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Ontwikkelingen 2019 

 Het belang en de toekomst van de mensen zonder verblijfspapieren staan voorop. De OMZO wil 
de kwaliteit van het maatschappelijk spreekuur verbeteren. Daartoe gaan we werken met een 
doelgerichte en systematische aanpak op basis van een persoonlijk plan (maatwerk per 
persoon), het gericht inventariseren en uitnutten van alle juridische mogelijkheden per persoon 
en verbetering van intake en registratie als basis voor de persoonsgerichte aanpak.  

 De OMZO gaat de mogelijkheden voor ondersteuning bij opleiding, training en/of studie in het 
pakket uitbreiden. Niemand heeft baat bij stilzitten of het hoofd laten hangen. Wat het 
uiteindelijke perspectief ook zal worden, werken aan je toekomst heeft altijd zin. 

 Er is een nieuwe en aangescherpte BBB(B)-regeling, de OMZO levert hieraan een bijdrage via 
een die uitgaat van het perspectief van de betrokken persoon (ongedocumenteerde).  

 De OMZO gaat een gezamenlijke pilot uitvoeren met de gemeente Rotterdam en rijksdiensten 
IND en DT&V. Doel: zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen de huidige wettelijke kaders 
voor perspectief voor die groep mensen die hier al jaren is en voor wie tot nu toe geen 
mogelijkheden zijn gevonden. 

 Eind 2018 is de OMZO gestart met het vervolg van de verbetering van het functioneren van het 
maatschappelijk spreekuur door het scheiden van de taken (intake, een algemeen 
inloopspreekuur, spreekuur met maatwerk persoon en verbeteren van de juridische checks),  
het uitbreiden van het aantal betaalde uren, het fysiek scheiden van werkplekken, invoeren van 
systematisch en methodisch werken en het veranderen van methode en gedrag, inclusief 
bijbehorende training en opleiding van medewerkers. 
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1. Doelstelling van het project 2019-2021 

Het Diaconale Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en daarbuiten, die het 
zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. Het probeert daar te helpen “waar geen 
helper is”. Het gaat daarbij om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging, het bieden 
van zinvolle dagbesteding en versterking en gerichte maatschappelijke actie voor: dak- en thuislozen, 
verslaafden, psychiatrische patiënten of verwarde mensen, mensen/ouders met grotere of kleinere 
geestelijke beperking, vluchtelingen/mensen zonder verblijfspapieren, mensen zonder betaald werk, 
onder andere mensen uit Midden- en Oost-Europa, alleenstaande moeders met jongere kinderen, 
seksuele minderheden en vereenzaamde ouderen.  
De Stichting OMZO helpt mensen zonder verblijfspapieren. De visie van de OMZO is, dat mensen 
zonder verblijfspapieren recht hebben op een bejegening die wij zelf ook onder dergelijke 
omstandigheden zouden willen ontvangen. Het werk van de OMZO maakt integraal en onlosmakelijk 
deel uit van het werk van de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. 
 

 
 
 
2. Doelgroep 2019 - 2021 
Het project is gericht op mensen zonder verblijfspapieren (“irreguliere migranten”) en dan in het 
bijzonder: 

 de mensen voor wie een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning in Nederland loopt. 
Die dus rechtmatig en soms ook onrechtmatig in Nederland verblijven, maar niet rechthebbend 
zijn en daarmee vaak jarenlang zonder middelen van bestaan; 

 de mensen die zijn uitgeprocedeerd en Nederland dus moeten verlaten, maar langdurig niet 
kunnen terugkeren naar het land van herkomst, de zgn. “technisch onuitzetbaren”; 

 de mensen die zijn uitgeprocedeerd en Nederland dus moeten verlaten, maar voor een periode 
niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en daarvoor tegelijk geen erkenning krijgen 
van de kant van de overheid in de vorm van een buitenschuld-verklaring of anderszins;  
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  een groeiende groep van mensen met min of meer ernstige medische problemen, lichamelijk of 
geestelijk en dan vooral:  
o de ouderen boven de 50 jaar, ook vaak en zeker met het klimmen der jaren ernstig ziek; 
o mensen met ernstige psychiatrische klachten, al of niet verslaafd. 
o mensen met een verslaving, vaak en zeker met het klimmen der jaren ernstig ziek of met 

ernstige gebitsproblemen; 
o mensen die geen aanspraak kunnen maken op rechtmatig verblijf, maar kunnen worden 

bewogen tot vrijwillige terugkeer (waarna overdracht plaatsvindt aan IOM); 
o mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen in de overgangsfase naar rechtmatig 

verblijf (waarna wordt overgedragen aan gemeentelijke instanties en/of 
Vluchtelingenwerk).        

