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Conrad Köckert (41 jaar) is opgeleid als socioloog. 

Hij werkt als teammanager bij HVO-Querido in 

Amsterdam en is daar eindverantwoordelijk voor 

de opvang van ongedocumenteerden.

door Max 
Huber 

Portret van Conrad Köckert van HVO Querido, Amsterdam

‘Humanitaire  
ondergrens bieden’

Conrad Köckert: ‘Onze opvang is onderdeel van 

het bed-bad-brood programma van de gemeente 

Amsterdam. Daarvoor werken we samen met een 

breed palet partijen, van de gemeente, de GGD en 

Loket Ongedocumenteerden Amsterdam tot Vluch-

telingenwerk Nederland, ASKV, Amsterdam City 

Rights, Leger des Heils, maar ook Dienst Terugkeer 

& Vertrek en de IND. We werken ook met informe-

le organisaties zoals de Kruispost, De Regenboog 

Groep, Protestantse Diaconie, We Are Here, Dokters 

van de Wereld en het Rode Kruis. 

De gemeente is dit jaar met een nieuw beleidsplan 

begonnen – 24 uurs opvang ongedocumenteerden 

– waarin de meeste partijen met elkaar samenwer-

ken. Dat gaat met de één goed, omdat we al lang 

samenwerken, en met de ander is het nog even 

wennen. 

Momenteel vangen wij mensen op in drie locaties 

met 75, 106 en 150 bewoners, 331 in totaal. 

Daarvan is het grootste deel, 70 procent, man, 30 

procent is vrouw. Iedereen is 18+ en alleenstaand, 

er zitten geen kinderen tussen. Mensen die bij ons 

verblijven hebben geen geldige verblijfsdocumen-

ten voor Nederland. 

We onderscheiden drie verschillende groepen: 

mensen van wie het asielverzoek is afgewezen; 

mensen uit “veilige” landen (zoals de VS of Chi-

na); en Dublin-claimanten. De laatste groep betreft 

mensen die te maken hebben met de Dublinver-

ordening, die gaat over de vraag welk EU-land 

verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.’

‘Bewoners zijn vaak al lang zonder status in Neder-

land en dus ook zonder rechten. Ze zijn in eerste 

instantie gevlucht om naar Europa of Nederland te 

komen, met alle gevolgen van dien zoals trauma of 

psychische klachten. Mensen die bij ons verblijven 

hebben geen of weinig geld om in hun levenson-

derhoud te voorzien en geen werk of dagbesteding. 

Medische problemen van mensen zijn niet verze-

kerbaar. Ze zijn eenzaam door taalbarrières, gebrek 

aan werk en erkenning. Veel bewoners hebben geen 

toekomstperspectief en een gevoel van eigenaar-

schap over hun toekomst ontbreekt vaak. Men laat 

dingen over zich heen komen.’
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‘Mijn belangrijkste persoonlijke drijfveer is de 

overtuiging dat elk mens de moeite waard is. Be-

trokkenheid is de essentie van ons werk. Politieke 

standpunten hebben veel invloed bij dit onder-

werp, omdat het polariseert: wat betekent het als 

iemand geen status of geldige papieren heeft, mag 

hij of zij dan hier blijven of niet? Waarom wel en 

waarom niet? Vanuit onze opvang en ons sociaal 

werk kunnen wij in ieder geval bewoners een hu-

manitaire ondergrens bieden wat betreft onderdak, 

voeding en ondersteuning.

Voor verdere ontwikkeling van de opvang en on-

dersteuning van deze groep zijn twee aspecten van 

belang. Het eerste is meer financiële speelruimte, 

want budgetten voor deze doelgroep zijn mini-

maal, omdat de politiek bang is dat het deze men-

sen beter vergaat dan de “eigen” daklozen en dat is 

niet te verkopen aan kiezers. Het tweede aspect is 

kennis over deze groep. Ze zijn vaak onderbelicht 

vanuit sociaal werk perspectief, omdat men er zo 

weinig mee kan, vergeleken met een statushouder 

of ingezetene. Echter zal het immigratievraagstuk 

in de toekomst alleen maar groter worden en daar-

mee ook deze doelgroep.’

‘In de nieuwe beleidsperiode gaan we kijken in 

hoeverre wij onze bewoners meer kunnen mo-

tiveren om eigenaarschap over hun toekomst te 

ontwikkelen, zodat zij minder lang zonder status 

hoeven te leven. We gaan werken met een nieuwe 

aanpak, waarbinnen bewoners in kleine groepen 

meer eigen regie en verantwoordelijkheid krijgen, 

waarmee we hopen dat bewoners hun eigen regie 

over hun toekomst meer ontwikkelen.’ •

Max Huber is als senior-onderzoeker en docent 

verbonden aan het lectoraat Stedelijk sociaal 

werken en de opleiding Social work van de Ho-

geschool van Amsterdam.
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