1: Kleinschalige opvang op één plek van begin tot eind

Voorbeeld1

Plan Einstein

Gemeente Utrecht, SOCIUS, Universiteit Utrecht, Oxford University, de Volksuniversiteit,
Vluchtelingenwerk, COA
Het goede voorbeeld
De gemeente Utrecht is samen met de bovengenoemde organisaties het project ‘De Utrecht Refugee
Launchpad’ gestart. Ook wel ‘Plan Einstein’ genoemd. Het doel van het project is om vluchtelingen
vanaf de eerste dag te laten integreren, zodat zij vanaf dag één kunnen werken aan hun toekomst. Dit
wil de gemeente doen door de opvang tijdens de gehele asielprocedure te verzorgen, gemengde
woonruimte te creëren voor vluchtelingen, en door cursussen aan te bieden.
De organisatie SOCIUS zal woonruimte creëren voor vluchtelingen. Kantoorpanden zullen
getransformeerd worden naar woonruimtes. Naast vluchtelingen zullen ook jongeren in het complex
aan de Einsteindreef komen wonen. Op die manier wordt er een plek gecreëerd waar vluchtelingen én
wijkbewoners naast én met elkaar wonen en leven.
Daarnaast zullen leerzame activiteiten en cursussen aangeboden worden door het Utrecht Centre for
Entrepreneurship en de Volksuniversiteit, zoals Internationaal Ondernemerschap en zakelijk Engels.
Vernieuwend aan dit project is dat naast asielzoekers ook buurtbewoners de cursussen kunnen volgen.
De gemeente hoopt dat bewoners en asielzoekers zich op deze manier (blijven) ontwikkelen, en dat
de integratie hiermee bevorderd wordt.
“Het project is vernieuwend omdat buurtbewoners en de asielzoekers samen cursussen Internationaal
Ondernemerschap en zakelijk Engels kunnen volgen.”
Naast theoretische kennis kunnen cursisten van Internationaal Ondernemerschap ook praktijkervaring
op doen in het bedrijfsleven. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door de Social Impact Factory. Zij
zullen cursisten en Utrechtse ondernemers aan elkaar introduceren. Op die manier kunnen
asielzoekers een meeloopstage volgen bij Utrechtse ondernemers.
1

De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn
door de werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze
voorbeelden.

De resultaten en de impact van het project zullen onderzocht worden door de Oxford University.
Welzijn
Doordat de gemeente Utrecht de opvang tijdens de gehele asielprocedure verzorgd, hoop de
gemeente dat asielzoekers vanaf dag één gebonden worden aan de stad. Met het project wordt
ingespeeld op een betere integratie van vluchtelingen. Doordat asielzoekers niet meer van gemeente
naar gemeente hoeven te verhuizen kunnen zij sociale contacten opbouwen, en kunnen zij rekenen
op vaste voorzieningen. Zo kunnen de kinderen van vluchtelingen in Utrecht op school blijven, en
kunnen deze kinderen naar vaste sportclubjes. Kortgezegd kunnen gezinnen direct gaan bouwen aan
hun toekomst wat bij zal dragen aan een zoveel mogelijke sociale en economische zelfredzaamheid.
“Als vluchtelingen niet meer van de ene naar de andere opvanglocatie hoeven te verhuizen, bevordert
dat een snelle integratie.”

Wat is er voor nodig?
Door met het COA in gesprek te gaan is het mogelijk om asielzoekers met status in Utrecht zoveel
mogelijk binnen de gemeente te vestigen. Met het COA is afgesproken dat bewoners vroegtijdig,
integraal en via een doorlopende lijn kunnen integreren en participeren. Het gaat echter nog om een
pilot, wat inhoudt dat het nog niet voor elke gemeente mogelijk is om soortgelijke afspraken met het
COA te maken.