 
Ter toelichting op de keuze en inzet voor deze doelgroepen zij het volgende opgemerkt.    
 
Het landelijk beleid  
Het landelijke asiel- en vreemdelingenbeleid is ook in 2018 ten principale niet veranderd. Het werd 
de afgelopen jaren eigenlijk steeds harder en sluit systematisch een groep van mensen uit, zelfs van 
een minimum onder het bestaan. De situatie van deze mensen in Nederland is en blijft er, ook in 
2018, vooral een van rechteloosheid. Dat betreft hun positie in het algemeen: geen algemene 
zorgplicht vanwege de overheid, het ontbreken van een landelijke BBB(B)-regeling, een zeer 
willekeurig detentie-beleid met een strafrechtelijk regime, een terugkeerbeleid, dat al jaren niet op 
orde is en eigenlijk vastgelopen. Belangrijk manco is ook dat de rijksoverheid, met name de Dienst 
Terugkeer en Vertrek, niet meer over voldoende mensen en middelen beschikt om dossiers 
voortvarend en effectief te behandelen. Daarnaast is fors bezuinigd op de juridische bijstand voor 
deze mensen. Als gevolg van dat alles worden met name de grote steden in Nederland 
geconfronteerd met grote groepen mensen in een zeer kwetsbare situatie en zonder perspectief op 
verandering of beter. De mogelijkheden voor verblijf zijn steeds kleiner, omdat die systematisch 
worden teruggebracht. Zelfs in uitzonderingssituaties, waar tot nu toe wel tot verblijf werd besloten, 
zowel in het beleid als in de uitvoering. De wettelijke mogelijkheid van een buitenschuld-verklaring 
en mogelijk daaruit voortvloeiend tijdelijk verblijf is inmiddels aan zulke strikte voorwaarden 
gebonden, dat daarvan nauwelijks meer gebruik wordt gemaakt. Dit alles leidt tot uitzichtloosheid, 
gevoelens van machteloosheid, afbreuk van waardigheid en aanzienlijke verslechtering van hun toch 
al wankele gezondheid. Een en ander trekt vooral een zware wissel op de mensen zelf. Maar ook op 
de betrokken medewerkers van de OMZO, zowel bij het Maatschappelijk Werk als bij de Medische 
Dienst. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid roept niet alleen bij OMZO steeds meer vragen op 
naar menswaardigheid, effectiviteit en kosten. Nationaal en internationaal klinkt steeds meer kritiek 
op het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Lidstaat Nederland zet ook de verschillende uitspraken 
van de Raad van Europa, waarin wordt opgeroepen tenminste te zorgen voor bed-bad-brood voor 
deze mensen, ongeacht status, nog altijd niet in daden om.  
De OMZO erkent de terugkeer van mensen als een mogelijkheid voor het maken van ander, nieuw 
perspectief. Samen met IOM bevordert de OMZO, waar dat niet anders kan, terugkeer naar het land 
van herkomst op vrijwillige basis.  
De Koppelingswet van 1998 en het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten van 2007 hebben de 
bij de politici hoog gespannen verwachtingen niet waargemaakt. De procedures voor het aanvragen 
van een verblijfsvergunning zijn en blijven lang en vaak niet zorgvuldig. Al die tijd hebben de 
betrokken vreemdelingen in veel gevallen geen recht op opvang en bijstand. Daardoor raken velen 
van hen in de verloedering. Ook het terugkeerbeleid is niet op orde. Grote groepen vreemdelingen, 
die zijn uitgeprocedeerd, keren niet terug. Velen van hen worden nog altijd opgepakt en in detentie 
gezet - vaak meerdere keren - om vervolgens onverricht terzake weer op straat te worden gezet 
(“geklinkerd”). Met daarbij vaak het advies zich te wenden tot maatschappelijke en kerkelijke 
instanties voor hulp en bijstand. Vreemdelingen die daadwerkelijk willen meewerken aan terugkeer, 
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blijken heel vaak niet te kunnen terugkeren om redenen buiten hun verantwoordelijkheid. Dat leidt 
tot mensonwaardige situaties lokaal en tot voortdurende spanningen tussen gemeenten en Rijk.     
Eind november 2016 mislukten de onderhandelingen tussen het Rijk en de VNG over een definitieve, 
landelijke BBB(B)(Bed-Bad-Brood-Begeleiding)-regeling. Dat gaf de gemeenten  
de ruimte als lokale overheden zelf de verantwoordelijkheid te nemen en zelf vorm en inhoud te 
geven aan lokale BBB(B)-regelingen. Gelukkig pakte een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, 
die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk op. De zo ontstane ruimte gaf mogelijkheden en 
creativiteit voor anders en beter. En dan vanuit de kennis en ervaring van gemeenten en lokale 
hulporganisaties en een direct contact met de mensen zelf. Het regeerakkoord van eind 2017 kondigt 
de komst aan van zgn. LVV’s: Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen. Politiek Den Haag koerst 
opnieuw op een landelijke regeling, uit te voeren met rijksgeld (geheel of gedeeltelijk). Omdat de 
