
Vrijwilligers van VluchtelingenWerk staan asielzoekers bij op het AC in Zevenaar 

 
'Elk dossier dat je in handen hebt, is een mens'  
 

Zo'n  twintig vrijwilligers staan elke dag per toerbeurt klaar om vluchtelingen die asiel 
aanvragen bij het Aanmeldcentrum in Zevenaar te begeleiden. Ze ondersteunen hen 
bij het gesprek met de IND, geven voorlichting over procedures, regelen tijdelijk 
onderdak voor afgewezen asielzoekers in een beroepsprocedure en houden zich bezig 
met het algemeen welzijn van de vluchtelingen. "Ik heb hier wel een ander wereldbeeld 
gekregen. Je weet uit eerste hand hoe slecht een mens kan zijn."  
 
Mariska Smolders  
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Er heerst een wat opgewonden sfeer onder de vrijwilligers van VluchtelingenWerk in het 
Aanmeldcentrum in Zevenaar, net voorbij Arnhem. Reden is het afscheid van één van hen, 
Hans Butter. Vier jaar heeft hij asielzoekers op het AC bijgestaan. Hij heeft er veel 
meegemaakt, mooie dingen, maar ook heeft hij er vreselijke verhalen gehoord. Zoals het 
relaas van een jonge Afghaanse vrouw, die met een huilende baby het centrum was 
binnengelopen. Haar moeder was overleden, haar vader onvindbaar. Ondanks alle ellende 
werd haar asielverzoek afgewezen en stond ze weer op straat. "Mensen vragen hulp, maar 
die kun je niet altijd bieden. In het begin vond ik dat enorm frustrerend en moeilijk. Maar je 
leert ermee omgaan. Dat moet ook wel, anders houd je dit werk niet vol. Ik wil niet zeggen 
dat ik harder ben geworden, maar ik heb wel geleerd een grens te trekken tussen het werken 
op het centrum en mijn privé-leven", zegt Butter. 
Asielprocedures beginnen altijd in een AC. In maximaal vijf dagen moet duidelijk worden of 
een asielzoeker al dan niet wordt toegelaten tot de vervolgprocedure. Als de asielaanvrager 
wordt toegelaten, stroomt hij door naar een OC of AZC. Zo niet, dan kan hij in beroep gaan 
bij de rechter.  
 
Teamwork 
Vrijwilligerswerk in het AC Zevenaar is teamwork. In shifts van acht uur 's ochtends tot drie 
uur 's middags en van drie uur 's middags tot tien uur 's avonds zetten zo'n twintig vrijwilligers 
zich in voor de asielzoekers. Ze ondersteunen hen bij het 'nader gehoor', het gesprek met de 
IND op basis waarvan besloten wordt of de asielzoeker al dan niet tot de procedure wordt 
toegelaten. Ze geven voorlichting over procedures en fungeren als aanspreekpunt voor 
mensen die een negatieve beschikking hebben gekregen. Ze schakelen instanties in die 
tijdelijk onderdak verzorgen voor asielzoekers, die wachten op het moment dat het beroep 
dient bij de rechter en houden zich bezig met het algemeen welzijn van de asielzoekers. 
"Daarbij maken ze nogal wat mee", zegt Lies Jellesma, een van de drie werkbegeleiders op 
het AC in Zevenaar. "Geen opvang voor schrijnende gevallen, waarna mensen - met of 
zonder kinderen - letterlijk voor de poort van het AC op straat staan, nare reiservaringen, 
opsporen van in Nederland verblijvende, verloren gewaande familie, en ga zo maar door. 
Onze vrijwilligers proberen dáár te zijn waar ze het meeste nodig zijn. Sinds de zogeheten 
'48 uurs-procedure'* worden steeds meer asielzoekers in het AC 'afgedaan', dat wil zeggen 
niet toegelaten tot de vervolgprocedure. De overheid streeft zelfs naar een 
afwijzingspercentage van 80%. De vrijwilligers krijgen in toenemende mate te maken met de 
gevolgen van het strenge toelatingsbeleid. Ondanks dat ze gewend en gehard zijn hiermee 
om te gaan, is het niet altijd makkelijk te ervaren hoe de IND de 'afdoeningspercentages' in 
de praktijk brengt." 
 
