Plan van aanpak Activering
Locatie: Alkmaar Robonsbosweg
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Aanleiding
Een zinvolle dagbesteding voor asielzoekers is belangrijk. Het verblijf in de opvang mag geen
verloren tijd zijn, stellen verschillende recente onderzoeken, waaronder die van de WRR in
2016 ‘Geen tijd te verliezen’. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werkt sinds
2014 vanuit de visie ‘Activering van bewoners’:
We begeleiden, ondersteunen en faciliteren onze bewoners om hun participatie te verhogen
op alle terreinen van wonen, werken, leren, leven en recreëren met als doel de kwaliteit van
leven te vergroten. Wij werken pro-actief en zijn gericht op het wegnemen van
belemmeringen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen benadrukt
wordt. We hebben aandacht voor individuele interesses, wensen en competenties en een
dagbesteding die voor die specifieke bewoner zinvol is.
Ambitie
De ambitie bij activering is om bewoners te stimuleren hun dagen actief en betekenisvol in te
vullen, dat zij in staat zijn om regie te voeren over hun eigen leven. Samen met lokale
organisaties en vrijwilligers willen wij in en buiten de opvanglocatie een zinvolle dagbesteding
bieden, zodat bewoners hun talenten kunnen benutten, een sociaal netwerk kunnen
opbouwen. Dit komt het welzijn en de gezondheid van bewoners in de opvang ten goede
en bevordert de leefbaarheid en veiligheid op en rond locaties.
Schematische voorstelling
Probleem
Bewoners van COA locaties zijn of worden soms passief, hebben geen regie en er is sprake
van verveling
aanname
Mogelijke oplossing
Activering; bieden en stimuleren van zinvolle dagbesteding
aanname
Gewenst resultaat
Bewoner die zich niet verveelt, met regie op eigen leven en minder gezondheidsklachten
aanname
Activering draagt bij aan
Verbetering van de leefbaarheid en veiligheid op het centrum
Minder kosten gezondheidszorg
terugkeerbeleid
Bewoner is beter in staat na te denken over zijn toekomst
integratiebeleid

Meer succes
Meer succes

Wat is activering
Activering is de combinatie van activeren én activiteiten. Activeren gaat over het stimuleren
en faciliteren van bewoners om regie op hun eigen leven te behouden. Bij activeren staat de
interactie tussen bewoner en medewerker/vrijwilliger centraal. Dit volgt uit de visie van het
COA, die uitgaat van een klantgerichte, dienstverlenende houding. Begeleiding vindt plaats
via methodische instrumenten (6 domeinen/Ken je bewoner) en richt zich op het versterken
en inzetten/benutten van de competenties van de bewoners.
Activiteiten zijn concrete manieren om de tijd te besteden. De lokale invulling en de
samenwerking met partners zijn hierbij van belang.
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Activiteiten
Activiteiten zijn de verschillende bezigheden die de bewoners heeft of kan hebben.
Bij activering stimuleren medewerkers bewoners om deel te nemen aan bestaande
activiteiten en kijken we naar de behoeften en mogelijkheden van bewoners om bestaande
activiteiten aan te passen of nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Ook bewoners kunnen zelf
nieuwe activiteiten ontwikkelen. Voor we nieuwe activiteiten ontwikkelen kijken we of we
aan kunnen sluiten bij bestaande lokale initiatieven. De activiteiten kunnen op verschillende
manieren worden ingedeeld.
Naar doel kan onderscheid worden gemaakt tussen; educatie, recreatie en werk.
Naar organisatie kan onderscheid worden gemaakt tussen COA, een externe partij of
bewoners. Activiteiten kunnen op of buiten de COA locatie plaatsvinden.

