is het te pijnlijk voor de cliënt, is er teveel druk vanuit het land van herkomst als er 
wel contact is, of is het voor met name Afrikaanse cliënten ook gebruikelijker om kinderen bij familieleden achter te 
laten om zelf elders een betere toekomst te zoeken voor zichzelf en het kind. Het valt de hulpverleners op dat cliënten 
soms niet goed weten waar het kind precies verblijft en bij wie, waardoor het contact ook lastiger wordt. Ondanks dat 
hulpverleners het aanbieden, maken cliënten vaak ook geen gebruik van de mogelijkheid om een kind op te sporen via 
het Rode Kruis. Ook wordt er niet vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het kind over te laten komen naar 
Nederland, wat onder de B8 verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel wel is toegestaan. Desgevraagd geven 
cliënten soms aan dat het kind beter af is bij de familie in het land van herkomst. Wel sturen veel cliënten met enige 
regelmaat geld naar huis voor de verzorging, opvoeding en scholing van het kind.

De hulpverleners uit Rotterdam voegen twee voorbeelden toe van terugkeer, een cliënt uit Sierra Leone die terugkeer-
de vanwege de tweeling die ze in het land van herkomst had achtergelaten en één Indonesische vrouw die voor haar 
zoontje terugkeerde.

51 T. Kootstra. Safe Safe Return and Reintegration for Victims of Trafficking and Victims of Domestic Violence Facing Residency Problems. Overview of the results of 

the Safe Return project 2013 – 2014 and field research on the data collected from all the cases involved, with focus on the decision making process of the victims to 

stay in the Netherlands or return to the country of origin and the factors influencing this decision (Federatie Opvang, Amersfoort 2014), 36-37
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Andere hulpverleners uit de maatschappelijke en vrouwenopvang opvang en ook de begeleiders uit de azc’s en ge-
zinslocaties herkennen dit geschetste beeld en voegen er aan toe dat ouders uit Oost-Europa en Azië over het algemeen 
meer contact houden met hun kinderen in het land van herkomst. Oost-Europese cliënten laten hun kinderen ook 
vaker overkomen naar Nederland, wellicht ook omdat het voor hen goedkoper is dan voor de Afrikaanse cliënten. Bij 
de Oost-Europese cliënten kan het laten overkomen van de kinderen soms wel lastig zijn, omdat er vaak niets of niet 
zoveel is geregeld rondom de voogdij of reisdocumenten van de kinderen. Als de vader is achtergebleven in het land van 
herkomst moet hij vaak toestemming geven dat het kind het land verlaat. 

Cliënte Dora uit Hongarije wil heel graag haar zoontje naar Nederland halen:

‘Mijn zoontje woont nu bij mijn moeder, maar zijn vader probeert hem daar weg te halen. Hij heeft  hem niet erkend, maar 
hij komt uit een rijke familie en heeft veel macht. Hij wil me eigenlijk gewoon dwars zitten en wil ook geen toestemming 
geven dat het kind naar Nederland komt. Mijn Hongaarse advocaat zegt dat het alleen lukt als ik veel geld betaal en dat 
heb ik niet.’

De hulpverlening gaf aan dat in deze zaak ook meespeelt dat het kind in Hongarije onder toezicht is geplaatst vanwege 
de problematische leefsituatie van de grootmoeder van het kind en de afwezigheid van Dora. Waarschijnlijk wordt de 
gezinshereniging hierdoor bemoeilijkt en niet zozeer door de tegenwerking van de vader, die immers geen rechten heeft 
omdat hij het kind niet heeft erkend.

Ondanks dat ze niet altijd regelmatig contact hebben met de kinderen die ze in het land van herkomst hebben achter-
gelaten, geven ouders wel regelmatig aan dat ze zich zorgen maken over hen. Deze ‘achtergebleven’ kinderen weten vaak 
ook niet wat er met hun ouders is gebeurd in Nederland. Ook hebben ze vaak geen idee hoe het leven van de ouder 
–en eventuele broertjes en zusjes- er in Nederland uit ziet en het sporadische contact kan tot veel verwijdering leiden 
tussen ouder en kind. Ook hebben ouders vaak (veel) minder invloed op hoe het kind in het land van herkomst wordt 
opgevoed en hoe het met het kind gaat. Als er al contact is, is dat vaak vluchtig via telefoon of Skype en vaak gaat het 
dan ook om minder leuke dingen, waarbij de ouder bijvoorbeeld vraagt of het kind wel goed zijn best doet op school of 
goed luistert naar de volwassene bij wie het is achtergelaten. Het is heel lastig om te bepalen wat wijsheid is, of de ouder 
dit kind wel of niet (deels) moet informeren wat er in Nederland (of op de vlucht hier naar toe) is gebeurd. De ouder 
is soms ingrijpend veranderd of zelfs getraumatiseerd door de gebeurtenissen. Het achtergebleven kind krijgt in feite 
een andere ouder terug en kan dit ook op zichzelf betrekken, alsof het zijn schuld is. Aicha uit Senegal vertelt hierover:

‘Mijn oudste zoon van 15 woont nog in Senegal. Hij heeft een andere vader dan de rest van mijn kinderen. Hij woonde eerst 
bij mijn oma, maar nu zij is overleden zorgt een vriendin van mijn oma voor hem. Ik heb geen contact meer met mijn ouders. 
Ik stuur geld naar huis voor zijn school en om te leven en spreek hem af en toe via Skype. Ik ben al zo lang in Nederland 
en hij is al bijna volwassen. Ik ken hem bijna niet meer en hij mij ook niet. Dat doet mij veel verdriet, maar ik kan hem niet 
hier naar toe halen, want ik heb geen papieren. Bovendien moet ik ook aan mijn andere kinderen denken.’

Ouders met een licht verstandelijke beperking

De hulpverleners van HVO Querido en de Blijf Groep merken op dat zij steeds meer cliënten in begeleiding krijgen 
met een licht verstandelijke beperking (LVB-problematiek). Het is vaak lastig om goed in te schatten of er echt sprake 
is van LVB, omdat een vrouw vaak de taal niet goed beheerst en ook een gebrekkige kennis van Nederland heeft. Er 
wordt daarom vooral gekeken naar hoe een vrouw zich in de opvang gedraagt en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt 
van observaties en testen. Er zijn tegenwoordig testen beschikbaar die rekening houden met het taalprobleem en die 
worden binnen de opvang gebruikt in nauwe samenwerking met MEE, de organisatie die mensen met een beperking 
ondersteunt. Ook wordt soms aan de tolk gevraagd of de vrouw zich in haar eigen taal wel adequaat uit kan drukken 
qua woordenschat, begrip en concentratie. 

Equator Foundation vult aan dat psychiatrische problematiek van de cliënt ook vaak de LVB-problematiek versluiert. 
De meeste aandacht gaat dan uit naar het trauma en pas later wordt geconstateerd dat er ook sprake is van LVB. An-
dersom komt trouwens ook voor: een cliënt die op een veel lager niveau functioneert vanwege trauma’s en/of posttrau-
matisch stress syndroom (PTSS). Als een cliënt op LVB wordt getest, wordt de test na enige tijd nog eens herhaald, om 
opnieuw te onderzoeken of er sprake is van LVB of dat er toch iets anders aan de hand is.
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Niet alleen ouders met een licht verstandelijke beperking zelf, maar ook hun kinderen zijn extra kwetsbaar. Hun ou-
ders kunnen vaak minder goed voor hen zorgen dan ouders met een gemiddelde intelligentie en zeker gelet op de 
andere problemen die de meeste cliënten hebben, vormt deze groep –en hun kinderen- een extra bron van zorg voor 
de hulpverleners. Hieronder worden drie casussen uit de hulpverleningspraktijk toegelicht. Daarbij is met drie cliënten 
gesproken, twee moeders met LVB en één meisje van 15 dat een moeder heeft met een verstandelijke beperking. 

De interviewer wist vooraf niet dat de cliënten LVB-problematiek hadden en haalde dat er op basis van het interview ook 
niet meteen uit. Wel viel haar een aantal zaken op, zoals bijvoorbeeld Dora uit Hongarije die alles heel letterlijk leek te 
nemen wat haar gevraagd werd en ook weinig remmingen liet zien in het gesprek. Haar dochtertje van 1,5 haalde halsbre-
kende toeren uit door op trappen en kozijnen te klimmen zonder dat moeder zich daar erg druk over maakte. Ook is Dora 
betrapt op winkeldiefstal terwijl ze haar kind bij zich had. Ze heeft toen een nacht in de cel doorgebracht en haar dochtertje 
werd ondergebracht in een crisispleeggezin. Dora vertelde dat ze gestolen had, omdat zij en haar kind honger hadden. Haar 
hulpverlener gaf echter aan dat ze een dak boven haar hoofd heeft en voldoende middelen vanuit de opvang om geen honger 
te hoeven lijden. Vanuit de hulpverlening zijn er veel zorgen of deze cliënte wel zelfstandig kan gaan wonen, maar Dora zelf 
denkt dat ze dit heel goed aan kan. Aangezien zij EU-burger is, mag ze ook in Nederland blijven als ze financieel het hoofd 
boven water kan houden. De hulpverlening is echter bezorgd dat Dora opnieuw in de problemen komt, omdat ze erg goed van 
vertrouwen is. Sinds kort heeft ze een nieuwe vriend waarmee ze het liefst zo snel mogelijk wil gaan samenwonen. Ze kon 
heel weinig over hem vertellen, alleen dat hij heel lief is voor haar en haar dochter die hij al als zijn eigen kind beschouwt. 
De hulpverlening stelt grote vraagtekens bij de veiligheid van deze relatie, zowel voor moeder als kind.

De andere cliënte, Cristina uit Roemenië, was een zeer assertieve dame die op het eerste oog een intelligente, vrolijke en ener-
gieke indruk maakte. Ze was zeer trots op haar dochtertje van bijna 3 jaar oud, maar gaf ook aan dat ze de opvoeding soms 
heel lastig vond, omdat het kind slecht luisterde. Tijdens het gesprek vroeg het meisje heel veel aandacht, bleef voortdurend in 
beweging en klom het overal op zonder zich ook maar iets van haar moeder aan te trekken. Cristina greep geen enkele keer 
in, herhaalde alleen maar ‘Niet doen hoor!’, waarop het kind soms even opkeek en vervolgens vrolijk door ging. Ook deze 
cliënte heeft een EU-nationaliteit en wil in Nederland blijven met haar kind, omdat ze haar land van herkomst niet veilig 
acht. Cristina gaf aan dat ze ‘gek’ werd in de opvang waar ze al meer dan twee jaar woont en ze begreep niet waarom ze 
nog steeds niet zelfstandig mocht gaan wonen. Opvallend was haar eerlijkheid hoe zwaar het ouderschap haar soms viel. Ze 
heeft hier ook hulp bij gevraagd van zowel het consultatiebureau als de hulpverlening, want, zoals ze zelf zei: ‘Voor mijn 
kind is het belangrijk om een sterke moeder te hebben en daarnaast veiligheid, vriendjes, school, liefde en aandacht.’ Vanuit 
de hulpverlening wordt nu ingezet op beschermd wonen met extra therapeutische begeleiding van haar kind bij wie ADHD 
wordt vermoed.

Een ander gesprek werd gevoerd met Vlora, een jong meisje van 15 uit Vietnam. Vlora zelf heeft een gemiddelde intelligentie, 
maar haar moeder is licht verstandelijk beperkt. Moeder en dochter wonen al ruim een jaar in de vrouwenopvang, omdat moe-
der mishandeld werd door haar partner, de stiefvader van het meisje. Vermoed wordt dat Vlora door hem seksueel misbruikt 
is. Vlora regelt heel veel voor haar moeder en de hulpverlening is bezorgd dat het kind in feite de ouderrol overneemt. Omdat 
Vlora’s moeder al langere tijd in Nederland woonde met haar partner heeft ze zelfstandig verblijfsrecht en Vlora zelf ook. 
Beiden willen graag naturaliseren, maar tot nog toe lukt het moeder niet om te voldoen aan de eisen van de inburgeringsplicht 
vanwege haar beperkte verstandelijke vermogens. De hulpverlening probeert nu bewindvoering te regelen zodat Vlora en haar 
moeder eindelijk een eigen flatje kunnen betrekken. Het zal daarbij nodig blijven om voor beiden ondersteuning te blijven 
bieden.

Risico op (herhaald) slachtofferschap

Veel kinderen weten vaak niet wat er precies met hun ouders is gebeurd. Ouders schermen dit af voor hun kinderen, 
ook al geven veel gesprekspartners aan dat kinderen veel meer opvangen dan ouders denken. Een gezinsbegeleider van 
Moviera (vrouwenopvang) hierover:

‘Met name oudere kinderen [ouder dan vier] hebben er last van dat ze vaak met een geheim leven. Er zijn veel onderwerpen 
waarover ze niet met hun moeder kunnen of mogen praten. Bijvoorbeeld over wat moeder heeft meegemaakt, maar ook om 
wat kinderen zelf hebben gezien en meegemaakt.’ 
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Een hulpverlener van een andere vrouwenopvang, Kwintes, geeft aan dat er bij binnenkomst een veiligheidsplan wordt 
opgemaakt, waarbij ook rekening wordt gehouden met wat de moeder aan het kind heeft verteld en hoe zij hier het 
beste mee om kan gaan, wat ze wel en niet kan vertellen. Zij merkt op dat de meeste moeders hun kinderen willen be-
schermen door niet zoveel te vertellen. Soms ontkennen moeders ook wat er is gebeurd. Op de kinderen heeft dit vaak 
een averechts effect doordat het juist meer op hen gaat drukken en zij veel meer meekrijgen dan de moeders in de gaten 
hebben. Ook kan het tot gevolg hebben dat kinderen zichzelf de schuld gaan geven van de problemen van de ouder(s).

Al met al kan gebrek aan kennis de kwetsbaarheid van kinderen vergroten, omdat ze dan ook minder alert zijn op mo-
gelijk gevaar, zowel in Nederland als in het land van herkomst als zij terugkeren. Hulpverleners en begeleiders geven dan 
ook aan dat het goed zou zijn om de weerbaarheid van kinderen te trainen voor vertrek en ook goed met de ouders te 
bespreken wat wel en niet gedeeld kan worden met de kinderen. 

Moviera gebruikt materiaal om moeders te laten inzien wat ‘het grote geheim’ doet met kinderen, zodat zij zich ervan 
bewust worden dat het schadelijk kan zijn om teveel te verzwijgen. Zij gebruiken hiervoor onder andere Words & Pic-
tures52, een verhaallijn met illustraties voor jonge kinderen die hen helpt om gebeurtenissen te begrijpen die voor hun 
ouder(s) moeilijk bespreekbaar zijn. 

Het bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld heeft in 2016 een verkennend onderzoek 
uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel. Hierin worden zeven groepen kinderen gedefi-
nieerd die mogelijk extra kwetsbaar zijn om (opnieuw) uitgebuit te worden. Daarvan zijn twee groepen relevant voor 
de Safe Future Methodiek inzake Kinderen: kinderen die ongedocumenteerd in Nederland verblijven en Syrische kind-
bruiden. De ongedocumenteerde kinderen zijn met name kwetsbaar als zij bij families verblijven die hen dwingen om 
te werken. Soms gaat het dan niet om hun eigen familie, maar om het gezin van een oom of tante; soms ontbreekt de 
familierelatie ook helemaal. Dit is ook iets om in de gaten te houden bij asielzoekerskinderen die niet met hun eigen 
ouders, maar met andere familieleden naar Nederland zijn gekomen en mogelijk kunnen worden uitgebuit. Wat de 
Syrische kindbruiden betreft gaat het vaak om jonge meisjes die door hun ouders worden uitgehuwelijkt uit angst dat 
ze het meisje anders niet kunnen beschermen tegen seksueel geweld tijdens de vlucht of in de opvang. De NRM geeft 
aan dat het belangrijk is om zulke kindhuwelijken voortijdig te signaleren en te verhinderen.53

2.5 Het bespreken van de toekomst, inclusief de optie van veilige terugkeer en re-inte-
gratie, met kinderen en hun ouders: is het mogelijk en zo ja, hoe?

Verantwoordelijkheid van de ouders of taak voor de begeleiders?

Veel gesprekspartners geven aan dat de meeste ouders niet met hun kinderen spreken over de toekomst. Sommige ge-
interviewden voegen daaraan toe dat veel ouders überhaupt niet veel met hun kinderen bespreken, ofwel omdat ze dat 
vanuit hun eigen opvoedingscultuur niet zijn gewend, ofwel omdat ze de kinderen willen beschermen tegen narigheid. 
Zoals een interne begeleider van de asielzoekersschool in Katwijk het verwoordt:

‘Wat wij veelal zien is dat ouders weinig bespreken met hun kinderen, of het nu over mogelijke terugkeer gaat of over andere 
zaken. Veel gezinnen leven in een meer autoritair opvoedingsklimaat dan wij in Nederland gewend zijn.’

Vaak worden de kinderen ook gewoon nog veel te jong geacht voor een gesprek, zowel door hulpverleners en andere 
begeleiders als door de ouders zelf. Dora uit Hongarije zegt bijvoorbeeld:

‘Mijn dochtertje is pas 1,5, dus veel te jong en mijn zoontje van vijf, die nog in Hongarije woont bij mijn moeder, weet ook 
niet wat er is gebeurd. Dat wil ik ook niet. Sowieso wil ik het niet over het verleden hebben, niet met de kinderen en niet 
met anderen. Ik wil me richten op mijn toekomst die in Nederland ligt.’

Bian uit Vietnam, die met haar drie kinderen in de categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel verblijft, voegt 
daaraan toe: 

52 http://samenwerkenwijaanveiligheid.nl/training-signs-of-safetysigns-of-wellbeing/words-and-pictures/ [10-11-2016]

53 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, C.E. Dettmeijer, L.B. Esser en F. Notenboom, Zicht op kwetsbaarheid. Een verkennend onder-

zoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel (Den Haag 2016), 87-88, 102, 104-105
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‘Mijn kinderen weten niets van mijn achtergrond en ik wil het ook niet met hen bespreken. Daarvoor zijn ze te jong en is 
het ook te heftig wat er is gebeurd. Ik heb mijn kinderen wel verteld dat onderzocht wordt of we in Nederland kunnen blijven. 
Mijn oudste zoontje van zes moest toen huilen, omdat hij hier zijn vriendjes heeft en hier wil blijven. De andere twee zijn 
pas vier en een half jaar, die beseffen het helemaal niet.’

Een andere cliënt, Aicha uit Senegal die in de vrouwenopvang woont, maakt zich veel zorgen over zichzelf en haar 
kinderen:

‘Ik maak me veel zorgen over de kinderen en wat er staat te gebeuren als ook mijn laatste aanvraag voor verblijf definitief 
wordt afgewezen. Vooral mijn oudste dochter van 10 krijgt heel veel mee van wat er gebeurt en wat de risico’s zijn. Ik probeer 
dat zoveel mogelijk bij haar en de kleintjes weg te houden, maar dat lukt niet altijd. Ik probeer zo weinig mogelijk met ze 
te praten over de toekomst. En ik weet zelf ook niet wat er gaat gebeuren, dus wat moet ik tegen ze zeggen?’

Nadejda, een slachtoffer van arbeidsuitbuiting uit Bulgarije die met haar hele gezin in de opvang verblijft, praat wél met 
haar kinderen over de toekomst:

‘De kinderen weten heel goed wat er is gebeurd, omdat ze zelf ook slachtoffer zijn geworden. We zijn allemaal gedwongen 
om te werken zonder dat daar geld tegenover stond. De kinderen waren toen 13 en 16. Ze zijn hier nog wel mee bezig, en 
vooral mijn zoon heeft het een tijdje heel moeilijk gehad, hij was erg boos. Maar gelukkig gaat het nu goed op school en zijn 
ze ook weer met hun toekomst bezig. Mijn man en ik hebben heel uitgebreid met ze gepraat en als gezin hebben we samen 
besloten dat we in Nederland willen blijven, omdat de toekomst in Bulgarije heel onzeker is.’

Vlora, het 15-jarige meisje uit Vietnam dat samen met haar verstandelijk beperkte moeder in de vrouwenopvang woont, 
heeft een aantal gesprekken gehad met een psycholoog om haar ervaringen te verwerken en de blik op de toekomst 
te richten. Ook heeft ze via Skype sinds kort weer contact met haar vader die inmiddels in Thailand woont. Met haar 
moeder bespreekt Vlora vooral dagelijkse, praktische zaken, omdat haar moeder niet goed Nederlands spreekt en Vlora’s 
Vietnamees ‘niet zo goed is voor moeilijke gesprekken’.

De begeleiders binnen de azc’s en gezinslocaties geven aan dat zij –uit hoofde van hun functie- in principe alleen met de 
ouders, en niet met de kinderen over terugkeer spreken, tenzij het om oudere kinderen gaat die er expliciet naar vragen. 
Een regievoerder van de DT&V in Friesland:

‘Als kinderen 14 – 16 jaar oud zijn, gaan ze vaak steeds meer vragen stellen en dit is ook een leeftijd waarop je één en 
ander goed zou kunnen bespreken. Als het onderwerp terugkeer al aan de orde komt in een gesprek met jongere kinderen, 
is dat altijd met de ouders erbij. De meeste ouders willen vaak ook niet dat hun kinderen hierbij betrokken worden. Soms 
willen ouders dat ik uitleg waarom het gezin hier nog is. Dit doe ik expliciet niet, ik wijs de ouders dan op hun eigen ver-
antwoordelijkheid inzake hun besluit om hier te blijven.’

Een medewerker van azc/gezinslocatie Katwijk voegt hieraan toe: 

‘Wij vinden dat het een verantwoordelijkheid van de ouders is om hierover met hun kinderen te praten en eventuele veilige 
terugkeer voor te bereiden. Onze primaire verantwoordelijkheid is hen hier een veilige omgeving te bieden. Weinig bewoners 
keren vrijwillig terug, bijna iedereen probeert zo lang mogelijk te blijven. Dat komt ook omdat bewoners van deze specifieke 
gezinslocatie al lang in Nederland zijn. Er is ook vaak sprake van schaamte rondom terugkeer, mensen hebben toch het idee 
met lege handen terug te keren.

De ouders die hier wonen zijn ervan overtuigd dat ze beter in Nederland kunnen blijven voor de veiligheid van de kinderen, 
terwijl je kunt afvragen of een jarenlang verblijf in een azc ook goed voor de kinderen is. Zij zitten toch in een niet-natuur-
lijke omgeving en hebben te maken met de stress van de ouders waar ze weinig mee kunnen. Bovendien brengen ouders de 
angst voor terugkeer en hun land van herkomst over op hun kinderen.’

Ook de Vrolijkheid in Katwijk geeft aan dat er vanuit het Nestcentrum over het algemeen niet rechtstreeks met de 
kinderen over eventuele terugkeer wordt gesproken. Dit zijn gesprekken die via het COA en/of DT&V plaatsvinden 
en dan nog alleen met de ouders, niet met de kinderen zelf. Wel gaan de medewerkers van de Vrolijkheid in op vragen 
van de kinderen, want, zoals al eerder vastgesteld, kinderen vangen heel veel op en weten veel meer dan ouders denken. 
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Als een gezin ’s ochtends is uitgezet, willen de kinderen ’s middags bij de Vrolijkheid hun verhaal kwijt en dan komen 
ook de eigen angsten aan bod. Het zou dan ook goed zijn om ouders hierin meer te begeleiden, aldus de Vrolijkheid, 
om hen ervan te doordringen dat het belangrijk is om zich te realiseren wat kinderen allemaal meekrijgen en wat voor 
impact het op hen heeft.

Hulpverleners binnen de maatschappelijke en vrouwenopvang richten zich in de begeleiding zowel op de ouder (meest-
al is dit de moeder) als op het kind en dit heeft ook consequenties voor het bespreken van de toekomst. Veel hulpverle-
ners geven aan dat het niet eenvoudig is om met de ouder over mogelijke terugkeer te spreken en dit geldt dubbel zo 
hard voor het bespreekbaar maken met kinderen. Tegelijkertijd wordt het wel van groot belang geacht om het over de 
toekomst te hebben met kinderen en dat dit zowel door ouders zelf gebeurt als door de hulpverleners. De gesprekspart-
ners binnen Pharos formuleren het als volgt: 

‘De communicatie tussen ouders en kinderen is essentieel. Soms is er sprake van een groot geheim in het gezin over waarom 
de ouders weg zijn gegaan uit het land van herkomst en wat er met hen is gebeurd. Dit wordt niet besproken met de kinderen, 
maar de kinderen voelen het wel aan. Ook is er vaak een groot taboe op (het bespreekbaar maken van) terugkeer bij ouders 
waardoor het ook een taboe wordt voor de kinderen. Kinderen kunnen hier zelfs ziek van worden.’

Ook wordt opgemerkt dat veel moeders in groot isolement verkeren en eenzaam zijn in de Nederlandse samenleving. 
Er is veel sprake van schaamte en trots, evenals moeite om de Nederlandse samenleving goed te doorgronden. Tegelijker-
tijd willen cliënten meestal niet terug, omdat ze ondanks alles denken dat ze in Nederland een betere toekomst kunnen 
opbouwen voor zichzelf en hun kinderen.

