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Introductie COA

• 1 juli 1994 Centraal Orgaan opvang asielzoekers

• Heden om en nabij de 70 locaties; reguliere opvang en noodopvang

• Rol unitmanager en locatiemanager

• Rol Bureau Veiligheid

• Vreemdelingenketen
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Wet COA: taken COA-medewerker
• Opvang van asielzoekers

• Het geven van begeleiding en informatie aan asielzo ekers

• Het leveren van goederen aan asielzoekers

• Het uitbetalen van weekgeld aan asielzoekers

• Het verwerven, beheren en sluiten van opvanglocatie s

• Het handhaven van de veiligheid in de opvanglocatie s

• Uitvoeren van de Regeling verstrekkingen bepaalde c ategorieën vreemdelingen 
(Rvb)
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Veiligheid: hoe doen wij dat?

• Bewoners en medewerkers dragen verantwoordelijkheid  voor het beheer van de 
locaties (rechten en plichtengesprek, huisregels, w oonbeheer, 
bezoekersreglement)

• Ken je bewoner

• Signaleren en melden van afwijkend gedrag. 

• Interveniëren bij spanningen en overtreden huisrege ls. Primaire doel is de-
escaleren en normaliseren 

• Adequaat handelen bij levensbedreigende situaties e n rampen (BHV)

• Samenwerking ketenpartners en andere relevante exte rne partijen
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Veiligheid in gemeenten

• Verschillende soorten opvang (crisisnoodopvang, noo dopvang, 
col, pol, azc, vbl, glo)

• Opvanglocaties in grote en kleine gemeenten; versch illen?

• Rol gemeente m.b.t. veiligheid

• Rol politie

• Rol beveiliging
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Veiligheidsrisico’s mogelijke gebeurtenissen die het  leven (functioneren) van de bewoner ,
medewerker  en/of samenleving in gevaar  kunnen brengen.

• Brand en overige levensbedreigende calamiteiten (BH V)

• Asbest en legionella

• Incidenten van en/of tussen bewoners (incidenten ma nagement lokaal)

• Aanwezigheid opvang ongeschikte bewoners (GADO)

• Agressie op medewerkers gericht (VPT)

• Ongewenst omgangsvormen/ integriteitschendingen

• Suïcidedreiging en honger/dorststaking (KCT)

• Kindermishandeling en huiselijk geweld

• Bewoners zijn/worden slachtoffer van mensenhandel o f mensensmokkel. 

• Bewoners als fraudeurs bij de belastingdienst, tele foonbedrijven e.d. 
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Radicalisering en Jihadisme

• Ervaringen in land van herkomst, tijdens de reis of  tijdens de opvang kunnen 
mensen doen radicaliseren

• Anti westerse, anti democratische sentimenten

• Bezoeken aan de bewoners door ronselaars (Syrië rei zigers)

• Alertheid maar geen paniek

• Bij twijfel bespreken in het team en locatiemanager . Bespreken met lokale 
relevante partijen (denk aan: school). Lokaal melde n bij politie en melding doen 
bij Bureau Veiligheid
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Politieke- en/ of media aandacht

• Realistisch beeld schetsen; rol politiek en media

• Op het moment dat de medewerker, de communicatieadv iseur en/of 
locatiemanager inschatten dat het incident politiek  en/of mediagevoelig kan zijn 
wordt het incident opgeschaald

• Middels de lijn wordt gecommuniceerd tot aan de bes tuursvoorzitter

• Via Bureau Veiligheid wordt de piketdienst van de k leine keten geïnformeerd dat 
het incident speelt. Dit wordt vastgelegd in het GG IB 

• De woordvoerder wordt ingezet voor het bepalen van de communicatiestrategie.
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Opvang in mijn wijk; aandachtspunten en vragen

� Bewonersavonden; hoe gaan we daarmee om en hoe om t e gaan met weerstand?

� Mate van overlast en criminaliteit op opvanglocatie s

� Religieuze en etnische spanningen

� Spanningen m.b.t. seksuele geaardheid

• ………….

• ………….
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VRAGEN?