afgelopen jaren zeer slechte ervaringen zijn opgedaan met regelingen die vooral bedacht zijn op de 
Haagse tekentafels, is men nu bereid gemeenten een zekere de ruimte te geven met experimenten. 
Daarbij wordt  de uitvoering veel meer dan tot nu toe overgelaten aan gemeenten en lokale 
hulporganisaties. Dat is op zichzelf een stap vooruit. Of het werkelijk gaat werken, zal afhangen van 
een aantal vragen. Hoeveel daadwerkelijke verantwoordelijkheid en speelruimte komt bij de 
gemeenten te liggen ? Hoe worden lokale hulporganisaties als de OMZO in het geheel worden 
betrokken ? Zijn zij partner in een vrije samenwerking of uitvoerder van het overheidsbeleid ? Wordt 
de regeling vooral een vertrekregeling ? Of is inderdaad sprake - zoals wordt aangegeven - van een 
poging systematisch te werken vanuit het perspectief van de vreemdeling ? Gaat het dus, naast 
terugkeer als mogelijk perspectief, ook om mogelijkheden voor verblijf of voor alles wat er maar 
mogelijk is tussen vertrek en verblijf, op het moment dat dat het belang van de vreemdeling dient ? 
Duidelijk moge zijn, dat veel hulporganisaties, waaronder de OMZO, tot een de facto-vertrekregeling 
niet bereid zijn. Onze loyaliteit ligt eerst en vooral bij de mensen in kwestie. Niet bij de overheid of 
haar beleid. 
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Het gemeentelijk beleid 
Er leven in en om Rotterdam nog altijd tussen de 10.000 en 15.000 mensen zonder verblijfspapieren 
in Rotterdam. Het is deze mensen in Nederland verboden te werken voor de kost. Het wordt hen 
daarmee onmogelijk gemaakt zelf te voorzien in hun levensonderhoud en bestaan. Ongeveer 90% 
van hen overleeft in Nederland via los-vastbanen aan de onderkant of in de marge van de 
arbeidsmarkt en heeft huisvesting via familie en/of vrienden. Ongeveer 10% van hen komt korter of 
langer in de problemen en zoekt heil bij de OMZO en in de Pauluskerk. In de loop van 2016 werd de 
penitentiaire inrichting Zestienhoven weer omgevormd tot detentiecentrum Zestienhoven. Ook dat 
gegeven speelt in deze cijfers een rol van belang. Het verklaart het blijvend hoge aantal mensen dat 
een beroep doet op hulpverlening door de OMZO.   
Gelukkig bleek de gemeente Rotterdam eind 2016 bereid de toen voorlopige, landelijke BBB(B)-
regeling voorlopig voort te zetten, maar dan voor eigen rekening en verantwoording. Onder die 
voorlopige regeling werden zo’n 110 van de meest kwetsbare mensen opgevangen. Een kwart 
daarvan verbleef ook in 2018 in de Pauluskerk. Vanaf eind 2017 kreeg een nieuwe, aangescherpte 
Rotterdamse BBB-regeling vorm en inhoud, in nauwe samenwerking met de belangrijkste 
hulporganisaties in de stad. Daaronder ook de Pauluskerk/OMZO. Kern van die regeling is, dat de 
situatie van alle aan de regeling deelnemende vreemdelingen steeds opnieuw door de overheid 
onder de loep wordt genomen en systematisch bekeken op mogelijkheden voor daadwerkelijke 
stappen richting de toekomst. Uitgangspunt is de menselijke waardigheid van elke vreemdeling. 
Leidend bij alle te zetten stappen is daarom, dat systematisch en stapsgewijs wordt gewerkt aan 
perspectief voor de persoon in kwestie, zowel door de persoon zelf als door de hulporganisaties en 
de gemeente. In wezen geldt maar een voorwaarde: er wordt daadwerkelijke en concrete 
vooruitgang geboekt in het realiseren van het perspectief en de realisatie ervan wordt ook ten einde 
doorgevoerd. Het kan dan gaan om verblijf, om terugkeer of om alle mogelijkheden daartussen. De 
OMZO heeft het afgelopen jaar constructief meegewerkt aan de totstandkoming van deze regeling. 
Het zou inderdaad een stap vooruit zijn, als een dergelijke opzet daadwerkelijk mogelijkheden zou 
bieden om mensen uit de jarenlange negatieve spiraal te helpen en weer stappen te zetten richting 
de opbouw van toekomst en een betekenisvol leven. Het is op dit moment nog de vraag of dat 
inderdaad het geval zal zijn. Als het de facto alleen gaat om een veredelde vertrekregeling acht de 
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OMZO de zaak mislukt. Tot nu toe geven we (concept-)regeling, gemeente en betrokken rijkspartijen, 
het voordeel van de twijfel.  
Voor een kleine groep van aantoonbaar technisch onuitzetbare en aantoonbaar ernstig zieke 
mensen, met name oudere mannen, kende de gemeente Rotterdam tot voor kort nog een aparte 
regeling voor bed, bad, brood en medische zorg in een zeer sobere uitvoering. Daaronder vielen zo’n 
25 mensen. De gemeente wil met de komst van de nieuwe, aangescherpte BBB-regeling de aparte 
status van deze mensen vervallen. Voor de OMZO is essentieel, dat aan deze groep zeer kwetsbare 
mensen vooreerst rust en ruimte wordt gegund, om redenen van humaniteit of schrijnendheid.    
 