HVO Querido, één van de oorspronkelijke Safe Return partners die met de Safe Future Methodiek werken, geeft aan dat 
er in het Toekomstgesprek binnen de methodiek met de ouders nog veel meer in detail moet worden besproken hoe de 
toekomst voor hun kinderen eruit kan zien:

‘Het is heel belangrijk dat een ouder het kind voorbereidt op terugkeer, waarbij de mindset van de ouder essentieel is. Als de 
ouder in staat is om hier een positieve insteek voor te vinden, is het kind daar zeker bij gebaat en kan er veel angst bij het 
kind worden weggenomen. Wij hebben bijvoorbeeld een casus gehad van een Turkse vrouw met twee kinderen. Het oudste 
kind was eerst in Turkije achtergebleven en pas later naar Nederland gekomen, waar het erg moest wennen aan zowel het 
land als aan de nieuwe omgang met moeder. Later ging het contact tussen moeder en kind beter. Moeder was eerst wel bereid 
om te praten over eventuele terugkeer, maar daarna niet meer, omdat ze in een nieuwe relatie stapte. Uiteindelijk liep die 
relatie ook stuk en vluchtte zij uit het huis van haar nieuwe vriend. Ze wilde toen niet meer terug naar de opvang. Daarna is 
ze gewoon heel snel vertrokken samen met haar kinderen, terug naar Turkije, zonder dat er nog mogelijkheden waren om het 
vertrek voor te bereiden. Wat het extra schrijnend maakt, is dat er in deze casus sprake van LVB-problematiek bij de moeder.’

HVO Querido voegt hieraan toe dat ouders zich moeten realiseren dat hun terugkeer, of weigering tot terugkeer, ook 
consequenties heeft voor hun kinderen, zowel in Nederland als in het land van herkomst. Ook moeten ouders beseffen 
dat zij hun eigen angst en negatieve houding ten opzichte van het land van herkomst overdragen op hun kinderen, ook 
als zij terugkeer of het land van herkomst niet hardop met hun kinderen bespreken:

‘Ouders willen hun kind vaak beschermen, maar een kind dat niet geïnformeerd is, gaat zijn eigen fantasie gebruiken en 
maakt het daardoor in gedachten nog veel erger. Het zou fijn zijn als er instrumenten kunnen worden ontwikkeld om dit 
bewustwordingsgesprek met de ouders aan te gaan.’

En een zorgcoördinator van slachtoffers mensenhandel die binnen Moviera werkt vult hierop aan:

‘Met ouders moet het effect van illegaliteit op kinderen worden besproken, zodat zij zich hiervan bewust worden. Uiteindelijk 
is het de moeder (of vader) die een beslissing neemt. Als je het kind vraagt wat het wil kun je dat als hulpverlener lang niet 
altijd waarmaken en wek je misschien valse verwachtingen. Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden.’

Verschillende gesprekspartners, zowel in de maatschappelijke en vrouwenopvang als binnen de azc’s en gezinslocaties 
geven ook aan dat kinderen door hun ouders soms worden ‘gebruikt’ als argument om te kunnen blijven. Een hulpver-
leenster uit de maatschappelijke opvang: 
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‘Terugkeer is een moeilijk onderwerp om te bespreken met de cliënt. Vaak gebruikt de cliënt haar kind als argument waarom 
zij niet terug kan. Terugkeer zou dan onveilig voor het kind zijn, zonder dat dit concreet gemaakt kan worden. Bij oudere 
kinderen zie je vaak dat er sprake is van hechtingsproblematiek. Het kind is in de tijd dat de moeder nog niet in de opvang 
verbleef vaak bij anderen achtergelaten terwijl moeder ging werken (soms werkten vrouwen op straat als prostituee). Voor 
hulpverleners maakt dit het extra moeilijk om het over gevoelige onderwerpen als terugkeer te hebben.’

Een hulpverleenster uit Rotterdam merkt op dat de meeste cliënten toch vooral geneigd zijn om vanuit zichzelf te 
denken, of zoals een moeder het eens samenvatte: ‘Waar ik ga, gaan mijn kinderen.’ Door hun eigen, soms traumatische, 
ervaringen zijn veel cliënten ook vooral bezig met het verwerken van hun eigen problemen voordat ze goed oog kun-
nen hebben voor de positie van hun kinderen.

Een hulpverleenster van vrouwenopvang Kadera vat de noodzaak om met kinderen over de toekomst te spreken als 
volgt samen:

‘Vaak weten kinderen het al dat er sprake is van terugkeer nog voordat het verteld wordt. Ze pikken de spanning naadloos op. 
Het is dan ook heel belangrijk om hen zo snel mogelijk en zorgvuldig mogelijk te informeren, juist ook om de vertrouwens-
band tussen moeder en kind niet te beschadigen. Het kind kan anders het gevoel krijgen dat moeder niet meer betrouwbaar 
is en liegt over iets dat heel belangrijk is.’

De medewerkers van Pharos tenslotte stippen een ethisch vraagstuk aan: 

‘In hoeverre legt de stem en de positie van het kind gewicht in de schaal in de besluitvorming rondom terugkeer? Als de 
mogelijkheden actief met het kind worden besproken, kan dit ook voor valse hoop bij het kind zorgen, bijvoorbeeld dat zijn 
wens om te kunnen blijven ook daadwerkelijk uit kan komen. Volwassenen kunnen de kansen toch vaak beter inschatten. 
Het is dan ook de vraag of het kind wel echt bij het nemen van het besluit betrokken moet worden, of dat het misschien 
beter is om het alleen te betrekken bij de voorbereiding van het vertrek. Aan de andere kant: als er niets met het kind wordt 
besproken, staat het voor een voldongen feit. De leeftijd, de emotionele rijpheid, de mate van worteling in de Nederlandse 
samenleving spelen allemaal een rol in deze moeilijke afweging, evenals de wens en de capaciteiten van de ouders om dit 
werkelijk met hun kinderen te bespreken.’

Het gesprek aangaan: hoe en waar beginnen?

Als de hulpverleners van vrouwenopvang Kadera gesprekken met de kinderen voeren (die veelal jonger dan 12 zijn), 
of het nu over de toekomst gaat of over andere zaken, is dat in principe met de moeder erbij. Kadera werkt immers 
systeemgericht. Hulpverleners geven daarbij aan dat het belangrijk is om de toekomst met kinderen te bespreken, omdat 
ze het anders zelf gaan invullen en daar veel angst bij kunnen ontwikkelen. Ook is de schok voor kinderen te groot als 
ze opeens worden geconfronteerd met terugkeer, terwijl het daarvoor nooit besproken is. De hulpverleners proberen 
moeders er ook van te doordringen dat hun kind meer oppikt dan ze denken en dat de hele situatie al met al veel im-
pact heeft op het kind. Daarbij wordt zoveel mogelijk openheid betracht richting de kinderen. Hulpverleners proberen 
moeders te ondersteunen hoe zij het hier het beste met hun kinderen over kunnen hebben en zij leggen ook uit hoe 
kinderen denken, bijvoorbeeld doordat ze met fantasie invullen wat ze niet weten en dat het dan vaak veel erger lijkt. 

Vrouwenopvang Kwintes ziet bij oudere kinderen aanknopingspunten in Veerkracht waarin een kind een eigen actieplan 
heeft. Daarbij komen ook zaken aan de orde als: wat vind je belangrijk, hoe zie je de toekomst, wat zijn je dromen? 
Hierbij zou ook het bespreekbaar maken van terugkeer een rol kunnen krijgen. Wel wordt benadrukt dat het essentieel 
is dat de hulpverlener eerst een vertrouwensband opbouwt met het kind. 

Fanga Musow geeft aan dat het bespreekbaar maken van de toekomst met kinderen van veel verschillende factoren af-
hangt, onder meer van de leeftijd van het kind. Op jonge leeftijd gaan gesprekken vooral via spel. Er kan met kinderen 
worden gesproken over vroeger, herinneringen worden opgehaald aan het land van herkomst en een blik op de toe-
komst worden geworpen, maar voorzichtigheid is wel geboden, zeker als het kind getraumatiseerd is.
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Hulpverleensters van Safe Return partner Het Kopland voegen daaraan toe:

‘Kinderen hebben vaak geen voorstelling van het land van herkomst van hun moeder, omdat zij vaak in Nederland zijn 
geboren of hier op zeer jonge leeftijd naar toe zijn gekomen. Met het kind zouden vragen besproken kunnen worden als: wat 
weet je van het land, hoe is het daar, ken je er mensen, welke taal spreken ze, etc. De insteek hangt sterk af van de leeftijd 
en het niveau van het kind. Het zou ook helpen als de hulpverleners iets meer zouden weten van de culturele achtergrond 
van moeder en kind. Vragen kunnen algemeen beginnen en dan later meer toegespitst worden op de toekomst. Overigens 
zijn wij er voor om het met kinderen pas over terugkeer te hebben als het besluit daartoe is genomen door moeder. Dan is het 
belangrijk om ook het kind goed voor te bereiden op wat terugkeer inhoudt.’

Moviera geeft aan dat kinderen vaak geneigd zijn om sociaal wenselijke antwoorden te geven en dat zij haarfijn aanvoe-
len wat de ouder of de hulpverlener van hen verwacht. Het beste is dan ook om hen in spelsituaties te brengen zodat 
ze het denken een beetje loslaten en via spel laten zien wat ze echt zouden willen. Fanga Musow werkt ook met een 
speloefening De Fee en De Tovenaar genaamd, waarin het kind kan fantaseren over ‘Wat als ik kon toveren….?’ Het kind 
maakt hierbij een tekening waarbij het zijn wensen (uit de toverstok) aangeeft, maar ook de zorgen (in de buik). Hier-
door wordt het gemakkelijker om ook een gesprek over de toekomst op gang te brengen. Kwintes vult aan dat informele 
situaties, samen op pad gaan bijvoorbeeld of samen koken, sowieso het beste zijn om dingen bespreekbaar te maken, 
zeker met oudere kinderen. Een hulpverleenster van Het Kopland geeft als voorbeeld dat een kind goede herinneringen 
had aan het gebak dat oma altijd maakte in het land van herkomst. Samen met moeder werd het recept achterhaald, 
waarna de hulpverleenster samen met moeder en kind ging bakken en zo het gesprek op gang bracht over positieve 
herinneringen. Daarnaast wordt er, zeker binnen de vrouwenopvang, veel gebruik gemaakt van creatieve therapie om 
een ingang te vinden bij (jonge) kinderen. 

Qua aanpak geven de hulpverleners uit de maatschappelijke en vrouwenopvang aan dat je een knip zou moeten maken 
tussen de verschillende leeftijden van kinderen. Daarbij kun je naarmate een kind ouder wordt steeds meer met het kind 
zelf praten, terwijl het contact met jongere kinderen toch vooral via de ouder(s) loopt. Verder is het binnen het Neder-
landse rechtssysteem zo geregeld dat beslissingen voor kinderen onder de 12 volledig door ouders genomen worden. 
Tussen de 12 en 16 moet de mening van het kind meegenomen worden en vanaf 16 jaar moet het kind toestemming 
geven (bijvoorbeeld in hulpverlening). Deze leeftijdsopbouw is gebaseerd op gemiddelde ontwikkelingsniveaus. 

Daarbij is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat niet de kinderen, maar uiteindelijk de ouders verantwoor-
delijk zijn voor de beslissingen die zij voor het gezin nemen. Het is belangrijk om met kinderen over de toekomst te 
spreken, maar zij moeten niet het gevoel krijgen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de beslissing om terug te keren 
of juist ten koste van alles hier te willen blijven, aangezien dit een veel te grote druk op hun schouders legt. Als het 
kind al bijna volwassen is (ouder dan 16), kan het wel worden betrokken bij het beslissingsproces, maar ook dan ligt de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de ouder. Hulpverleners en andere begeleiders moeten samen met de ouders een 
inschatting maken wat ze het kind kunnen vertellen en of, hoe en wanneer ze het kind bij het proces betrekken. 

Op basis van bovenstaande overwegingen en de praktijkervaring van de hulpverleners en andere begeleiders is het com-
municatieschema ‘hoe wat wanneer met kinderen bespreken’ tot stand gekomen. Dit is te vinden in hoofdstuk 3, waarin 
de begeleiding van ouders en kinderen bij het nemen van een besluit over hun toekomst stap voor stap wordt beschreven 
(stap 5, Toekomstgesprek) en ook in bijlage 3. 

Veilige omgeving voor lastige gesprekken

Wat verder van groot belang wordt geacht is om een veilige omgeving te creëren waarin met ouders en hun kinderen 
kan worden gesproken over de toekomst, inclusief een mogelijke terugkeer naar het land van herkomst. Dit gaat zowel 
om de fysieke omgeving als om de sfeer tijdens het gesprek. In hoofdstuk 3 worden onder stap 5 (Toekomstgesprek) tips 
aangedragen van verschillende hulpverleners, begeleiders en andere deskundigen uit het werkveld.
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2.6 Wat is er nodig voor veilige terugkeer en re-integratie van kinderen?

Basiscondities

De Safe Future Methodiek inzake Kinderen beoogt om het bewustzijn te vergroten bij zowel hulpverleners en ouders om 
vanaf het begin rekening te houden met het belang van het kind en dat belang voorop te stellen bij het nemen van 
een besluit over de toekomst. Het uitgangspunt is daarbij een optimale opvoeding en ontwikkeling van het kind, of 
dat nu in Nederland is of in het land van herkomst. Ouders moeten daarin vanaf het begin van de begeleiding worden 
ondersteund en hulpverleners en andere begeleiders moeten zich in alle stappen van de begeleiding afvragen wat het 
kind nodig heeft.

In de gesprekken met hulpverleners en andere experts, evenals uit de literatuur54 en interviews met cliënten zelf, komt 
een aantal thema’s steeds weer naar voren als het gaat om veilige terugkeer en re-integratie. Allereerst wordt veiligheid 
genoemd, een sociaal netwerk waarop teruggevallen kan worden, inkomen voor de ouder(s), scholing en indien nodig 
aanvullende (psychologische en/of medische) zorg voor de kinderen als belangrijkste aspecten voor veilige terugkeer 
en re-integratie van kinderen en hun ouder(s). Maar ook kennis van de taal en cultuur van het land van herkomst, 
versterking van de weerbaarheid van ouders en kinderen, ondersteuning van ouders in hun ouderrol en versterking 
van de band tussen ouders en kinderen worden heel belangrijk gevonden. Een greep uit de vele reacties binnen de fo-
cusgroepen die in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Zwolle werden gehouden met hulpverleners uit de 
maatschappelijke en vrouwenopvang en vertegenwoordigers van gespecialiseerde organisaties zoals Equator Foundation 
en Centrum ’45:

‘Een netwerk waarop teruggevallen kan worden. Dit kunnen zowel ouders zijn, maar ook andere (alleenstaande) ouders met 
kinderen waarbij ouder en kind aansluiting kunnen vinden.’ 

‘Een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind: kan het daar naar school en sluit de school aan op wat er in Nederland 
is gedaan, wat moet er hiervoor in Nederland nog worden geregeld? Hoe zit het met huisvesting, veiligheid, is er voldoende 
inkomen?’ 

‘Hoe wordt het kind ontvangen in het land van herkomst? Hoort het erbij, wordt het geaccepteerd, is er sprake van taalmoei-
lijkheden of zijn er problemen met de documenten? In zijn algemeenheid geldt: als het met kinderen in Nederland goed gaat, 
is de verwachting groter dat het in het land van herkomst ook goed blijft gaan.’

‘Informatie over waar de ouder vandaan komt, zo concreet mogelijk, met foto’s, atlas, benoemen van belangrijke feesten, eten, 
etc., zodat het kind zich een beeld kan vormen over de achtergrond van de ouder en ook kennismaakt met leuke aspecten van 
het land van herkomst. Ook informatie verzamelen over waar het gezin terecht komt, zo concreet mogelijk, met foto’s, e-mail 
en Skypecontact vooraf, zodat ouder en kind zich alvast een beeld kunnen vormen over hoe het zal zijn. Als er mensen in 
het land van herkomst zijn die een rol zullen vervullen na terugkeer is het goed om daar ook zo vroeg mogelijk contact mee 
te leggen. Betrek het kind hier zo vroeg en zoveel mogelijk bij, afgestemd op leeftijd en niveau. Laat het kind daarbij zijn 
dromen en angsten verwoorden, zodat duidelijk wordt waar het mee worstelt.’

‘Mobiliseer het sociale netwerk in het land van herkomst en heb daarbij ook specifiek oog voor het kind. Zijn er bijvoorbeeld 
neefjes en nichtjes, opa’s en oma’s waarmee al contact kan worden gelegd vanuit Nederland? Zijn er scholen waar het kind 
naar toe kan na terugkeer?’

‘Is het kind veilig bij de ouder(s)? Een goede hechting tussen ouder en kind is essentieel. Heeft de ouder de (opvoed)capacitei-
ten om het kind goed te begeleiden na terugkeer? Kinderen zijn veerkrachtig, maar de ouder moet het kind wel goed kunnen 
ondersteunen. Zorg daarom voor stabiliteit van de ouders door hen te ondersteunen bij hun eigen problemen (verwerken van 
trauma’s) en in hun ouderrol. Weerbaarheidstrainingen zijn zowel voor kinderen als voor hun ouders een goed idee. Waar het 
kind uiteindelijk ook terecht komt, als het goed gehecht is en een stevige basis heeft, is het veel veerkrachtiger. Ouders kunnen 
hierbij worden ondersteund met Krachtwerk, kinderen met Veerkracht. Ook aan de eigen weerbaarheid van het kind kan al 
in Nederland worden gewerkt via Veerkracht en extra weerbaarheidstrainingen.’ 

54  Zie bijvoorbeeld Kootstra, Safe Return (2014) 36
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‘Is er genoeg sociale steun voor de kinderen na terugkeer? Zeker bij schaamte rondom alleenstaand moederschap is het belang-
rijk dat er een sociaal netwerk is, al dan niet verzorgd door een professionele organisatie ter plekke. Bij jongere kinderen tot 
vijf jaar is veiligheid bij de moeder essentieel. Bij oudere kinderen: is er een stevige basis gelegd in de hechting met moeder? 
Zo niet, dan is er een groot risico van uitsluiting en pesten door andere kinderen.’

‘Kijk goed wat het kind minimaal zou moeten kunnen om goed terug te keren en probeer daar op in te zetten. Het spreken 
van de taal van het land van herkomst is daarbij heel belangrijk. Ook het leggen van contact met belangrijke personen in het 
land van herkomst, zoals bijvoorbeeld opa en oma, is van groot belang. Verder is het heel belangrijk om te kijken wat cultureel 
bepaald is, wat is gewenst gedrag in het land van herkomst van een kind en hoe kun je hieraan tegemoet komen zonder het 
kind te schaden? Voorkomen moet worden dat een kind volledig ontworteld raakt: niet mogen blijven in Nederland, maar ook 
niet genoeg geworteld in de taal en cultuur van het land van herkomst om daar goed te kunnen (re)integreren.’

‘Via het consultatiebureau kan worden benadrukt dat het belangrijk is dat het kind zijn moedertaal goed leert spreken, ook 
als basis om een aanvullende taal, zoals het Nederlands, goed te leren spreken. Als de moeder slecht Nederlands spreekt, 
maar het kind ook de moedertaal niet goed beheerst, heeft het een dubbele achterstand. Een voorschool kan dan helpen om 
een deel van de achterstand weg te werken, in ieder geval wat betreft het Nederlands.’ 

‘Medische procedures en behandelingen moeten goed overdraagbaar zijn en ook werkelijk overgedragen worden aan een 
behandelaar in het land van herkomst.’

‘Wat veiligheid of onveiligheid betreft, kan ook worden opgemerkt dat er in het land van herkomst soms juist een veel grotere 
sociale kring rondom het kind kan worden gevormd door familieleden daar bij de opvoeding te betrekken, terwijl het gezin 
in Nederland vaak heel geïsoleerd leeft.’

Pharos voegt hieraan toe:

‘Veel hangt af van de familiestructuur waarin kinderen worden opgevangen, in Nederland en hoe het in het land van her-
komst zou kunnen zijn. Is de terugkeer met stigma en angst omgeven, of kan het min of meer openlijk worden besproken en 
daarmee beter worden voorbereid? Wat heeft het kind meegekregen van de problematiek van de ouders, zowel qua verblijfs-
status als hetgeen met hen is gebeurd?

Er moet een minimale context aanwezig zijn in het land van herkomst waarin het kind (opnieuw) kan gedijen, zowel een 
steunstructuur van familie en/of vrienden, economische mogelijkheden en scholingsmogelijkheden. Ook de veerkracht van de 
ouders is essentieel, omdat dit van grote invloed is op wat het kind aan kan.

Een lastig issue is in hoeverre professionals ‘partij’ worden in het besluitvormingsproces dat cliënten doormaken. Als zij 
bijvoorbeeld actief informatie aandragen die ertoe kan leiden dat de kans wordt vergroot dat een cliënt en haar kinderen hier 
kan blijven, in hoeverre zijn zij dan nog neutraal? Ook zie  je vaak dat hulpverleners zich wel willen inzetten voor het ver-
groten van de kans dat een cliënt kan blijven, maar niet de brengers van het slechte nieuws willen zijn als het toch niet lukt.

Acceptatie van de ouders van de situatie, bijvoorbeeld dat een vertrek toch onomkeerbaar is, is heel belangrijk. Als ouders het 
vertrek accepteren, kan er een nieuwe fase worden ingeluid waarin het vertrek actief en op een positieve manier kan worden 
voorbereid, zowel voor zichzelf als voor hun kinderen. Zij nemen daarbij ook angst bij hun kind weg.’

Rian Ederveen van Stichting LOS merkt op:

‘Kinderen gaan er qua onderwijs vaak sterk op achteruit als ze terugkeren naar het land van herkomst. Bovendien wortelen 
kinderen zodra ze op de basisschool zitten sterk in de Nederlandse samenleving, omdat ze vanaf dat moment bewustzijn 
ontwikkelen over de kansen die ze in het Nederlandse onderwijs kunnen grijpen en de toekomst die ze hier kunnen opbou-
wen. Vanaf dat moment wordt het een grote breuk voor kinderen om terug te keren en is de kans groot dat zij hierdoor schade 
oplopen in hun ontwikkeling. Daarbij maakt het wel veel uit naar welk land het kind terugkeert en in welke leefomstandig-
heden het daar terecht komt. Als het kind de taal van het land spreekt, maar ook kan schrijven, wordt het gemakkelijker. Ook 
maakt het veel uit als het kind een goede band met zijn/haar ouders heeft waardoor de overgang gemakkelijker kan worden. ‘
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En Fier Fryslân sluit het heel mooi af:

‘Eigenlijk zou er een soort van ouderschapsplan moeten zijn, net zoals bij een echtscheiding, maar dan dus voor terugkeer 
naar het land van herkomst. Hierin staan de belangrijkste afspraken over de zorg en opvoeding van het kind waaraan moet 
worden voldaan.’

In kaart brengen van het sociaal netwerk en veiligheid in het land van herkomst

Defence for Children voegt toe dat het van groot belang is dat er zo snel mogelijk na de start van de begeleiding op 
individueel niveau wordt gekeken naar het sociale netwerk in het land van herkomst in verband met een eventuele 
terugkeer, niet pas als het terugkeerbesluit is gevallen. Dit geldt voor zowel kinderen die in hun eentje naar Nederland 
zijn gekomen (de zogenaamde ‘separated children’) als voor kinderen die hier in gezinsverband leven, aldus DCI.55 Daarbij 
kunnen ook de Child Notices van Unicef56 van groot belang zijn. In deze rapporten staat kindgerichte informatie over 
verschillende landen van herkomst, zowel qua leefomstandigheden als veiligheid. Deze Child Notices kunnen ter aanvul-
ling worden gebruikt op de ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken57 die vaak worden ingezet om 
te bepalen of een land veilig is om naar terug te keren. 

Defence for Children geeft ook aan dat het belangrijk om op te merken is dat een eventuele family tracing alleen mag 
plaatsvinden als dit veilig is voor zowel het kind als voor zijn/haar familie in het land van herkomst. 

Het Best Interests of the Child Model: de BIC-Q

De basiscondities zoals die hierboven worden benoemd door hulpverleners, begeleiders en andere deskundigen uit het 
veld zijn voor het overgrote deel terug te vinden in het Best Interests of the Child Model (BIC-Model)58 dat is ontwikkeld 
door Margrite Kalverboer en Elianne Zijlstra van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het BIC-Model is de gedragswe-
tenschappelijke uitwerking van het “belang van het kind” principe (art. 3 IVRK) en is gebaseerd op uitgebreide inter-
nationaal wetenschappelijke literatuurstudies.

Kalverboer en Zijlstra onderscheiden op basis van wetenschappelijk onderzoek in het BIC-Model 14 basiscondities voor 
een gezonde ontwikkeling van het kind, die tevens een link hebben met bepalingen in het IVRK. 59 De eerste zeven 
condities hebben betrekking op het gezin, de overige zeven op de samenleving waarin het kind opgroeit. Dit zijn 
volgens Kalverboer en Zijlstra de belangrijkste factoren die in overweging moeten worden genomen of het veilig is voor 
een gezin om terug te keren:

Nr. Basisconditie Toelichting

1 Adequate verzorging De zorg voor gezondheid en fysiek welbevinden (bijv. het 
bieden van ruimte, verwarming, kleding, persoonlijk eigen-
dom, voeding, inkomen) passend bij het kind. Daarnaast 
ervaren de ouders geen zorgen met betrekking tot deze 
omgevingsvoorwaarde.