Activiteit
Betaald of vrijwilligers
werk
Recreatie
Educatie

Voorbeelden ( Zeker niet uitputtend)
Groenvoorziening, schoonmaak, fietsreparaties, tolken,
kledingwinkels, repaircafé, moestuin, kluswerk
Kookles, sport, muziek, dans, handvaardigheid/schilderen
Alfabetisering, taallessen (Nederlands, Engels, Arabisch)
omgaan met financiën, ICT, EHBO, fase specifieke trainingen

1. Doel van het document
Het doel van het plan van aanpak is om vast te stellen hoe de invoering van Activering wordt
opgepakt en ingezet op de locatie Robonsbosweg. Het geeft inzicht in wat er precies op de
locatie moet gebeuren, wie hierbij betrokken zijn en wat hiervoor nodig is. Het dient voor de
locatie als leidraad in de voorbereiding op de implementatie.
Doel Activering aan de Robonsbosweg:
Elke bewoner die instroomt neemt binnen 2 weken deel aan een recreatieve, educatieve
activiteit(en) en / of werk / vrijwilligerswerk, passend bij zijn / haar behoeften en
competenties. Elke bewoner participeert.
2.
2.1.

Aanpak op locatie Robonsbosweg
Hoe voeren we de opdracht uit

De formatie aan de Robonsbosweg voor activering bestaat uit een sportbegeleider en een
coördinator activering.
De huismeesters, woonbegeleiders, programmabegeleiders, casemanagers en NT2
docenten zijn ook betrokken bij activering en hebben ieder hun eigen taakgebied, waarvoor
ook zij een plan van aanpak maken (Zelfwerkzaamheid, Houtbewerking, Open Leercentrum,
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Recreatiezaal, Vrouwenruimte, Vrijwilligers, Kledingwinkel, Fietsenwerkplaats, Moestuin,
Speelzaal en Educatie).
Alle medewerkers passen de methodiek ‘ken je bewoner’ toe d.m.v gesprekken voeren en in
contact zijn met de bewoner. Er vindt behoeftenonderzoek plaats, men signaleert,
informeert, stimuleert en motiveert. Elke medewerker kent het activeringsprogramma en weet
wat hij na behoeftenonderzoek kan inzetten, doorverwijzen en / of aanbieden.
De coördinator activering zorgt ervoor dat het programma aansluit bij de wensen en
mogelijkheden van de bewoners en stuurt het basisprogramma aan. De coördinator
activering spoort het team aan en ondersteunt het team om uitvoering te kunnen geven aan
activering.
De coördinator activering is ook onderdeel van het team en geeft binnen deze functie, net
als de rest van het team een praktische invulling aan activering.

Mogelijkheden tot activering / dagbesteding in samenwerking met verschillende partijen
De bestaande infrastructuur in Alkmaar en omgeving qua voorzieningen en diensten gaan
we waar mogelijk gebruiken.
Er zijn verscheidene partijen en organisaties die iets willen en kunnen betekenen in
dagbesteding voor en met bewoners. Er is een inventarisatie gemaakt, gedurende
bijeenkomsten met de verschillende locale organisaties, bedrijven en instellingen.
We zijn bezig om initiatieven te koppelen, zodat de betrokkenen er concreet mee uit de
voeten kunnen.
Hierbij maken wij gebruik van de behoeftepeiling onder de bewoners.
Uit ervaring blijkt wel dat we een redelijk goed beeld hebben over wat bewoners willen en
kunnen doen tijdens hun verblijf op een AZC.
Hierop kunnen wij alvast anticiperen met een voorlopig aanbod.
Onderstaande partijen en buren hebben zich gemeld om iets te betekenen in dagbesteding
/ activering:
Sport en beweging:







Voetbalvereniging AFC ’34: voetbaltrainingen
jeugd en 18 +
Alkmaarse Rugbyclub: rugbysport
jeugd en 18 +
Hockeyclub Alkmaarse M.H.C. : hockeysport
jeugd en 18 +
Trampolinevereniging Triffis: trampolinespringen
jeugd en 18 +
Wielerbaan, Alcmaria Victrix: fietslessen
jeugd en 18 +
Alkmaar sport: betaalbare fitness en aerobics in de Oosterhout, kunnen wij
benaderen voor diverse sportactiviteiten, runloop maalwater.

Werk:
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Color Kitchen: het bedrijfsrestaurant van de Rabobank, Deloitte, Eriks, PWC, Issys en
HN. Leer-werkplekken.


