 
 
Het maatschappelijk klimaat rond vluchtelingen 
De OMZO constateert, dat de belangstelling voor vluchtelingen in Nederland langzaam toeneemt. 
Onder druk van de nationale en internationale kritiek, de situatie rond de “vluchtkerken” in 
Amsterdam en Den Haag, de acties van vluchtelingen zelf en publiekscampagnes als die van 
Pauluskerk Vluchtelingenwerk (OMZO). Heel langzaam begint een deel van de publieke opinie te 
kantelen en gaan voorzichtig de gedachten in maatschappij en de politiek, met name op het lokale 
niveau, een andere, humaner kant op. Tegelijk bestaat er onder veel mensen in Nederland nog altijd 
een manier van denken, waarbij vluchtelingen vooral geassocieerd worden met problemen en 
misstanden. Dat maakt het in de komende jaren des te meer noodzakelijk opinie en media voor het 
thema te interesseren en te mobiliseren. Daar waar de vluchtelingen zelf of OMZO het verhaal doen 
van de situatie waarin zij verkeren en dus het probleem een menselijke gezicht krijgt, ontstaat er in 
veel gevallen begrip en ondersteuning. Dat blijkt steeds weer. Dat was destijds ook de basis voor de 
“Bed-Bad-Brood”-campagne vanuit de Pauluskerk destijds in 2012/2013. Dat was ook duidelijk te 
merken op de Wereldvluchtelingendag, die op 21 juni van dit jaar op en rond het Schouwburgplein 
werd georganiseerd door de Pauluskerk/OMZO en Theater Rotterdam en Formaat. Daar liggen voor 
de mensen in kwestie en voor OMZO als hulporganisatie zeker kansen. De OMZO zal de komende 
periode daarom weer meer inzetten op actie en het systematisch veranderen van de publieke opinie 
rond de thematiek van vluchtelingen en ongedocumenteerden.            
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3. Accenten in 2019 - 2021 
Het project steunt mensen zonder verblijfspapieren en dat zonder aanzien des persoons. Het gaat 
om mensen in een vaak uitzichtloze en gedurende meerdere jaren zeer kwetsbare positie, 
persoonlijk, sociaal, maatschappelijk, economisch, moreel en spiritueel. De inzet van het project is 
deze mensen in een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke conditie te brengen en te houden. 
Tegelijk gaat het erom hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen zoveel mogelijk op te bouwen 
door het aanbieden van instrumenten die daaraan kunnen bijdragen: zinvolle dagbesteding en het 
opbouwen en versterken van kennis en vaardigheden. Daarnaast probeert de OMZO eraan bij te 
dragen, dat er structureel wijziging komt in hun vaak rechteloze en kwetsbare positie in Nederland 
en Rotterdam. Helpen is in de ogen van de OMZO niet alleen iemand een vis geven. Helpen is 
daarnaast iemand een hengel geven èn toegang tot de visvijver. 
Tegen de achtergrond van die inzet wil de OMZO in 2019 met name aandacht geven aan de volgende 
punten: 

 het belang en de toekomst van de mensen in kwestie voorop. Door het aanzienlijk verbeteren 
van de kwaliteit van ons maatschappelijk spreekuur.  Daartoe gaan we werken met een 
doelgerichte en systematische aanpak op basis van een persoonlijk plan (maatwerk per 
persoon), het gericht inventariseren en uitnutten van alle juridische mogelijkheden per persoon 
en verbetering van intake en registratie als basis voor de persoonsgerichte aanpak;  

