
Manifest
Vaak verhuizen, geen privacy, te weinig hulp bij traumatische ervaringen: de opvang 
van kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra voldoet niet aan de normen van het 

Kinderrechtenverdrag. Terwijl deze kinderen al zóveel hebben meegemaakt.

Dit Moet Beter!
Nu de asielopvang binnenkort wordt aangepast is er een unieke kans de levens van deze 

ruim 7.000 kinderen te verbeteren. Hoe? De Werkgroep Kind in azc heeft 
tien heldere aanbevelingen opgesteld, n.a.v. een grootschalig onafhankelijk onderzoek 

met hulp van de kinderen zélf. Want samen hebben we maar één doel: dat ook zij gewoon 
kind kunnen zijn!

1.  Geef families eigen woonruimte
2. Stop gedwongen verhuizingen
3. Meer veiligheid, met name voor meisjes
4. Activiteiten voor elke leeftijd
5. Alle kinderen passend onderwijs
6. Verbeter de toegang tot gezondheids zorg
7. Kindvriendelijke voorlichting over de asielprocedure
8. Iedere locatie een vertrouwenspersoon voor kinderen
9. Iedere locatie een medewerker verantwoordelijk voor 
  kinderwelzijn
10. Sluit de gezinslocaties en geef uitgeprocedeerde kinderen  

 goede opvang.



Vandaag roepen Defence for Children, UNICEF 
VluchtelingenWerk Nederland, Stichting De Vrolijkheid, 
War Child en Kerk in Actie de Tweede Kamer op om erop 
toe te zien dat de staatssecretaris en het COA snel met de 
aanbevelingen in het rapport aan de slag gaan!

Het rapport toont vele problemen aan voor deze kinderen 
en doet 93 aanbevelingen. Voor een aantal zijn 
beleidsaanpassingen noodzakelijk:

1.  Geef ieder gezin een eigen woonruimte zodat ze 
een zo normaal mogelijk gezinsleven kunnen hebben. 
Verlaag hiervoor de bezettingsgraad.

2.  Stop de gedwongen verhuizingen van asielzoekers. 
Richt de nieuwe flexibele opvang zo in dat verhuizen 
niet meer nodig is.

3.  Zorg voor meer veiligheid in de azc’s, met name 
voor meisjes. Geef meer aandacht aan sociaal-

 emotionele veiligheid, ook door betere ondersteuning 
ouders. Geef alle kinderen fiets- en zwemles.

4.  Stel voldoende middelen beschikbaar voor struc-
turele sport, spel en kunstzinnige activiteiten op 
iedere locatie, voor ieder kind. Juist ook voor tieners!

5.  Zorg dat alle kinderen passend onderwijs krijgen, 
ook de kinderen met een beperking. Bevorder de 
doorstroming naar het reguliere onderwijs voor 

 kinderen van middelbare schoolleeftijd.
6.  Verbeter de toegang tot gezondheidszorg. Met 

name de toegang tot geestelijke gezondheidszorg 
 behoeft verbetering. Introduceer een standaard 

assessment voor ieder kind en bied overal weerbaar-
heidstrainingen aan.

7.  Zorg voor kindvriendelijke voorlichting over de 
asielprocedure voor alle kinderen. Verbeter de onder-
steuning van ouders zodat zij beter in hun kracht staan 
en hun kinderen kunnen ondersteunen. Laat hen de 
taal leren en bied hen kindvriendelijke informatie, 

zodat zij ook hun kinderen kunnen vertellen over de 
situatie en procedure. Verminder zo de angst en 

 onzekerheid bij kinderen.
8.  Stel op iedere locatie een onafhankelijke 
 vertrouwenspersoon voor kinderen aan waar ze 

hun eigen vragen, angsten, verlangens en ideeën 
kunnen uiten.

9.  Stel op iedere locatie een medewerker aan die 
verantwoordelijk is voor het welzijn van kinderen. 

 Uitgeprocedeerde gezinnen verblijven niet in azc’s 
maar in gezinslocaties. Voor de gezinslocaties gelden 
bovenstaande verbeterpunten ook. Echter, de situa-
tie daar is zeer schrijnend blijkt uit het onderzoek: de 
voorzieningen zijn soberder, het leefgeld is minder en 
het regelmatig oppakken en in detentie zetten van 

 gezinnen is traumatisch voor kinderen. De onderzoe-
kers konden daarom maar één conclusie trekken:

10.  Sluit de gezinslocaties en onderzoek hoe uitgeproce-
deerde kinderen wel goede opvang kunnen krijgen.

Deze en vele andere aanbevelingen en de achterliggende 
problemen voor kinderen, vindt u in het rapport Leef-
omstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en 
gezinslocaties. De Werkgroep Kind in azc, een coalitie van 
Defence for Children, UNICEF Nederland, Vluchtelingen-
Werk Nederland, Stichting De Vrolijkheid, War Child en 
Kerk in Actie, gaat graag in gesprek over het ver beteren 
van de situatie van kinderen
Onze overtuiging is: Dit Moet Beter!

Meer informatie
Helen Schuurmans, Werkgroep Kind in azc
hschuurmans@unicef.nl / 06 24199887

Nederland, 

37% van de 
ouders heeft last van 

een gebrek aan
privacy.

Op sommige 
locaties moet meer 

dan 90% van de
gezinnen de voorzie-

ningen delen.

Op slechts drie 
van de tien locaties 
worden weerbaar-

heidstrainingen 
aangeboden aan kin-

deren.

73% van de 
ouders krijgt geen 

opvoedonder-
steuning.

In 50% van de 
onderzochte locaties 

maakt geen enkel kind 
gebruik van geestelijke 

gezondheidszorg.

66% van de 
jongeren neemt door 

gebrek aan aanbod aan 
geen enkele 

activiteit 
deel.

60% van de 
kinderen heeft geen 

vertrouwens-
persoon waar ze met 

problemen terecht 
kunnen.

Op de gezins-
locaties zegt 66% van de 

professionals
en vrijwilligers dat 

er te weinig aandacht is 
voorgeestelijke gezond-

heidszorg.

35% van de 
jongeren in 

gezinslocaties 
voelt zich
onveilig

76% van de 
ouders geeft aan dat 
het lagere weekgeld 

onvoldoende is om voor 
hun gezin te

zorgen.