2 Veilige fysieke omgeving Een veilige fysieke directe omgeving biedt lichamelijke 
bescherming aan het kind. Dat betekent: afwezigheid van 
gevaar in de woning en omgeving, afwezigheid van bedrei-
gende toxische invloeden, afwezigheid van mishandeling, 
en afwezigheid van geweld in de omgeving van het kind.

55 Jantine Walst, Martine Goeman, Durable solutions for separated children in Europe. National report: The Netherlands. Defence for Children The Netherlands-ECPAT (Leiden 

2015), 36

56 https://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/kinderrechten-in-nl/child-notices/english [28-11-2016]

57 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2010/12/01/vragen-en-antwoorden-ambtsberichten [28-11-2016]

58 M.E. Kalverboer en A.E. Zijlstra, Het belang van het kind in het Nederlands recht: Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief (Amsterdam 2006)

59 Kalverboer en Zijlstra, Het belang van het kind in het Nederland recht (2006); ‘De BIC-Q: een instrument om de kwaliteit van de opvoedingsomgeving van asielzoekers-

kinderen in beeld te brengen’, Kind Adolesc 36 (2015), 23-37; Zijlstra e.a., ‘Tussen hoop en vrees: de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen’, Orthopedagogiek: 

Onderzoek en Praktijk, 53 (2), 3 (februari 2014), 16-17
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Nr. Basisconditie Toelichting

3 Affectief klimaat Geborgenheid, steun en begrip van de ouder, passend bij 
het kind en tot uiting komend in de relatie die het kind 
met zijn ouder heeft.

4 Ondersteunende flexibele opvoedingsstruc-
tuur

- Voldoende regelmaat in het leven van alledag

- Aanmoediging, stimulering, het geven van instructie, en 
het stellen van realistische eisen

- Het stellen van grenzen, het geven van regels, het geven 
van inzicht in en argumenten voor de gestelde grenzen 
en regels

-Het uitoefenen van controle op het gedrag van het kind

- Het voldoende ruimte laten aan het kind voor eigen 
wensen en vrijheid, voor eigen initiatief en experimen-
teren, evenals de vrijheid om over de structuur te (leren) 
onderhandelen

- Het kind krijgt niet meer verantwoordelijkheid dan hij 
aankan, ervaart zo binnen die begrenzing de gevolgen van 
zijn gedrag en leert zo de gevolgen in te schatten en zijn 
gedrag af te wegen

5 Adequaat voorbeeldgedrag van de ouders Het kind neemt gedrag, optreden, waarden en normen van 
zijn ouders over die nu en later van belang zijn

6 Interesse van de ouders in het kind Het tonen van belangstelling voor het kind en zijn leefwe-
reld door de ouder

7 Continuïteit in opvoeding en verzorging, 
toekomstperspectief

Een ouder verzorgt het kind en voedt het zodanig op dat 
er hechting optreedt. Het basisvertrouwen dat ontstaat 
wordt in stand gehouden door de beschikbaarheid van de 
ouder. Het kind ervaart een toekomstperspectief

8 Veilige fysieke wijdere omgeving Een veilige fysieke wijdere omgeving biedt lichamelijke 
bescherming aan het kind. De buurt waarin het kind op-
groeit is veilig, evenals de samenleving. Criminaliteit, oor-
logen, natuurrampen, besmettelijke ziekten zijn afwezig

9 Respect De behoeften, wensen, gevoelens en verlangens van het 
kind worden serieus genomen door de omgeving van het 
kind

10 Sociaal netwerk Het kind (gezin) heeft diverse steunbronnen in zijn omge-
ving waarop hij een beroep kan doen

11 Educatie Het kind krijgt scholing en opleiding en de gelegenheid 
tot het ontplooien van talenten (bijvoorbeeld sport of mu-
ziek)

12 Omgang met leeftijdsgenoten Het kind heeft omgang met andere kinderen in gevarieer-
de situaties, passend bij de belevingswereld en het ontwik-
kelingsniveau van het kind

13 Adequaat voorbeeldgedrag in de samenleving Het kind komt in contact met andere kinderen en volwas-
senen van wie hij gedrag, optreden, waarden en normen 
kan overnemen die voor hem nu en  later van belang zijn
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14 Stabiliteit in levensomstandigheden, toekomst-
perspectief

De omgeving verandert niet onvoorzien en plotseling. 
Optredende veranderingen komen aangekondigd en zijn 
inzichtelijk voor het kind. Identificatiefiguren en steun-
bronnen blijven bestaan, evenals de mogelijkheid tot het 
aangaan van relaties door eenheid van taal. De samenleving 
biedt het kind een toekomstperspectief

In het vraaggesprek dat eind december 2015 is gevoerd merkt Kalverboer daarbij nog specifiek het volgende op:‘De 
veiligheid die ouders kinderen kunnen bieden en de opvoedingsvaardigheden van ouders wegen erg zwaar. Als het kind goed gehecht is 
en een goede band heeft met de ouders, is het veel veerkrachtiger en zijn de ontwikkelingskansen van een kind veel gunstiger, ook als 
overige factoren minder gunstig zijn. Krachtige ouders zijn dan ook essentieel voor de kinderen. Helaas ontbreekt het hier vaak wel 
aan, omdat ouders zelf vaak veel hebben meegemaakt en hun kinderen daardoor niet de veiligheid kunnen bieden die ze nodig hebben.’

De RUG heeft een eigen Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht waarbinnen de 
BIC-methodiek wordt toegepast in orthopedagogische rapportages in het vreemdelingenrecht. De vragenlijst die is afge-
leid van het BIC-Model, de Best Interests of the Child Questionnaire (BIC-Q), brengt de kwaliteit van de opvoedingsomge-
ving van kinderen in kaart in het verleden, heden, en de verwachte situatie in de toekomst. De BIC-Q wordt ingevuld 
door een professional op basis van een interview met de ouder(s) en het kind.60 Dit wordt aangevuld met observaties van 
de opvoedingsomgeving, vragenlijsten over het psychosociaal welzijn, eventuele psychologische onderzoeksrapporten 
over het kind, evenals geraadpleegde externe bronnen zoals hulpverleners en leraren die bij het kind betrokken zijn. Er is 
tevens een self-report versie beschikbaar (de Best Interests of the Child-Selfreport; BIC-S)61 waarin jongeren zelf een oordeel 
geven over de kwaliteit van hun opvoedingsomgeving. 

Op deze wijze wordt vastgesteld of er sprake is van een goede kwaliteit van de opvoedingsomgeving waarin het kind 
opgroeit, zowel in het land waar het kind momenteel verblijft als in het land van herkomst. Vervolgens wordt advies uit-
gebracht waar het kind optimale kansen voor zijn/haar ontwikkeling krijgt. De adviezen worden onder andere gebruikt 
door advocaten in het vreemdelingenrecht als het gaat om aanvragen van een verblijfsvergunning voor gezinnen met 
minderjarige kinderen. 62

Het BIC-model inclusief de BIC-Q is inmiddels bij verschillende doelgroepen toegepast en wetenschappelijk gevalideerd. 
Uit aanvullend onderzoek blijkt dat het model ‘een betrouwbare en valide afspiegeling geeft van het concept ‘kwaliteit 
van de opvoedingsomgeving’, zowel in Nederland als in het land van herkomst.63 Ook is het een goede graadmeter 
om te bepalen of asielzoekerskinderen risicofactoren in hun omgeving hebben die kunnen leiden tot internaliserende 
gedragsproblemen en die een succesvolle terugkeer naar het land van herkomst kunnen belemmeren. 

Toepassing van het BIC-model binnen de Safe Future Methodiek inzake Kinderen

Voor de Safe Future Methodiek inzake Kinderen is het BIC-model van bijzonder groot belang. Het biedt handvatten om 
tijdens de begeleiding in beeld te brengen hoe het met de kansen op een goede ontwikkeling van een kind gesteld 
is. Tijdens het verblijf in Nederland kan het als versterking van een al bestaand begeleidingsplan van het kind worden 
gebruikt, om aan te geven waar verbeterpunten liggen die de ontwikkeling van het kind ten goede komen. Als er geen 
apart begeleidingsplan is voor een kind, kan de BIC-Q als basis dienen om er eentje te ontwikkelen. Bij het bespreken 
van de toekomst van het kind, inclusief de optie van veilige terugkeer en re-integratie, kan de BIC-Q worden gebruikt 
om punt voor punt de belangen van het kind af te wegen. Dit wordt in hoofdstuk 3 onder stap 5 (Toekomstgesprek) nader 
uitgewerkt.

60 Zijlstra, A.E. (2012). In the best interest of the child? A study into a decision-support tool validating asylum-seeking children’s rights from a behavioural scientific perspective. Academisch 

proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; Zijlstra e.a. ‘De BIC-Q: een instrument om de kwaliteit van de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen 

in beeld te brengen’, Kind Adolesc 36 (2015), 23-37; Zijlstra e.a., ‘Tussen hoop en vrees: de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen’, Orthopedagogiek: Onderzoek 

en Praktijk, 53 (2), 3 (februari 2014), 3-17

61 Ten Brummelaar, M.D.C. e.a. (2014). The Best Interest of the Child Self-report questionnaire (BIC-S): Results of a participatory development process. Child Indicators 

Research 7(3), 569-588. 

62 ‘De BIC-Q: een instrument om de kwaliteit van de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen in beeld te brengen’, Kind Adolesc 36 (2015), 23-37; Zijlstra e.a., 

‘Tussen hoop en vrees: de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen’, Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (2), 3 (februari 2014)

63 Margrite Kalverboer en Heinrich Winter, ‘Kinderen eerst!’, NAV, nr. 1, 19-20 (februari 2009); Elianne Zijlstra, In the best interest of the child? A study into a decision-support 

tool validating asylum-sekking children’s rights from a behavioural scientific perspective (Groningen, 2012), 210
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Informatie die door hulpverleners en andere begeleiders op die manier in kaart wordt gebracht kan ook van belang 
zijn tijdens juridische procedures als wordt besloten om voortgezet verblijf aan te vragen op grond van het belang van 
het kind. Bij terugkeer tenslotte kan het als basis dienen voor een veilige re-integratie van het kind. Tot slot sluit deze 
manier van werken ook goed aan bij het IVRK. In het al eerder aangehaalde artikel 3 van dit verdrag (zie § 2.1) wordt 
gesteld dat het belang van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. Dit is een verplichting 
voor de overheid, maar geldt ook voor maatschappelijke partijen zoals bijvoorbeeld de opvang en voor ouders zelf. Door 
het BIC-Model te integreren in de Safe Future Methodiek inzake Kinderen wordt geprobeerd om recht te doen aan deze 
verplichting.

Goed afscheid nemen

Tot slot van deze paragraaf geven veel gesprekspartners aan dat het nemen van goed afscheid extra aandacht verdient, 
mocht het uiteindelijk tot vertrek komen. De Vrolijkheid in Katwijk observeert dat de huidige manier van uitzetten van 
gezinnen traumatiserend is voor kinderen, evenals de vele verhuizingen die veel kinderen meemaken:

‘Als een gezin wordt uitgezet wordt het van de ene op de andere dag in alle vroegte opgehaald. Afscheid nemen van school 
en vriendjes en vriendinnetjes lukt dan niet meer. De andere bewoners, inclusief de kinderen, krijgen hier veel van mee. Door 
de vele verhuizingen vinden kinderen het nog moeilijker om zich te hechten aan hun omgeving en vrienden te maken, omdat 
ze uit ervaring weten dat ze van de ene op de andere dag ergens anders kunnen wonen en opnieuw moeten beginnen. Het 
is enorm belangrijk dat kinderen goed afscheid van elkaar kunnen nemen als ze moeten verhuizen dan wel worden uitgezet. 
Hier zou veel meer aandacht aan moeten worden besteed in de begeleiding.’

De regievoerder van DT&V uit Friesland stelt hier tegenover dat ouders wel op de hoogte worden gebracht dat de 
inbewaringstelling er aan zit te komen:

‘Voorafgaand aan de dag dat men opgehaald wordt zijn er heel veel gesprekken gevoerd. Als dan het moment komt dat alleen 
de gedwongen terugkeer nog een optie is, krijgen ouders te horen dat ze binnen nu en twee/drie weken opgehaald kunnen 
worden. Het is dus niet van de ene op de andere dag. In diverse gesprekken geeft de DT&V uitleg over het gedwongen traject.’

Als gezinnen terugkeren proberen de begeleiders van De Vrolijkheid soms wel om contact te houden, maar dit is heel 
moeilijk, ook omdat er bijna geen monitoring plaatsvindt van mensen die zijn teruggekeerd. Er is daarom weinig zicht 
op hoe het met de kinderen verder gaat, terwijl dit wel van groot belang kan zijn om het beleid in Nederland te ver-
beteren.

Qua voorbereiding van vertrek en afscheid nemen noemt Ederveen de speciale ‘terugkeerhuizen’ in België als best practice. 
Dit is een soort begeleid wonen gericht op terugkeer van gezinnen, waarbij mensen zich in een huiselijke omgeving 
kunnen voorbereiden op terugkeer in plaats van dat zij in een grote centrale locatie verblijven. Een ander Belgisch 
initiatief is het project Vrijwillige Terugkeer Stad Gent64. Dit project steekt op een heel praktische en positieve wijze in 
op vrijwillige terugkeer. In hoofdstuk 3 onder stap 12 (Afscheid, overdracht, vertrek en monitoring) worden enige van deze 
adviezen aangestipt. 

Tot slot is het ontroerende initiatief van OBS De Verrekijker in het azc/gezinslocatie in Katwijk het vermelden waard. 
Zoals ook te zien is in de al eerder genoemde film ‘Vergeet Mij Niet’ hangt er in de centrale hal van de school een groot 
bord met daarop allemaal fotootjes en namen van de kinderen die inmiddels zijn vertrokken. Iedere keer als er een kind 
is vertrokken, besteden de leerkrachten daar samen met de achtergebleven kinderen aandacht aan. De foto wordt op-
gehangen, het kind wordt bij naam genoemd en zowel de juf als de achtergebleven kinderen wensen haar of hem een 
goede reis en een veilige toekomst. Vertrokken kinderen weten dat er aan hen gedacht wordt, ook al zijn ze er niet meer, 
omdat ze hetzelfde ritueel vele malen hebben meegemaakt bij kinderen die eerder vertrokken.

64 Katrien Van Gelder (red.). Kinderen en vrijwillige terugkeer. Tips voor begeleiders van gezinnen die vrijwillig terugkeren (Gent December 2014) 6-16; Katrien Van Gelder (red.). 

Kinderen en vrijwillige terugkeer. Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen (Gent December 2014) 4-8
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2.7 Wanneer kan een kind niet terug?
In de gesprekken met hulpverleners en andere experts, evenals uit de literatuur en interviews met cliënten zelf, komt 
een aantal thema’s steeds weer naar voren waarom een kind niet terug zou kunnen keren:

• Basiscondities en het belang van de BIC-Q

• Worteling in Nederland

• Specifieke omstandigheden van het kind

• Specifieke omstandigheden van de ouder

• Risico op (herhaald) slachtofferschap

Basiscondities en het belang van de BIC-Q

Kort gezegd kan worden gesteld dat een kind niet terug kan, indien zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd bij te-
rugkeer naar het land van herkomst, uitgaande van de basiscondities zoals die in de BIC-Q zijn vastgelegd. Een kind 
dat niet naar school kan in het land van herkomst, dat geen dak boven het hoofd zal hebben of onvoldoende te eten zal 
krijgen, dat op geen enkele manier een beroep kan doen op een sociaal netwerk in het land van herkomst, zal in zijn 
ontwikkeling ernstige schade oplopen. Dit geldt ook als de veiligheid van het kind ernstig bedreigd wordt bij terugkeer, 
als ouders niet in staat zijn om goed voor het kind te zorgen of als het kind ernstige medische of psychische problemen 
heeft waarvoor geen adequate zorg kan worden gevonden in het land van herkomst.

Een aantal aspecten speelt daarbij een bijzondere rol: de mate van worteling in Nederland, de specifieke omstandigheden 
van een kind of ouder, het risico op (herhaald) slachtofferschap. Ook het ethische dilemma waartegen je de ontwikke-
ling van het kind afzet, de omstandigheden in Nederland of in het land van herkomst, is een belangrijk punt. Sowieso 
is het essentieel om per individueel geval te bekijken waarmee het kind het meest gebaat is, blijven in Nederland of te-
rugkeer naar het land van herkomst? En, indien terugkeer onomkeerbaar lijkt, hoe het kind daarin het beste kan worden 
ondersteund en beschermd, zodat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

Cliënten zelf geven regelmatig aan dat zij niet terug kunnen vanwege hun eigen veiligheid en die van hun kinderen. 
Zoals Cristina uit Roemenië:

‘Het is niet veilig in Roemenië voor mij en mijn dochter. Ik heb aangifte gedaan tegen de vader van mijn kind, omdat hij 
mij heeft verhandeld, en ook tegen zijn familie die erbij betrokken was. Zowel de politie daar als hier in Nederland zeggen 
dat het een serieuze zaak is en dat hij veroordeeld kan worden.’

En Fatu uit Sierra Leone vult aan:

‘Mijn familie heeft me gedwongen te trouwen met een oudere man toen ik nog heel jong was. Mijn oudste dochter is besneden 
waarna ze is overleden. Ik ben toen met mijn jongste dochter gevlucht. Als ik terug ga loopt zij hetzelfde gevaar. Wij gaan 
niet terug. Ik ga nog liever dood!’

Een lastig punt is het gebrek aan monitoring na terugkeer, waardoor het heel moeilijk is om vast te stellen of het goed 
gaat met een teruggekeerd gezin. Een hulpverlener uit Amsterdam hierover:

‘Wat heel lastig is, is hoe kan worden omgegaan met signalen dat het niet goed gaat met ouder en kind na terugkeer. Vaak is 
er geen contact meer, of maar heel sporadisch, maar soms komt dit wel voor en zijn de mogelijkheden om iets te doen vanuit 
Nederland zeer beperkt. Wel kan dan de hulp van IOM worden ingeroepen, omdat zij kantoren ter plekke hebben en ook 
medewerkers kunnen vragen om af te reizen naar de stad/het dorp waar het gezin zich heeft gevestigd.’
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Worteling in Nederland 

Margrite Kalverboer, Elianne Zijlstra en Daniëlle Zevulun van de RUG geven zowel in het interview met Kalverboer 
en Zevulun als in diverse publicaties van de hand van Kalverboer en Zijlstra65 aan dat een kind zich gaat wortelen in 
Nederland, zodra het op de leeftijd van vier jaar naar school gaat en steeds meer een zelfstandig leven gaat leiden los van 
de ouders. Vanaf die leeftijd wordt het ook steeds moeilijker voor een kind om (weer) te aarden in het land van herkomst. 
Vanaf de middelbare schoolleeftijd loopt een kind sowieso meer risico op schade bij terugkeer, omdat het dan steeds 
meer een eigen sociaal netwerk en toekomstperspectief ontwikkelt dat geheel is gericht op permanent verblijf in Neder-
land. De schade is het grootst als het gezin gedwongen wordt uitgezet, waarbij een aantal factoren van groot belang is: 66

Factoren die de ernst van de schade bepalen als kinderen 
worden uitgezet 66

Factor Invulling Schade
Verblijfsduur Langer >
Leeftijd Ouder >
Herinneringen Niet of negatief >
Cultuurwisselingen Meer >
Conditie kind Slechter >
Conditie ouders Slechter >

Kalverboer en Zijlstra geven aan dat na een verblijf van vijf jaar in Nederland de kans op opeenstapeling van bovenge-
noemde risicofactoren bijzonder groot is en concluderen daaruit dat gedwongen terugkeer na vijf jaar verblijf in Neder-
land altijd schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Zij pleiten dan ook voor het recht op een verblijfsvergun-
ning na vijf jaar, rekening houdend met het belang van het kind. Daarbij wordt opgemerkt dat de grens van vijf jaar niet 
absoluut is, het blijft maatwerk. Voor sommige kinderen geldt dat er al schade optreedt binnen die vijf jaar, terwijl andere 
kinderen het ook na vijf jaar verblijf in Nederland nog kunnen redden in het land van herkomst (van hun ouders).67

De schade kan verschillen per leeftijdscategorie. Voor alle kinderen, aldus de onderzoekers, geldt dat hun ouders als 
opvoeders minder goed uit de verf komen naarmate de onzekerheid rondom het verblijf langer duurt. Bij hele jonge 
kinderen, tot en met 5 jaar, kan sprake zijn van een hechtingsstoornis omdat hun ouders door hun eigen problemen niet 
in staat zijn om hun kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben. Ook kan in deze leeftijdsgroep sprake zijn van 
verwaarlozing, angst die ouders overbrengen op het kind en ontwikkelingsproblemen. Door hun leeftijd hebben zij ech-
ter nog geen band met de Nederlandse samenleving en uitzetting is acceptabel als ouders kunnen worden ondersteund 
in de opvoeding, als het land van herkomst veilig is en er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind zijn68.

Oudere kinderen (6 – 12 jaar) wortelen in Nederland, omdat zij naar school gaan en de opvoeding van de ouders steeds 
meer wordt aangevuld door invloeden uit de buitenwereld. Door de omstandigheden van hun ouders en ook die van 
henzelf kunnen ook deze kinderen met hechtings- en ontwikkelingsproblemen kampen en zich daarnaast een vreemde 
voelen in het land van hun ouders, aldus Kalverboer en Zijlstra. Uitzetting voor deze groep na vijf jaar verblijf in Neder-
land noemen zij vrijwel nooit acceptabel, omdat hun ontwikkelingskansen in het land van herkomst erg slecht zijn in 
vergelijking met Nederland en zij hun identiteit al grotendeels hebben ontwikkeld in de Nederlandse context. Dit geldt 
nog veel sterker voor tieners die na vijf jaar verblijf hun toekomstperspectief geheel op Nederland hebben gericht.69

65 M.E. Kalverboer en A.E. Zijlstra, ‘De schade die kinderen oplopen als ze na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet’, in: Defence for Children 

International (red.), Internationale Kinderrechten versus Nederlands immigratiebeleid (Amsterdam 2006) en M.E. Kalverboer en A.E. Zijlstra, Asielzoekerskinderen en het recht 

op ontwikkeling: het belang van het kind in het Vreemdelingenrecht (Amsterdam 2006)

66 Kalverboer en Zijlstra, ‘De schade die kinderen oplopen’, 7

67 Ibidem, 20

68 Ibidem, 9-10

69 Ibidem, 11-13
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Let wel, dit onderzoek gaat om het effect op asielzoekerskinderen die gedwongen worden uitgezet samen met hun 
ouders na langdurig verblijf in Nederland. Bij vrijwillige terugkeer en na korter verblijf, waarbij een goede voorberei-
ding mogelijk is, het gezin bij terugkeer ondersteund kan worden en bij voorkeur ook kan worden gemonitord, is een 
positievere uitkomst mogelijk, mits aan de noodzakelijke voorwaarden voor ontwikkeling zoals vastgesteld in de BIC-Q 
kan worden voldaan.70

De bevindingen van Kalverboer en Zijlstra. worden deels bevestigd door wat hulpverleners in de praktijk meemaken, 
niet alleen bij asielzoekerskinderen, maar ook bij kinderen van buitenlandse slachtoffers van huiselijk geweld en/of 
mensenhandel. Een hulpverlener van Kadera:

‘Terugkeer wordt steeds lastiger naarmate de kinderen in Nederland zijn geboren en opgegroeid, als zij ouder worden en 
hier naar school gaan en hun netwerk opbouwen. In feite worden het dan Nederlandse kinderen en raken ze steeds meer 
geworteld in Nederland.’

Tegelijkertijd klinkt er ook een ander geluid vanuit de hulpverlening. Een hulpverleenster van HVO Querido:

‘Ik denk echt dat het soms juist veel beter kan zijn om terug te keren: voor ouders en daardoor ook voor kinderen. Hun leven 
hier biedt vaak weinig perspectief, omdat de kans op een verblijfsvergunning heel klein is. Bovendien hebben veel cliënten ook 
heimwee en hebben ze echt nog wel een sociaal netwerk om op terug te vallen bij terugkeer, als het echt moet. Ze kunnen 
ook daar weer iets opbouwen, met voldoende steun bij terugkeer. Ik geloof dat we allemaal aan verandering in mindset bij 
ouders moeten werken: als zij positief naar terugkeer kunnen kijken, hoeft het helemaal niet dramatisch te zijn voor kinde-
ren. Ook als ze geworteld zijn, ook als ze de taal van het land van herkomst niet spreken. Asielkinderen komen hier ook 
in verschillende leeftijden en niemand spreekt Nederlands. Toch gaan de meesten gewoon integreren, de taal leren et cetera. 
Waarom? Omdat ze hier hun toekomst zien. Als je niet je toekomst in Nigeria of Albanië of waar dan ook wilt zien, zie 
je alleen beren op de weg. Ouders hebben hierin ook een verantwoordelijkheid, niet alleen de Nederlandse overheid en zeker 
niet alleen de hulpverleners. 