 daarnaast breiden we de mogelijkheden voor ondersteuning bij opleiding, training en/of studie 
in ons pakket uit. Niemand heeft baat bij stilzitten of het hoofd laten hangen. Wat het 
uiteindelijke perspectief ook zal worden, werken aan je toekomst heeft altijd zin; 

 het leveren van een deelbijdrage aan de uitvoering van de nieuwe, aangescherpte BBB(B)-
regeling via een inzet die uitgaat van het perspectief van de betrokken persoon 
(ongedocumenteerde);  

 het uitvoeren van een gezamenlijke pilot met gemeente Rotterdam en rijksdiensten IND en 
DT&V. Doel: zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen de huidige wettelijke kaders voor 
perspectief voor die groep mensen die hier al jaren is en voor wie tot nu toe geen 
mogelijkheden zijn gevonden; 

 het veranderen van de publieke kijk op mensen zonder verblijfspapieren als basis  voor een 
substantiële verandering van het vreemdelingenbeleid en de uitvoering daarvan; 

 het daartoe onder meer organiseren van een stadsbrede Wereldvluchtelingendag in Rotterdam 
en omgeving op de 21e juni van een jaar, samen met een aantal partners in de stad.            

 
4. Activiteiten 2019 - 2021 
Het project geeft hulp, zorg, opvang en bijstand aan mensen zonder verblijfsgunning door de 
volgende activiteiten: 
 

1. het geven van financiële ondersteuning voor levensonderhoud; 
2. het adviseren en ondersteunen bij juridische bijstand; 
3. het adviseren en bemiddelen omtrent terugkeer; 
4. het geven van medische, tandheelkundige en mondhygiënische  zorg; 
5. het zorgen voor tijdelijk onderdak en tijdelijke huisvesting; 
6. het behartigen van de belangen van deze groep kwetsbare mensen en  
 beïnvloeden van lokale en landelijke politiek; 

7. het geven van taallessen (Nederlands, Engels, Spaans), op verschillende niveaus; 

8. het bieden van mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding en bouwen aan  
 persoonlijke waardigheid; 

9. het bieden van mogelijkheden voor studie en/of vervolgopleiding en/of zinvolle  
 arbeid;  

10. het organiseren van moeder-kind-activiteiten met als doel integratie en het zoveel  
 mogelijk doorbreken van het sociale isolement, waarin zij vaak verkeren. 
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Ad 1, 2 en 3 
Basisvoorwaarden voor het bestaan, daarom gaat het bij deze drie activiteiten. Het aantal 
vluchtelingen dat een beroep doet op de hulpverlening/activiteiten van OMZO bleef ook in 2017 
onverminderd hoog. Belangrijkste redenen daarvoor zijn het vreemdelingenbeleid in Nederland zelf 
en het steeds verder aanscherpen daarvan (zie ook onder paragraaf 2), het tussen 2016 en 2018 
wegvallen van de landelijke BBB-regeling en het weer opnieuw inrichten van het detentie-centrum 
Zestienhoven. Het gaat bij activiteit 1 om maatschappelijk werk voor ongedocumenteerden en het 
verlenen van hulp in de vorm van ondersteuning bij levensonderhoud. Daarnaast om begeleiding bij 
juridische bijstand (activiteit 2). Naast het realiseren van verblijf of een buitenschuld-verklaring kan 
het daarbij ook gaan om terugkeer naar het land van herkomst, maar dan “met opgeheven hoofd” 
(activiteit 3). Deze drie activiteiten betreffen steeds kwetsbaarder mensen, die steeds langer in 
Nederland (moeten) blijven, zonder adequate middelen van bestaan. Om al deze redenen zal in 2019 
de kwaliteit en de effectiviteit van het maatschappelijk spreekuur verder worden verbeterd (zie 
verder onder paragraaf 5). Bij deze activiteiten waren tot nu toe een tweetal betaalde krachten (in 
deeltijd) en een aantal vrijwilligers betrokken. In 2019 zullen het aantal betaalde uren en krachten 
worden uitgebreid. Het maatschappelijke spreekuur wordt 3 dagdelen per week gehouden. 
Gemiddeld bezoeken 120 mensen per maand het spreekuur, ongeveer 12 nieuw per maand. Het 
aantal contacten per maand bedraagt gemiddeld 200. De mensen komen van “all over the world”. 
Het gaat bij de OMZO om een in de tijd vlottende groep van zo’n 300 mensen gemiddeld in 
“portefeuille”. 

