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Vanaf mijn negende tOt Op 
heden ben ik gekenmerkt dOOr 
twee termen in Nederland. Als 
vluchteling en student. Om 
een Of ander reden heb ik deze 
twee willen uiten in mijn stud-
ies. Mijn hbO-afstudeerfase 
heb ik gelinkt aan studenten. 
Al wilde ik tOen al iets vOOr de 
vluchtelingen dOen. Maar vOOr 
mezelf had ik niet de ervaring 
en kennis Om daar een waardig 
prOject uit te kunnen HALEN.

1.2 FASCINATIE

Nu de vluchtelingencrisis heel erg actueel is en ik aan het eindtraject 
van mijn masters ben begonnen, heb ik het te weten combineren. Ik 
ben niet heel erg met poli  ek bezig maar de vluchtelingen crisis hee   
mijn interesse. Vooral omdat ik hier ervaring mee heb. Door poli  eke, 
fi nanciële of veiligheidsredenen zoeken mensen een plek waar ze een 
betere toekomst hebben. Ik raak verbaasd van de reac  es vanuit Ned-
erland. Ik voel me aangesproken, het doet iets met mij. Ik begrijp de 
reac  es volkomen, maar ik zie het menselijke factor zo snel verdwi-
jnen.

Het gaat om ca. 100 duizend mensen op een bevolking van 17 miljo-
en. Als je het in percentage trekt blijkt dat we het over niets hebben. 
Vele zijn angs  g, onvoorbereid en beschermend. Ook vanuit dit per-
spec  ef moet er gekeken worden. Dat de vluchtelingen naar Neder-
land komen, is ook nieuw voor het Nederlandse volk en niet alleen 
voor de vluchtelingen.

Binnen onze opleiding worden we niet alleen opgeleid tot het mak-
en van interieur voorstellen. Maar juist deze sociaal maatschappelijke 
vraagstukken, juist deze grote gebaren waar we allemaal te maken 
mee hebben. Hierin kan ik een grote rol spelen. In deze opleiding 
zoeken ze heel erg naar onze fascina  e. Wat willen wij neerze  en. 
We worden opgeleid om sociale interac  es te ontwerpen. We creëren 
ook de omgeving en de context eromheen. Hoe zorgen we ervoor dat 
er interac  es plaatsvinden.

Ik heb mijn iden  teit, fascina  e en kennis weten te combineren in 
een project. Hoe kan ik de vluchtelingen en Nederland verweven. 
Hoe benut ik de kennis en waarde van de nieuwe bewoners. Hoe zorg 
ik ervoor dat de nieuwe bewoners niet meer gezien worden als een 
probleem maar meer als kansen. Hoe zorg ik ervoor dat ik een poli-
 ek statement maak maar tegelijk iets neerzet waar iedereen iets aan 

hee  . Waar de vluchtelingen door geïnspireerd raken, de lokale bev-
olking handen ineenslaat en overgaat tot ac  e en de overheden een 
punt ze  en in hun poli  eke agenda.

Ik ben ervan bewust dat de vluchtelingencrisis te groot en complex 
is om, alleen en in één project, op te lossen. Juist de weg ernaar toe 
is essen  eel. Dat kan voor nieuwe inzichten zorgen en misschien wel 
nieuwe samenwerkingen waar wel iets uit voort komt. Mijn externe 
begeleider en een goede vriend, Bengin Dawood, geloo   in het pro-
ces. Hij zegt het volgende “Plant a seed, and the tree wil grow”. Waar 
hij op doelt is een simpele maar eff ec  eve levenswijze; Om een groot 
gebaar te maken, moet je klein beginnen.

Ongeveer VIJFTIEN jaar geleden 
kwam ik als negen jarige jOn-
geTJE Nederland binnen. Ik wist 
tOen nOg niet eens waar het 
geOgrafi sch lag. Ik heb een paar 
keer mijn mOeder en brOers 
erOver hOren praten en zien wi-
jzen. Ondanks dat, kOn het zelf 
niet vinden Op de wereldkaart. 
Het lag ergens in het westen, in 
EurOpa. 