Specifieke omstandigheden van het kind

Naast de bovengenoemde basisvoorwaarden zoals ze worden beschreven in het BIC-Model kunnen ernstige specifieke 
omstandigheden van het kind een reden zijn waarom het niet kan terugkeren. Een greep uit de reacties tijdens de fo-
cusgroepen met hulpverleners van de maatschappelijke en vrouwenopvang:

‘Als een kind zwaar gehandicapt is en er onvoldoende zorg is in het land van herkomst. Wij hebben bijvoorbeeld een cliënte 
uit Turkije gehad met een ernstig gehandicapt kind dat veel psychische en medische zorg nodig had. In samenwerking met de 
IND heeft dit kind en zijn moeder uiteindelijk een verblijfsvergunning gekregen.’

‘Als er een groot risico is dat meisjes bij terugkeer besneden worden.’ 

‘Bij ernstige psychiatrische problematiek en/of ernstige zorgen omtrent het ouderschap is het ons inziens in het eerste levens-
jaar van het kind niet verantwoord om kind en ouder terug te laten keren.’

‘Een kind kan absoluut niet terug, als er intensieve begeleiding/behandeling van de ouder noodzakelijk is om veiligheid 
te borgen en er geen rechtstreekse en goede overdracht met een hulpverlenende instantie in land van herkomst mogelijk is.’

‘Als ouders en/of kinderen een (chronische) ziekte hebben waarvoor onvoldoende ondersteuning kan worden geboden in het 
land van herkomst.’

70  M.E. Kalverboer en A.E. Zijlstra, Asielzoekerskinderen en het recht op ontwikkeling: het belang van het kind in het Vreemdelingenrecht (Amsterdam 2006)
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Tegelijkertijd wordt ook hier wel weer een kanttekening bij geplaatst door sommige hulpverleners. Een hulpverleenster 
die zelf een migratieachtergrond heeft:

‘Ik vind het nogal arrogant om te stellen dat je alleen in Nederland goede zorg zou hebben. In veel landen heb je wel degelijk 
begeleiding van kinderen met gedragsproblematiek. Bovendien, gedragsproblematiek is een signaal dat iets niet goed gaat met 
het kind of in het gezin. Terugkeer kan soms juist helpen.’ 

Geconcludeerd kan worden dat het heel belangrijk is dat kinderen bij terugkeer een beroep kunnen doen op adequate 
ondersteuning als zij medische, psychosociale of psychiatrische problematiek hebben. Er moet voldoende stabiliteit in de 
levensomstandigheden zijn om zich goed te kunnen ontwikkelen en daar hoort ook adequate medische en psychische 
zorg bij. Ook hier is maatwerk weer essentieel.

Specifieke omstandigheden van de ouder

Soms staan specifieke omstandigheden van de ouder een veilige terugkeer en re-integratie in de weg. Dan kan het bij-
voorbeeld om LVB-problematiek gaan, stigmatisering of uitstoting, ernstige traumatisering of chronische ziekte waar-
voor onvoldoende zorg kan worden geboden. Een hulpverlener van Het Kopland in Groningen:

‘Ook bij LVB-problematiek is het de vraag of terugkeer verantwoord is. Wij hadden een jonge vrouw uit Nigeria als cliënt, 
die na terugkeer meteen weer in de prostitutie terecht kwam. Juist LVB-cliënten zijn vaak minder verbaal begaafd en kunnen 
daardoor hun verhaal minder goed vertellen aan de IND. Daardoor is de kans dat de verblijfsvergunning wordt afgewezen 
groter.’

En een hulpverlener van Stichting Humanitas in Rotterdam:

‘Ouders die getraumatiseerd zijn en/of extra kwetsbaar zullen het moeilijker hebben bij terugkeer en daardoor zullen hun 
kinderen het ook moeilijker krijgen. Dit kan worden ondervangen door goede opvang en begeleiding aan te bieden in het 
land van herkomst. Als een moeder slachtoffer is geweest van mensenhandel is het heel belangrijk dat zij niet gestigmatiseerd 
wordt bij terugkeer en dat zij haar ervaringen voldoende heeft kunnen verwerken.’

Fier Fryslân voegt hier nog aan toe:

‘Wij vinden dat specifieke risicofactoren op het gebied van veiligheid voor het land van herkomst vaak onvoldoende worden 
meegenomen in de afweging. In veel landen is bijvoorbeeld alleenstaand ouderschap nog niet geaccepteerd. Hier zou bij te-
rugkeer extra aandacht voor moeten zijn. Wat betekent dit voor de maatschappelijke positie van kinderen in het land van 
herkomst. Kunnen zij een opleiding krijgen enzovoort? In veel landen is een netwerk van familie belangrijk om veilig op 
te kunnen groeien: hoe kan je hiermee omgaan wanneer dit er niet is? Met name bij de kinderen geboren vanuit seksueel 
geweld speelt dit nog weer extra. Bij ernstige psychiatrische problematiek en/of ernstige zorgen omtrent het ouderschap is het 
ons inziens in het eerste levensjaar van het kind niet verantwoord om kind en ouder terug te laten keren. Zeker wanneer er 
geen steunend netwerk is in het land van herkomst en het gaat om alleenstaand ouderschap.’

Risico op (herhaald) slachtofferschap

Er is een risico op herhaald slachtofferschap bij de ouder, maar zeker ook bij de kinderen zelf. Soms weten kinderen 
ook helemaal niet wat er precies is gebeurd met de ouder en zijn zij ook niet voorbereid om zichzelf tegen mogelijke 
risico’s te beschermen. Veel ouders zijn geneigd om de narigheid bij hun kinderen weg te houden, maar het zou juist 
goed kunnen zijn om met oudere kinderen wel bespreekbaar te maken wat er is gebeurd, om hen zo weerbaarder te 
maken en alert op signalen dat nieuwe problemen dreigen. Voordat een gezin vertrekt is het daarnaast ook essentieel om 
een goede risico-inventarisatie te maken van de veiligheidsrisico’s die ouder(s) en kind lopen bij terugkeer. Als wordt 
ingeschat dat het risico hoog is dat ouder(s) en/of kind (opnieuw) slachtoffer worden van geweld of uitbuiting, kan dit 
een veilige terugkeer en re-integratie ernstig belemmeren. Dan is het des te belangrijker om al in een vroegtijdig sta-
dium contact te leggen met organisaties ter plekke om het gezin bij terugkeer te ondersteunen. Indien wordt ingeschat 
dat het risico onaanvaardbaar groot is en dit ook concreet kan worden gemaakt, bij voorkeur ondersteund met lokale 
bronnen, is terugkeer niet verantwoord.
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2.8 Wat gebeurt er in de (hulpverlenings)praktijk aan terugkeer van kinderen met hun 
ouders? 

Ervaringen met terugkeer uit het pilotproject Safe Return 

Binnen het pilotproject Safe Return zijn in een periode van ongeveer 1,5 jaar 31 cliënten begeleid bij veilige terugkeer 
naar het land van herkomst, veelal door de organisaties die ook in het kader van Safe Future Kinderen zijn geïnterviewd. 
Hiervan zijn 29 casussen uitvoerig beschreven in de publicatie verbonden aan het project. Het ging daarbij om 22 vrou-
wen en zeven mannen. Twee vrouwen waren slachtoffer van huiselijk geweld, de overige 27 cliënten waren slachtoffer 
van mensenhandel. Er waren 14 terugkeerders met kinderen: negen van hen hadden kinderen achtergelaten in het land 
van herkomst, vijf cliënten hadden kinderen bij zich in Nederland. Een aantal factoren gaf de doorslag voor deze cliën-
ten om terug te keren vergeleken met cliënten die dit niet deden: 

1. terug kunnen vallen op familie en een sociaal netwerk in het land van herkomst;

2. voldoende inkomen;

3. veiligheid die gewaarborgd kon worden;

4. realistische verwachtingen van de achterblijvers rondom de terugkeer en 

5. hereniging met kinderen die waren achtergebleven in het land van herkomst. 

Dit wil niet zeggen dat deze cliënten geen zorgen hadden over hun terugkeer, die waren er zeker óók, maar de positieve 
factoren wogen zwaarder dan eventuele belemmeringen. 71 Eén van de zaken die opvielen was dat de meeste cliënten 
(66%) na terugkeer geen verdere hulp ontvingen. Sommige cliënten waren daar heel uitgesproken in en gaven al vóór 
vertrek aan verder geen contact te willen. Soms uit schaamte, angst voor stigmatisering of wantrouwen richting lokale 
instanties, maar soms ook simpelweg omdat ze niet meer herinnerd wilden worden aan de vervelende ervaringen in 
Nederland. Andere cliënten gaven aan dat ze er voldoende vertrouwen in hadden dat ze goed zouden worden opgevan-
gen door hun eigen familie en netwerk en zich wel zouden weten te redden. Een aantal cliënten verdween min of meer 
geruisloos uit beeld na terugkeer en nam nooit contact op met de lokale hulporganisaties die hen zouden begeleiden. 
Ondanks dat het cliënten natuurlijk vrij staat om al dan niet hulp te accepteren bij veilige terugkeer en re-integratie, 
werd dit gebrek aan monitoring en begeleiding wel als zorgelijk beschouwd door de betrokken hulpverleners, gelet 
op de kwetsbaarheid van deze cliënten en hun kinderen. In een aantal gevallen werden aparte voorzieningen getroffen 
voor terugkerende kinderen, maar de meest voorkomende hulp van steun was hereniging met de familie in het land van 
herkomst, gevolgd door hulp bij het vinden van werk en psychologische en medische ondersteuning.

Nationaliteit van ouder(s) en kinderen

In Nederland geldt de regel van nationaliteit door bloedband (afkomst van de ouders, ook wel ius sanguinis genoemd), 
niet de regel dat het kind de nationaliteit krijgt van het land waar het geboren wordt (ius solis). Sommige cliënten denken 
ten onrechte dat hun kind de Nederlandse nationaliteit krijgt als het hier wordt geboren, maar dit is dus nadrukkelijk 
niet het geval. 

Een kind kan de nationaliteit van zijn vader of moeder krijgen, of allebei. Het kind krijgt automatisch de nationaliteit 
van de moeder bij geboorte. Als de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of als het kind door 
de vader is erkend, dan krijgt het ook de nationaliteit van de vader.  Als één van de ouders de Nederlandse nationaliteit  
heeft of die van een ander EU-land, of als hij/zij over een reguliere verblijfsvergunning beschikt voor één van deze 
landen, dan geldt dit ook voor het kind. Het kind mag dan sowieso bij deze ouder verblijven, mits -in het geval dat de 
ouder uit een ander EU-land komt- hij/zij voldoende inkomen heeft om het kind te onderhouden.

71  Kootstra, Safe Return (2014) 36-37
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Een ouder die niet de Nederlandse nationaliteit of die van een ander EU-land heeft, en die ook geen verblijfsvergunning 
heeft voor één van deze landen, mag een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf bij het kind in Nederland. Of dit 
toegekend wordt hangt af van een aantal factoren:

• De band van deze ouder met Nederland 

• De band van het kind met Nederland (‘worteling’)

• De band tussen het kind en deze ouder 

• De vraag of de andere ouder, die immers wel over een Nederlandse of EU-nationaliteit beschikt, of een regu-
liere verblijfsvergunning heeft, in staat is om in zijn/haar eentje voor het kind te zorgen bij afwezigheid van de 
ouder die het verblijf bij kind aanvraagt 

• De vraag of het mogelijk is om in het land van herkomst van de aanvragende ouder een goede toekomst op te 
bouwen voor het hele gezin, waarbij de ontwikkeling van het kind niet te zeer wordt benadeeld ten opzichte 
van de ontwikkelingsmogelijkheden in Nederland

Voor meer informatie zie ook bijlage 2.

Hulpverleners worstelen in de praktijk regelmatig met dit soort ingewikkelde vraagstukken. Vaak gaat het dan om een 
moeder zonder verblijfsvergunning, terwijl de vader wel legaal in Nederland mag verblijven. Er is inmiddels enige ju-
risprudentie waarin een ouder is uitgezet zonder zijn/haar kind(eren), maar er zijn ook zaken waarin het is gelukt om 
alsnog een verblijfsvergunning voor de ongedocumenteerde ouder in Nederland te krijgen op grond van verblijf bij het 
kind. Omdat de individuele omstandigheden in deze zaken erg belangrijk zijn voor de afweging voor de rechter, is het 
lastig om hier algemene conclusies uit te trekken over de kans op succes bij het aanvragen van een verblijfsvergunning 
voor verblijf bij kind in Nederland. Het is dan ook aan te raden om hiervoor specialistisch juridisch advies in te winnen.

De rechter kan bijvoorbeeld beslissen dat het hele gezin maar moet vertrekken naar het land van herkomst van de ouder 
zonder verblijfsrecht in Nederland om daar het gezinsleven voort te zetten. Of dat de ouder zonder verblijfsrecht het 
kind maar moet achterlaten bij de ouder met verblijfsrecht, omdat deze in staat wordt geacht voor het kind te kunnen 
zorgen. Het wrange bij het laatste is dat het verkrijgen van een verblijfsvergunning nog lastiger is bij een zogenaamd 
‘intact’ gezin dan bij een ‘gebroken’ gezin waarin de ouders gescheiden zijn. Bij een intact gezin wordt er namelijk van 
uitgegaan dat het gezin er ook voor kan kiezen om gezamenlijk te vertrekken om het gezinsleven voort te zetten. Bij 
een gebroken gezin kan dat niet worden geëist, en kan het dus nodig zijn om de partner zonder verblijfsrecht een ver-
gunning te geven zodat de band met het kind gecontinueerd kan worden (omgangsrecht).

Een belangrijk recent voorbeeld is de Jeunesse zaak72 uit 2014, waarbij de kinderen en vader de Nederlandse nationaliteit 
hadden, maar de moeder niet. Er werd toen gesteld dat moeder terug moest naar het land van herkomst en dat de rest 
van het gezin maar moest volgen om daar het gezinsleven voort te zetten. Uiteindelijk heeft de moeder toch een ver-
blijfsvergunning voor Nederland gekregen, omdat dit in het belang van de betrokken kinderen werd geacht. Bovendien 
was moeder alle jaren van haar verblijf in Nederland in beeld geweest bij de autoriteiten zonder dat zij was uitgezet en 
was al die tijd het gezinsleven in Nederland opgebouwd. 

Een voorbeeld uit de praktijk van vrouwenopvang Kadera:

‘Wij hebben een Surinaams gezin met vier kinderen in de opvang gehad, moeder met twee pubers en twee jonge kinderen 
onder de vier. Moeder en de pubers hadden de Surinaamse nationaliteit, de jongere kinderen zijn in Nederland geboren uit 
een nieuwe relatie van moeder en hebben de Nederlandse nationaliteit, net als hun vader. Moeder had haar Nederlandse 
partner verlaten vanwege huiselijk geweld en er was spaarzaam contact tussen deze ex-partner en de jongste kinderen. Het 
gezin zou uit elkaar worden gehaald, waarbij moeder met de oudere kinderen terug naar Suriname zou moeten en de jongste 
kinderen in Nederland bij vader zouden achterblijven. Met de twee pubers zijn de opties uitgebreid besproken. Zij gaven 
aan absoluut niet terug te willen naar Suriname en met name het oudste kind gaf aan dan liever de illegaliteit in te gaan. 
Omdat deze kinderen al wat ouder waren, dachten zij dat zij zich wel zelfstandig in Nederland zouden kunnen redden. 
Uiteindelijk heeft het hele gezin toch een verblijfsvergunning gekregen. Intussen is er ook weer geregeld contact tussen vader 
en de jongste kinderen. Zowel moeder als kinderen zijn (terug) naar school gegaan en wonen intussen zelfstandig.’

72  bron: https://www.defenceforchildren.nl/p/140/4092/baanbrekende-uitspraak-in-gezinsmigratie-zaak [29-11-2016]
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Een ander voorbeeld komt van een regievoerder van DT&V in Drenthe:

‘Ik heb een keer een Bosnisch gezin met tien kinderen begeleid bij terugkeer. Dit verliep goed en ik heb nog steeds af en 
toe contact met dit gezin. Een casus die minder goed verliep gaat over een Nigeriaanse vrouw die van haar Nederlandse 
man was gescheiden na een situatie van huiselijk geweld. Zij wilde graag terugkeren naar Nigeria samen met haar nieuwe, 
Nigeriaanse partner en daarbij het kind uit haar eerste huwelijk meenemen. Haar ex-man blokkeerde deze stap doordat hij 
het kind niet wilde laten gaan. Tegelijkertijd wilde hij zelf niet voor het kind zorgen en hij zag zijn dochter ook nauwelijks. 
Mijn cliënte liep daardoor helemaal vast.’

Het is in de Nederlandse rechtspraktijk overigens nog nooit voorgekomen dat het kind in een pleeggezin wordt ge-
plaatst en de ouder(s) wordt/worden uitgezet. Volgens deskundigen van Stichting LOS en Defence for Children is dat 
juridisch ook niet toegestaan, gelet op het recht van het kind om bij zijn ouders te leven tenzij dit expliciet niet in zijn 
belang is, bijvoorbeeld als er sprake is van zware mishandeling waardoor uithuisplaatsing nodig is (art. 9 IVRK). Wel 
wordt soms door hulpverleners aan de bel getrokken als kinderen op straat terecht dreigen te komen, waarbij ook de 
optie van een pleeggezin soms wordt genoemd. Een voorbeeld van GGZ-organisatie Equator Foundation:

‘Wij hadden een uitgeprocedeerde Nigeriaanse cliënte in begeleiding met vier kinderen die weigerde om naar een gezinslocatie 
te vertrekken. Doordat er geen sociale voorzieningen zijn voor een uitgeprocedeerd gezin, ontstond hierdoor het risico op fysie-
ke verwaarlozing door armoede. Wij hebben deze zaak uiteindelijk gemeld bij Veilig Thuis en Bureau Jeugdzorg, omdat we 
ons ernstige zorgen maakten over de kinderen. Veilig Thuis en Bureau Jeugdzorg gaven daarbij aan dat er voor de kinderen 
een pleeggezin zou kunnen worden gevonden om te voorkomen dat ze op straat zouden belanden.’ 

Ook Het Kopland voert een casus aan waarbij het risico ontstond dat een gezin op straat moest slapen:

‘Op dit moment hebben wij een vrouw met twee kinderen op een crisisbed. De twee kinderen zijn 6 en 8 jaar. Ze zijn in 
een weekend opgenomen, nadat zij ’s avonds laat voor de deur van de vrouwenopvang stonden en vroegen om onderdak. Er 
kon op dat moment geen alternatieve opvangplek gevonden worden en de medewerker vond het niet verantwoord de kinderen 
op straat te laten slapen. Na het weekend werd duidelijk dat het om een mevrouw ging die een verblijfsvergunning in Italië 
had, maar zich daar niet veilig meer voelde met haar kinderen. Ze was gevlucht naar Nederland in de hoop hier veilig te 
zijn en asiel te krijgen. Zij kwam in Ter Apel terecht. Haar aanvraag voor asiel werd afgewezen en zij moest uit het op-
vangcentrum vertrekken. Nadat duidelijk werd wat haar achtergrond was en dat het niet ging om huiselijk of eergerelateerd 
geweld, zijn wij op zoek gegaan naar een alternatieve opvangplek, maar geen enkele instelling kan of wil haar opnemen. 
Moeder wil niet naar de gezinslocatie en wij kunnen haar niet dwingen. Maar wie kan haar ondersteunen bij het nemen 
van haar verantwoordelijkheid over de veiligheid van de kinderen als zij met hen gaat zwerven en op straat leeft? Ook hier 
het dilemma voor de opvang: plaatsen wij alsnog mevrouw met haar kinderen buiten de opvang zonder ondersteuning voor 
mevrouw en kinderen bij begeleide terugkeer of bieden wij opvang zonder dat de kosten gedekt gaan worden en nemen wij 
de tijd de terugkeer zo goed mogelijk te regelen?’

Het Kinderpardon

Veel zaken op de juridische helpdesk van Defence for Children gaan over het Kinderpardon, ofwel de regeling voor 
kinderen die al langere tijd in Nederland verblijven. Er is nu een definitieve regeling,73 waarbij een aantal voorwaarden 
wordt gesteld om voor een reguliere verblijfsvergunning in aanmerking te komen:

• Het kind is bij de aanvraag van de reguliere verblijfsvergunning jonger dan 19 jaar;

• Er is tenminste vijf jaar vóórdat het kind 18 wordt een asielvraag ingediend door het kind zelf of door de ouder(s);

• Het kind verblijft na deze oorspronkelijke asielaanvraag al langer dan vijf jaar in Nederland; 

• Het kind is al die tijd in beeld gebleven bij de overheid, hetzij bij de IND, DT&V, COA of de Vreemdelingen-
politie of bij Nidos indien sprake was van voogdij. Dit betekent in de praktijk dat het kind nooit langer dan 
drie maanden ‘uit beeld’ mag zijn geweest;

• (De ouders van) het kind hebben/heeft gedurende deze periode meegewerkt om vertrek naar het land van 
herkomst mogelijk te maken, maar dit is buiten hun schuld om niet gelukt, bijvoorbeeld omdat er geen reis-
documenten konden worden verkregen.

73 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2013, nummer WBV 2013/1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000, 1-3
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Indien de verblijfsvergunning wordt toegekend, geldt die ook voor de ouder(s) van het kind en voor broers en zussen, 
tenzij de gezinsband is verbroken op het moment van de aanvraag. Het maakt voor de aanvraag niet uit of het kind pas 
na de oorspronkelijke asielaanvraag van zijn ouder(s) is geboren.

In de praktijk worden echter maar weinig reguliere verblijfsvergunningen op grond van het Kinderpardon toegekend. 
Uit cijfers van Defence for Children blijkt bijvoorbeeld dat sinds 2013 92-95% van de aanvragen is afgewezen.74 Defence 
for Children geeft daarbij aan dat met name de laatste voorwaarde, ‘meewerken aan vertrek’, in de praktijk niet eenduidig 
is te bewijzen. Bovendien vallen slachtoffers van mensenhandel en/of huiselijk geweld buiten deze regeling, omdat zij 
veelal geen asiel hebben aangevraagd.

Beschikbaarheid van een terugkeerbudget: maakt het verschil?

In sommige gevallen kunnen cliënten die terugkeren naar het land van herkomst gebruik maken van een terugkeerbud-
get, zowel voor zichzelf als voor hun kinderen. De bedragen verschillen per geval en hangen onder andere af van het 
land waarnaar het gezin terugkeert (binnen of buiten de EU), hoeveel kinderen er zijn, of er sprake is van bijzondere 
medische noden waarvoor extra ondersteuning nodig is, et cetera. Er kan gebruik worden gemaakt van gespecialiseerde 
terugkeerorganisaties (zie hiervoor het Methodiekboek Safe Future) waarmee ook het terugkeerbudget wordt afgesproken. 
Soms wordt het terugkeerbudget in natura ingezet, soms in cash, of allebei.

Gevraagd naar de effectiviteit van het inzetten van een terugkeerbudget zijn de meningen van de gesprekspartners 
verdeeld. De meeste gesprekspartners geven aan dat het een stimulans kan zijn, maar dat het over het algemeen niet de 
doorslag geeft in het nemen van een besluit. Vroeg beginnen over mogelijke terugkeer wordt belangrijker geacht, net 
zoals een goed sociaal netwerk en een ondersteunende organisatie in het land van herkomst. Er wordt in de begeleiding 
nog niet heel specifiek gekeken hoe het terugkeerbudget voor kinderen kan worden ingezet; over het algemeen wordt 
dit simpelweg aan het familiebudget toegevoegd. Soms wordt het budget ook gebruikt om te proberen herhaling van 
slachtofferschap te voorkomen, met name bij slachtoffers van mensenhandel. Een hulpverlener uit Amsterdam hierover:

‘Het is niet aan te tonen in hoeverre de aanwezigheid of hoogte van een terugkeerbudget invloed heeft op de bereidheid om te-
rug te keren. Wel kan het helpen bij een goede re-integratie. Ook wordt het door ons soms als stok achter de deur gebruikt: een 
cliënt krijgt alleen de beschikking over een terugkeerbudget als zij/hij daarbij ook hulp accepteert van een opvangorganisatie 
in het land van herkomst dat het budget beheert. Op die manier is langere begeleiding en monitoring mogelijk en kan hopelijk 
het risico op hernieuwd slachtofferschap worden teruggedrongen. Hier zijn echter (nog) geen onderzoekresultaten over bekend.’