 
Ad 4 
Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid is essentieel. De medische dienst van de 
Pauluskerk is de grootse praktijk in Nederland voor de mensen van de “straat” en medisch 
onverzekerden. Het gaat om 1e-lijns medische zorg, waarin niet of onvoldoende wordt voorzien door 
de gewone huisarts. Het medische spreekuur ziet ruim 1000 patiënten en verricht rond de 2200 
consulten. Het spreekuur wordt gehouden 4 (werk)dagen per week. De medische dienst ziet mensen 
uit zo’n 82 verschillende landen. Meer vrouwen dan mannen, verdeeld over de verschillende  
leeftijdscategorieën. Er is een lichte toename van mensen boven de 70 jaar. Naast de drie artsen en 
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de twee doktersassistentes zijn aan het spreekuur ook een tandarts en sinds enige tijd ook een 
mondhygiëniste (beiden op vrijwillige basis) verbonden. De tandarts/mondhygiëniste verrichten 
tussen 250 en 300 consulten per jaar. Zij zijn een dagdeel per week beschikbaar. 
Ad 5 
Wie op straat verblijft, komt in een neerwaartse spiraal en kan niet bouwen aan perspectief en 
toekomst. De OMZO huisvest daarom tussen 40 en 60 mensen, met name de meest kwetsbaren, op 
tijdelijke basis in “eigen” panden. Deed de OMZO dit niet, dan zouden zij tot de straat zijn 
veroordeeld. Begeleiding en toezicht in de panden zullen plaats vinden door vrijwillige huismeesters. 
In het kader van de BBB(B)-regeling huisvest de OMZO 24 mensen in de Pauluskerk zelf, vooral jonge 
mannen uit verschillende landen. 
Ad 6 
Humaniteit en waardigheid, die twee waarden terugbrengen in het vreemdelingenbeleid, daarom 
gaat het in de komende jaren, lokaal en landelijk. In de komende periode zal de OMZO daarom 
richting gemeente- en landsbestuur inzetten op het totstandkomen van een humane BBB(B)-
regeling, landelijk en lokaal. Daarnaast zoveel mogelijk op een humaan vreemdelingenbeleid met een 
(hernieuwde) algemene zorgplicht als basis. De OMZO zal dat doen zoveel mogelijk in samenspel met 
andere lokale en landelijke hulporganisaties. Aan deze activiteit zijn geen specifieke kosten 
verbonden. Zij zullen worden verzorgd door predikant/directeur, bestuurders en vrijwilligers OMZO. 
Eind 2017 is de OMZO, samen met de gemeente Rotterdam en IND en DT&V, een pilot vanuit de 
Pauluskerk gestart, begeleid door het Instituut voor Publieke Waarden. Doel van de pilot is te 
onderzoeken of een consequente aanpak en begeleiding vanuit het perspectief van de vreemdeling 
betere resultaten oplevert dan beleid en uitvoeringspraktijk tot nu toe. Daaraan is in 2018 intensief 
gewerkt. In de loop van 2019 zullen de resultaten van de pilot bekend worden gemaakt. Hopelijk 
komen ook daaruit nieuwe mogelijkheden voor de mensen voort. De kosten voor de pilot worden 
betaald door de rijksoverheid. In de loop van 2017 is een plan ontwikkeld voor een humaan 
vreemdelingenbeleid, een project dat we ‘Onvoorwaardelijke Zorgplicht” hebben gedoopt. Het gaat 
om een campagne voor verandering van en voorstellen voor verandering van vooral de uitvoering 
van het vreemdelingenbeleid, gericht op het Nederlandse publiek en met een grote mate van 
betrokkenheid door de mensen zelf. Dat project kon in 2018 helaas nog niet van start gaan, omdat 
het niet lukte een geschikte projectleider te vinden. Doel is nu in 2019 te starten. Voor het project zal 
in 2019 apart geld worden geworven. In de begroting is daarvoor een bedrag gereserveerd van  
€ 20.000,- uit eigen middelen;           
Ad 7 
Taal is een belangrijk instrument voor het maken van perspectief en toekomst. Aan de taallessen 
(Nederlands, Engels, Spaans en Frans) zullen 60 – 80 bezoekers deelnemen, verdeeld over 10 klassen, 
verzorgd door 8 vrijwilligers. Daaraan zijn voor de OMZO geen kosten verbonden. Die worden gedekt 
uit de middelen van de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk;  
Ad 8 
Zinvolle dagbesteding en waardigheid zijn hier de kernwoorden. Hieraan zal in 2019 en daarna 
binnen het geheel van de Pauluskerk worden vormgegeven via het project “Pauluskerk Kunst & 
Cultuur” en het project “Zinvolle Dagbesteding en Bouwen aan Waardigheid”. Het gaat om grote 
aantallen deelnemers, variërend per activiteit van 10 tot 150. Daaronder ook grote aantallen mensen 
zonder verblijfspapieren. 
Ad 9 
Het bieden van mogelijkheden voor studie en/of vervolgopleiding en/of zinvolle arbeid.   Studie en 
opleiding zijn onontbeerlijke bouwstenen voor het bouwen van een menswaardige toekomst. Steeds 
meer wil een aantal van onze mensen actief werken aan zijn of haar toekomst. Of die nu verblijf is of 
terugkeer, dat doet er niet toe. Vaak ook gestimuleerd door de dingen die men heeft gedaan en 
ervaren bij de activiteiten binnen “Kunst en Cultuur” en “Zinvolle Dagbesteding”. In het OMZO-
bestuur is besloten daarop veel zwaarder in te zetten dan voorheen. Daarmee geven we mensen ook 
de mogelijkheid voort te bouwen op dat wat zij reeds hebben geleerd en ervaren bij de activiteiten in 
de sfeer van zinvolle dagbesteding en bouwen aan waardigheid. In de begroting hebben daartoe nu 
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met ingang van 2019 ruimte gemaakt om aan die meer van gerechtvaardigde wensen en ambities 
vorm en inhoud te geven; 
Ad 10 
Het bestrijden van eenzaamheid en sociale uitsluiting, het bouwen aan een sociaal netwerk en “er 
even uit zijn”, zijn bij deze activiteit de kernwoorden. Het gaat om aantal uitstappen in 2019, speciaal 
voor ongedocumenteerde moeders en hun kinderen. Daarnaast om een aantal incidentele 
activiteiten in de sfeer van ontmoeting, zinvolle dagbesteding en waardigheid. De organisatie ervan 
ligt in handen van vrijwilligers. De uitvoeringskosten maken deel uit van de begroting. 
 