I N L E I D I N G

1.1 INTRODUCTIE

Na 15 jaar, heel veel taallessen verder en enkele diploma’s op zak, 
ben ik toegekomen aan mijn afstudeerfase van mijn master educa  e. 
Voor mij is dit mijn beoogde eindpunt van mijn studie carrière. Na 
mijn mbo en hbo had ik voor ogen om een masterstudie te volgen. 
Het liefst binnen mijn eigen passie namelijk; architectuur. Na 10 jaar 
binnen het domein architectuur te hebben gestudeerd heb ik heel 
wat gedaan en geleerd. Ik heb een visie ontwikkeld en een mening 
gevormd in en over het vak. Nu mag ik dat gaan uiten in een vorm 
van een project. Met mijn achtergrond als ex-vluchteling heb ik extra 
bagage mee. 

Studiegericht ben ik heel erg open en direct. Ik denk dat mensen meer 
aan feedback hebben dat direct en toepasselijk is, dan overal rondjes 
omheen draaien en alsmaar poli  ek correct zijn. Dat verwacht ik ook 
als mensen mij feedback geven. Daartegenover sta ik weer als per-
soon. Daarin ben ik weer wat afgeslotener. Het hee   vooral te maken 
met mijn achtergrond en mijn situa  es (vluchteling, buitenlands, asi-
elzoeker). Het waren geen makkelijke  jden. Al deze dingen hebben 
mij gevormd tot wat ik vandaag ben. Alles hee   invloed gehad.
Wat voor mij 15 jaar geleden mijn omgeving was, is dat voor de nieu-
we vluchtelingen vandaag het geval. Het Nederlandse streng maar 
rechtvaardig beleid lijkt niet veranderd te zijn. In sommige gevallen 
is het juist verergerd. Vluchtelingen komen over de hele wereld naar 
Europa voor een zorgeloos en veilig toekomst. 
De verenigde na  es hebben een kijk, Europa hee   een kijk en Neder-
land hee   een kijk. Iedereen hee   er wel wat over te zeggen. Het gaat 
van wereldwijd tot op buurtniveau. Wel of niet Europees verdeling. 
Wel of niet de vluchtelingen opvangen. Wel of niet de grenzen dicht. 
Wanneer we het meest menselijke beslissingen moeten nemen raken 
de overheden vast in een web van bureaucra  e. Gevolgen hiervan zijn 
dat de organisa  es op wie we het meest vertrouwen in deze situa  es, 
achter raken in eigen verantwoordelijkheden. Ze zijn slachtoff ers van 
hun eigen paradoxen. Als het maar “streng en rechtvaardig” is.

Meeste oplossingen en alterna  even komen voort uit kleine ini  a  -
even. Niet door de overheden of interna  onale organisa  es, maar 
door de “gewone” mensen zelf. Deze mensen zijn niet vastgebonden 
aan allerlei we  en en regels. Zij zien een probleem en kijken wat zij 
ertegen kunnen doen. Daar hoor ik als jonge ontwerper ook tussen. 
Wat kan ik betekenen voor de nieuwe bewoners van Nederland? Welk 
rol ik toe-eigenen 

In mijn afstudeerfase kijk ik vooral naar het beleid. Waar in het beleid 
kan ik iets betekenen als ontwerper en iemand die ervaring in het pro-
ces hee  . Waar kan ik een interven  e doen waardoor er verbeterin-
gen in het beleid ontstaan. Maar ook kijken naar de transi  e tussen 
de lokale bevolking en de nieuwe bewoners. En misschien wel het 
allerbelangrijkste aspect, wat kunnen de nieuwe bewoners zelf doen. 
Hoe zorg ik ervoor dat ze hun waarde behouden en een nieuw besta-
an kunnen creëren. Hun oude iden  teit niet kwijtraken en een nieuwe 
kunnen neerze  en. Hoe kan ik iets betekenen voor de vluchtelingen?



