
 
Themabijeenkomst in Twente over Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) 
 
Op 7 december organiseerde Regio Twente samen met OTAV in Enschede een themabijeenkomst 
over AMV, als vervolg op de regionale startbijeenkomst die in februari over dit thema werd 
gehouden. Er waren ruim 30 professionals aanwezig van Twentse gemeenten, jeugdzorginstellingen, 
Nidos, COA en de GGD. De bijeenkomst werd geopend door burgemeester Schouten van Oldenzaal, 
die binnen de regionale Twentse regietafel bestuurlijk portefeuillehouder is op het thema AMV.  
 
De deelnemende professionals hadden vooraf vragen en thema’s aangedragen. Een thema dat elke 
gemeente bezig houdt is de overgang van 18- naar 18+ en alles wat daarbij komt kijken. 
 
Als eerste sprak Jan Murk van Nidos over de twee rollen die Nidos heeft. De basisrol is die van voogd 
van individuele jongeren. Daarnaast heeft Nidos sinds 2016 de rol om kleinschalige opvang voor 
AMV’ers met een verblijfsvergunning te organiseren in gemeenten. In deze rol contracteert Nidos 
jeugdzorginstellingen en zoekt samen met deze instellingen en de gemeente naar geschikte 
opvanglocaties. Beide rollen kennen eigen verantwoordelijkheden en worden door verschillende 
professionals vervuld. Het is belangrijk voor de samenwerking dat gemeenten beide rollen 
herkennen. 
 
Nidos kijkt  terug op een hectisch jaar. Er is gewerkt in het nieuwe opvangmodel met nieuwe 
partners. De opvangbehoefte nam enorm toe en Nidos nam veel nieuwe medewerkers aan. Daarna 
nam de opvangbehoefte weer snel af, wat tot teleurstelling leidde bij enkele gemeenten en 
jeugdzorginstellingen die al voorbereidingen hadden getroffen voor locaties. Nidos herkent de vele 
aanloopproblemen, maar er werd  ook waardering uitgesproken  voor de manier waarop door ieder 
is samengewerkt. Het beeld is dat nu een meer stabiele periode aanbreekt. De instroom van AMV-ers 
is (nu) vrij stabiel, maar blijft natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen elders in de wereld. In de 
komende tijd zal ook met gemeenten in beeld gebracht worden welke kinderen in pleeggezinnen 
verblijven.  
 
Na een korte pauze werd gesproken over de 18-/18+ problematiek. Een aantal gemeenten heeft daar 
al ervaring mee. In januari worden weer veel jongeren 18 jaar. OTAV heeft een stappenplan voor 
overdracht van AMV’ers bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd opgesteld. Daarbij komen 
onderwerpen als vervolghuisvesting, financiële zelfstandigheid, integratie en doorgaande begeleiding 
en scholing aan bod.  
 
Over al deze onderwerpen hebben de professionals van Nidos, Jarabee, Trias en de gemeenten 
praktijkervaringen en –problemen uitgewisseld. Ook zijn voorbeelden gedeeld van de wijze waarop 
dit in andere regio’s is aangepakt (bijvoorbeeld in Doetinchem). Ook werd gesproken over de 
ervaringen met gezinshereniging.  
 
Tot slot werd besproken dat gemeenten ook bij andere kwetsbare doelgroepen (niet AMV) steeds 
meer ervaring opdoen met de overgang 18-/18+. Op termijn kan de  manier van werken met AMV 
daarin ingebed worden. Belangrijk blijft: maatwerk bieden en de jongere aanspreken op de eigen 
kracht.  
 
De gemeente Oldenzaal deelde tenslotte haar ervaringen met  gesprekken met AMV die 18 worden. 
Zij hebben vaak te hoge verwachten over vervolghuisvesting. Het is dan zoeken naar de balans: heel 
helder zijn over wat (on)mogelijk is én de jongeren aanspreken op eigen keuzes en eigen 
verantwoordelijkheid. Een goede tolk is daarbij van cruciaal belang, omdat het de AMV-er heel 
duidelijk moet zijn welke opties er zijn. Het lijkt  dat deze benadering werkt. 
 

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huisvesting-vergunninghouders/praktijk/site-woondiensten-huisvest-minderjarige-vergunninghouders.html


 

Twente kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst, waarbij informatie is gedeeld en waardevolle 

contacten zijn gelegd met de betrokkenen bij de opvang van AMV-ers. Daarnaast heeft men meer 

begrip gekregen voor elkaars positie.  Als gemeenten in andere regio’s interesse hebben in het 

organiseren van een dergelijke bijeenkomst, meld dit dan bij de accountmanager of bij otav@vng.nl.  

De bijeenkomst wordt dan vormgegeven in samenspraak met de deelnemers. 
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