
 

 

 

De opvangfase 
 

De receptiefase is voor hervestigde vluchtelingen de periode na aankomst in hun 
hervestigingsland. De lengte van de opvangfase staat niet vast. Vaak bedoelt men 
de eerste paar weken na aankomst, maar deze periode kan ook duren tot zes 
maanden na aankomst. 

 
De regelingen voor de opvang van hervestigde vluchtelingen verschillen van land 
tot land. De organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de opvang 
verschillen eveneens; het kan gaan om maatschappelijke organisaties, instanties 
van de centrale overheid en regionale of gemeentelijke diensten. Vaak werken 
sommige van deze diensten, of allemaal, samen als partners om de juiste 
opvangcondities voor hervestigde vluchtelingen te creëren. In elk land zijn de 
opvangregelingen voor hervestigde vluchtelingen al vóór hun aankomst 
vastgelegd, in een proces dat bekend staat als opvangplanning. 

 
De meeste hervestigde vluchtelingen spreken niet de taal van het land waar ze 
heen gaan. Daarom zullen de diensten die de opvangregelingen ontwerpen, 
meestal vertalers aanbieden bij aankomst. De inplanning van vertalers kan een 
probleem zijn als de moedertaal van de vluchteling niet erg bekend is in het 
hervestigingsland. 

 
In een aantal Europese landen worden hervestigde vluchtelingen aanvankelijk 
ondergebracht in centrale opvangfaciliteiten of -centra. Dit wordt centrale 
opvang genoemd. De meeste van deze faciliteiten worden beheerd door 
overheden of overheidsinstanties, sommige ook door niet-gouvernementele 
organisaties. Hoe lang de vluchtelingen in de centrale opvangfaciliteiten 
verblijven voordat ze verhuizen naar een verblijfplaats van langere duur, kan 
variëren van enkele dagen tot meerdere maanden. Soms ook worden hervestigde 
vluchtelingen meteen na aankomst in een zelfstandige woonruimte in een lokale 
gemeenschap ondergebracht. Dit staat bekend als directe opvang. 

 
Zowel de regelingen voor directe 
als centrale opvang omvatten 
een vorm van oriëntatie na 
aankomst voor de hervestigde 
vluchtelingen. In centrale 
opvangfaciliteiten kan dit 
bestaan uit een kennismaking 
met het centrum en de 
instanties die daar werken, de 
diensten en activiteiten die ter 
plekke beschikbaar zijn, en 
informatie over de geplande 
verblijfsduur van de vluchteling. 
Bij de directe opvang kan de 
aangeboden oriëntatie 
bestaan uit een kennismaking van de vluchtelingen met hun nieuwe onderdak en 
omgeving, en met de instanties waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en 
hulp. 

 
In het algemeen zullen de opvangregelingen procedures omvatten voor een 
gezondheidsonderzoek van net aangekomen vluchtelingen om de 
gezondheidsinformatie te bespreken die vóór hun ontvangst is ontvangen, om 
nog onbekende gezondheidsproblemen of vereisten te detecteren en om 
regelingen te treffen voor verdere zorg. 


