
 

 

 

2 maart 2020 

Debat over Jong en ongedocumenteerd 

 

In samenwerking met pakhuis De Zwijger organiseerde de Vrijwilligersacademie en Gianni da Costa 

van de ChristenUnie, een bijeenkomst om in gesprek te gaan over de problemen waar 

ongedocumenteerde jongeren last van hebben. We gaan in gesprek met wethouder Rutger Groot 

Wassink, verschillende experts en vier minderjarige en ongedocumenteerde jongeren.  

De jongeren richtten the Dreamers Amsterdam op en startten een petitie strijd tegen onzichtbaarheid 

waarin zij het recht op een vervolgopleiding, het recht op zorg en rustig wonen en om meer 

zichtbaarheid vragen. Dit waren deze avond dan ook de onderwerpen die aan bod kwamen: onderwijs, 

zorg en huisvesting. De vraag naar hoe de gemeente Amsterdam, en wij allemaal, ervoor kunnen 

zorgen dat deze jongeren weer volledig onderdeel van de stad kunnen worden stond centraal. 

Onderwijs 

Ongedocumenteerde jongeren onder de achttien hebben het recht op onderwijs. Toch zijn er 

moeilijkheden; het is bijvoorbeeld lastig een stageplek te vinden en het is niet mogelijk mee te gaan op 

schoolreisjes. Zodra de jongeren achttien worden verliezen zij het recht op onderwijs en dus de 

mogelijkheid om een vervolgopleiding te gaan volgen. Anne Martien van der Does, kinderombudsman 

van Amsterdam herkent het probleem. 

 

Zorg  

Doordat de jongeren niet in aanmerking komen voor zorgverzekering zijn de kosten voor zorg hoog. 

Toch zijn er mogelijkheden: de arts kan kosten declareren en zo tachtig procent terugkrijgen. Er komt 

wel extra administratie bij kijken. Het is dan afhankelijk van de professional of hij/zij de zorg wil 

verlenen, vertellen Peter Koelewijn, tandarts en Wout Adema, directeur Zorgverzekeraars Nederland 

en Floor Goekoop, arts bij Dokters van de Wereld.  

 

Huisvesting 

Bij de problemen van huisvesting is de pijn het grootst, dat herkent ook Marien de Langen, 

bestuursvoorzitter bij Stadgenoot. Omdat de mensen geen rechten hebben worden zij vaak slachtoffer 

van machtspraktijken en uitbuiting. In kleine kamertjes wonen hele gezinnen voor bizar hoge prijzen 



vertellen de kinderen. Enige vorm van onzekerheid ontbreekt: ze kunnen elk moment het huis uit 

gezet worden.  

 

Oplossingen 

Barbara Oomen, hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten van de Universiteit van Utrecht , ziet 

kansen voor de gemeente Amsterdam om beleid te vormen op basis van internationale 

mensenrechten. Verder wordt duidelijk dat er vaak sprake is van gebrek aan kennis. Bedrijven zijn 

bijvoorbeeld onterecht huiverig stageplekken te bieden aan de ongedocumenteerde jongeren. 

Verspreiding van informatie zou hiervoor hulp bieden. Als laatste is zichtbaarheid erg belangrijk. Veel 

mensen weten niet dat deze problemen speelt. Hier moet iets aan veranderen. En Don Ceder 

fractievoorzitter van de Christen Unie en Rutger Groot Wassink, wethouder in Amsterdam sluiten af de 

jongeren bedanken voor hun verhaal en ze nu beter begrijpen, hopen dat de aanwezige organisaties 

meer de handen ineen gaan slaan en gaan kijken hoe we in Amsterdam een aantal problemen van de 

jongeren aan kunnen pakken. 

 

Kijk naar de bijeenkomst: 

https://academievoorinformelezorg.nl/nl/kennis-delen/kijken 

 

 

 

 

 