Stichting de Waaier. Deze stichting kent veel andere stichtingen, verenigingen en
bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn. Werkt verbindend.
Present: wil asielzoekers inzetten voor bijvoorbeeld verhuisklussen, wij kunnen hen
benaderen voor bijvoorbeeld een timmerman.
Eriks: leer- werkplekken techniek.
Bibliotheek Kennemerwaard:
Top Actief: leer-werkplekken.
Voetbalvereniging AFC ’34: vrijwilligerswerkplekken.
Alkmaarse Rugbyclub: vrijwilligerswerkplekken.
Hockeyclub Alkmaarse M.H.C. : vrijwilligerswerkplekken.
VCRA: vrijwilligerswerkplekken op diverse locaties voor vergunninghouders.
Matchpoint: uitzendbureau van Haltewerk.
De Telefooncentrale: leer- werkplekken MKB
WNK: leer- werkplekken.
Rabobank: bewoners die een eigen onderneming willen starten en een
ondernemingsplan willen schrijven (inc. financiering) kunnen bij de Rabobank terecht.
Marco Janmaat tipte de volgende bedrijven die zichzelf nog niet gemeld hebben:
ISSYS, hoogopgeleide ICT-ers zouden hier terecht kunnen.
Stichting Duurzaam Ondernemen Noord West Holland (duurzaamheid in de Bouw,
Techniek en bv Zonnepanelen).
MKB organisaties als: NON, Vrouw in Bedrijf, Jong MKB en Club CAAS.

Recreatie


















Artiance: wil zelf projecten cultuur en kunst doen met volwassenen
Bibliotheek Kennermerwaard
Humanitas: maatjesprojecten, voorleesmiddagen, koppeling vergunninghouder
Rabobank, Deloitte en PWC: willen middelen en geld doneren voor dagbesteding
Vrijheidskerk (Alkmaarse raad van kerken): ontmoetingsplaats, recreatieve en
educatieve activiteiten
Buurthuis Alkenhorst : activiteiten in de wijk voor jong en oud
Tuindervereniging voor amateurs, community garden: gemeenschapstuinen voor
asielzoekers
Colored Kitchen: koken op locatie in de kantine, medegeorganiseerd door bewoners
/ asielzoekers
Junior Chamder International (JWI): wil een kookactiviteit met en voor de bewoners
onrganiseren in de leeftijd 18 - 40 jaar
Refugee Catering: cateringen verzorgen door en met bewoners
Stichting de Waaier: werkt verbindend, goede ervaringen mee aan de Picassolaan.
Met deze organisatie kunnen we in gesprek als wij of zij iets willen organiseren of nodig
hebben. Bijvoorbeeld: catering Arabisch feest.
Vrouwennetwerk Overdie: via wijkcentrum Overdie
Moskee Langedijk en de Moskee in het Hoefplan: ontmoetingsplaatsen en
mogelijkheid tot geloofsbetuiging
Kerk Alkhoef en de Katholieke kerk: ontmoetingsplaatsen en mogelijkheid tot
geloofsbetuiging
NME (natuur en milieu):
Willem Blaeu: is benaderbaar voor allerlei activiteiten, maar ook initiatieven door
leerlingen naar ons toe zijn welkom
Wijkcentrum Overdie: diverse activiteiten in de wijk Overdie, interessant voor
gekoppelde vergunninghouders aan de wijk Overdie

Educatie
 Inholland: wil trainingen aanbieden voor vrijwilligers die met asielzoekers werken op
locatie, maar kunnen wij ook benaderen voor maatjes (leerlingen gekoppeld aan
een bewoner)
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Willem Blaeu: gaat 3 extra taalklassen beschikbaar maken
Vrijheidskerk (Alkmaarse raad van kerken): ontmoetingsplaats, recreatieve en
educatieve activiteiten
De Wering: Mindfullnes via Gezondheids Centrum Asielzoekers
Tuindervereniging voor amateurs, community garden: cursussen tuinieren
Espeq: cursussen
Inova: begeleid vergunninghouders met zelfstandige huisvesting in de gemeente
Humatis: begeleiding in administratie thuis

Veel individuen hebben zich daarnaast als vrijwilliger gemeld voor taallessen, kooklessen,
kinder- vrouwenactiviteiten, creatieve activiteiten en voor hand-en spandiensten.
Gemeente Alkmaar wordt apart genoemd. Gemeente Alkmaar is mede betrokken bij leeren werkervaringsplekken voor bewoners, maar werken ook mee aan fietsen voor de
bewoners, beschikbaar stellen van sportvelden, spelen een rol in het veiligheidsplan enz.
Gemeente Alkmaar is verantwoordelijk voor onderwijs aan de leerplichtigen en spelen een
grote rol in de mogelijkheid voor een VVE Kinderopvang op locatie.
2.2.

