
 

 

 

De fase vóór vertrek 
 

In afwachting van het vertrek van een vluchteling naar een hervestigingsland is 
basisinformatie en advies over de reis en het nieuwe bestaan van het grootste 
belang. Culturele oriëntatieprogramma´s vóór vertrek bereiden de vluchtelingen 
voor met praktische informatie over het hervestigingsland, en helpen de 
vluchtelingen om realistische doelen te stellen en de vaardigheden en houdingen 
te ontwikkelen die ze nodig hebben om te kunnen slagen in hun nieuwe 
omgeving. Antwoorden bieden op vragen die vluchtelingen wellicht hebben bij de 
aanvang van een nieuwe fase in hun leven, helpt om stress te verminderen en 
teleurstelling te voorkomen. Culturele oriëntatieprogramma´s zijn daarom nuttig, 
zowel voor de vluchtelingen als de ontvangende gemeenschappen en overheden.  
Internationale NGO´s en de IOM werken nauw samen met nationale en lokale 
overheden en met de opvang- en integratiebegeleiders van hervestigingslanden 
bij het vaststellen van de belangrijkste informatie en kernwaarden die essentieel 
zijn voor een geslaagde hervestiging van vluchtelingen. 

 
Iedereen die naar een land verhuist waar de culturen, tradities en praktijken 
afwijken van het thuisland, zal waarschijnlijk een aanpassingsperiode doormaken 
met een variabele duur en moeilijkheid. Vluchtelingen koesteren vaak 
onrealistische en soms onjuiste verwachtingen voor hun toekomstige bestaan. 
Tijdens de culturele oriëntatie vóór vertrek worden deze verwachtingen benoemd 
en besproken met behulp van rollenspel en foto´s, case studies en ervaringen van 
andere vluchtelingen in het hervestigingsland. 

 
De onderwerpen die aan bod komen tijdens de culturele oriëntatie omvatten 
onder meer huisvesting, gezondheidszorg, financiële zaken, de rol van de 
aanbieders van hervestigingsdiensten, onderwijs, culturele 
aanpassing, rechten  en 
plichten, wetgeving en andere 
belangrijke zaken. De IOM 
gebruikt vaak biculturele of 
multiculturele trainers voor de 
culturele oriëntatie 
 vóór vertrek. 
De samenwerking met 
meertalige, multi-etnische 
trainers stelt de IOM in staat om 
vluchtelingen voor te bereiden 
op 
integratieproblemen en om hun intrede in de ontvangende samenleving te 
vergemakkelijken. 

 
Afhankelijk van het hervestigingsland van de vluchtelingen, vormt ook training in 
spreek-, lees- en schrijfvaardigheid een onderdeel van de fase vóór vertrek. Deze 
training biedt vluchtelingen basisvaardigheden in taal en communicatie, om hun 
aanpassingsproces te bespoedigen en hen onafhankelijker te maken. De IOM 
biedt ook basisonderwijs in lezen, schrijven en rekenen voor ongeletterde 
vluchtelingen. Deze training lijkt op de taalvaardigheidstraining, maar dan op een 
veel eenvoudiger niveau en bedoeld voor personen met weinig tot geen formele 
onderwijservaring. Mensen die geen basisonderwijs hebben gevolgd, hebben een 
grote maatschappelijke achterstand aangezien ze zelfs niet kunnen lezen en 
schrijven. In deze basistraining leren ongeletterde deelnemers diverse dingen, 
zoals een pen of potlood hanteren, hun naam schrijven, formulieren invullen, 
eenvoudige mededelingen of aanduidingen lezen, symbolen en pictogrammen 
begrijpen, de klok lezen, een kalender gebruiken, en zo meer.       De 



training duurt meestal een week tot meerdere maanden, en kan worden 
uitgebreid naargelang de behoeften van de vluchtelingen. Dit is vooral nuttig voor 
vluchtelingen die in kampen leven. 

 
Culturele oriëntatieactiviteiten vóór vertrek zijn ook belangrijk om informatie te 
vergaren over de achtergrond en specifieke behoeften van individuele 
vluchtelingen en groepen vluchtelingen. Deze informatie kan vervolgens worden 
gedeeld met de ontvangende gemeenschappen en ondersteunende organisaties 
in het hervestigingsland. De IOM en de UNHCR hebben meegewerkt aan het 
opstellen van culturele profielen van vluchtelingenpopulaties voor een aantal 
ontvangende landen. Deze profielen bieden aanvullende achtergrondinformatie 
over het land van oorsprong en de geschiedenis van de vervolging, het onderwijs, 
de religie, de culturele praktijken en de vaardigheden en arbeidssituatie, evenals 
de mate van blootstelling aan Westerse voorzieningen en faciliteiten. 

 
In de fase van hulp vóór vertrek wordt ook een 
gezondheidsonderzoek van de vluchteling 
uitgevoerd, om te garanderen dat mensen in staat 
zijn om op veilige en menswaardige wijze te reizen 
en dat ze de nodige hulp ontvangen, maar ook om 
te controleren of ze geen risico vormen voor andere 
reizigers of voor de ontvangende gemeenschap. 
Vluchtelingen zijn bijzonder kwetsbaar, met 
gezondheidsprofielen die variëren naargelang hun 
vluchtervaring, voorafgaande 
gezondheidsproblemen en epidemiologische 
profielen. Het gezondheidsonderzoek van 
vluchtelingen die zijn geaccepteerd voor 
hervestiging, wordt uitgevoerd en gefinancierd op 
verzoek van de hervestigingslanden. 

 
De IOM heeft een jarenlange ervaring inzake de uitvoering van 
gezondheidsonderzoeken in het kader van hervestiging van vluchtelingen. Dit 
omvat een beoordeling van aandoeningen met gevolgen voor de openbare 
gezondheid en eventueel benodigde behandelingen (bijv. bij tbc) en 
doorverwijzingen (waaronder hospitaalopname) vóór vertrek, pre- en post-test 
counselling, beoordeling van de reisgeschiktheid en eventueel benodigde 
medische begeleiding (zie ´De reisfase´ voor meer informatie). 

 
Sommige hervestigingslanden (zoals Nederland en Zweden) zetten hun eigen 
medisch personeel in voor het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken vóór 
vertrek, die dan meestal worden gecombineerd met culturele oriëntatiesessies of 
selectiemissies. 
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