FACTSHEET: ’’Crisis- en noodopvang van vluchtelingen’’
Veel gemeenten en Veiligheidsregio’s hebben er momenteel mee te maken: (crisis)noodopvang
van vluchtelingen. Als u ervoor staat als gemeente zijn er zoveel zaken waar u aan moet denken.
Wij hebben met u meegedacht door een aandachtspuntenlijst over dit onderwerp op te stellen.
Voor
Informatie & communicatie:
- Bepaal het moment en de wijze van communiceren
- Wie betrek je in het opzetten van de communicatie- en
informatievoorziening?
- Welke communicatiemiddelen gebruik je?
- Communiceren richting opgevangen mensen
- Communicatie richting directe omgeving (omwonenden,
wijkraden e.d.)
- Op welke locatie geeft je informatie?
Soort opvang: crisisnoodopvang of noodopvang
Samenstelling van de op te vangen groep
(doelgroepanalyse)
Bepaal het niveau van de voorzieningen die u
aanbiedt
Instrueer de in te zetten medewerkers
Werk samen met COA
Maak een analyse van het speelveld (wie zijn, of
voelen zich, allemaal betrokken?)
In welke structuur vindt het proces plaats?
Ligging van de opvanglocatie (i.v.m. beveiliging,
omwonenden etc.)
Geldende vergunningen
Kader ieders verantwoordelijkheid af
Denk aan de beschikbare capaciteit en
aflossing (vakanties, kerstperiode)
Pas scenariodenken toe: op basis van risico’s,
prioriteiten, best/realistic/worst case, maatregelen
en actiehouders
Denk na over de ontvangst van de vluchtelingen:
Is de burgemeester hierbij aanwezig? Geef je hen
een informatiebrief? Of spreek je ze centraal toe?

Tijdens
Informatievoorziening
Organiseer dagbesteding
Houd rekening met de taalbarrière

Benodigde middelen
- Eigen personeel: eigen ruimte, eten/drinken, herkenbaar
heid, materiaal
- Opgevangen mensen: telefoonopladers, duidelijkheid
over gebruik ruimtes
Samenstelling groep
- Voedingsinformatie
- Geloof/gebed/stilte en rust ruimte
Bepaal hoe u de vrijwilligers wilt inzetten en aansturen
Bepaal hoe wordt omgegaan met etnische diversiteit
en opstootjes
Denk aan registratie:
- Wat wordt er wel/niet geregistreerd?
- Hoe werkt het met het Europese systeem?
- Aandacht voor organisatie aankomende en vertrekkende
bussen/verkeerscirculatie
Psychosociale hulp voor:
- Tolken
- Op te vangen mensen
- Vrijwilligers
- Eigen werknemers
Blijf scherp op samenwerking met: COA, NRK, LdH en
huisartsen
Monitor voortdurend:
- Sfeer
- Informatiebehoefte
- Gezondheid
- Veiligheid
Zorg voor een plan voor de goederen en diensten die
worden aangeboden
Denk in deze fase al na over de afbouw van de opvang
Durf taken te delegeren
Zorg voor informatieoverdracht bij aflossing van
medewerkers
Houd regie als gemeente, gebruik hierbij de BOB
vergaderstructuur

Na
Huisvesting statushouders
Samenwerking met COA
Evaluatie van de totale opvang
Nazorg voor betrokkenen
Deel ervaringen
Zorg voor een duidelijke afronding, ook in dag/tijdstip
Denk aan allen die zich hebben ingezet
Houd een contactmogelijkheid open (telefoonnummer)
Impact op de reguliere organisatie (welke projecten zijn
niet opgepakt en wat zijn de gevolgen hiervan?)

Onze tips!
1. Werk met vaste contactpersonen
2. Inventariseer gezinshereniging
3. Heb aandacht voor mogelijke infiltratie IS onder vluchtelingen
4. Bepaal in elke fase de rol van de burgemeester
5. Durf processen en werkwijzen bij te stellen
6. Check regelmatig ieders beeld
7. Organiseer herkenbaarheid in de opvanglocaties
8. Maak gebruik van LCMS, COA.nl en burgemeesters.nl
9. Deel informatie in whatsapp-groep(en)
10. Verzamel/deel belangrijke telefoonnummers en contactpersonen
11. Denk aan archivering
12. Houd een overzicht bij van gemaakte kosten en uren

V&R Welzijn
Heeft u rondom de opvang van vluchtelingen ook gedacht aan de
dagbesteding? Door dagelijkse dagbesteding binnen een opvanglocatie krijgen mensen hun plezier terug, ontstaat er afleiding en werken
ze aan zichzelf. ‘‘De lach die je mensen geeft is goud waard!’’. Onze
collega’s van V&R Welzijn spreken uit ervaring, zij hebben in samenwerking met de gemeente, partners en de vrijwiliggers voor een
opvanglocatie de dagbesteding mogen verzorgen.
Dagbesteding zorgt niet alleen
voor afleiding onder de mensen,
maar zorgt er ook voor dat
locatiemanagers en crisisteams
de ruimte krijgen om de opvang
goed georganiseerd te laten
verlopen.

Deze factsheet is een initiatief van V&R, naar aanleiding van de crisis- en noodopvang van vluchtelingen.

