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Uitnodiging Methodiekpresentatie  
 
Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief 
Ter ondersteuning van vluchtelingen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid 
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Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 5 juni presenteren wij de methode Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief. Deze methode 
is gericht op het bevorderen van de economische, sociale en educatieve zelfredzaamheid van 
vluchtelingen in Nederland en is ontwikkeld door Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) in 
samenwerking met GGZ-instellingen Arkin, Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation. 
Vertegenwoordigers van de diensten Werk & Inkomen en Maatschappelijke Ontwikkeling van de 
gemeente Amsterdam en vertegenwoordigers van diverse vluchtelingengroepen leverden input. U 
bent van harte welkom om bij de presentatie aanwezig te zijn en ook een exemplaar van de methode 
in ontvangst te nemen.  
 
Op deze dag wordt het eerste exemplaar van de methode door de Amsterdamse wethouder Simone 
Kukenheim (Onderwijs, Jeugd en Diversiteit en Stadsdeel Oost) in ontvangst genomen. 
 
Quickscan en aanbevelingen 
De ontwikkeling van de methode Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief startte in 2013 naar 
aanleiding van een quickscan, uitgevoerd door VON in opdracht voor de gemeente Amsterdam. VON 
was uitgenodigd te onderzoeken of het aanbod van zorginstellingen voldoende aansluit op de 
zorgvraag van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Een groot deel van de vluchtelingen in 
Amsterdam en andere gemeenten komt namelijk onvoldoende mee in de samenleving en is 
regelmatig cliënt bij diverse zorginstellingen. Wellicht dat belemmerende trauma’s en een slecht 
aanbod voor vluchtelingen bij reguliere zorginstellingen een rol speelden, aldus was de gedachte van 
de gemeente.  
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Uit de quickscan, waarin met meerdere GGZ-instellingen en vluchtelingen zelf is gesproken, bleek dat 
niet zozeer de trauma’s van vluchtelingen, maar juist het beperkte uitzicht op een zelfstandige, 
succesvolle toekomst de behoefte bepaalt ten aanzien van ondersteunende voorzieningen. Zoals een 
bestuurder van een zorginstelling verwoordde: “Gebrek aan toekomstperspectief is geen ziekte, maar 
je wordt er wel behoorlijk ziek van.” Het leeuwendeel van de vluchtelingen dat in GGZ-trajecten zit, is 
dus niet gebaat bij een focus op het zorgaanbod, maar vooral bij een focus op het aanbod van 
toegepaste werk- en maatschappelijke participatietrajecten. En bij het gebruik kunnen maken daarvan.  
 
Van zelfbeschikking naar toekomstperspectief 
De methode Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief is ontwikkeld vanuit bovengenoemde 
gedachte dat vluchtelingen het recht hebben en geëquipeerd moeten worden om gebruik te kunnen 
maken van alle bestaande trajecten en kansen in een gemeente. Met financiering van het Europees 
Vluchtelingenfonds ontwikkelden wij daarom samen met Arkin (Punt P), Stichting Centrum ’45, 
Equator Foundation en met vertegenwoordigers van DMO, DWI en hulpverleners van 
vluchtelingenkomaf de methode Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief. Daarbij richten we 
ons op vluchtelingen die niet (meer) vanuit eigen kracht de regie over hun leven kunnen nemen. Zij 
krijgen activering, training en steun van (nieuwe) sociale netwerken om weer kansen in de samenleving 
te kunnen pakken.  
 
In de praktijk betekende dit een unieke samenwerking tussen mensen uit de zorg, het beleidsveld werk 
& inkomen en vluchtelingen zelf. Gezamenlijk testten we in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Amersfoort, Leeuwarden en Haarlem via 10 pilots de methode en verfijnden die. Nu stellen wij de 
methode graag ter beschikking aan de gemeenten zelf. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan 
een vruchtbaar gemeentelijk beleid, waarbij vluchtelingen die in de stad worden gehuisvest, 
daadwerkelijk kunnen werken aan hun toekomstperspectief.  
 
Mede namens Arkin, Stichting Centrum ’45, Equator Foundation en alle betrokken vluchtelingen in dit 
project heten wij u van harte welkom bij onze methodiekpresentatie in het Bethaniënklooster te 
Amsterdam op 5 juni om 13:30 uur. De inloop met lunch start om 12.30u.  
 
Meld u i.v.m. het beperkte aantal plaatsen zo spoedig mogelijk aan bij Tara Reimink: 
t.reimink@vluchtelingenorganisaties.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Fatma Özgümüş: 

f.ozgumus@vluchtelingenorganisaties.nl / 020 5091370.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Fatma Özgümüş 
Directeur Vluchtelingen-Organisaties Nederland 

  