Recent promotieonderzoek van Marieke van Houte van de Universiteit van Maastricht 75 laat een beperkt of zelfs nega-
tief effect zien van het terugkeerbudget op de inbedding in het land van herkomst na terugkeer. Het onderzoek spitste 
zich toe op de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen die na langer verblijf in Nederland terugkeerden. Met name bij 
gedwongen terugkeer werd de financiële hulp rondom het regelen van een ticket, reisdocumenten en overbruggen 
van eerste levensbehoeften na terugkeer als negatief ervaren, omdat er een levendige associatie was met de gedwongen 
terugkeer. Bij vrijwillige terugkeer werd de financiële hulp meer gewaardeerd, zeker als die door NGO’s was verstrekt 
waarmee een vertrouwensband kon worden opgebouwd. Echter, ook bij de vrijwillige terugkeerders waren de omstan-
digheden tijdens de migratie, de motivatie om terug te keren en het terug kunnen vallen op een goed sociaal netwerk 
veel belangrijker dan een eventueel terugkeerbudget om hun plek weer te vinden in Afghanistan. Wat verder opviel in 
dit proefschrift, is dat het verstrekken van een terugkeerbudget wel een positieve invloed had indien het werd ingezet 
om een ‘small business’ te starten. Dit kwam vooral omdat hierbij niet alleen aandacht werd besteed aan ondernemerszin, 
maar ook aan coaching van de deelnemers om hun sociale vaardigheden en sociale netwerk te versterken, zodat ze ge-
makkelijker weer een plek in de samenleving konden veroveren en zich weer thuis konden voelen.

74 Bron: https://www.defenceforchildren.nl/images/68/4572.pdf, 27 [05-12-2016]

75 Marieke van Houte (2014). Moving Back or Moving Forward? Return migration after conflict (Proefschrift Universiteit van Maastricht 2014) 66-67
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2.9 Conclusies, aanbevelingen en doorkijkje naar de methodiek
Op basis van de gesprekken die met hulpverleners, cliënten zelf en andere deskundigen uit de praktijk zijn gevoerd, 
aangevuld met de bescheiden literatuurstudie, kan een aantal conclusies en aanbevelingen worden getrokken:

• Er is onvoldoende aandacht voor en zicht op de positie en het belang van kinderen. Dit heeft deels te maken 
met het ontbreken van financiële middelen, waardoor op veel plekken geen gespecialiseerde gezinsbegeleiders 
kunnen worden ingezet, dan wel er stevig op wordt bezuinigd. Daarnaast heeft het te maken met ontbrekend 
bewustzijn over hoe essentieel het is om het belang van het kind voorop te stellen, in de geest van het Inter-
nationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.

• De knelpunten uit de praktijk sluiten goed aan bij de wetenschappelijke aanbevelingen uit het Best Interest of 
the Child Model en laten zien hoe belangrijk het is om dit BIC-Model breder toe te passen in de begeleiding 
van kinderen van cliënten met verblijfsproblematiek. Er moet vanaf het begin aandacht zijn voor de positie 
en het belang van het kind. Met behulp van de BIC-Q vragenlijst, of eventuele andere observatiemiddelen 
zoals bijv. de KIPPPI-lijsten, kan op gerichte wijze informatie worden verzameld over het welbevinden van 
het kind, welke factoren in de omgeving van het kind hierop van invloed zijn en welke actie er moet worden 
ondernomen om dit te verbeteren. Dit wordt in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt.

• De knelpunten uit de praktijk laten ook het grote belang zien van het voorstel van Tweede Kamerleden  Voort-
man en Kuiken, waarbij een artikel wordt toegevoegd aan de Vreemdelingenwet, dat expliciet aangeeft dat het 
belang van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan.

• Het is essentieel dat er meer aandacht komt voor goed (genoeg) ouderschap om een veilige hechting van het 
kind te stimuleren. Een stabiel gezin, of het nu uit één of uit twee ouders bestaat, is de basis voor een veilige 
toekomst van het kind, waar het uiteindelijk ook terecht komt. Daarbij moet ook veel aandacht worden be-
steed aan een goede financiële basis voor het gezin, omdat dit zowel het pedagogisch klimaat als een goede 
ontwikkeling van het kind ten goede komt.

• Daarbij moeten ook de onderlinge verhoudingen binnen het gezin niet worden vergeten. Een ouder wiens 
positie wordt ondermijnd wordt ook verzwakt in zijn/haar ouderschap. Dit kan zowel voor een moeder gelden 
die voor de ogen van haar kinderen is mishandeld als voor een vader die zijn positie als kostwinner kwijt is en 
qua taalbeheersing en inbedding in de Nederlandse samenleving voorbij wordt gestreefd door zijn kinderen 
en/of partner. Hieraan aandacht besteden kan preventief werken om latere problemen, met name huiselijk 
geweld en kindermishandeling, te voorkomen. 

• Kinderen krijgen veel meer mee dan hun ouders in de gaten hebben en vullen ontbrekende informatie op 
eigen wijze in. Het is daarom belangrijk om met kinderen te praten over de toekomst en mogelijke terugkeer, 
afgestemd op hun leeftijd en ontwikkelniveau. Tegelijkertijd is het essentieel om hen niet medeverantwoorde-
lijk te maken voor de beslissing. Ouders dienen hierin hun verantwoordelijkheid te dragen. 

• Tot slot is het essentieel dat een kind niet alleen Nederlands leert, maar dat het ook vertrouwd raakt met de 
taal en cultuur van de ouder(s) en het land van herkomst. Dit bevordert een soepele overgang als het kind 
uiteindelijk toch terug moet keren. Ook is het belangrijk voor de algemene (taal)ontwikkeling en de identi-
teitsvorming van het kind om (ook) de taal en cultuur van de ouder(s) te leren kennen. Een kind dat niet de 
moedertaal van de ouder(s) leert en tegelijkertijd gebrekkig Nederlands omdat de ouder(s) deze taal onvol-
doende machtig zijn, loopt het risico op een dubbele achterstand in zijn ontwikkeling.

In hoofdstuk 3 wordt de input uit hoofdstuk 2 vertaald naar praktische handvatten voor hulpverleners en andere bege-
leiders die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met gezinnen met verblijfsproblematiek. Daarbij wordt de inde-
ling van de oorspronkelijke Safe Future Methodiek grotendeels gevolgd, waarbij bij elke stap wordt aangegeven waarop 
specifiek moet worden gelet om het belang van het kind voorop te stellen. Hulpverleners en andere begeleiders die met 
de Safe Future Methodiek inzake Kinderen gaan werken, kunnen dit dan ook het beste doen met de oorspronkelijke Safe 
Future Methodiek ernaast. Per stap kunnen zij dan zien wat er (extra) nodig is voor kinderen. Getracht is om dubbeling 
zoveel mogelijk te voorkomen; informatie die al in de oorspronkelijke Safe Future Methodiek is opgenomen wordt in 
deze verdieping van de methodiek niet opnieuw beschreven. Verder wordt bij verschillende stappen terug verwezen 
naar aanvullende informatie uit hoofdstuk 2, zodat hulpverleners en andere begeleiders dit gemakkelijk als naslagwerk 
kunnen gebruiken.
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3.1 Inleiding
Verschillende gesprekspartners geven aan dat het belangrijk is om niet een individueel cliëntplan, maar een gezinsplan 
te maken als het gaat om (het bespreekbaar maken van) de toekomst, inclusief de mogelijkheid van veilige terugkeer en 
re-integratie. Daarbij is het belangrijk om de specifieke aspecten die kinderen raken zo goed mogelijk in kaart te bren-
gen en toe te voegen aan dit gezinsplan. Deze aspecten worden in dit hoofdstuk beschreven. Het gezinsplan zelf niet, 
dat kan op verschillende manieren worden opgesteld, afhankelijk van bestaande methodieken en andere werkwijzen 
waarmee instellingen werken. 

Het is essentieel om vooral samen mét de ouder te bekijken hoe het kind hierbij betrokken kan worden, afhankelijk 
van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Ten alle tijd moet worden voorkomen dat ouders en kinderen 
uit elkaar worden gedreven rondom dit thema. Zeker bij jongere kinderen zal het er veelal gaan om ouders te onder-
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steunen in hun ouderschap en om hen te bewegen om bij elke stap die zij nemen rekening te houden met het belang 
van hun kinderen. Naarmate kinderen ouder worden kan er meer met henzelf worden besproken. Het nemen van een 
uiteindelijk besluit blijft echter de verantwoordelijkheid van de ouder(s).

3.2 Begeleiding in Nederland

Stap 1 Eerste behoeften en veiligheid
Net zoals bij hun ouder(s) is het belangrijk om zo snel mogelijk na de start van de opvang of begeleiding de eerste basale 
behoeften en veiligheid van het kind zeker te stellen. Dan gaat het om zaken als een dak boven het hoofd, voldoende 
kleding en eten, maar ook om het bieden van geruststelling en structuur. Het gaat daarnaast ook om de inschatting van 
de veiligheid van het kind, naast die van de ouder(s). Belangrijke aandachtspunten hierbij kunnen zijn:

• Loopt het kind zelf gevaar? Is het mogelijk zelf ook slachtoffer geweest en heeft het nog gevaar te duchten van 
een pleger van geweld? Welke maatregelen zijn/kunnen worden getroffen om de veiligheid van het kind te 
garanderen?

• Heeft het kind geweld meegemaakt waarvoor dringend medisch onderzoek nodig is?

• Heeft het kind een chronische ziekte waarvoor medicatie nodig is?

• Heeft het kind psychische problemen waarvoor acuut hulp nodig is, bijvoorbeeld een stoornis waarvoor me-
dicatie moet worden gebruikt of als het kind depressief, of zelfs suïcidaal is?

• Zijn er afspraken gemaakt met het kind rondom contact leggen met vriendjes, familie en de andere ouder, 
indien van toepassing? Als het kind een eigen mobiele telefoon heeft, is het van belang om zo snel mogelijk 
afspraken te maken of en hoe het kind de telefoon mag gebruiken.

Voor kinderen die zijn achtergebleven in het land van herkomst geldt dat zo snel mogelijk met ouders moet worden 
besproken of en hoe dit kind op de hoogte wordt gebracht van de nieuwe verblijfplaats van de ouder(s). Dit geldt ook 
voor de volwassene(n) die voor dit kind zorgen in het land van herkomst.

Stap 2 Eerste begeleidingsgesprekken en informatie
Zodra het kind enigszins tot rust is gekomen kan de begeleiding verder op gang komen conform de methodieken en 
andere handelwijzen die binnen de instelling worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld Veerkracht. Sommige instellingen 
maken daarbij gebruik van aparte kind- of ouder-en-kind intakes. Voor kinderen van cliënten met verblijfsproblematiek 
is naast de algemene intake van groot belang om een aantal juridische vragen al vroeg in het traject te beantwoorden, 
indien mogelijk:

• Welke nationaliteit heeft het kind? 

• Wat is de juridische status van het kind? Beschikt het over identiteitspapieren? 

• Hoe liggen de gezinsverhoudingen? Verblijft het kind bij de eigen ouders, bij familieleden of bij mensen met 
wie het geen familieband heeft? Hoe kan de familieband worden vastgesteld? 

• Is er sprake van gezamenlijk gezag van beide ouders? Zo ja, wat zijn hierover de afspraken? Indien dit niet het 
geval is, is er sprake van contact of een omgangsregeling met de andere ouder? 

• Heeft het kind een geboortebewijs zodat het recht heeft op voorzieningen? Indien dit niet het geval is, hoe 
kan dit eventueel worden verkregen?

• Wat is er bekend rondom de reden van verblijf van het kind in Nederland (bijvoorbeeld dat ouders asiel heb-
ben aangevraagd, slachtoffer zijn van mensenhandel of huiselijk geweld, ouders die als arbeidsmigrant naar 
Nederland zijn gekomen, kinderen die zich in het kader van gezinshereniging bij de ouder(s) hebben gevoegd, 
et cetera)? Zijn er hierin zaken die op heel korte termijn moeten worden opgepakt?

Bij het vaststellen van de nationaliteit van het kind kan gebruik worden gemaakt van het schema in bijlage 2. 

Daarnaast is het belangrijk om een aantal praktische zaken na te gaan:

• Spreekt het kind Nederlands en/of de taal van de ouder(s)?

• Is het kind naar school geweest? Zo ja, waar, op welk niveau/in welke klas?

• Is het kind ingeënt? Zo ja tegen welke ziektes en zijn de inentingen nog up-to-date?
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• Welke (kinder)ziektes heeft het kind al doorlopen?

• Heeft/hebben (de ouder(s) van) het kind een bepaald geloof en zo ja, heeft dit praktische gevolgen voor het 
kind, bijvoorbeeld rondom voedings- of kledingvoorschriften?

• Heeft/wil het kind contact met familie of vrienden die elders in Nederland verblijven? Zo ja, is het veilig om 
dit contact te herstellen en hoe kan dit zo snel mogelijk geregeld worden?

• Heeft/wil het kind contact met familie of vrienden in het land van herkomst? Zo ja, is het veilig om dit contact 
te herstellen en hoe kan dit zo snel mogelijk geregeld worden?

Stap 3 Observatie van behoeften, wensen, krachten en hulpbronnen van het kind  
 (Zie ook achtergrondinfo in § 2.4)
Instellingen verschillen sterk in de mate van specifieke begeleiding die zij voor kinderen hebben, evenals de methodes 
die zij hierbij gebruiken. Dit bepaalt in sterke mate of en in hoeverre observatie van het kind mogelijk is. Ook het 
inschakelen van gespecialiseerde hulp voor het kind, indien noodzakelijk, is voor de ene instelling gemakkelijker te re-
aliseren dan voor de andere. Instellingen die met Veerkracht werken kunnen een uitgebreide krachteninventarisatie van 
het kind doen; andere instellingen zullen het noodgedwongen met minder moeten doen. 

Hoe dan ook is het van essentieel belang om op de één of andere manier in kaart te brengen wat de behoeften, wensen, 
krachten en hulpbronnen van het kind zijn, op basis van observaties en gesprekken met zowel ouders als kinderen. Waar 
is het kind goed in, wat doet het graag, hoe ontspant het zich, wat heeft het nodig voor een goede ontwikkeling en hoe 
kan de begeleiding daaraan bijdragen? Naast methodieken als Veerkracht zijn ook bijvoorbeeld de KIPPPI-observatielijs-
ten een goed hulpmiddel hierbij.

Daarnaast is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan mogelijke specifieke knelpunten zoals die in § 2.4 worden 
toegelicht rondom de begeleiding van kinderen van cliënten met verblijfsproblematiek. Het kan daarbij om de volgende 
zaken gaan:

• Verschillen in opvoedstijlen: ‘Nederlands’ opvoeden of vasthouden aan de eigen opvoedstijl: wat observeer je 
in de opvoedstijl, wat geven ouders en kinderen zelf aan, worden er grenzen overschreden zoals bijvoorbeeld 
schreeuwen en slaan? Of combineert de ouder juist het goede uit beide opvoedculturen? Wat vindt de ouder 
moeilijk aan het ouderschap en welke ondersteuning wordt daarin gewenst?

• Hechtingsproblematiek en het belang van goed (genoeg) ouderschap: zoekt het kind troost en bevestiging bij 
de ouder of juist niet, zoekt het contact met de begeleiding, voelt de ouder zich zeker of juist onzeker in het 
ouderschap? Stelt de ouder duidelijke grenzen?

• Gebrek aan kennis van taal en cultuur van het land van herkomst: welke taal spreekt het kind? Kunnen ouders 
en kinderen elkaar goed verstaan? Kan de begeleiding goed in het Nederlands communiceren met het kind? 
Wat weet het kind over de cultuur van het land van herkomst van de ouder? Hoe gaat de ouder hier zelf mee 
om? 

• Parentificatie en ondermijnd gezag van de ouder: zet de ouder het kind vaak in bij tolken of het regelen van 
praktische zaken? Neemt het kind de ouderrol over omdat het de ouder in bescherming wil nemen? Verzwijgt 
en verbergt het kind veel voor de ouder(s)? Is er sprake van spanning in het gezin omdat kinderen zich sneller 
ontwikkelen dan hun ouders? Tonen de kinderen respect voor hun ouders of spreken zij juist onverschillig of 
zelfs met minachting over hun ouder(s)?

• Trauma’s en angst voor terugkeer bij ouder(s) en kinderen: is het kind heel angstig, plast het nog/weer in bed 
terwijl het eigenlijk al zindelijk is, heeft het gedrags- of eetproblemen die met angst en onverwerkte trauma’s 
te maken kunnen hebben? Wat heeft het kind zelf meegemaakt en wat is overgedragen door de ouders? Hoe 
spreken ouders over hun verleden en over het land van herkomst, wat vertellen zij hun kinderen of verzwijgen 
zij juist zaken? Wordt er negatief, neutraal of positief gesproken over (bepaalde aspecten van) het land van her-
komst? Wat zegt het kind zelf over terugkeer of het land van herkomst?

• Juridische status van ouder(s) en kinderen: wat is er bekend over de juridische status van beiden? Hoe be-
invloedt dit de relatie tussen ouder(s) en kinderen? Welke impact heeft dit op het kind, is het hiervan op de 
hoogte?
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• Kinderen in land van herkomst: is er contact tussen de ouder(s) en achtergebleven kinderen? Zo ja, hoe wordt 
dit onderhouden? Is het achtergebleven kind veilig in het land van herkomst? Weten deze kinderen wat er is 
gebeurd? Zijn kinderen die in Nederland verblijven op de hoogte van het bestaan van deze broers en/of zus-
sen? Wil de ouder misschien dat het kind wordt opgespoord via het Rode Kruis?

• Ouders met een licht verstandelijke beperking: zijn er vermoedens dat hiervan sprake is? Zo ja, wat betekent 
dit voor het ouderschap en het kind zelf? Is het kind op de hoogte van de beperking van de ouder? Hoe gaat 
het hier mee om, neemt het bijvoorbeeld veel over van de ouder? Hoe wordt de intelligentie van het kind zelf 
ingeschat?

• Risico op (herhaald) slachtofferschap van het kind: is het kind zelf slachtoffer geweest of loopt het extra risico, 
bijvoorbeeld omdat het is verwerkt tijdens verkrachting en/of door een mensenhandelaar? Heeft het kind een 
ander uiterlijk dan de moeder, omdat de verwekker uit West-Europa komt? Verkeren de ouders in een zeer 
kwetsbare situatie en lopen zij verhoogd risico om opnieuw slachtoffer te worden, waardoor dit risico ook op 
hun kinderen wordt overgebracht? Is het kind slachtoffer van pestgedrag of pest het juist zelf?

• Naast het inventariseren van de krachten en hulpbronnen van het kind, wordt in deze stap idealiter in kaart ge-
bracht in hoeverre sprake is van bovengenoemde knelpunten en welke maatregelen genomen kunnen worden 
om het kind en de ouder(s) hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. In dit verband is het ook belangrijk dat 
het kind wordt onderzocht door een arts en door de GGZ om vast te stellen of er sprake is van medische en/
of psychische problemen. Indien nodig dient hier specialistische hulp voor te worden ingeroepen.

Stap 4 Actieplan voor korte termijn doelen
Op grond van de uitkomsten uit de eerste drie stappen kan een actieplan voor het kind (én de ouder ten behoeve van 
het kind) worden opgesteld om te werken aan korte termijn doelen. Hierin kan aandacht worden besteed aan zowel 
praktische, medische, psychische als juridische zaken. Het actieplan komt tot stand samen met de ouder en het kind 
wordt hier zoveel mogelijk bij betrokken, afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsniveau. Het actieplan wordt zo 
krachtgericht mogelijk opgesteld, waarbij de ouder –en waar mogelijk ook het oudere kind- actief aan de slag kan om 
aan de doelen binnen het actieplan te werken. Afhankelijk van de gebruikte methodiek of andere handelwijze binnen 
een instelling wordt gebruikt gemaakt van bestaande begeleidingsplannen of kan zelf iets worden gemaakt. Aspecten die 
hierin in ieder geval moeten worden opgenomen zijn: 

• Juridisch: opstarten van procedures waar nodig, opvragen van documenten, et cetera

• Medische zorg: onderzoek van het kind en indien nodig verwijzing naar specialistisch zorg

• Psychosociale zorg: onderzoek van het kind en indien nodig verwijzing naar specialistische zorg. Kan het kind 
meedoen aan cursussen waarin de weerbaarheid en het zelfvertrouwen wordt vergroot? 

• Ouderschap: kan de ouder meedoen aan opvoedcursussen of andere cursussen waarin ouderschap wordt ver-
sterkt en veel aandacht is voor de communicatie met kinderen? Hoe kan hieraan binnen de individuele bege-
leiding aandacht worden besteed?

• Taalverrijking: kan het kind naar een crèche, voorschool of basisschool om Nederlands te leren en ervaring op 
te doen in de sociale omgang met andere kinderen? Stimulering van ouder(s) om ook de taal van het land van 
herkomst met het kind te (blijven) spreken

• Sociaal netwerk: contact leggen met achtergebleven kinderen in het land van herkomst, met de andere ouder 
indien van toepassing, met familie en/of vrienden elders in Nederland of in het land van herkomst

• Praktisch: kan de ouder meedoen aan cursussen waarin sociale redzaamheid voorop staat, zoals bijvoorbeeld de 
weg vinden binnen de Nederlandse samenleving? Zijn er voor het kind clubjes waar het aan mee kan doen bij 
activiteiten waarin het plezier heeft?

Stap 5 Toekomstgesprek (Zie ook achtergrondinfo in § 2.5 en 2.6)
In de Safe Future Methodiek wordt het Toekomstgesprek aangegrepen om samen met de cliënt te kijken naar de mogelijk-
heden in Nederland en het land van herkomst. Deze gesprekken zijn bedoeld om de cliënt vanaf het begin van de bege-
leiding meer inzicht te bieden in de verschillende opties en te ondersteunen om uiteindelijk een weloverwogen keuze te 
maken. In sommige gevallen zal de cliënt in Nederland kunnen blijven, in andere gevallen leiden de verblijfsprocedures 
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niet tot een reguliere verblijfsvergunning en zal moeten worden afgewogen welke opties dan nog open staan. Aan de 
hand van twee overzichten in de Safe Future Methodiek worden mogelijkheden voor de toekomst in Nederland dan wel 
in het land van herkomst tegen elkaar afgewogen en wordt gekeken welke factoren mogelijk nog kunnen veranderen. 
Informatie uit de eerder gemaakte krachteninventarisaties met de volwassen cliënt kan aanknopingspunten bieden voor 
het Toekomstgesprek. Er worden tien factoren van belang geacht bij deze afweging, zowel in Nederland als in het land 
van herkomst:

1. Veiligheid 

2. Bescherming tegen geweld

3. Kinderen en opvoeding

4. Wonen

5. Werken, inkomen en opleiding

6. Thuis voelen

7. Familie/netwerk

8. Gezondheidsvoorzieningen

9. Sociale positie 

10. Sociale norm ten opzichte van terugkeer

Binnen de verdieping van de Safe Future Methodiek inzake Kinderen wordt het hierboven genoemde aandachtsgebied 
‘Kinderen en opvoeding’ verder uitgewerkt, maar ook bij de andere aandachtsgebieden is het belangrijk om steeds in de 
gaten te houden wat er voor het kind geregeld moet worden, dan wel wat het kind zou willen, waarmee zijn ontwik-
keling gebaat zou zijn. Het belang van het kind moet hierbij steeds voorop staan. 

Zoals in hoofdstuk 2 (§ 2.5) ook al toegelicht is het belangrijk om (ook) met kinderen zelf te praten over de toekomst, 
afgestemd op hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Kinderen hebben veel meer in de gaten dan volwassenen denken 
en alles wat hen niet verteld wordt, vullen ze zelf in (en vaak met veel ergere beelden dan de werkelijkheid). Naarmate 
een kind ouder wordt, kan de begeleider steeds meer met het kind zelf praten, terwijl het contact met jongere kinderen 
toch vooral via de ouder loopt. 

Daarbij is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat niet de kinderen, maar uiteindelijk de ouders verantwoor-
delijk zijn voor de beslissingen die zij voor het gezin nemen. Het is belangrijk om met kinderen over de toekomst te 
spreken, maar zij moeten niet het gevoel krijgen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de beslissing om terug te keren 
of juist ten koste van alles hier te willen blijven, aangezien dit een veel te grote druk op hun schouders legt. Als het 
kind al bijna volwassen is (ouder dan 16), kan het wel worden betrokken bij het beslissingsproces, maar ook dan ligt de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de ouder. Hulpverleners en andere begeleiders moeten samen met de ouders een 
inschatting maken wat ze het kind kunnen vertellen en of, hoe en wanneer ze het kind bij het proces betrekken. 
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Communicatieschema: hoe wat wanneer met kinderen bespreken?

Op basis van bovenstaande overwegingen en de praktijkervaring van de hulpverleners en andere begeleiders is het vol-
gende communicatieschema tot stand gekomen: 76

Leeftijd van het kind Mate van direct contact met het kind om de toekomst te bespreken 

0 - 4 Contact loopt geheel via de ouder (vaak de moeder), waarbij de nadruk ligt op verster-
king van haar ouderschap en hechting tussen moeder76 en kind. Ook zou veel aandacht 
gegeven moeten worden aan bewustwording van de moeder over de invloed die haar 
handelen heeft op haar kind.

Specifiek voor kinderen: startende spelvorm en gesprekjes kunnen met het kind vanaf de 
peutertijd worden opgebouwd. 

4 - 8 Contact loopt grotendeels via de moeder; eventueel kan via speelvormen (tekeningen?) 
aan het kind worden gevraagd hoe het de toekomst ziet. Moeder is veelal bij het gesprek; 
eventueel kan een deel van het gesprek alleen met het kind worden gevoerd, bijv. om een 
tekening te maken. Daarnaast vinden gesprekken met de ouder plaats om de opvoeding 
te bespreken en haar in haar ouderrol te versterken.