 
 



Vrijwilligster van VluchtelingenWerk bereidt een gesprek voor. 
 
Intensief 
Op een binnenplaats keert een jonge asielzoeker zich tot Allah. Een eindje verderop 
genieten agenten van de Vreemdelingendienst van het middagzonnetje. De vrijwilligers 
gebruiken samen de lunch in de personeelskantine van het centrum. Het assortiment is 
uitgebreid: broodjes, verschillende soorten beleg, soep, maar ook diverse salades en warme 
maaltijden. "De uitgebreide kantine is een groot voordeel van werken op een AC", lachen de 
vrijwilligers. "Op een AZC of OC moet je gewoon met de pot mee eten. Hier kun je zelf 
kiezen."  
Hans van den Akker werkt inmiddels een kleine twee jaar in het AC. Hij ging met de VUT en 
wilde 'iets nuttigs' doen in zijn vrije tijd. "Ik had de mogelijkheid toeristen rond te leiden, maar 
daarvan had ik niet het gevoel dat ik echt iets kon betekenen voor de medemens. Op het AC 
ben je een steun voor mensen die vaak diep in de problemen zitten. Als vrijwilliger stel je 
alles in het werk om de asielzoeker zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens zijn verblijf in het 
centrum. Juist omdat de procedure zo kort is, moet je constant alert zijn en werk je op het 
scherpst van de snede. Dat maakt het werken hier erg intensief, maar ook boeiend en 
uitdagend." 
Miranda Huijbregts werkt sinds 3,5 jaar als vrijwilliger op het AC in Zevenaar. Ze volgt de 
MBO opleiding tot sociaal juridisch medewerker en heeft aan haar werk op het AC een stage 
verbonden. Ze knikt bij de woorden van haar collega Hans. "Niet iedereen kan het werk hier 
aan. Er wordt ook nogal wat van je verwacht. Je moet stressbestendig zijn, 
inlevingsvermogen hebben, maar ook kunnen relativeren. In de regel wordt vrij snel duidelijk 
of vrijwilligers het werk aankunnen en zich echt in de materie willen verdiepen. Als ze 
afhaken, maken ze soms de overstap naar een AZC of OC, waar asielzoekers langere tijd 
zitten en vrijwilligers meer tijd hebben zich in een zaak te verdiepen en een band op te 
bouwen met de asielzoeker." 
 
Dankbaarheid 
Het zijn vaak kleine dingen die de vrijwilligers van het AC in Zevenaar op de been houden. In 
onzekere tijden is de steun en aandacht van de vrijwilligers vaak het enige lichtpuntje voor 
asielzoekers. Van den Akker: "We hadden hier een vrouw uit het voormalig Oostblok, die er 
duidelijk helemaal doorheen zat. Ze had in haar land jarenlang in de gevangenis gezeten, en 
was daar meerdere malen mishandeld, aangerand en verkracht. Toen ze zwanger raakte, 
werd haar baby geaborteerd. Een zwaar getraumatiseerde vrouw, die misschien wel liever 
dood dan levend was. Maar toch toonde ze haar dankbaarheid voor onze steun en 
begeleiding. Zoiets vergeet je nooit."  
In uitzonderlijke gevallen zoekt VluchtelingenWerk zélf een advocaat om een door de IND 
afgewezen asielzoeker bij te staan in de procedure bij de rechter. Zoals in het geval van een 



jonge Armeniër die om etnische redenen ernstig werd gediscrimineerd. Toen hij uit militaire 
dienst kwam, bleek zijn moeder verdwenen. De lokale autoriteiten deden geen enkele moeite 
haar op te sporen. Toen het hem allemaal te veel werd en hij er op het politiebureau een 
punt van maakte, werd hij gevangengenomen en van top tot teen in elkaar geslagen. Hij wist 
te ontsnappen, herstelde van zijn verwondingen bij een pastoor, en werd door een 
mensensmokkelaar naar Nederland gebracht. Van den Akker: "Hij zat aan de poort van het 
AC, maar durfde niet naar binnen. Iemand van de beveiliging heeft hem letterlijk met voedsel 
naar binnen gelokt. Ondanks zijn gruwelijke verhaal zag Rechtsbijstand er geen zaak in. 
VluchtelingenWerk heeft toen zelf een advocaat in de arm genomen. Uiteindelijk is de jongen 
toegelaten tot de vervolgprocedure. Hij zit nu in een OC, spreekt al een beetje Nederlands 
en maakt tekeningen." Huijbregts: "Door er constant bovenop te zitten, behaal je soms goede 
resultaten. Daar doe je het voor." 
 