In de dagelijkse praktijk van 
de opvang wonen mensen uit 
de hele wereld in asielzoeker-
scentra, zonder veel invloed 
op hun dagelijks bestaan. 

o n d e r z o e k

3.1 POINTS OF INTEREST

De Azc’s kennen nauwelijks privacy; blijken zeker geen gezonde om-
geving om kinderen in op te voeden. Er is geen gemeenschap, geen 
gezamenlijk ini  a  ef, en nauwelijks ac  viteit of saamhorigheid onder 
bewoners. Vrouwen voelen zich er vaak onveilig en mensen met trau-
ma’s van wat is meegemaakt vinden te vaak geen gepast steun. 

Pijnlijke situa  es komen met enige regelmaat in het nieuws. Er wordt 
hard gewerkt door de mensen die er werken, veel par  culiere organ-
isa  es en hulpverleners. Er wordt veel geïnvesteerd om de misschien 
onbedoelde eff ecten van het model te compenseren. Van onderzoek 
naar wie nu precies slachtoff er is, tot het bedenken van methoden en 
opze  en van (pilot)projecten. 

De opvang van mensen in asielzoekerscentra kost jaarlijks circa 500 
miljoen, 25.000 euro per asielzoeker per jaar. Daar kan je een behoo-
rlijk huis van huren en dan nog een opleiding doen ook. Het leven in 
asielzoekerscentra kenmerkt zich door ‘verplicht vervelen’ en doel-
loosheid, wachten op de uitslag en je aan de regels houden in de tus-
sen  jd die in feite een wachtstand is. 

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers beheert de centra met een 
groot team van programmamanagers, casemanagers en woonbege-
leiders. Personeel en budget dat genoeg zou moeten zijn. Tegelijker  -
jd zijn de mogelijkheden voor de mensen die er gedwongen verblijven 
om hun eigen leven vorm te geven er niet tot nauwelijks. De vraag 
aan asielzoekers die het minst aan hun gesteld wordt, is welk vak ze 
uitoefenden in hun land van herkomst, wat hun talenten zijn en wat 
ze zolang het niet zeker is of ze hier mogen blijven in het asielzoeker-
scentrum en voor de samenleving daar omheen zouden kunnen en 
willen betekenen. 

In 2014 hee   is er een ´ac  veringsvisie en beleid´ ontwikkeld, om-
dat het ook voor hen duidelijk is geworden dat het gedwongen niets 
doen in de wachtkamer van de samenleving vooral schade aan de 
bewoners van centra toebrengt en niet leidt tot een grotere bereid-
heid tot terugkeer als mensen geen bescherming in Nederland vin-
den. 

Er wordt kortom nauwelijks tot geen gebruik gemaakt van de bes-
chikbare talenten en capaciteiten van de mensen die we hebben 
opgeborgen in de asielzoekerscentra. Die worden niet gezien, niet 
gezocht, laat staan verbonden met vragen in de samenleving. En zo 
zijn er in Nederland vele asielzoekerscentra ontstaan, veelal buiten 
steden en dorpen waar mensen leven die niets mogen en kunnen 
betekenen voor de samenleving daar omheen. 

POINTS OF INTEREST

Het onderzoek richt op een aantal punten in het beleid waar veran-
dering mogelijk is. Dat gaat samen met verbetering van de situa  e 
van de vluchtelingen. Deze kunnen plaatsvinden op persoonlijk, ge-
meenschappelijk of landelijk niveau. In fi guur 2 heb ik een aantal 
punten aangekaart. Dit zijn de punten waarin ik mogelijkheden zie. 
Deze verschillen in schalen en invloedniveau. Maar ook in het  jd-
spad van zo een procedure. Een integra  e wens van de Nederlandse 
overheid geldt van begin tot eind. Maar een vluchteling inze  en 
voor de samenleving kan pas na een bepaalde periode. Dat hee   te 
maken met onderzoek vanuit IND.

Om nog duidelijker beeld te krijgen van de punten heb ik deze ge-
toetst aan enkele aspecten die ik belangrijk acht voor het project. In 
fi guur 3 zijn deze aspecten afgebeeld. 