Specifiek voor kinderen: kinderen spelen met elkaar onder begeleiding van een  kinder-
begeleider. Daarbij wordt ruimte gemaakt om hun verhaal te doen. 

8 - 12 Op kindniveau kunnen eenvoudige gesprekken worden aangegaan met de kinderen hoe 
zij hun toekomst zien, wat hun wensen, dromen en angsten zijn en hoe zij die met hun 
ouder(s) zouden kunnen bespreken. Moeder is deels bij het gesprek en deels wordt met 
het kind alleen gepraat (dit hangt ook af van het intellectuele en sociaal-emotionele 
ontwikkelingsniveau van het kind). Ook kan besloten worden om, met instemming van 
de ouder, het kind helemaal alleen te spreken. Er volgt daarbij altijd een terugkoppeling 
naar de ouder, bij voorkeur tijdens een gesprek met de hulpverlener waarbij ouder en 
kind samen aanwezig zijn. Daarnaast vinden gesprekken met de ouder plaats om de op-
voeding te bespreken en haar in haar ouderrol te versterken.

Specifiek voor kinderen: kinderen spelen met elkaar onder begeleiding van een  kinder-
begeleider. Daarbij wordt ruimte gemaakt om hun verhaal te doen.

12 - 18 Tieners kunnen in principe zelfstandig het gesprek aangaan met de hulpverlening of 
begeleiding over hoe zij hun toekomst zien, wat hun wensen, dromen en angsten zijn en 
hoe zij die met hun ouder(s) zouden kunnen bespreken. De ouder moet wel toestem-
ming geven voor het gesprek, in ieder geval tot het kind 16 is. Bij kinderen jonger dan 
16 volgt ook altijd een terugkoppeling naar de ouder, bij voorkeur tijdens een gesprek 
met de hulpverlener waarbij ouder en kind samen aanwezig zijn. Jongeren tussen 16 en 
18 hebben de toestemming van hun ouder om het gesprek aan te gaan niet meer nodig 
en zij mogen ook zelf beslissen wat er al dan niet wordt gedeeld met hun ouder(s). 

NB: bij het terugkoppelen van gesprekken met tieners is het mogelijk dat hulpverleners 
bepaalde dingen niet delen met de ouders een kind dat absoluut niet wil. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan informatie over de seksuele geaardheid van het kind of andere zaken 
waardoor het stevig in de problemen zou kunnen komen met de ouder(s). Het opbou-
wen van de vertrouwensband met het kind is heel belangrijk. De begeleider bespreekt 
tijdens het gesprek wat vertrouwelijk moet blijven en wat niet. Daarbij moet ook duide-
lijk worden gemaakt dat als het kind gevaar loopt de informatie niet vertrouwelijk kan 
blijven.

NB: overal waar in bovengenoemd schema ‘het gesprek’ staat, mag ervan uit worden gegaan dat veelal meerdere gesprek-
ken nodig zullen zijn.

76 Waar ‘moeder’ staat kan ook ‘vader’ gelezen worden, maar de hulpverleners en begeleiders geven aan dat moeders veelal de belangrijkste taken in het verzorgen van 

het kind op zich nemen en het meest met het kind in contact zijn.
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Best Interests of the Child (BIC)-Model

In de gesprekken met het kind of de ouder(s) dienen de basiscondities voor een gezonde ontwikkeling van het kind 
centraal te staan, zoals beschreven in het Best Interests of the Child (BIC)-Model: 

1. Adequate verzorging

2. Veilige fysieke omgeving

3. Affectief klimaat

4. Ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur

5. Adequaat voorbeeldgedrag van de ouders

6. Interesse van de ouders in het kind

7. Continuïteit in opvoeding en verzorging, toekomstperspectief

8. Veilige fysieke wijdere omgeving

9. Respect

10. Sociaal netwerk

11. Educatie

12. Omgang met leeftijdsgenoten

13. Adequaat voorbeeldgedrag in de samenleving

14. Stabiliteit in levensomstandigheden, toekomstperspectief

In bijlage 4 worden deze basiscondities uitgewerkt in een vragenlijst (de BIC-Q) die door de begeleider samen met 
de ouder(s) en/of het kind kan worden ingevuld op basis van gesprekken en observaties, eventueel aangevuld met 
aanvullend onderzoek door andere professionals. Dit kan worden gebruikt in aanvulling op het toekomstgesprek met 
de volwassene. De vragenlijst geeft een beeld van de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het kind, zowel op 
dit moment als wat verwacht mag worden bij voortgezet verblijf in Nederland dan wel terugkeer naar en re-integratie 
in het land van herkomst. Ook hierin geldt dat sommige factoren nog kunnen veranderen in de loop der tijd. In het 
formulier is daarom ruimte voor ‘Verbeterpunten’ om condities waarop niet goed wordt gescoord aan te pakken. Deze 
verbeterpunten dienen zo concreet en krachtgericht mogelijk beschreven te worden, inclusief informatie over wie wat 
wanneer doet. 

Het BIC-Model en de daaraan verbonden vragenlijst BIC-Q is, zoals in § 2.6 beschreven, door Kalverboer en Zijlstra 
ontwikkeld in 2006. Met toestemming van de auteurs is de kolom ‘Huidige situatie Nederland’ toegevoegd, om ook 
in te kunnen schatten hoe het met de ontwikkeling van het kind is gesteld tijdens verblijf in de opvang/bij ambulante 
begeleiding. Per conditie is aangegeven hoe die wordt gedefinieerd conform het werk van Kalverboer en Zijlstra. Even-
eens is de mogelijkheid toegevoegd om actiepunten te benoemen om condities waarop onvoldoende wordt gescoord 
te verbeteren. Onder het kopje ‘toelichting’ kan worden aangegeven waarom tot een bepaalde score is besloten. Het 
werken met de lijst beoogt om het bewustzijn bij hulpverleners en andere begeleiders te vergroten om vanaf het begin 
het belang van het kind centraal te stellen in de begeleiding. Het invullen van deze lijst door de hulpverlener/begeleider 
vervangt geenszins het zeer uitgebreide juridisch-orthopedagogisch onderzoek door het Onderzoeks- en Expertisecen-
trum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Wel kan het input bieden mocht het 
ooit tot een dergelijk onderzoek komen. 

Daarnaast is er ook een vragenlijst die door oudere kinderen zelf kan worden ingevuld. Deze lijst is via het Onderzoeks- 
en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht op te vragen. Het kind kan de lijst dan zelf invullen op de 
computer.77 

De vragenlijst zal lang niet altijd en ook niet door alle instellingen volledig ingevuld kunnen worden. Hij kan ook als 
geheugensteun dienen bij het aangaan van het toekomstgesprek met de ouder(s). Sommige vragen hebben vooral be-
trekking op oudere kinderen, bijvoorbeeld als het om school of omgang met leeftijdsgenoten gaat, andere vragen gelden 
voor alle kinderen. Dat geeft niet, voorop staat dat er een zo goed mogelijk beeld wordt verkregen van mogelijkheden 
en obstakels voor een goede ontwikkeling van het kind, in Nederland of in het land van herkomst van de ouder(s). Het 

77 http://www.rug.nl/research/study-centre-for-children-migration-and-law/ [06-12-2016]
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document kan ook worden gebruikt als werkdocument dat steeds kan worden aangepast op het moment dat er nieuwe 
informatie beschikbaar is. Het is de bedoeling dat het uiteindelijk een zo goed mogelijk beeld geeft van waar het kind 
het meest bij gebaat is in zijn ontwikkeling.

Veilige omgeving voor lastige gesprekken

Wat verder van groot belang wordt geacht is om een veilige omgeving te creëren waarin met ouders en hun kinderen 
kan worden gesproken over de toekomst, inclusief een mogelijke terugkeer naar het land van herkomst. Dit gaat zowel 
om de fysieke omgeving als om de sfeer tijdens het gesprek. Een greep uit de suggesties van verschillende hulpverleners, 
begeleiders en andere deskundigen uit het werkveld:

• Zorg voor een veilige, rustige en prettige plek waar je met kinderen kunt praten

• Ga open het gesprek in, stuur niet

• Wees je ervan bewust dat het kind een andere culturele achtergrond heeft, ook qua opvoedcultuur, en sluit 
hierbij aan (cultuursensitiviteit). Als een kind bijvoorbeeld de ogen neerslaat of wegkijkt, wil dat niet altijd 
zeggen dat het niet met je wil praten, maar dat het bijvoorbeeld heeft geleerd dat het beleefd is om zo met 
volwassenen om te gaan

• Wees je ervan bewust dat een kind, zeker een jong kind, alles wat je zegt heel letterlijk kan nemen of zich er 
aan vast kan klampen. Wees daarom concreet en doe geen beloftes die je niet waar kunt maken

• Sluit zeker bij oudere kinderen ook aan op hun bezigheden, dus niet alleen een formeel gesprek, maar maak 
dingen bespreekbaar terwijl je samen iets aan het doen bent. Voor jongere kinderen is aanhaken bij het spel 
belangrijk. Kijk daarbij of je spelvormen kunt vinden die non-verbaal zijn in verband met de jonge leeftijd van 
het kind of de nog geringe beheersing van het Nederlands

• Bouw het vertrouwen op met ouders en kinderen, neem de tijd hiervoor

• Zoek samen met de cliënt zaken uit, neem het niet over

• Zorg dat de cliënt de regie houdt in het gesprek en ook over wat hij/zij uiteindelijk besluit

• Vraag aan ouders en kinderen wat zij nodig hebben en sluit aan bij hun behoeften en krachten 

• Wacht op het goede moment om ook de optie van terugkeer ter sprake te brengen, begin het gesprek er niet 
mee

• Bespreek met de ouder hoe de eigen jeugd is geweest in het land van herkomst. Waar hebben ze plezier in 
gehad, wat hebben ze misschien gemist dat ze hun kind wel zouden willen geven? Hoe kunnen ze dat voor 
elkaar krijgen, ook als ze uiteindelijk terug zouden moeten keren?

Tot slot: kindgerichte informatie over het land van herkomst en family tracing

VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef publiceert zogenaamde Child Notices78. In deze rapporten staat kindgerichte infor-
matie over verschillende landen van herkomst, zowel qua leefomstandigheden als veiligheid.

Deze Child Notices kunnen ter aanvulling worden gebruikt op de ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken79 die vaak worden ingezet om te bepalen of een land veilig is om naar terug te keren. 

Verder is het mogelijk om eventueel familie van het kind op te sporen in het land van herkomst. Dit kan via het Rode 
Kruis en kan ook worden gebruikt om de verblijfplaats te achterhalen van kinderen die in het land van herkomst zijn 
achtergebleven.80 Een eventuele family tracing mag alleen plaatsvinden als dit veilig is voor zowel het kind als voor zijn/
haar familie in het land van herkomst. Ook moet het gezin uiteraard toestemming geven. Overleg dit dus vooraf goed 
met het gezin en eventuele andere betrokkenen.

78  https://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/kinderrechten-in-nl/child-notices/english [28-11-2016]

79  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2010/12/01/vragen-en-antwoorden-ambtsberichten [28-11-2016]

80  http://www.rodekruis.nl/hulp-wereldwijd/opsporing-en-contactherstel [06-12-2016]
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Stap 6 Aanvullen actieplan voor korte termijndoelen
In het actieplan voor korte termijndoelen (stap 4) zijn concrete doelen opgenomen die voortvloeiden uit de eerste 
behoeften en de observatie van het kind, evenals uit gesprekken met de ouder(s) en/of het kind hierover. In stap 6 kan 
het actieplan worden aangevuld naar aanleiding van de gesprekken over de toekomst. Daarbij moeten ook nadrukkelijk 
de verbeterpunten worden opgenomen naar aanleiding van het invullen van de vragenlijst van het BIC-Model. Door 
deze actiepunten op te pakken wordt actief geprobeerd om de omstandigheden voor een gezonde ontwikkeling van het 
kind positief te beïnvloeden.

In deze fase kunnen ook doelen worden opgenomen die betrekking hebben op het verzamelen van informatie via 
lokale partnerorganisaties, en het verder verkennen van het sociale netwerk in het land van herkomst. Ook kan een 
informatief gesprek plaatsvinden met IOM of andere terugkeerorganisaties om te kijken naar mogelijkheden voor 
ondersteuning bij terugkeer. Daarbij is het belangrijk om heel specifiek rekening te houden met wat er voor het kind 
geregeld zou moeten worden bij eventuele terugkeer en re-integratie. 

Stap 7 Tussentijdse veranderingen en evaluatie
In de loop der tijd kunnen factoren veranderen die van invloed zijn op het nemen van een besluit over de toekomst. Er 
kan bijvoorbeeld een beslissing vallen over de verblijfsprocedure van het gezin, waardoor opnieuw moet worden geke-
ken naar de toekomst. Ook kan het zo zijn dat er veranderingen optreden naar aanleiding van verbeterpunten uit het 
actieplan, bijvoorbeeld rondom de condities voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Het actieplan wordt daarop 
steeds bijgesteld en geëvalueerd gedurende de tijd dat het gezin in de opvang verblijft of ambulant wordt begeleid.

Stap 8 Voorlopig besluitmoment (Zie ook achtergrondinfo in 2.6, 2.7 en 2.8)
Na een belangrijke verandering of evaluatiemoment zal er altijd een beslissingsmoment zijn ten aanzien van het verblijf 
van het gezin in Nederland. Het is belangrijk om het primaire belang van het kind hierbij steeds voor ogen te houden. 
Waar is het kind het meest bij gebaat? Zoals ook in de oorspronkelijke Safe Future Methodiek wordt aangestipt, raken de 
mogelijkheden voor opvang uitgeput op het moment dat het gezin geen rechtmatig verblijf in Nederland meer heeft en 
niet terug wil of kan naar het land van herkomst. Een gezinslocatie of een opvang voor ongedocumenteerden bieden 
dan nog mogelijkheden. De begeleider kan de ouder(s) ondersteunen om naar andere opvang te zoeken en daarbij ook 
in overweging te nemen wat het beste voor de kinderen is.

Ouders kunnen ook proberen om voortgezet verblijf aan te vragen, indien zij menen dat de ontwikkeling van hun kind 
ernstig wordt bedreigd bij terugkeer naar het land van herkomst, uitgaande van de basiscondities zoals die in de BIC-Q 
zijn vastgelegd. Een kind dat niet naar school kan in het land van herkomst, dat geen dak boven het hoofd zal hebben of 
onvoldoende te eten zal krijgen, dat op geen enkele manier een beroep kan doen op een sociaal netwerk in het land van 
herkomst, zal in zijn ontwikkeling ernstige schade oplopen. Dit geldt ook als de veiligheid van het kind ernstig bedreigd 
wordt bij terugkeer, als ouders niet in staat zijn om goed voor het kind te zorgen of als het kind ernstige medische of 
psychische problemen heeft waarvoor geen adequate zorg kan worden gevonden in het land van herkomst. Een aantal 
aspecten speelt daarbij een bijzondere rol: de mate van worteling in Nederland, de specifieke omstandigheden van een 
kind of ouder en het risico op (herhaald) slachtofferschap. Een advocaat kan hierin ondersteunen en mogelijk kan ook 
een beroep worden gedaan op juridisch-orthopedagogisch onderzoek door het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor 
Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Ook kiezen sommige ouders voor een leven in de illegaliteit samen met hun kinderen. Het is belangrijk om met ouders 
te bespreken wat de gevolgen voor hun kinderen zullen zijn van de beslissingen die zij nemen en om hen te wijzen op 
hun verantwoordelijkheid als ouder. Als de hulpverlening inschat dat de veiligheid van de kinderen niet gegarandeerd 
kan worden, bijvoorbeeld als de ouders besluiten om met hun kinderen in de illegaliteit te gaan, dan kan een melding 
worden gedaan bij Veilig Thuis. Indien noodzakelijk wordt dan ook de Raad voor de Kinderbescherming bij het gezin 
betrokken.

Als het gezin een reguliere verblijfsvergunning krijgt om in Nederland te blijven, ondersteunt de hulpverlener het ge-
zin om deze stap richting zelfstandigheid te maken. Ook daarbij wordt goed op een rijtje gezet wat de verschillende 
gezinsleden nodig hebben. Indien mogelijk en gewenst wordt het gezin nog een tijdje ambulant begeleid na vertrek uit 
de opvang om de overstap soepeler te laten verlopen.
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Als ouders ervoor kiezen om terug te gaan naar het land van herkomst, kan gebruik gemaakt worden van het Persoonlijk 
Actieplan Terugkeer in stap 10 om een veilige terugkeer en re-integratie voor te bereiden. Alle andere gezinnen gaan 
naar stap 9.

Stap 9  Terug naar het Actieplan korte termijn doelen
Zolang opvang of ambulante begeleiding kan worden geboden en/of tot een definitief besluit is gevallen rondom de 
toekomst, ondersteunt de hulpverlener of begeleider het gezin. In het actieplan worden hiertoe concrete korte termijn 
doelen geformuleerd. Het actieplan blijft daarbij zo krachtgericht mogelijk, dat wil zeggen dat de ouder en het kind zo-
veel mogelijk zelf oppakken. Daarnaast blijft de begeleider met ouder(s) -en waar mogelijk ook met het kind- in gesprek 
over de toekomstmogelijkheden en de opties die nog open staan voor het gezin. Ook is het belangrijk om regelmatig 
opnieuw een risico-inventarisatie te doen, om na te gaan of het kind en/of de ouder(s) nog gevaar lopen, in Nederland 
of in het land van herkomst.

3.3 Terugkeer voorbereiden
Als een gezin uiteindelijk besluit om terug te keren, moet er veel geregeld worden, zowel voor de ouder(s) als voor 
het kind. Er kan dan een actieplan worden opgesteld specifiek gericht op veilige terugkeer en re-integratie. In stap 10 
t/m 12 wordt het terugkeerproces beschreven. Hierbij wordt ook nadrukkelijk verwezen naar de oorspronkelijke Safe 
Future Methodiek waarin het terugkeerproces uitvoerig wordt beschreven. In de publicatie die nu voor u ligt worden de 
specifieke aandachtspunten voor de kinderen eruit gelicht.

Stap 10 Persoonlijk Actieplan Terugkeer (Zie ook achtergrondinfo in 2.6)
In de oorspronkelijke Safe Future Methodiek wordt gebruik gemaakt van een Persoonlijk Actieplan Terugkeer. Dit kan ook 
worden ingezet om de veilige terugkeer en re-integratie van kinderen voor te bereiden. Het Actieplan Terugkeer is een 
belangrijk document voor de cliënt dat hij of zij mee kan nemen naar het land van herkomst. In landen waarin contact 
is gelegd met een partnerorganisatie kan het actieplan - met toestemming van de cliënt  - worden overgedragen aan de 
organisatie ter plekke. Deze zal de cliënt begeleiden bij de re-integratie en zal met de cliënt werken aan de doelen die 
in het actieplan zijn opgesteld. 

De begeleider in Nederland vult het actieplan samen met de ouder(s) in. Het actieplan is gebaseerd op de principes van 
activeren, stimuleren van sociale steun, en ‘proactieve coping’, oftewel van tevoren oplossingen bedenken voor mogelijke 
problemen. Wanneer een heel gezin terug wil keren, breng dan de wensen, ideeën en twijfels van alle gezinsleden over 
de toekomst en terugkeer in kaart. Het kind wordt daarbij, afhankelijk van leeftijd en ontwikkelniveau, zoveel mogelijk 
bij betrokken. Als het mogelijk is, praat dan met ieder gezinslid apart zodat eenieder zich vrij voelt om de eigen wensen 
kenbaar te maken.

Voor de voorbereiding van veilige terugkeer en re-integratie is het belangrijk om opnieuw naar het toekomstplan te kij-
ken en daarin de punten langs te lopen die voor een goede ontwikkeling van het kind essentieel zijn. Op welke manier 
kan deze ontwikkeling ook bij terugkeer geborgd worden? Het gaat dan om zaken als:

• Is het gewaarborgd dat het kind een dak boven zijn hoofd zal hebben, voldoende eten en kleding en dat het 
gezinsinkomen voldoende zal zijn om ook het kind goed te onderhouden? 

• Is er een terugkeerbudget dat ook voor het kind geldt? Hoe zal het ‘kindsdeel’ worden besteed, zodat het ook 
echt ten goede komt aan het kind?

• Heeft het kind speciale medische of psychologische zorg nodig? Is deze in het land van herkomst beschikbaar?

• Zijn er grote verschillen in sociale omgangsvormen tussen Nederland en het land van herkomst? Zal het kind 
zich erg moeten aanpassen? Hoe kan de ouder het kind hierop voorbereiden?

• Spreken en schrijven de kinderen de taal van het land van herkomst voldoende? Is het eventueel mogelijk om 
daar de kinderen nu al in bij te scholen? 

• Kan het kind bij de ouder(s) blijven wonen? Of als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de ouders bij te-
rugkeer in een andere stad (of zelfs een ander land) hun inkomen moeten verdienen en het kind achter moeten 
laten bij familie of vrienden, hoe zal het contact dan met de ouder(s) worden onderhouden?
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• Hoe kan worden gezorgd dat het kind veilig is als het bij zijn ouders of bij andere familieleden gaat wonen? 
Het kan dan zowel om slechte leefomstandigheden gaan als om het risico op mishandeling of verwaarlozing. 
Heeft de ouder hier zorgen over en zo ja, hoe kunnen die worden opgelost?

• Is de wijdere omgeving van het kind (buurt/stad waarin het gaat wonen) veilig voor het kind? Wat is er anders 
dan in Nederland? Hoe kan de ouder het kind hier op voorbereiden? Wat kan in Nederland alvast worden 
gedaan om de weerbaarheid van ouder en kind te versterken?

• Hoe kan de band tussen ouder en kind verder versterkt worden na terugkeer? Zijn er familieleden die de ou-
der(s) kunnen ondersteunen in hun ouderrol of een deel van de zorg over kunnen nemen als het teveel wordt? 
Kan de ouder een beroep doen op opvoedondersteuning? Is er misschien kinderopvang?

• Hoe zal de acceptatie zijn van het kind door familieleden en derden? Kan er nu al contact worden gelegd met 
opa’s en oma’s om de terugkeer voor te bereiden? Stimuleer ook de ouder(s) om verhalen te vertellen over de 
familie en vrienden in het land van herkomst, zodat het kind hen al een beetje leert kennen.

• Op welke manier(en) kunnen de kinderen al in contact komen met leeftijdgenoten in het land van herkomst? 
Zijn er broers en zussen of neven en nichten waarmee al contact kan worden gelegd? Aan welke activiteiten 
kunnen de kinderen deelnemen?

• Hoe ziet het sociale netwerk buiten de directe familieleden van de ouder en het kind eruit in het land van 
herkomst? Zijn er mensen waarop het kind een beroep kan doen voor sociale ondersteuning?

• Hoe is de toegang tot het onderwijs in het land van herkomst? Naar welke school of scholen zullen de kinde-
ren gaan? Zijn er andere vakken dan in Nederland en kan het kind zich hier alvast op voorbereiden? Gelden 
er andere regels op school dan in Nederland? Maak dit voor vertrek al zo concreet mogelijk en kijk of de 
ouder –en mogelijk ook het kind- alvast contact kan leggen met de school van zijn of haar keuze. Laat de 
ouder(s) uitleggen hoe zij zelf het onderwijs in het land van herkomst hebben ervaren. Wat is er anders dan in 
Nederland, wat kan het kind verwachten?

De speciale aandachtspunten voor veilige terugkeer en re-integratie van het kind kunnen worden toegevoegd aan het 
Persoonlijk Actieplan Terugkeer van de ouder(s). Punt 4 uit dit actieplan (onder het kopje ‘Kinderen’) is hiertoe aangepast 
en te vinden in bijlage 5. 

Stap 11  Update Risico Inventarisatie
Als het goed is, is de terugkeer zorgvuldig voorbereid en zijn alle mogelijkheden en risico’s besproken in het Persoonlijk 
Actieplan Terugkeer. Ook is aan de hand van de BIC-Q nagegaan waar het kind de beste kansen heeft op een goede 
ontwikkeling en welke aspecten daarbij een bijzondere rol spelen. In de praktijk is er echter niet altijd evenveel tijd voor 
een degelijke voorbereiding. Soms hebben gezinnen zich heel lang vastgeklampt aan de wens om in Nederland te blijven 
en stonden zij niet of nauwelijks open voor een gesprek over terugkeer. Als er dan toch een definitieve afwijzing voor 
voortgezet verblijf valt, is de schok groot en is er vaak niet zoveel tijd meer om het vertrek goed voor te bereiden. Ook 
dan zal de hulpverlener of begeleider zijn/haar uiterste best doen om het vertrek zo goed mogelijk te laten verlopen en 
zoveel mogelijk te regelen voor de ouder(s) en het kind. 

