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Nieuwsbrief COA, gemeente Weert

Ketenpartners

Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vangt deze mensen op. Om u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen op de opvanglocatie in de
gemeente Weert willen wij u regelmatig informeren via deze nieuwsbrief.

Het COA werkt in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie is onderdeel van de zogeheten Vreemdelingenketen.
Het COA vangt hen op in opvangcentra, biedt
basisvoorzieningen en begeleidt hen naar hun toekomst in
Nederland of daarbuiten. Asielzoekers hebben bij aankomst in
Nederland recht op opvang vanaf het moment dat ze asiel
aanvragen totdat ze een verblijfsvergunning hebben of
Nederland moeten verlaten.

Officiële Opening
Officieel hebben wij op 19 april jl. de azc status bereikt. We
hebben vanaf de start op 16 september gefungeerd als
noodopvang en verschillende stadia die het COA kent. Zo zijn
we van noodopvang naar (pre-)centrale ontvangstlocatie (col)
gegaan en uiteindelijk beland op de functie van (pre-)
procesopvanglocatie (pol). De pol-fase heeft in ons centrum
nog het langst geduurd - hier hebben onze bewoners moeten
wachten tot hun procedure ging beginnen.
Al met al een uniek verhaal in de opvang van vluchtelingen in
Nederland tijdens zo’n drukke periode als we kijken naar de
instroom in Nederland.
Het centrum te Weert is inmiddels van alle markten thuis.

Vrijwilligers / medewerker
belicht: Rick Vechel
Rick Vechel is werkzaam als
Programmabegeleider/Coördinator Activering.
In november 2014 ben ik begonnen in het azc in Echt. Hier
was ik werkzaam als Woonbegeider met activering als
aandachtsgebied. Op de locatie te Weert krijg ik de kans om
mij als Programmabegeleider volledig in te zetten in het kader
van activering en integratiebevordering van onze bewoners.

Deze nieuwsbrief verschijnt telkens aan het eind van de maand.
Wilt u deze ook ontvangen? Dan horen wij dit graag via weert@coa.nl

Donaties

Vraag en antwoord

Het COA krijgt dagelijks te maken met diverse verzoeken tot
.
donaties. We nemen niet alle donaties aan.
Zo nemen wij bijvoorbeeld geen financiële donaties aan. Het
COA ontvangt jaarlijks een budget van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie om de taken uit te voeren.
Ook accepteren wij ook geen (commercieel) aanbod van
luxe goederen. Dit kan leiden tot een verschil in behandeling
tussen nieuw gearriveerde vluchtelingen die
welkomstpakketten ontvangen en reeds langer zittende
asielzoekers die dergelijke goederen niet krijgen. Dit vindt
COA niet wenselijk – daarbij ook rekening houdend met
bijvoorbeeld brandgevaar.
Daarnaast nemen wij geen etenswaren aan vanwege
hygiëne- en veiligheidsoverwegingen.

In dit onderdeel van de nieuwsbrief beantwoorden wij elke
editie een vraag uit de regio.

Met veel plezier stort ik mij op diverse projecten die de
integratie bevorderen, zoals het project VOORwerk dat ook
op deze pagina in de nieuwsbrief is benoemd.
Door middel van zulke projecten kan ik een bijdrage leveren
aan een zinvolle tijdsbesteding van een vergunninghouder.

Naast opvang komt er uiteraard meer kijken bij de weg die een
asielzoeker bewandelt. Daarvoor werken wij nauw samen met
diverse organisaties.
De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
toelatingsbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle
aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland
willen verblijven of Nederlander willen worden.
Voor vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven,
regisseert ketenpartner DT&V het daadwerkelijke vertrek. De
verantwoordelijkheid voor vertrek uit Nederland ligt bij de
vreemdeling zelf. Wenst de vreemdeling niet zelfstandig te
vertrekken, dan bekijkt de DT&V per individu wat de
mogelijkheden zijn voor gedwongen vertrek.
Asielzoekers zijn verplicht zich geregeld te melden. Binnen de
keten voert de Afdeling Vreemdelingenpolitie Immigratie
en Mensenhandel (AVIM) die meldplicht uit op de
asielzoekerscentra. Samen met de Koninklijke Marechaussee is
de AVIM er verantwoordelijk voor om toezicht op de
vreemdelingen te houden, onder andere op hun verblijf in
Nederland.

“Integratie begint in het azc.”

Hoe is de gezondheidszorg van asielzoekers geregeld?

VOORwerk
Op 9 mei jl. is in Utrecht met vertegenwoordigers van 10 COA-locaties de startbijeenkomst gehouden voor het project VOORwerk.
VOORwerk biedt informatie, training en individuele begeleiding aan vergunninghouders die in de COA opvang verblijven. Het doel
van de begeleiding is om het gat tussen de vergunninghouders en de arbeidsmarkt te verkleinen.

Donaties zijn natuurlijk ook meer dan welkom bij de lokale
kringloopwinkels, waar o.a. ook onze bewoners er gebruik
van kunnen maken.

De gezondheidszorg voor asielzoekers wordt geregeld via een
landelijk gezondheidscentrum (GC A, Gezondheidscentrum
Asielzoekers – http://www.gcasielzoekers.nl/). Dat is het eerste
aanspreekpunt voor medische zorg voor alle asielzoekers in de
opvang van het COA. Via de GC A Praktijklijn kan een
asielzoeker 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht met
medische vragen.
De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg
voor asielzoekers, met name gericht op preventie, voorlichting
en screening. Ook de jeugdgezondheidszorg en het
rijksvaccinatatieprogramma voor asielzoekerskinderen vormen
een onderdeel van de publieke gezondheidszorg voor
asielzoekers.

Vragen hierover? Neem dan gerust contact op met:
Team Weert, weert@coa.nl

Ook een vraag aan het COA?
Laat het ons weten via weert@coa.nl

Weert, mei 2016

www.coa.nl

In het kader van VOORwerk zijn trainingsmodules ontwikkeld, die vergunninghouders helpen om zich met succes op de arbeidsmarkt
te begeven. In de trainingen is onder meer aandacht voor culturele verschillen, maar bijvoorbeeld ook voor de manier waarop je in
Nederland solliciteert.
Als onderdeel van het project wordt een lokaal netwerk opgezet van bedrijven en organisaties waar de vluchtelingen op basis van
vrijwilligheid in de praktijk kunnen oefenen met wat er in de trainingen wordt aangeboden. Bedrijven of organisaties die op deze
manier bij willen dragen aan de integratie van de vluchtelingen die nu nog het azc wonen, kunnen contact leggen via weert@coa.nl
t.a.v. Rick Vechel.
Initiatiefnemer COA is betrokken bij verschillende initiatieven die zich richten op de toegeleiding van vluchtelingen naar werk. Werk
leidt immers tot financiële onafhankelijkheid, voorziet in een dagstructuur en zorgt voor een sociaal netwerk. Ook de samenleving
heeft baat bij vergunninghouders die snel aan het werk zijn, bijvoorbeeld door vermindering van het aantal bijstandsuitkeringen en
betere perspectieven op integratie.
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