Per punt kijk ik naar waar het mee te maken hee   dat Nederlandse 
asielbeleid is zoals het is. Verder zoek ik nog naar ruimtelijke com-
ponent binnen het beleid. Dat is waar ik iets als ontwerper kan  
betekenen en hoe dat in rela  e staat tot het groterplaatje. Hoe kan 
een ontwerp ingreep invloed hebben op het beleid. Juist ook de 
vraag stellen of het uberhaupt een ontwerp ingreep moet zijn. Als 
het zo is, wat moet het dan zijn. Of kies ik er bewust voor om juist 
geen ruimtelijke uitspraken te doen

FIG. 2: POINTS OF INTEREST
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3.2 HET RUIMTELIJKE COMPONENT

Immigra  e is sinds de jaren ’90 een urgent onderwerp geworden in 
de na  onale en interna  onale poli  ek. Het poli  eke klimaat rond 
dit thema is verhard. Terwijl zorgen om bescherming van de binnen-
landse veiligheid in het debat dominant zijn, blijven de menselijke 
drama’s van vluchtelingen aan de grenzen onderbelicht.

De humane benadering in de opvang zou ruimte moeten maken voor 
datgene wat veerkracht onder bewoners versterkt. Dat vraagt mensen 
te zien in hun volle poten  e en niet alleen als ‘onderdeel van hun asi-
elprocedure’. De verbetering van de huidige situa  e begint met het 
benu  en van de mogelijkheden die er zijn, maar die nu niet op ade-
quate wijze in prak  jk gebracht worden. 

Het inzichtelijk en concreet maken van de mogelijkheden die binnen 
het beleid bestaan, maar ook het faciliteren van samenwerking met 
maatschappelijke partners (taal en onderwijs, werkgevers, buurtor-
ganisa  es en verenigingen, geëngageerde burgers) die zich betrokken 
voelen bij het lot van asielzoekers zouden al kleine stappen van grote 
betekenis kunnen zijn.

Het zijn verzameling van punten waar iedereen zich mee bezig zou 
kunnen houden. Maar als ontwerper zoek ik naar mijn ruimtelijke 
component. Waar in het beleid wil ik iets betekenen. Waar kan ik 
een interven  e doen met het beoogd eff ect. Mijn zoektocht is nu 
vooral gericht vanuit het beleid. Dit zijn individuele punten waar ik 
iets aan zou kunnen doen. Wellicht is het mogelijk om het proces 
om te draaien( FIG 5). In plaats van te kijken naar waar ruimte is 
voor ontwerp dat verbeteringen gaat opleveren, ga ik kijken welke 
verbeteringen een ontwerp kan leveren in het beleid.

Om per punt verbeteringen te gaan ontwerpen is een te grote aan-
pak. Ik wil een ingreep doen dat groot eff ect hee  . Door een inter-
ven  e buiten het beleid te doen, zorg ik ervoor dat er verbeteringen 
optreden bij verschillende punten in het beleid. Door het denkpro-
ces om te draaien ben ik vrij van allerlei we  en en regels binnen 
het asielbeleid. (FIG 6). Het moet iets worden dat voor iedereen is. 
Voor de lokale omgeving en voor de vluchtelingen. Het moet ervoor 
zorgen dat het een mogelijk eff ect creëert waar de poli  ek niet om-
heen kan.

FIG. 4: HET RUIMTELIJKE COMPONENT FIG. 5: VERANDEREN IN BENADERING

FIG. 6: EEN INTERVENTIE BUITEN HET BELEID.



3.4 IDENTITEIT

Als negen jarige jongetje gevlucht uit Pakistan. Dus ik was een “Paki-
stani”. Dat was zo het geval binnen alle Azc’s. Maar buiten deze opvang 
tussen de “Nederlanders” was ik een vluchteling. Mijn eerste klas was 
ik een vluchteling tot en met mijn HBO diploma was ik eigenlijk  ge-
woon een vluchteling. Dat terwijl ik de Nederlandse na  onaliteit heb. 
Ik voel mij geen Pakistani. Maar ook geen Nederlander. Wat is dan 
mijn iden  teit. Wie ben ik. 

Dat is het meest belangrijke aspect van mijn project. Het is waarom ik 
vluchtelingen als afstudeerthema heb gekozen. Om ervoor te zorgen 
dat er iets posi  efs hieruit wordt gehaald. De belangrijkste vraag hier-
bij is, hoe zien de vluchtelingen henzelf?