5. Organisatie van het project 
Het project wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Stichting OMZO. De Stichting 
OMZO maakt voor een deel van haar activiteiten gebruik van de faciliteiten van de Pauluskerk. Het 
vluchtelingenwerk maakt integraal deel uit van het totale werk. Al het werk van de Pauluskerk wordt 
mogelijk gemaakt door zo’n 275 vrijwilligers, een wisselend aantal stagiair(e)s en 20 beroepskrachten 
(deel- en voltijd). Bij de Stichting OMZO zijn daarvan 2 beroepskrachten aangesteld (in deeltijd), 
specifiek voor het vluchtelingenwerk. De 3 artsen en de doktersassistente worden betaald of vergoed 
uit andere bronnen. De tandarts en de mondhygiëniste verrichten hun werkzaamheden om niet. Om 
de kwaliteit van het vluchtelingenspreekuur en van de beleidsbeïnvloeding verder te verbeteren is 
vanaf 2017 een speciaal Cluster Vluchtelingen ingericht, bestaande uit enkele bestuursleden, 
juridische deskundigen en de beide vluchtelingenwerkers. In 2018 is begonnen de manier van 
registratie van de gehouden gesprekken te verbeteren. Doel: verbetering en systematisering van de 
uitvoering van het maatschappelijk spreekuur. Daarnaast het verzamelen van basisfeiten voor 
eventuele veranderingen in het beleid van de OMZO en in het land. Eind 2018 zijn we gestart met het 
vervolg van de verbetering van het functioneren van het spreekuur door het scheiden van de taken 
(intake, een algemeen inloopspreekuur, spreekuur met maatwerk persoon en verbeteren van de 
juridische checks), het uitbreiden van het aantal betaalde uren, het fysiek scheiden van werkplekken, 
invoeren van systematisch en methodisch werken en het veranderen van methode en gedrag, 
inclusief bijbehorende training en opleiding van medewerkers. De kosten van deze verbetering zijn in 
de begroting 2019 opgenomen. 
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6. Verbinding met diaconieën 
Het project wordt van oudsher gesteund, moreel, spiritueel en financieel, door een aantal diaconieën 
in Rotterdam en omgeving en in den lande, incidenteel en meer structureel. Van de zijde van het 
OMZO-bestuur en de Commissie van Bijstand van de Pauluskerk is de laatste jaren veel energie 
gestoken in de opbouw van onderlinge relaties tussen onder meer de OMZO en lokale diaconieën. 
Dit heeft geleid tot een groeiend aantal langdurige relaties en lokale meerjarige projecten, waarbij de 
vluchtelingenproblematiek breed zichtbaar wordt gemaakt en breder draagvlak gecreëerd voor 
hulpverlening en het structureel verbeteren van hun situatie en voor het werk van de OMZO. 
 