Het is in ieder geval essentieel om, voordat het gezin vertrekt naar het land van herkomst, opnieuw een risico-inven-
tarisatie te maken van mogelijke gevaren die ouder(s) en kinderen nog lopen. Is het veilig om contact te leggen met 
familieleden die daar nog wonen, met achtergebleven kinderen? Wat is er bekend uit landenrapporten van Unicef zoals 
die ook al in stap 5 genoemd werden over de specifieke situatie ter plekke voor kinderen? Heeft de organisatie die straks 
hulp gaat bieden goede referenties, zijn er eerder cliënten door dezelfde organisatie geholpen? In de oorspronkelijke 
Safe Future Methodiek is een sociale kaart opgenomen van organisaties overal ter wereld die hulp en begeleiding bieden 
aan terugkeerders. Deze organisaties onderschrijven allen een visie die gericht is op het beschermen van mensenrechten. 
Veel van deze organisaties zijn specifiek gericht op slachtoffers van huiselijk geweld en/of mensenhandel, maar sommige 
zijn ook breder georiënteerd of kunnen verwijzen naar een andere betrouwbare organisatie. Verder is het belangrijk 
om te kijken naar eventuele risico’s die er zijn op het gebied van (lichamelijke en psychische) gezondheid en hoe hier 
het beste mee om kan worden gegaan. Tot slot is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan eventuele contacten 
met politie en justitie in het land van herkomst. Kunnen zij bescherming bieden indien nodig? In de oorspronkelijke 
Safe Future Methodiek is onder stap 11 een uitgebreide vragenlijst te vinden die verder ingaat op de risico-inventarisatie.
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Voor kinderen is het volgende nog specifiek van belang om af te wegen bij de hernieuwde risico inventarisatie  gericht 
op veilige terugkeer en re-integratie:

• Is er een risico dat het kind zal worden uitgestoten, bijvoorbeeld omdat het buitenechtelijk is geboren, in een 
eenoudergezin leeft en/of andere uiterlijke kenmerken heeft dan de moeder?

• Loopt het kind zelf gevaar om (opnieuw) slachtoffer te worden van geweld? Bijvoorbeeld van mishandeling 
door een ouder of andere familieleden die zijn achtergebleven in het land van herkomst en met wie het contact 
zal worden hernieuwd? Of doordat een mensenhandelaar nog steeds op zoek is naar zijn moeder?

• Is het kind veilig binnen het gezin waarin het terugkeert? Zowel fysiek (geen risico op mishandeling of ver-
waarlozing) als psychisch (veilige hechting, goede band met de ouder(s))?

• Is er sprake van een seksuele geaardheid van het kind waardoor het in de problemen kan komen bij terugkeer?

• Loopt het kind risico op besnijdenis bij terugkeer?

Indien er naar aanleiding van de risico inventarisatie ernstige zorgen ontstaan over de veiligheid van de ouder(s) en/
of het kind, verdient het aanbeveling om de terugkeer uit te stellen, indien mogelijk. Er kan dan worden nagegaan of 
er afdoende beschermende maatregelen kunnen worden getroffen om veilige terugkeer mogelijk te maken. Ook kan 
worden nagegaan of er misschien toch voldoende grond is om een heroverweging aan te vragen voor een reguliere 
verblijfsvergunning, al dan niet in het belang van het kind. Als een gezin toch terugkeert, ondanks dat wordt ingeschat 
dat er ernstige veiligheidsrisico’s zijn, kan de begeleiding proberen om contact te zoeken met organisaties en/of politie 
ter plekke om het gezin bij aankomst op te vangen. Ook kan via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 
worden gevraagd om het gezin na terugkeer te monitoren door het bijvoorbeeld op te zoeken in de plaats waar het zich 
gaat vestigen. Dit kan echter alleen met uitdrukkelijke toestemming van het gezin.

Stap 12 Afscheid, overdracht, vertrek, ontvangst en monitoring 

 (Zie ook achtergrondinfo in 2.6 en 2.8)
Het proces van afscheid nemen, overdracht, vertrek, ontvangst en monitoring wordt uitvoerig beschreven in de oor-
spronkelijke Safe Future Methodiek. In de huidige publicatie wordt voor kinderen het proces van voorbereiding van ver-
trek en het nemen van afscheid nog eens speciaal uitgelicht. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de tips voor ouders 
die ook in hoofdstuk 2.8 zijn genoemd, van het terugkeerproject in Gent, België81:

• Behoud zowel voor, tijdens als na de terugkeer zoveel mogelijk structuur in het leven van je kinderen. Je kin-
deren voelen zich veiliger in een vaste dagindeling. Emoties kan kinderen heel moe maken, zorg er dus ook 
voor dat je kinderen voldoende kunnen slapen.

• Wees eerlijk tegen je kinderen, ook als ze nog jong zijn. Zeg niet dat jullie op reis gaan om daarna naar Neder-
land terug te keren als dat niet zo is. Het niet weten verhoogt de kans op emotionele problemen na terugkeer. 
Kinderen kunnen beter omgaan met verdriet dan met het gevoel belogen te zijn.

• Geef je kinderen niet het gevoel dat ze mee verantwoordelijk zijn voor de beslissing om terug te keren, want 
dit legt een te grote druk op hun schouders. Als je kind al bijna volwassen is (ouder dan 16), kun je hem of 
haar wel betrekken bij het beslissingsproces, maar ook dan ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij jou als 
ouder. Maak samen met je begeleider een inschatting van wat je je kind(eren) kunt vertellen en hoe je ze er 
bij betrekt.

• Praat over je land van herkomst met je kinderen, vertel hoe het dagelijks leven daar verloopt, en leg daarbij de 
nadruk op leuke dingen. Belast je kinderen niet met teveel slechte verhalen, dat kan ze bang en onzeker maken.

• Spreek verschillende keren met je kinderen over de terugkeer, want kinderen (en ook volwassenen) nemen niet 
alle informatie in één keer op.

• Maak de terugkeer zo concreet mogelijk. Vertel bijvoorbeeld hoe laat jullie zullen vertrekken en hoe jullie 
zullen reizen of waar jullie zullen eten en slapen. En wie wacht ons op als we terug zijn? Wat gaan we eten en 
waar gaan we wonen?

81  Katrien Van Gelder (red.). Kinderen en vrijwillige terugkeer. Tips voor begeleiders van gezinnen die vrijwillig terugkeren (Gent December 2014) 6-16; Katrien Van Gelder (red.). 

Kinderen en vrijwillige terugkeer. Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen (Gent December 2014) 4-8
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• Je hoeft de band met Nederland niet helemaal door te knippen. Voor het welzijn van je kind is het ook niet 
wenselijk om abrupt te breken met het leven hier. Vraag je kinderen wat ze graag willen meenemen uit Ne-
derland. Een paar tastbare herinneringen, zoals bijvoorbeeld tekeningen van vriendjes, een knuffel, foto’s kan 
helpen bij het verwerken van het vertrek. Neem, zeker voor oudere kinderen, ook de contactgegevens mee van 
vriendjes, zodat ze bijvoorbeeld via e-mail, Facebook en Skype contact kunnen onderhouden.

• Het is heel belangrijk dat de kinderen op een rustige manier afscheid kunnen nemen van vrienden en klasge-
noten. Breng daarom de school en eventuele clubjes zo vroeg mogelijk op de hoogte, indien mogelijk, zodat 
er nog tijd is voor een afscheidsmoment. Dit is niet alleen belangrijk voor jouw en je kinderen, maar ook voor 
de mensen die achterblijven.

• Probeer er zoveel mogelijk te zijn voor je kinderen. De terugkeer is een grote verandering voor jou, maar ook 
voor je kinderen. Biedt ze de ruimte om boos, verdrietig, bang en blij te zijn en stel ze daarbij gerust. Je kunt 
je kinderen ook vertellen hoe je jezelf voelt, zodat ze zich niet flinker hoeven voordoen dan ze zijn. Maar hou 
er wel rekening mee dat kinderen soms heel angstig kunnen worden als ze zien dat hun ouders erg overstuur 
zijn.

3.4  Ondersteuning van re-integratie in het land van herkomst
Idealiter kan het gezin na terugkomst in het land van herkomst nog enige tijd gebruik maken van opvang en begeleiding 
ter plekke, al dan niet ondersteund door een terugkeerbudget. Als dit niet mogelijk blijkt, of als ouders aangeven dit 
absoluut niet te willen, is het zaak om voor vertrek zo goed mogelijk door te spreken hoe het gezin het leven weer gaat 
oppakken na terugkeer. Ook kunnen contactgegevens worden meegegeven, zowel van de begeleiding in Nederland als 
van organisaties waarop een beroep kan worden gedaan in het land van herkomst. In de volgende stappen worden de 
belangrijkste zaken nog eens aangestipt, vanuit het perspectief van het kind.

Stap 1  Aandacht voor veiligheid en eerste levensbehoeften
Voor kinderen, zeker voor jonge kinderen, is een duidelijke structuur erg belangrijk. Zeker bij een grote verandering 
zoals terugkeer naar het land van herkomst van hun ouders, hebben kinderen houvast nodig. Bespreek daarom voor ver-
trek met de ouder(s) hoe die structuur zo snel mogelijk weer aangebracht kan worden. Laat hen ook aan hun kinderen 
uitleggen hoe het dagelijks leven er in het land van herkomst in grote lijnen uit zal zien, zodat zij zich hierop kunnen 
voorbereiden.

De eerste tijd na terugkeer is zeer hectisch voor het hele gezin. Een aantal zaken is belangrijk om snel te regelen, met 
name rondom onderdak, inkomen en herstel van contact met familieleden en vrienden. Als het goed is, is dit al vanuit 
Nederland opgepakt, maar in de praktijk lopen zaken nog wel eens anders dan gedacht en is flexibiliteit van de ouder(s) 
heel belangrijk. Als het kind de taal nog onvoldoende beheerst, is het belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden 
en het kind in contact te brengen met volwassenen of andere kinderen die het daarbij kunnen helpen. Zeker jongere 
kinderen pikken een taal snel op door onderdompeling. Zodra het kind een beetje is gewend, is het zaak dat het (weer) 
naar school gaat om ook op dat vlak een eigen dagritme op te bouwen. Ook voor jongere kinderen is het belangrijk om 
zo snel mogelijk een dagritme aan te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van (informele) kinderopvang.

Als het gezin wordt ondersteund door een professionele organisatie bij terugkeer en re-integratie, kan deze een aantal 
zaken samen met de ouder(s) en het kind oppakken, maar ook dan is het belangrijk dat het gezin zo snel mogelijk weer 
op eigen benen komt te staan en zijn weg weet te vinden binnen de samenleving. Als dingen toch niet zo goed geregeld 
zijn als men voor vertrek dacht, is het wel heel prettig om een beroep te kunnen doen op dergelijke ondersteuning. 
Vanuit de begeleiding in Nederland is het dan ook verstandig om bij het gezin aan te dringen op het accepteren van 
hulp bij de re-integratie in het land van herkomst, juist ook in het belang van de kinderen. 

Afgezien van alle praktische zaken die ook al in het Persoonlijk Actieplan Terugkeer staan, voor ouder(s) en kind, is 
het belangrijk om na terugkeer opnieuw de veiligheidssituatie onder de loep te nemen. Heeft het gezin nog gevaar te 
duchten en zo ja, hoe kan het dan zo goed mogelijk worden beschermd?
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Stap 2  Juridische zaken 
In sommige gevallen zullen er ook juridische zaken zijn die bij terugkeer en re-integratie moeten worden opgepakt. 
In de oorspronkelijke Safe Future Methodiek worden veel van deze zaken aangestipt. Specifiek voor kinderen is het van 
belang om goed na te gaan hoe het met het ouderlijk gezag en omgangsregelingen is gesteld. Zijn de regels hierover in 
het land van herkomst anders dan in Nederland? Kan de vader het kind opeisen zonder dat de moeder rechten heeft? 
Hoe kan het kind zo worden beschermd dat het recht op omgang met beide ouders wordt veilig gesteld, zoals ook in 
het IVRK (art. 9) wordt gesteld? Daarnaast is ook van belang om te kijken of het kind juridische discriminatie heeft te 
vrezen, omdat het bijvoorbeeld in een buitenechtelijke relatie is geboren.

Stap 3 Observatie van behoeften, wensen, krachten en hulpbronnen van het kind

Stap 4  Doelen bepalen en een actieplan maken

Stap 5  Versterken van persoonlijke en sociale hulpbronnen
Indien mogelijk verdient het aanbeveling om na terugkeer de behoeften, wensen, krachten en hulpbronnen van het kind 
opnieuw in beeld te brengen, doelen te bepalen en het kind te versterken in het ontwikkelen van persoonlijke en soci-
ale hulpbronnen. Of dit in de praktijk gaat lukken, zal waarschijnlijk sterk afhangen van het feit of het gezin nog enige 
tijd begeleid kan worden bij een veilige re-integratie in de samenleving van het land van herkomst. Ook is van belang 
of ouder(s) toestemming geven voor overdracht van gegevens vanuit de opvang en begeleiding in Nederland naar een 
opvangorganisatie in het land van herkomst. De aanpak is vergelijkbaar met de stappen in de begeleiding in Nederland, 
waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met verschillen in de culturele context van het land van herkomst. Overi-
gens zal in 2017/2018 een internationaal en intercultureel trainingsprogramma worden ontwikkeld rondom de Safe Fu-
ture Methodiek, waarbij ook de specifieke aspecten rondom kinderen zullen worden meegenomen82. Dit nieuwe project 
zal in eerste instantie vooral gericht zijn op uitrol van de methodiek in Nederland, Hongarije, Bulgarije en Macedonië, 
maar de verwachting is dat het ook aanknopingspunten zal bieden voor gebruik van het trainingsmateriaal in andere 
landen. Mogelijk kunnen dan ook opvangorganisaties in andere landen die hieraan behoefte hebben getraind worden 
om met de krachtgerichte methodiek te gaan werken.

Stap 6  Monitoring
Monitoring is van groot belang bij veilige terugkeer en re-integratie en dit geldt zeker voor de terugkeer van gezinnen. 
Door goed te monitoren kan worden gekeken hoe het met het gezin gaat, ook op de langere termijn en of er misschien 
aanvullende hulp nodig is. Daarnaast kan worden nagegaan hoe het kind zich verder ontwikkelt. Ook is informatie uit 
monitoring heel waardevol om de begeleiding ter voorbereiding van terugkeer in het gastland aan te passen waar nodig. 

De praktijk is echter vaak allesbehalve eenvoudig. Als een teruggekeerd gezin geen verdere opvang en begeleiding ont-
vangt is er van monitoring vaak helemaal geen sprake. Maar ook als een gezin nog wel enige tijd ondersteuning ontvangt 
na terugkeer wil dit nog niet zeggen dat er ook sprake is van langdurige monitoring.  Soms wil het gezin zelf ook geen 
contact meer onderhouden met organisaties of mensen in het land van herkomst of in het gastland waar ze langere tijd 
hebben verbleven, om uiteenlopende redenen. Er kan sprake zijn van wantrouwen, van schaamte of angst, maar soms 
is het ook praktisch gezien lastig, omdat het gezin bijvoorbeeld naar een ander deel van het land verhuist en de onder-
steunende organisatie zich in de hoofdstad bevindt. Soms verwatert het contact ook simpelweg na verloop van tijd. Voor 
professionals in het gastland geldt dat zij maar zeer beperkt de mogelijkheid hebben om contact te onderhouden met 
teruggekeerde gezinnen, omdat nieuwe cliënten immers hun aandacht opeisen. Per situatie moet worden bekeken wat 
er mogelijk is.

Als er sprake is van een terugkeerbudget, is er vaak nog wel enige tijd sprake van monitoring, om na te gaan of het bud-
get conform afspraak wordt besteed. Het is dan belangrijk om in de gaten te houden of het deel dat voor de kinderen 
bestemd was ook daadwerkelijk aan de kinderen wordt besteed.

82 Het gaat hierbij om het project ‘Safe! Safe and Adequate Return, Fair Treatment and Early Identification of Victims of Trafficking’ onder penvoerderschap van HVO 

Querido, met medewerking van Safe Return partners CoMensha, Stichting Humanitas Rotterdam en daarnaast Stichting FairWork, La Strada International; de na-

tionale politie in Nederland en Hongarije en de National Commission for Combating Trafficking in Human Beings in Bulgarije; IOM in Nederland, Hongarije en 

Bulgarije en tot slot La Strada Macedonië|Open Gate. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Asiel Migratie Integratie Fonds 

en heeft een looptijd van twee jaar (1 januari 2017 – 31 december 2018).
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Focusgroepen en individuele interviews

• Er hebben focusgroepdiscussies en individuele interviews plaatsgevonden met de volgende organisaties:

• Asielzoekerscentrum en gezinslocatie Katwijk | COA

• Asielzoekerscentrum en gezinslocatie Den Helder | COA

• Blijf Groep

• Centrum ’45

• CoMensha

• COA Landelijk

• Defence for Children

• Dienst Terugkeer en Vertrek

• Equator Foundation 

• Fanga Musow 

• Federatie Opvang

• Fier Fryslân

• Het Kopland

• HVO Querido

• International Child Development Initiatives

• Jade Zorggroep

• Kadera

• Kwintes

• Moviera

• OBS De Verrekijker op azc/gezinslocatie Katwijk

• Pharos

• Rijksuniversiteit Groningen

• Stichting Humanitas Rotterdam

• Stichting Kinderpostzegels 

• Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)

• Tussenvoorziening

• De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid (De Vrolijkheid) in Katwijk

Een uitgebreide leesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de hierboven genoemde instellingen, heeft kritisch 
meegelezen met conceptversies van de publicatie en deze van feedback voorzien. De uiteindelijke publicatie is echter 
uitdrukkelijk onder verantwoordelijkheid van CoMensha tot stand gekomen als penvoerder van het project.
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Bijlage 2  Schema juridische positie van kinderen
Zie ook § 2.4 (p. 19-31) en § 2.8 (p. 46-49) 

Welke nationaliteit krijgt het kind?

Algemene regel: de bloedband bepaalt de nationaliteit van het kind, niet het land waar het geboren wordt:

Nationaliteit moeder? Nationaliteit vader? Dubbele nationaliteit? 

Ja: kind krijgt ook 

nationaliteit vader 

Nee: Kind krijgt alleen 

nationaliteit moeder

Ja: kind krijgt dubbele nationaliteit 

(van moeder én vader)

Ja: automatisch bij geboorte Ouders getrouwd, 

geregistreerd partnerschap of 

kind erkend door vader? 

Ouders getrouwd, geregistreerd

partnerschap of kind erkend 

door vader én ouders hebben 

elk een andere nationaliteit? 

 

(Voortgezet) verblijfsrecht

NB: dit is slechts een globaal overzicht. Roep juridische hulp in bij complexe vragen!

   Verzorgende ouder kan beroep doen op Zambrano 

jurisprudentie voor verblijf bij kind in Nederland als 

andere ouder niet in staat is om voor het kind te 

zorgen of niet in NL verblijft

Verzorgende ouder kan verblijfsrecht aanvragen in 

Nederland als een persoon (of organisatie) garant 

staat voor voldoende inkomen van het gezin (= eis 

voor EU-burgers om in een ander EU-land te wonen)

Alternatief: verzorgende ouder vraagt verblijfsrecht 

in het EU-land waarvan het kind staatsburger is op 

grond van Zambrano jurisprudentie (zie hierboven)

Verzorgende ouder kan verblijfsrecht aanvragen in 

Nederland op grond van art.8 EVRM (recht op 

gezinsleven) als de andere ouder wel binding heeft 

met het kind, maar niet mee kan naar het land van 

herkomst, omdat hij/zij in Nederland nog andere 

familiebanden heeft waarmee rekening moet worden 

gehouden

Verzorgende ouder kan verblijfsrecht aanvragen in 

Nederland als hij/zij voldoende inkomen verwerft of 

als een andere persoon (of organisatie) garant staat 

voor dit inkomen

Verblijf in NL op grond van art. 8 EVRM:

1. bij andere ouder met verblijfstatus (zie boven)

2. privéleven kind (langdurige worteling in NL)

3. privéleven verzorgende ouder (idem)

NB: zeer strenge voorwaarden voor 2 en 3

Kind met Nederlandse nationaliteit en verzorgende 

ouder (meestal de moeder) zonder verblijfsrecht

Kind met EU-nationaliteit en verzorgende ouder 

(meestal de moeder) zonder verblijfsrecht

Kind met verblijfsstatus via ene ouder en 

verzorgende ouder (meestal de moeder) 

zonder verblijfsrecht

Verzorgende ouder (meestal de moeder) 

met EU-nationaliteit

Mogelijkheden die overblijven als zowel 

verzorgende ouder (meestal de moeder) als kind 

niet aan bovenstaande criteria voldoen
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Bijlage 3: Communicatieschema: hoe wat wanneer met kinderen bespreken? 83

Leeftijd van het kind Mate van direct contact met het kind om de toekomst te bespreken 

0 - 4 Contact loopt geheel via de ouder (vaak de moeder), waarbij de nadruk ligt op verster-
king van haar ouderschap en hechting tussen moeder83 en kind. Ook zou veel aandacht 
gegeven moeten worden aan bewustwording van de moeder over de invloed die haar 
handelen heeft op haar kind.

Specifiek voor kinderen: startende spelvorm en gesprekjes kunnen met het kind vanaf de 
peutertijd worden opgebouwd. 

4 - 8 Contact loopt grotendeels via de moeder; eventueel kan via speelvormen (tekeningen?) 
aan het kind worden gevraagd hoe het de toekomst ziet. Moeder is veelal bij het gesprek; 
eventueel kan een deel van het gesprek alleen met het kind worden gevoerd, bijv. om een 
tekening te maken. Daarnaast vinden gesprekken met de ouder plaats om de opvoeding 
te bespreken en haar in haar ouderrol te versterken.

Specifiek voor kinderen: kinderen spelen met elkaar onder begeleiding van een  kinder-
begeleider. Daarbij wordt ruimte gemaakt om hun verhaal te doen. 

8 - 12 Op kindniveau kunnen eenvoudige gesprekken worden aangegaan met de kinderen hoe 
zij hun toekomst zien, wat hun wensen, dromen en angsten zijn en hoe zij die met hun 
ouder(s) zouden kunnen bespreken. Moeder is deels bij het gesprek en deels wordt met 
het kind alleen gepraat (dit hangt ook af van het intellectuele en sociaal-emotionele 
ontwikkelingsniveau van het kind). Ook kan besloten worden om, met instemming van 
de ouder, het kind helemaal alleen te spreken. Er volgt daarbij altijd een terugkoppeling 
naar de ouder, bij voorkeur tijdens een gesprek met de hulpverlener waarbij ouder en 
kind samen aanwezig zijn. Daarnaast vinden gesprekken met de ouder plaats om de op-
voeding te bespreken en haar in haar ouderrol te versterken.

Specifiek voor kinderen: kinderen spelen met elkaar onder begeleiding van een  kinder-
begeleider. Daarbij wordt ruimte gemaakt om hun verhaal te doen.

12 - 18 Tieners kunnen in principe zelfstandig het gesprek aangaan met de hulpverlening of 
begeleiding over hoe zij hun toekomst zien, wat hun wensen, dromen en angsten zijn en 
hoe zij die met hun ouder(s) zouden kunnen bespreken. De ouder moet wel toestem-
ming geven voor het gesprek, in ieder geval tot het kind 16 is. Bij kinderen jonger dan 
16 volgt ook altijd een terugkoppeling naar de ouder, bij voorkeur tijdens een gesprek 
met de hulpverlener waarbij ouder en kind samen aanwezig zijn. Jongeren tussen 16 en 
18 hebben de toestemming van hun ouder om het gesprek aan te gaan niet meer nodig 
en zij mogen ook zelf beslissen wat er al dan niet wordt gedeeld met hun ouder(s). 

NB: bij het terugkoppelen van gesprekken met tieners is het mogelijk dat hulpverleners 
bepaalde dingen niet delen met de ouders een kind dat absoluut niet wil. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan informatie over de seksuele geaardheid van het kind of andere zaken 
waardoor het stevig in de problemen zou kunnen komen met de ouder(s). Het opbou-
wen van de vertrouwensband met het kind is heel belangrijk. De begeleider bespreekt 
tijdens het gesprek wat vertrouwelijk moet blijven en wat niet. Daarbij moet ook duide-
lijk worden gemaakt dat als het kind gevaar loopt de informatie niet vertrouwelijk kan 
blijven.

83  Waar ‘moeder’ staat kan ook ‘vader’ gelezen worden, maar de hulpverleners en begeleiders geven aan dat moeders veelal de belangrijkste taken in het verzorgen van 

het kind op zich nemen en het meest met het kind in contact zijn.
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Bijlage 4 Vragenlijst Belang van het kind en voorwaarden voor ontwikkeling 
 (BIC-Q, Kalverboer & Zijlstra, 2006)84

• Datum van invulling:

• Naam kind:

• Geboortedatum:

• Waar verblijft het kind: 

• Gezinssamenstelling:

• Naam hulpverlener/begeleider die de observatielijst heeft ingevuld samen met ouder en/of kind:

• Telefoonnummer:

• E-mailadres:

Beoordeling Huidige situatie Verwachte verblijfssitu-

atie situatie X (Voorgezet 

verblijf in Nederland)

Verwachte verblijfssitu-

atie Y (Terugkeer naar het 

land van herkomst)

Kan een positieve ontwikkeling 

van het kind gewaarborgd worden?