Hoe ziet het programma dagbesteding er op locatie uit

Dagbesteding op de locatie Robonsbosweg
Activiteit
Educatie

Leefdtijd
0–2
2–4
4- 12
12 – 18

Educatie /
trainingen

12 +
12 - 18
18 +

Sport en
beweging

Alle
leeftijden

Recreatie

0 -12
12 - 18
18 +
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Soort
Speelzaal
Kinderopvang
Primair onderwijs (SAKS)
Voortgezet onderwijs, taalklassen
(extern)
Weerbaarheidstraining

Koppeling organisatie
COA
SKOA,Gemeente
SAKS
Dalton, Willem Blaeu en
diversen
COA

Huiswerkruimte
Alfabetisering, NT2, Basaal
Nederlands, Engelse les,
gespreksgroepen Nederlandse
taal, Oriëntatietraining
Kennis van Nederlandse
Maatschappij
Oriëntatie op de Nederlandse
Arbeidsmarkt
Samen Werken Aan Toekomst
Weerbaarheidstraining
How to keep your life in balance
Divers aanbod, intern en extern (zie
plan van aanpak Sport en
beweging)

COA
COA

Kind in de opvang
Open Leer Centrum (OLC) speciale
kinder- jeugdmiddagen
OLC middag en avond geopend

Alkmaar Sport
AFC ’34 Wielerbaan
Rugbyclub Hockeyclub
Fitness en Aerobics?
Zwembad?
COA
COA
COA

2 - 16

Spel en leerprojecten: knutselen,
schilderen, dansen,
spelletjesmiddagen, theater,
muziek, etc.
Wolkentheater, 2 keer per jaar op
locatie
Bibliotheek, intern en een externe
samenwerking
Recreatiezaal: tafeltennis, poolen /
biljarten, tafelvoetbal, koffie / thee,
ontmoetingsruimte middag en
avond geopend
Vrouwenruimte: breien, haken,
naaien, visagie, kappen, etc.
middag en avond geopend
Fietsenwerkplaats, elke dag op
speciale tijden
Houtbewerking, speciale
middagen en avonden
Kleding’winkel’/ ruimte,
kledinguitgifte voor alle leeftijden

COA en Stichting de
Vrolijkheid

18 +

Kookactiviteiten (intern en extern)

Alle
leeftijden

Diverse actuele projecten
afhankelijk van behoeftes of
situaties die spelen in het centrum
en / of leefomgeving, eventueel
met omwonenden en vrijwilligers

Colored Kitchen, Refugee
catering, JWI, Stichting de
Waaier
Stichting de Vrolijkheid,
Vrijheidskerk, buurthuis de
Alkhorst, Artiance en
diverse anderen

Betaald of
vrijwilligers
werk

18 +

Betaald of
vrijwilligers
werk

18 +

beheerders voor de recreatiezaal,
het OLC, de vrouwenruimte, de
fietsenwerkplaats, de kledingruimte en de houtbewerkingsruimte,vrijwilligers voor de
speelzaal, terreinonderhoud,
groenvoorziening, moestuin,
vertalen, assisteren bij activiteiten
etc., diverse schoonmaakwerkzaamheden onder begeleiding
van Asito
Leer- werkervaringsplekken buiten
het centrum

4 - 16
Alle
16 +

16 +

18 +
18 +
18 +
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Wolkentheater
Bibliotheek
Kennemerwaard
COA

COA

COA, Rabobank
Foundation
COA
COA en Rode Kruis

COA, Asito,
Tuindervereniging voor
amateurs, Rode Kruis,

Top Actief, Present, VCRA,
Eriks, Matchpoint, WNK,
AFC ’34, Hockeyclub,
Rugbyclub,
www.alkmaarvoorelkaar.nl
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