7. Middelen 2019 - 2021 
Voor een gedetailleerd overzicht van de financiële middelen, beschikbaar en benodigd voor de jaren 
2019 - 2021, zij verwezen naar de bijgevoegde meerjarenbegroting. 
Daarbij wordt in aanvulling op hetgeen daarover reeds in paragraaf 4 is gezegd het volgende 
opgemerkt: 

 de kwaliteit van de hulpverlening van het vluchtelingenspreekuur wordt verder verbeterd. (zie 
hierboven de paragrafen 3, onder activiteit 1, 2 en 3, en 5). De OMZO betaalt in 2019 een deel 
van de daarmee gemoeide kosten uit eigen middelen (opgebouwde reserve);  

 het begrote bedrag voor bijdragen in levensonderhoud en huisvesting is, na jaren van groei, niet 
verhoogd, maar lager gehouden dan in de jaren hiervoor in verband met de BBB-regeling, die 
geldt voor een deel van de totale groep, die zonder hulpverlening en opvang op straat zouden 
moeten leven. In de begroting is verondersteld, dat een vorm van BBB-regeling de komende 
jaren blijft bestaan. Er is op dit moment helaas geen zicht op of en hoelang dat daadwerkelijk 
het geval zal zijn;  

 aan de inzet van de (betaalde) medewerkers van het medische spreekuur zijn voor de OMZO 
geen kosten verbonden. Wel voor bijzondere medische hulp (bijzondere verrichtingen en 
middelen) en voor tandheelkundige hulp (kosten materialen en hulpmiddelen);   

 de woningbouwcorporaties zijn veel minder dan voorheen bereid woonruimte om niet ter 
beschikking te stellen aan organisaties als de OMZO. De OMZO huurt een viertal panden voor 
tijdelijke huisvesting van vluchtelingen tegen een niet- of een laagcommercieel tarief. Een en 
ander heeft gevolgen voor de uitgaven voor huisvesting en opvang; 

 als bijdrage in de (totale) kosten van het project “Zinvolle Dagbesteding en Bouwen aan 
Waardigheid” is een bedrag van € 10.000,- opgenomen voor 2019 en volgende jaren, met name 
als vergoeding voor vrijwilligers-activiteiten;     

 Als stimulatie en als bijdrage in de kosten van een te volgen studie, vervolgopleiding en/of 
vormen van stage/zinvolle arbeid is met ingang van 2019 een veel hoger bedrag opgenomen in 
de begroting dan voorheen;  

 het OMZO-bestuur heeft besloten tot de uitvoering in 2019 e.v. van het project 
“Onvoorwaardelijk Zorgplicht”. Voor de uitvoering daarvan zal apart geld worden geworven. 
Wel is in de begroting een bedrag van € 20.000,- opgenomen, als startkapitaal;    

 de OMZO-steun aan het lopende project “Rotterdam verwelkomt vluchtelingen’ zal ook in 2018 
worden voortgezet. Daaraan zijn geen aparte kosten verbonden, omdat die steun wordt 
gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers. 

 
Zoals u in de bijgevoegde meerjarenbegroting kunt zien, zoeken wij voor het jaar 2019 bij Stichtingen 
en Fondsen financiële steun voor de activiteiten voor een bedrag van in totaal € 229.450,-. Omdat 
een groot deel van deze kosten reeds is gedekt via de gemaakte meerjarenafspraken betreft de 
feitelijke omvang van ons steunverzoek voor 2019 een bedrag van € 106.117,-.    
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Wij verzoeken u – tegen de achtergrond van wat de OMZO doet en vooral in het belang van de 
mensen om wie het gaat – de Stichting OMZO te willen ondersteunen met een financiële bijdrage 
voor het jaar 2019 (en volgende). En dat algemeen, voor het geheel van de activiteiten, of specifiek, 
voor één van de onder paragraaf 4 genoemde  activiteiten.  
 
Gelet op de voortdurende en forse inspanningen die jaarlijks moeten worden geleverd om de OMZO-
begroting rond te krijgen, verzoek wij u tevens de mogelijkheid van steun van de zijde van uw Fonds 
voor een meerjarige periode serieus in overweging te willen nemen. met een aantal Fondsen is de 
OMZO een dergelijke samenwerking reeds aangegaan. 
 
Een vergelijkbaar verzoek als dit naar u is ook gegaan richting een aantal andere fondsen en 
stichtingen. Een dekkingsplan is bijgevoegd. Wij zijn van harte bereid u van het verloop van de 
toezeggingen van bijdragen op de hoogte te houden en u te informeren in welke mate  andere 
fondsen hebben besloten tot steunverlening.  
 
Over meer of gedetailleerder informatie van onze kant kunt u, desgewenst, beschikken. 
Contactpersoon in dezen is in eerste instantie onze penningmeester: mevrouw drs. H. de Kruijf,  
tel. 010 – 4666722.  
 
Hoogachtend en met een hartelijke groet, 
namens de Stichting OMZO, 
 
 
 
 
ds. D.J. Couvée 
diaconaal predikant/directeur  


