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Opvang asielzoekers in Zwolle. 
 

Even voorstellen. 

Het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) is een koepelorganisatie van 26 diaconieën van 

verschillende Zwolse kerken. Het Platform is naast een netwerk van deze diaconieën 

ook het gezicht naar de samenleving. Het DPZ richt zich op het welzijn van alle 

Zwollenaren.  

In de afgelopen maanden hebben velen vanuit de diaconieën zich ingezet voor het 

vrijwilligerswerk in de IJsselhallen. Dit gebeurde vaak in samenwerking met de 

Stichting Present alsmede met andere groepen uit de Zwolse samenleving. 
 

Activiteiten voor vluchtelingen. 

In het najaar van 2014 en het tweede halfjaar van 2015 zijn er in de IJsselhallen asiel-

zoekers in een noodopvang gevestigd geweest. Velen uit de Zwolse samenleving 

hebben zich ingezet voor het vrijwilligerswerk voor de vluchtelingen in Zwolle. Dit 

leidde tot enthousiaste reacties onder de vluchtelingen, maar ook bij die van de vrij-

willigers. Daarbij heeft Zwolle een landelijke uitstraling gekregen. Zwolle als voor-

beeld hoe het kan. 

Eind december hebben alle vluchtelingen de IJsselhallen verlaten. Er zal in Zwolle 

een asielzoekerscentrum (AZC) gevestigd gaan worden. Over de vestiging van een 

AZC willen we als Diaconaal Platform Zwolle graag meedenken, suggesties en idee-

en aanleveren.  

 

Asielzoekerscentrum Zwolle.  

In de regel en over het algemeen wordt een AZC gevestigd in een relatief groot pand, 

geschikt voor minimaal 500 bewoners. Ook in Zwolle is daar nu sprake van.  

Vaak is een dergelijke huisvesting weinig centraal gelegen en bevindt het zich veelal 

buiten de stad of aan de rand daarvan.  Om meerdere reden is dit o.i. niet altijd een 

wenselijk situatie.  

Voor vestiging zou gekozen kunnen worden voor meerdere locaties in een stad, bij-

voorbeeld 10 locaties in de verschillende wijken i.p.v. 500 vluchtelingen op één loca-

tie.  

Een grote locatie, geconcentreerd in één bepaalde wijk geeft een grote druk op de 

wijk of buurt waarin het AZC wordt gevestigd. Met meerdere locaties door de stad 
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wordt de “pijn” wat verzacht. Al willen we liever niet van “pijn” spreken, maar van 

kansen en mogelijkheden voor de wijk en de buurt en voor Zwolle als stad. 

 

Een kleinschalige opvang in een wijk of buurt heeft als voordeel dat er een betere 

inburgering of integratie gaat plaatsvinden. Vluchtelingen worden dan organisch 

opgenomen in het dagelijks leven van de buurt doordat zij met de wijkbewoners 

naar school gaan, meevoetballen in de lokale club, elkaar ontmoeten in de speeltuin 

of supermarkt etc. Zij worden als het ware spontaan opgekomen in de samenleving 

waardoor er echte integratie ontstaat. Er wordt op deze manier bij de vluchtelingen 

een natuurlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid gecreëerd. Zij kunnen volle-

dig deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het voorkomt een wij-zij samenle-

ving. Ook genereert het meer betrokkenheid bij de Zwolse burgers 

Het levert voor de vluchtelingen en de Nederlandse samenleving veel op. De vluch-

telingen kunnen van waarde zijn. Zij hebben gaven, talenten en kwaliteiten die ze 

graag willen inzetten. Zij willen participeren. Daarvoor moeten ze wel de ruimte en 

mogelijkheden hebben.  

Uiteindelijk levert het de Nederlandse samenleving voordeel op. Er is een nieuw ar-

beidspotentieel. Verder zadelen we een toekomstige generatie niet op met een inte-

gratieprobleem. Het is een investering voor de toekomst. 

Tevens is het goed voor het zelfbeeld van de vluchtelingen. Ze gaan zich niet een 

minderheid of etniciteit voelen, maar een Zwolse burger. Op de korte termijn zullen 

de kosten wellicht hoger zijn, maar in de toekomst zal het zich terugbetalen. Als je 

het niet doet met een hart voor vluchtelingen, doe het dan uit eigen belang.  

Het bovenstaande vergt een integrale aanpak t.a.v. taal, werk, opleiding, inkomen 

etc.  

Voor een goede opvang zal er in iedere wijk een team worden gevormd die o.l.v. een 

buurt- of lifecoach de vluchtelingen op dit gebied gaan begeleiden. 

Wij verwachten dat een dergelijke werkwijze in Zwolle prima past. De afgelopen 

periode heeft Zwolle en haar inwoners bewezen een hart te hebben voor vluchtelin-

gen. Ook het karakter van Zwolle als tolerante stad leent zich uitstekend voor een 

dergelijke pilot. Het zit als het ware in de genen van Zwolle. 

 

Nu er in Zwolle een groot AZC wordt gevestigd, betekent niet dat het idee en de 

werkwijze van meerdere locaties overbodig is geworden. Bij de vestiging van één 

AZC kan gedacht worden aan een buurtintegratie. Een bepaalde buurt of wijk adop-

teert een aantal vluchtelingen of vluchtelingezinnen of een bepaalde vleugel uit het 

AZC. Zij worden betrokken bij de buurt door kinderen de scholen te laten bezoeken, 

mee te laten doen aan activiteiten in die wijk zoals bovenstaand is geformuleerd. Ze 

lopen als het ware integratiestage in die wijk. Dit vraagt wel samenwerking met de 

verschillende groepen en activiteiten in die wijken. Met deze nieuwe werkwijze kun-

nen toch de doelstellingen bij die van meerdere locaties in de stad worden benaderd.  

   

Graag willen wij in een dergelijk proces meedenken en onze bijdrage leveren aan de 

discussie en gesprekken hierover.  

 
Zwolle, januari 2015. 

Diaconaal Platform Zwolle. 

 



 

 

Contactgegevens Diaconaal Platform Zwolle: 
 

Wim van Ree, secretaris en woordvoerder. 

p.a. Molenweg 241 

8012 WG  ZWOLLE 

e-mail: diaconie@diaconiezwolle.nl 

telefoon:  038 - 4217 596. 

mobiel:  06 - 1018 6422.  

 

Website:  www.diaconaalplatformzwolle.nl 

Facebookpagina:  www.facebook.com/Diaconaalplatformzwolle. 
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