Paspoortcontrole 

 
Verjaardagsfeestjes 
Sinds de zogeheten 48 uur procedure neemt de IND binnen maximaal vijf dagen een 
beslissing over het al dan niet toelaten van asielzoekers tot de vervolgprocedure. De 
vrijwilligers geven aan dat de procedures zó kort zijn dat het onmogelijk is elke asielzoeker 
volledige ondersteuning te bieden. Hans Butter: "Je hebt geen tijd je in alle dossiers 
evengoed te verdiepen. Je moet selectief zijn. Aan de andere kant: elk dossier dat je in 
handen hebt, is een mens. We streven ernaar alle asielzoekers zo goed mogelijk te helpen." 
Het verwerken van de gebeurtenissen op het AC doen de vrijwilligers elk op hun eigen 
manier. De één door er veel over te praten, de ander door het zelf te verwerken. Er is geen 
gezamenlijke debriefing. Daar is simpelweg geen tijd voor en de vrijwilligers zeggen er geen 
behoefte aan te hebben. Huijbregts: "We kunnen tijdens het werk al veel aan elkaar en de 
teamleiders kwijt. Ik praat thuis ook wel eens over mijn werk, met mijn man maar ook met 
mijn kinderen. Die mogen best weten wat er in de wereld gebeurt." Op verjaardagsfeestjes 
geven de meeste aan selectief te zijn in wat ze aan wie vertellen. Van den Akker: "Een groot 
deel van mijn familie weet niet dat ik dit werk doe. Ik vertel het niet altijd omdat ik weet dat 
sommige andere ideeën hebben over asielzoekers dan ikzelf en de discussie daarover willen 
aangaan. Ik heb daar geen behoefte aan, want die discussie win je toch nooit. Bovendien: 
wat heb ik er aan? Ik hoef de wereld niet te verbeteren. Ik doe alleen binnen deze vier muren 
mijn werk, en dat doe ik zo goed mogelijk." Butter is het niet helemaal met hem eens. "Als ik 
vertel wat er allemaal bij dit werk komt kijken, reageren mensen in mijn omgeving meestal 
wel belangstellend. Ik heb het idee dat steeds meer mensen milder worden in hun 



opvattingen over asielzoekers. Dat is denk ik te verklaren doordat het toelatingsbeleid steeds 
strenger wordt, en de media in toenemende mate aandacht lijken te hebben voor de 
gevolgen daarvan." 
 
'Beesten-dingen' 
Voor Butter is het zijn laatste dag op het AC. Na vier jaar gaat hij op zoek naar een nieuwe, 
nuttige besteding van zijn vrije tijd. Terugkijkend op de afgelopen jaren zegt hij: "Door alles 
wat ik hier heb meegemaakt en gehoord, heb ik wel een ander wereldbeeld gekregen. 
Doordat je betrokken bent bij mensen uit allerlei landen houd je het wereldnieuws beter bij. 
Je bent op de hoogte van alle 'beesten-dingen' die gebeuren op de wereld, en je weet uit 
eerste hand hoe slecht een mens kan zijn."  
Wat is de aantrekkingskracht van werken op een AC, waar je elke dag weer wordt 
overspoeld met ellende? Van den Akker: "De ellende op de wereld bestaat nu eenmaal, dus 
waarom zou je die mijden? Als je in staat bent een beetje te helpen, waarom zou je dat dan 
niet doen? En bovendien: je leert er een hoop van. Je gaat anders naar je eigen leven kijken. 
Ik was tot voor kort nogal materialistisch ingesteld, reed in de nieuwste auto's. Dat is 
veranderd. Mijn auto is nu zeven jaar oud, en mag bij wijze van spreken best tien jaar 
worden. Andere dingen zijn belangrijker voor me geworden." 
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