
 

Jeugdhulp op het AZC 
 

Vragen: Henk van der Linde (PvdA) 

 

1. Om hoeveel jongeren betreft het op het AZC? 

Het aantal jongeren op het AZC kan per peildatum sterk verschillen. Gemiddeld gaat 

het om 220 jeugdigen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. 

 

2. Is er een indeling naar leeftijdsgroepen bekend? 

Ja, er worden leeftijdsklassen gehanteerd. Zie onderstaande tabel. Deze cijfers zijn 

gemiddelden. 

 

leeftijdscategorie AZC regulier POL plaatsing* 

0 t/m 3 jaar 41 8 

4 t/m 12 jaar 101 18 

13 t/m 17 jaar 54 6 

Totaal 196 32 
 
*Procesopvanglocatie (pol). In een pol worden asielzoekers opgevangen die in de eerste fase van 
de asielprocedure zitten (de Algemene Asielprocedure).  
 

3. Is er een indeling naar herkomst van land? 

Bij het COA is een indeling naar herkomst van land bekend. Deze is heel divers en 

hangt sterk af van de instroom en wijzigt regelmatig.  

 

4. Waaruit bestaat het MDO team op het AZC?  

Het MDO bestaat uit leden vanuit de volgende organisaties: 

- COA afdeling Luttelgeest (programmabegeleiders, woonbegeleiders, 

aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en kindermishandeling); 

- GGD Flevoland (uitvoerder van de taak Publieke gezondheid Asielzoekers, 

Jeugdarts en Jeugdwijkverpleegkundige); 

- Gezondheidszorg Asielzoekers (dit betreft de huisartsenzorg op het AZC); 

- ZONL (maatschappelijk werkers) 

- Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdwijkverpleegkundige 0 – 4 jaar).  

- Sociaal teamNOP (twee medewerkers vanuit het team Luttelgeest).  

 

5. Wat is de invulling van het sociale team voor de wijk van AZC? Hoeveel 

medewerkers gaat het? 

Het sociaal team sluit aan als MDO – lid bij de bestaande zorgstructuur op het 

AZC. Het gaat in eerste instantie om twee medewerkers. 

 

6. Welke expertise en achtergrond wordt er van deze medewerkers verwacht? 

De eerste contactpersoon van Sociaal teamNOP heeft eerder met deze doelgroep 

gewerkt en heeft dus ervaring en affiniteit met deze doelgroep.  

 

7. Hoe worden dit team vanwege de specifieke problematiek toegerust? 

In de samenwerkingsafspraken is afgesproken er het 1e halve jaar gekeken wordt 

welke deskundigheidsbevordering verder nodig is.  

 

Verder heb ik vragen over de gespecialiseerde Jeugdhulp. Deze taak komt vooral bij 

Vitree te liggen en de organisaties waar AZC al contract mee heeft. 

 

Bovenstaande aanname is niet juist. Vitree is één van de vele aanbieders die jeugdhulp 

op het AZC kan verlenen. Het klopt dat Vitree ook voor 1 januari 2019 een contract had 

met het COA en zorg leverde op het AZC. Dit was voor hen dus al een 

samenwerkingspartner.  



 

1. Welke specifieke kennis en ervaring heeft Vitree met deze doelgroep? 

Naast de reguliere hulpverlening werkt Vitree ook met de volgende specifieke 

doelgroepen: 

o Kinderen met een licht verstandelijke beperking; 

o Alleenstaande minderjarige statushouders. 

 

2. Heeft Vitree kennis en vaardigheden voor trauma verwerking van deze specifieke 

doelgroep? Betrekken van het gehele gezinsysteem hierbij? 

Traumaverwerking is veelal GGZ-gerelateerde problematiek en wordt geleverd 

door GGZ partners. Systeemgericht werken is een uitgangspunt voor al onze 

aanbieders. 

 

3. Wordt deze kennis en vaardigheden in ondernemerschap ingekocht door Vitree? 

Vraag is onduidelijk. 

 

4. Is er de overweging om deze specifieke kennis en vaardigheden niet onder Vitree 

maar apart in te kopen door de Gemeente NOP? 

Vraag is onduidelijk. 

 

Voor meer informatie zie de bijlage samenwerkingsafspraken die reeds verspreid is voor 

de bespreking in de Commissie Samenlevingszaken d.d. 14 januari 2019.  

 

 