 Goed

 Voldoende

 Matig

 Onvoldoende

 Goed

 Voldoende

 Matig

 Onvoldoende

 Goed

 Voldoende

 Matig

 Onvoldoende

84  Copyright Kalverboer en Zijlstra, 2006. Met toestemming van de auteurs is de vragenlijst op enkele punten aangepast. Dit betreft de invoeging van de definitie 
van de conditie en de mogelijkheid om per conditie actiepunten op te nemen ter verbetering van de kwaliteit. Onder het kopje ‘toelichting’ kan worden aangegeven 
waarom tot een bepaalde score is besloten. Het werken met de lijst beoogt om het bewustzijn bij hulpverleners en andere begeleiders te vergroten om vanaf het 
begin het belang van het kind centraal te stellen in de begeleiding. 

NB: Het invullen van deze lijst door de hulpverlener/begeleider vervangt geenszins het zeer uitgebreide juridisch-orthopedagogisch onderzoek door het Onderzoeks- en 
Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Wel kan het input bieden mocht het ooit tot een dergelijk onderzoek 
komen. 

Beoordeling per conditie

F
am

il
ie

S
am

en
le

vi
n
g

Huidige situatie Verwachte situatie X Verwachte situatie Y

KO*= Kwaliteit van de conditie: goed (4); 
Voldoende (3); Matig (2); Onvoldoende (1) KO* KO* KO*

1. Adequate verzorging

2. Veilige fysieke directe omgeving

3. Affectief klimaat

4. Ondersteunende flexibele opvoedings-
structuur

5. Adequaat voorbeeldgedrag ouders

6. Interesse

7. Continuiteit in opvoeding en verzorging,
toekomstperspectief

8. Veilige fysieke wijdere omgeving

9. Respect

10. Sociaal netwerk

11. Educatie

12. Omgang met leeftijdsgenoten

13. Adequaat voorbeeldgedrag in de samen-
leving

14. Stabiliteit in levensomstandigheden, toekomst-
perspectief
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FAMILIE: HUIDIGE SITUATIE

FYSIEK WELZIJN

1. Adequate verzorging

De zorg voor gezondheid en fysiek welbevinden (bijv. het bieden van ruimte, verwarming, kleding, persoonlijk eigendom, voeding, 
inkomen) passend bij het kind. Daarnaast ervaren de ouders geen zorgen met betrekking tot deze omgevingsvoorwaarde

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland) 
1.  Wordt er voorzien in de primaire  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 levensbehoeften van het kind? 

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Adequate verzorging  Voldoende  Voldoende  Voldoende
  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren (zo concreet en kracht-
gericht mogelijk beschreven, incl. wie wat wanneer doet):

(NB: de verbeterpunten kunnen zowel betrekking hebben op de huidige situatie in Nederland als op de verwachte 
situatie bij voortgezet verblijf in Nederland dan wel terugkeer naar land van herkomst)

2. Veilige fysieke directe omgeving

Een veilige fysieke directe omgeving biedt lichamelijke bescherming aan het kind. Dat betekent: afwezigheid van gevaar in de wo-
ning en omgeving, afwezigheid van bedreigende toxische invloeden, afwezigheid van mishandeling, en afwezigheid van geweld in de 
omgeving van het kind

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland) 

2.  Is de directe fysieke omgeving  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 van het kind veilig? 

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Veilige fysieke directe omgeving  Voldoende  Voldoende  Voldoende
  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 
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Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:

FAMILIE: HUIDIGE SITUATIE

OPVOEDING

3. Affectief klimaat

Geborgenheid, steun en begrip van de ouder, passend bij het kind en tot uiting komend in de relatie die het kind met zijn ouder heeft

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland) 
3.  Groeit het kind op in een omgeving waar  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 ouders om hem geven en krijgt hij voldoende
 liefde en leiding? 

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Affectief klimaat  Voldoende  Voldoende  Voldoende
  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:
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4. Ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur

- Voldoende regelmaat in het leven van alledag
- Aanmoediging, stimulering, het geven van instructie, en het stellen van realistische eisen
- Het stellen van grenzen, het geven van regels, het geven van inzicht in en argumenten voor de gestelde grenzen en regels
- Het uitoefenen van controle op het gedrag van het kind
- Het voldoende ruimte laten aan het kind voor eigen wensen en vrijheid, voor eigen initiatief en experimenteren, evenals de vrijheid 

om over de structuur te (leren) onderhandelen
- Het kind krijgt niet meer verantwoordelijkheid dan hij aankan, ervaart zo binnen die begrenzing de gevolgen van zijn gedrag en 

leert zo de gevolgen in te schatten en zijn gedrag af te wegen

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland) 
4.  Is er structuur en regelmaat in het leven  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 van het kind?
5.  Houden de ouders toezicht op het kind?  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
6.  Heeft het kind voldoende ruimte om te  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 experimenteren en initiatief te nemen? 

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Ondersteunende flexibele  Voldoende  Voldoende  Voldoende
opvoedingsstructuur  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:
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5. Adequaat voorbeeldgedrag ouder 

Het kind neemt gedrag, optreden, waarden en normen van zijn ouders over die nu en later van belang zijn

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland) 
7.  Treden de ouders in hun gedrag op als  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 voorbeeld voor hun kind

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Adequaat voorbeeldgedrag ouder  Voldoende  Voldoende  Voldoende
  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:

6. Interesse

Het tonen van belangstelling voor het kind en zijn leefwereld door de ouder

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland) 
8.  Hebben de ouders interesse in wat het   Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 kind bezig houdt?
9.  Krijgt het kind ruimte voor activiteiten  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Interesse  Voldoende  Voldoende  Voldoende
  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:
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FAMILIE: TOEKOMST EN VERLEDEN

7. Continuïteit in opvoeding en verzorging 

Een ouder verzorgt het kind en voedt het zodanig op dat er hechting optreedt. Het basisvertrouwen dat ontstaat wordt in stand ge-
houden door de beschikbaarheid van de ouder. Het kind ervaart een toekomstperspectief

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland)
10. Zijn ouders in staat continuiteit te bieden Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 in opvoeding en verzorging?
11. Heeft het kind contact met significante  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 personen uit het verleden? 

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Continuiteit in opvoeding  Voldoende  Voldoende  Voldoende
en verzorging  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:
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SAMENLEVING: HUIDIGE SITUATIE

8. Veilige fysieke wijdere omgeving

Een veilige fysieke wijdere omgeving biedt lichamelijke bescherming aan het kind. De buurt waarin het kind opgroeit is veilig, 
evenals de samenleving. Criminaliteit, oorlogen, natuurrampen, besmettelijke ziekten zijn afwezig

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland)
12. Is de wijdere fysieke omgeving van het Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 kind veilig?

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Veilige fysieke wijdere omgeving  Voldoende  Voldoende  Voldoende
  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:
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9. Respect

De behoeften, wensen, gevoelens en verlangens van het kind worden serieus genomen door de omgeving van het kind

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland)
13. Wordt het kind gelijkwaardig behandeld Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 ten opzichte van anderen?
14. Wordt de eigenheid van het kind  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 gerepescteerd? 
15. Wordt de persoonlijke integriteit van   Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 het kind gerespecteerd? 

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Respect  Voldoende  Voldoende  Voldoende
  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:
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10. Sociaal netwerk

Het kind (gezin) heeft diverse steunbronnen in zijn omgeving waarop hij een beroep kan doen

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland)
16. Zijn er in de omgeving mensen die het  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 kind en/of het gezin ondersteunen?

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Sociaal netwerk  Voldoende  Voldoende  Voldoende
  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:

11. Educatie

Het kind krijgt scholing en opleiding en de gelegenheid tot het ontplooien van talenten (bijvoorbeeld sport of muziek)

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland)
17. Volgt het kind onderwijs dat aansluit Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 bij zijn ontwikkelingsniveau?
18. Kan het kind zijn talenten onrplooien?  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Educatie  Voldoende  Voldoende  Voldoende
  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:
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12. Omgang met leeftijdsgenoten

Het kind heeft omgang met andere kinderen in gevarieerde situaties, passend bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van 
het kind

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland)
19. Heeft het kind een vriendengroep? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
20. Zo ja, gaat van deze vriendengroep een  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 positieve invloed uit? 

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Omgang met leeftijdsgenoten  Voldoende  Voldoende  Voldoende
  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:

13. Adequaat voorbeeldgedrag in de samenleving

Het kind komt in contact met andere kinderen en volwassenen van wie hij gedrag, optreden, waarden en normen kan overnemen die 
voor hem nu en  later van belang zijn

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland)
21. Treedt de omgeving in gedrag op als Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 voorbeeld voor het kind?  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Adequaat voorbeeldgedrag in de  Voldoende  Voldoende  Voldoende
samenleving  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:
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SAMENLEVING: TOEKOMST EN VERLEDEN

14. Stabiliteit in levensomstandigheden, toekomstperspectief 

De omgeving verandert niet onvoorzien en plotseling. Optredende veranderingen komen aangekondigd en zijn inzichtelijk voor het 
kind. Identificatiefiguren en steunbronnen blijven bestaan, evenals de mogelijkheid tot het aangaan van relaties door eenheid van taal. 
De samenleving biedt het kind een toekomstperspectief

 Huidige situatie Verwachte situatie  Verwachte situatie
 Nederland  X (voortgezet  Y (terugkeer naar
  verblijf in  land van herkomst)
  Nederland)
22. Is er stabiliteit op de diverse levensgebieden Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 van het kind: individueel functioneren, gezin,
 school, vrije tijd (o.a. vrienden) en sociale
 steun?
23. Wordt het kind in zijn functioneren gehinderd  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ?
 door (traumatische) ervaringen uit het
 verleden?
24. Kan stabiliteit in het leven van het kind  Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? Ja / Nee / ? 
 op langere termijn gegarendeerd worden
 zodat het kind een concreet 
 toekomstperspectief heeft?

Kwaliteit conditie  Goed  Goed  Goed 
Stabiliteit in levensomstandigheden,  Voldoende  Voldoende  Voldoende
toekomstperspectief  Matig  Matig  Matig
  Onvoldoende  Onvoldoende  Onvoldoende 

Toelichting waarom de begeleider tot deze score is gekomen:

Actiepunten voor begeleiding om condities waarop onvoldoende wordt gescoord te verbeteren:
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Bijlage 5 Aanvulling Persoonlijk Actieplan Terugkeer voor Kinderen

4 Kinderen

School, opleiding, opvang, voorzieningen, ontwikkelingsperspectief, veiligheid

Is het gewaarborgd dat het kind een dak boven zijn hoofd zal hebben, voldoende eten en kleding en dat het gezinsin-
komen voldoende zal zijn om ook het kind goed te onderhouden?

Is er een terugkeerbudget dat ook voor het kind geldt? Hoe zal het ‘kindsdeel’ worden besteed, zodat het ook echt ten goede komt 

aan het kind?

Heeft het kind speciale medische of psychologische zorg nodig? Is deze in het land van herkomst beschikbaar?

Zijn er grote verschillen in sociale omgangsvormen tussen Nederland en het land van herkomst? Zal het kind zich erg moeten 

aanpassen? Hoe kan de ouder het kind hierop voorbereiden?

Spreken en schrijven de kinderen de taal van het land van herkomst voldoende? Is het eventueel mogelijk om daar de kinderen 

nu al in bij te scholen? 

Kan het kind bij de ouder(s) blijven wonen? Of als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de ouders bij terugkeer in een andere 

stad (of zelfs een ander land) hun inkomen moeten verdienen en het kind achter moeten laten bij familie of vrienden, hoe zal het 

contact dan met de ouder(s) worden onderhouden?

Hoe kan worden gezorgd dat het kind veilig is als het bij zijn ouders of bij andere familieleden gaat wonen? Het kan dan zowel 

om slechte leefomstandigheden gaan als om het risico op mishandeling of verwaarlozing. Heeft de ouder hier zorgen over en zo 

ja, hoe kunnen die worden opgelost?

Is de wijdere omgeving van het kind (buurt/stad waarin het gaat wonen) veilig voor het kind? Wat is er anders dan in Nederland? 

Hoe kan de ouder het kind hier op voorbereiden? Wat kan in Nederland alvast worden gedaan om de weerbaarheid van ouder en 

kind te versterken?

Hoe kan de band tussen ouder en kind verder versterkt worden na terugkeer? Zijn er familieleden die de ouder(s) kunnen on-

dersteunen in hun ouderrol of een deel van de zorg over kunnen nemen als het teveel wordt? Kan de ouder een beroep doen op 

opvoedondersteuning? Is er misschien kinderopvang?

Hoe zal de acceptatie zijn van het kind door familieleden en derden? Kan er nu al contact worden gelegd met opa’s en oma’s om 

de terugkeer voor te bereiden? Stimuleer ook de ouder(s) om verhalen te vertellen over de familie en vrienden in het land van 

herkomst, zodat het kind hen al een beetje leert kennen.

Op welke manier(en) kunnen de kinderen al in contact komen met leeftijdgenoten in het land van herkomst? Zijn 
er broers en zussen of neven en nichten waarmee al contact kan worden gelegd? Aan welke activiteiten kunnen de 
kinderen deelnemen?

Hoe is de toegang tot het onderwijs in het land van herkomst? Naar welke school of scholen zullen de kinderen gaan? 
Zijn er andere vakken dan in Nederland en kan het kind zich hier alvast op voorbereiden? Gelden er andere regels 
op school dan in Nederland? Maak dit voor vertrek al zo concreet mogelijk en kijk of de ouder –en mogelijk ook 
het kind- alvast contact kan leggen met de school van zijn of haar keuze. Laat de ouder(s) uitleggen hoe zij zelf het 
onderwijs in het land van herkomst hebben ervaren. Wat is er anders dan in Nederland, wat kan het kind verwachten?
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Bijlage 6  Verwijzing naar verdere informatie, met name op juridisch gebied

Defence for Children

Adres Hooglandse Kerkgracht 17 G

2312 HS Leiden 

Postbus 11103

2301 EC Leiden

Website www.defenceforchildren.nl

Telefoonnummer Kinderrechten-help-

desk

(071) 516 09 80

E-mail info@defenceforchildren.nl

Algemene doelstelling Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de 
rechten van kinderen. Defence for Children bevordert kinderrechten in Ne-
derland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. 
Defence for Children doet dit door lobby, onderzoek, advisering, informa-
tie-voorziening, scholing en actie. Bij Defence for Children staat het kind 
centraal en komen de belangen van kinderen op de eerste plaats. In die zin is 
Defence for Children in de eerste plaats belangenbehartiger van kinderrech-
ten. Dit krijgt mede vorm in de participatie van kinderen en jongeren in het 
werk van Defence for Children. 
Defence for Children is onderdeel van een internationaal netwerk en bestaat 
uit 47 nationale secties en aangesloten leden. 

Specifieke doelstelling en diensten 

Kinderrechtenhelpdesk
Bij de Kinderrechtenhelpdesk werken juristen uit diverse teams op het gebied 
van jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie of seksuele uitbuiting. De medewer-
kers hebben specifieke kennis op het gebied van kinderrechten. Ze zijn goed 
op de hoogte van de wet- en regelgeving en het beleid ten aanzien van kin-
deren en jongeren in Nederland en de jurisprudentie daarover. De Kinder-
rechtenhelpdesk wordt dagelijks benaderd door kinderen, ouders, advocaten 
en andere hulpverleners. 

Diensten:
• Informatie aan kinderen, ouders, docenten, jeugdzorgmedewerkers, 

jeugdzorginstanties of advocaten over geldende wet- en regelgeving 
en het uitbrengen van kort juridisch advies.

• Initiatief nemen en bemiddelen. Vaak is er meer nodig dan het geven 
van advies. De medewerkers van de Kinderrechtenhelpdesk hebben 
contact met instellingen, hulpverleners en advocaten. Zij vragen aan-
vullende informatie op en bespreken mogelijke oplossingen van het 
probleem. 

• Het opstellen van kinderrechtenrapportages voor klachtprocedures 
en rechtszaken of bezwaarprocedures in verblijfrechtelijke procedu-
res. In deze rapportages wordt een standpunt ingenomen vanuit een 
kinderrechtelijk perspectief. De rapportages worden ingebracht door 
advocaten van de kinderen in de rechtszaken. We ondersteunen niet 
alleen zaken in beroep bij de Nederlandse rechter, maar soms ook 
zaken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

• Informatievoorziening aan brede doelgroep. Wanneer meerdere vra-
gen worden gesteld over hetzelfde onderwerp, dan zorgen we ervoor 
dat deze informatie beschikbaar wordt. Dit kan door contact op te 
nemen met instanties die hiervoor verantwoordelijk zijn of door zelf 
informatiemateriaal te produceren of trainingen te geven.
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Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)

Adres Hang 16

3011 GG  Rotterdam

Website http://www.stichtinglos.nl 

Telefoonnummer 010 7470156

E-mail info@stichtinglos.nl

www.ilegalevrouw.nl. 

Algemene doelstelling Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp 

bieden aan migranten zonder verblijfs vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich 

in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij 

op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook 

geldt voor migranten zonder verblijfs vergunning en hun kinderen. Op grond van dit 

artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert 

organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfs-

vergunning.

Specifieke doelstelling en diensten De werkzaamheden van Stichting LOS richten zich op Nederland
Belangrijkste taken:
Informatie en servicecentrum
Netwerk- en relatiemakelaar
Collectieve belangenbehartiger
De belangrijkste activiteiten die daaruit volgen zijn:

• Informatie en advies aan de primaire doelgroep; te weten regu-
liere en particuliere hulpverleningsorganisaties die volwassenen en 
kinderen zonder verblijfsvergunning ondersteunen. Hiertoe beheert 
Stichting LOS een telefonische helpdesk voor professionals en par-
ticuliere hulpverleners. Informatie wordt verspreid via de website 
www.ilegalevrouw.nl. Er wordt een tweewekelijkse digitale nieuws-
brief uitgegeven gericht op het netwerk van Stichting LOS. De lan-
delijke krant [buiten de]Boot is gericht op een algemener publiek. 
Ook geeft Stichting LOS voorlichting over de elementaire men-
senrechten van migranten zonder verblijfsvergunning aan reguliere 
organisaties en migrantenzelforganisaties

• Netwerkontwikkeling en bevordering van de samenwerking 
tussen individuen en organisaties die zich bezig houden met hulpver-
lening aan migranten zonder verblijfsvergunning, zodat ze gebruik 
kunnen maken van elkaar kwaliteiten en mogelijkheden. Stichting 
LOS beschikt hiertoe over een groot netwerk met maatschappelijke 
organisaties die zijn samengebracht in een digitale database

• Kennisvergroting, onder andere door onderzoek

• Bijdragen aan beleidsontwikkeling ten aanzien van ongedocu-
menteerden

Tot de doelgroep van Stichting LOS behoren de reguliere en particuliere 
hulpverleningsorganisaties en migrantenzelforganisaties, die volwassenen en 
kinderen zonder verblijfsvergunning ondersteunen.
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Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht

Adres Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht

Grote Rozenstraat 38

9712 TJ Groningen

Website http://www.rug.nl/research/study-centre-for-children-migration-and-law

Telefoonnummer n.v.t., contact per e-mail of formulier op de website

Aanmeldingen voor onderzoek gaan via de website: http://www.rug.nl/research/stu-

dy-centre-for-children-migration-and-law/orthopedagogical-diagnostic-tests/sign-up 

E-mail kinderenenvreemdelingenrecht@rug.nl

Algemene doelstelling Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht doet 

gedragswetenschappelijk en juridisch onderzoek naar vraagstukken aangaande asiel- en 

vluchtelingenkinderen. Verder doet het Onderzoeks- en Expertisecentrum in individu-

ele zaken orthopedagogisch diagnostisch onderzoek op aanvraag van een advocaat. De 

orthopedagogische rapportage kan door de advocaat in vreemdelingrechtelijke pro-

cedures worden ingebracht. Hierbij wordt met de BIC-Q gewerkt die ook in de Safe 

Future Methodiek inzake Kinderen staat beschreven.

Specifieke doelstelling en diensten Advocaten gemachtigden of rechtsvertegenwoordigers kunnen via de link http://

www.rug.nl/research/study-centre-for-children-migration-and-law/orthopedago-

gical-diagnostic-tests/sign-up, aan de hand van een vragenlijst, een zaak aanmelden 

voor een diagnostisch onderzoek naar het belang van het kind. Het Onderzoeks- en 

Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht zal alleen uw aanvraag in be-

handeling kunnen nemen bij een volledig ingevulde vragenlijst én wanneer de ouders 

of gezagsdragers van het kind toestemming hebben gegeven voor het uitvoeren van 

het onderzoek. De gegevens die gevraagd worden in de vragenlijst zijn noodzakelijk 

voor de totstandkoming van de rapportage en zullen daarnaast gebruikt worden voor 

wetenschappelijke doeleinden. Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinde-

ren en Vreemdelingenrecht zal vertrouwelijk met de verstrekte gegevens en informatie 

omgaan.

Een deel van de onderzoeken wordt uitgevoerd door externe onderzoekers, in samen-

werking met het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelin-

genrecht. Deze externe onderzoekers zijn orthopedagogen en psychologen die zijn 

aangesloten bij de beroepsverenigingen NVO en NIP.

Unicef

Adres Bezuidenhoutseweg 74
2594 AW Den Haag
Postbus 95375
2509 CJ Den Haag

Website https://www.unicef.nl
https://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/kinderrechten-in-nl/child-notices/
english
https://www.unicef.nl/ons-werk/nederland

Telefoonnummer 088 444 96 66

E-mail info@unicef.nl

Algemene doelstelling Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) 
het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. De VN heeft aan 
UNICEF gevraagd erop toe te zien dat landen de kinderrechten ook verwe-
zenlijken. 



86 Safe Future Methodiek inzake Kinderen

Specifieke doelstelling en diensten In de asielprocedure maakt de overheid gebruik van landenrapporten, de zo-
genoemde ambtsberichten. UNICEF vindt dat deze ambtsberichten bepaalde 
kind-specifieke informatie missen. Daarom is het project Child Notices ge-
start. Met het ontwikkelen en uitbrengen van kinderambtsberichten, ofwel 
Child Notices, worden immigratieautoriteiten, maar ook bijvoorbeeld asielad-
vocaten en rechters geïnformeerd over de situatie van kinderen in de landen 
van herkomst. Zo kan men beter geïnformeerde besluiten nemen over het wel 
of niet mogen blijven van een kind in Nederland. En, als het kind terug moet 
naar het land van herkomst, over hoe het kind op een veilige wijze terug kan 
keren.

Deze Child Notices moeten immigratieautoriteiten, voogden, mentoren, ad-
vocaten, en rechters voorzien van volledige informatie over de leefomstandig-
heden van kinderen in landen van herkomst. 

UNICEF baseert de Child Notices onder meer op het Verdrag voor de Rech-
ten van het Kind. Onderwerpen die terugkomen zijn:

• Wettelijke informatie in relatie tot kinderen

• Algemene beginselen, zoals non-discriminatie, het belang van het 
kind en het recht op leven en ontwikkeling

• Burgerrechten en vrijheden, zoals vrijheid op religie en menings-
uiting

• Jeugdzorg en ondersteuning van gezinnen in alternatieve vorm van 
opvang

• Beschermingsmaatregelen voor vluchtelingen, kindsoldaten, alleen-
staande minderjarigen en ook bescherming tegen kinderarbeid, kin-
derhandel en genitale verminking van vrouwen (FGM)

• Basisrechten, zoals water, voedsel, gezondheid en educatie

• Voorwaarden voor terugkeer naar het land van herkomst

Op de website https://www.unicef.nl/ons-werk/nederland zijn Child No-
tices per land te downloaden. Eind december 2016 waren landenberichten 
beschikbaar over Guinee, Afghanistan, Marokko, Albanië en Zuid-Soedan
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De Kinderombudsman

Adres De Kinderombudsman

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

Website https://www.dekinderombudsman.nl 

Telefoonnummer Maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur op het gratis nummer: 

0800 876 54 32

E-mail Via contactformulier: https://www.dekinderombudsman.nl/144/contact-formulier/ 

Algemene doelstelling De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nage-

leefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de 

gezondheidszorg. 

De Kinderombudsman adviseert het parlement en organisaties en maakt mensen be-

wust van de kinderrechten. Op die manier verbetert zij de positie van kinderen en 

jongeren in Nederland. 

De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor 

hun rechten kunnen opkomen. 

Margrite Kalverboer is sinds 22 april 2016 de Kinderombudsman.

Specifieke doelstelling en diensten U kunt een klacht indienen bij de Kinderombudsman als u vindt dat er bij een 
of meerdere kinderen kinderrechten worden geschonden. Uw klacht moet 
aan een aantal voorwaarden voldoen om in behandeling te worden genomen. 
De Kinderombudsman kan uw klacht alleen aannemen als het voldoet aan de 
volgende punten.
Uw klacht:

• gaat over kinderrechten.

• gaat over de overheid, organisaties in de gezondheidszorg, vrijwillige 
jeugdzorg, kinderopvang of het onderwijs.

• gaat over een voorval dat is gebeurd toen het kind jonger was dan 
18 jaar.

• gaat over een voorval minder dan een jaar geleden.

• gaat niet over de uitspraak van een rechter.

• heeft u ingediend bij de organisatie waarover u klaagt en u heeft een 
reactie hierop ontvangen.
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