DE TUSSENVOORZIENING (TuVo)
2015-2018
DE GROOTSTE VLUCHTELINGENSTROOM
SINDS DE TWEEDE WERELDOORLOG
2015 zag wereldwijd de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog: 60 miljoen mensen. Dit leidde ook in Nederland tot een extra instroom
van nieuwe asielzoekers; in 2015 deden 57.000 mensen een eerste asielaanvraag, tegen zo’n 30.000 in de jaren daarvoor.
Maar in de jaren daarvoor was het aantal plekken in de asielzoekerscentra juist
afgebouwd. Bovendien zaten er in die centra vele duizenden mensen die al een
verblijfsvergunning hadden en eigenlijk al in een eigen woning in een gemeente
hadden moeten zitten. Veel gemeenten bleken niet in staat tijdig die huisvesting
aan te bieden. De doorstroom stokte.

Visie
Taalles

Participatie project

Geldzaken

Fietsles

Vrijwilligers
werk

Afspraken

Nederlandse
gewoontes

Opvoeding

TuVo

Verkeersles

Moestuin

Meet
and Eat

Rol
huisarts
Koekje
bij de
koffie

Rol politie

© Stichting INLIA

Nieuw gearriveerde vluchtelingen konden daarom niet terecht in de azc’s en
werden ondergebracht in sporthallen, tentenkampen en andere noodopvang.
Dagelijks reden honderden bussen de vluchtelingen naar steeds nieuwe, tijdelijke ‘crisis-noodopvang’-locaties.

Vele tientallen vrijwilligers werkten mee aan alle verschillende lessen en workshops participatie.
Het participatietraject bestaat uit zes onderdelen, namelijk Cultuur, Omgeving, Gezondheid,
Financiën, Organisaties/instanties en Verkeer. In deze zes onderdelen zijn kernwaarden van
de Nederlandse samenleving verwerkt: Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Participatie.

INLIA HELPT: PILOT TUSSENVOORZIENING
INLIA zag dat aan en deed wat de stichting al jaren doet: problemen signaleren en oplossingen (mee-)ontwikkelen. INLIA bedacht de ‘TussenVoorziening’;
kleinschalige opvang van erkende vluchtelingen in de gemeente of regio waar
zij aan toegewezen zijn. Opvang waarin deze zogeheten statushouders kunnen beginnen met inburgeren; denk aan taallessen, leren over Nederlandse
gebruiken, gewoonten & instituties, kennismaken met plaatselijke geschiedenis
én de mensen.
Het mes moest aan twee – of eigenlijk drie - kanten snijden: de doorstroming
in de azc’s bevorderen zodat nieuwkomers daar opgevangen konden worden,
mensen met een verblijfsvergunning helpen een goede start te maken in hun
nieuwe omgeving én het onze samenleving makkelijker maken om deze statushouders op te nemen.
In de gemeente Tynaarlo vond INLIA een enthousiaste eerste partner. Burgemeester Marcel Thijsen zag direct kansen. Vervolgens haakten meer Drentse
gemeenten aan. Het werd een niet eerder vertoonde samenwerking: tussen
rijksdienst COA, 5 verschillende gemeenten (met op de achtergrond provinciebestuur, ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten) en INLIA.
De TuVo opende in juli 2016 in de voormalige Dutch Flight Academy in Eelde.

De meeste gasten haalden nog tijdens verblijf in de TuVo hun participatieverklaringen.
Dit werd steeds vrolijk gevierd.

De toneelvoorstelling ‘Thuis in Hoogeveen’. Verschillende
mensen uit de TuVo deden mee aan de voorstelling.

Architecten-echtpaar Kalfsbeek doneerde € 10.000;
daarmee hielpen ze 97 gasten van de TuVo aan een fiets.

Ahmad waait nog wel eens aan bij de TuVo.

DOELSTELLINGEN
De TuVo heeft de volgende doelen:
• bevorderen van de doorstroom in asielzoekerscentra door
statushouders eerder uit te laten stromen,
• hierdoor bijdragen aan het terugdringen van de noodzaak
tot noodopvang van nieuwe asielzoekers in sporthallen,
tentenkampen etc.
• bevorderen van de inburgering van statushouders door een
intensief programma van integratie & participatie in de tijd
dat zij wachten op definitieve huisvesting,
• een betere ‘landing’ van de statushouders door hen ook
kennis te laten maken met de gemeente en gemeenschap
waar ze komen te wonen,
• bevorderen van het maatschappelijk draagvlak voor de
opname van vluchtelingen,
• vergemakkelijken van de opname van statushouders door
gemeenten.

Tot 1 januari 2018 werden 175 gasten opgevangen.

Om gasten op weg te helpen naar betaald werk in Nederland,
organiseerde de TuVo veel werkervaringsplaatsen en stages.

SUCCES LEIDT TOT VERVOLG: DE TUVO GAAT IN 2018 IN VERNIEUWDE VORM VERDER !