Wat kunnen deze mensen. Watvoor ambi  es en dromen hebben zij. 
Wat zijn hun kwalifi ca  es en wat zijn hun ervaringen. Kunnen wij deze 
gegevens niet simpelweg gebruiken. Als vluchteling heb je een iden-
 teit die je achterlaat. Maar om je weg te vinden binnen Nederlandse 

samenleving moeten wij helpen om de vluchtelingen een nieuwe 
iden  teit te laten vormen.

Ik ben sinds 2006 bezig binnen bouwkunde. Ik heb MBO afgerond 
daarn HBO afgerond. Tussendoor ben ik naar Italië geweest en één 
jaar Academie van Bouwkunst gevolgd. Nu ben ik bezig met het afron-
den van mijn Masters. Mijn iden  teit heb ik gevonden. Ik ben een 
ontwerper. Geen Pakistani en ook geen Nederlander. Het hee   mij 10 
jaar geduurd te staan waar ik nu ben. Maar ik ben 26, bijna een ar-
chitect. Ik heb een eigen onderneming en draai volledig mee met het 
Nederlandse samenleving. Ik lever mijn eigen bijdrage.

Dat is wat ik ook wil voor de nieuwe bewoners van Nederland. Hoe 
zorgen wij ervoor dat zij hun oude iden  teit niet kwijtraken maar 
tegelijk ook een nieuwe kunnen vormen. Dit allemaal om hun deel te 
laten maken van Nederland. 

Dit aspect is volgens mij de oplossing. Of ik wil heel graag dat dit de 
oplossing is. Omdat dit het meest interessante is voor alle betrok-
kenen.  Wij moeten de vluchtelingen ook zelf aan deze uitdagingen 
laten werken. Wat kunnen de vluchtelingen zelf eraan doen.

Met dit project wil ik voor de vluchtelingen een identeit creëren. Iets 
waar ze hun kennis kunnen toepassen. Ervaringen kunnen delen. 
Maar ook iets nieuws kunnen leren. Het is makkelijk gezegd, maar 
wat is deze identeit dan?

Om inzicht te krijgen of zelfs antwoorden te vinden moet het laag 
voor laag aangepakt worden. Dat heb ik ook zo aangepakt. De waarde  
van de vluchtelingen gecombineerd met de behoe  e vanuit de om-
geving kunnen typologien gaan opleveren(FIG 8).

Deze typologieen heb ik onderverdeeld in thema’s(FIG 9). Deze the-
ma’s zijn opgesteld door vluchtelingen te interviewen maar ook door 
te kijken naar omgevingspsychologie. Hoe krijg je als mens controle 
over je eigen leven. Wat zeer belangrijk is om een eigen iden  teit te 
kunnen vormen.

De thema’s hebben drie onderliggende gedachten.

Ontwikkeling: Dat is vooral voor de vluchteling zelf. Om een iden-
 teit te kunnen vormen en een bijdrage te kunnen leveren aan de 

samenleving is het essen  eel dat eigen waardigheid wordt benut 
maar ook ontwikkeld. Nieuwe mensen leren kennen, kennis en er-
varingen delen en accepteren van diversiteit. Maar ook persoonlijke 
ontwikkelingen zoals een taal of vak. Door dit te s  muleren zal er 
waardigheid ontstaan in deze groep. Zo krijgen zij ook het idee dat 
ze deel uit maken van Nederland en een onmisbare  bijdrage lev-
eren.

Draagvlak: Door de vluchtelingen een iden  teit te geven, hun 
verhaal te laten vertellen, kan je ervoor zorgen dat je verbonden 
voelt met je medemens. Dat gegeven is belangrijk om draagvlak te 
creëren. Iedereen staat klaar om de vluchtelingen te helpen nu het 
draagvlak nog. Het zijn allemaal mensen zoals jij en ik. Met wensen 
en dromen. Kennis en ervaringen. Kwalifi ca  es en diploma’s. Dit 
moet uitgebeeld worden om connec  es te maken.

Cohesie: Uiteindelijk gaat het om samen doen. Samen iets neer-
ze  en. Dat voor de vluchteling is maar ook voor de omgeving. Plek-
ken creëren waar iedereen mag zijn en dat er gedeeld mag worden. 
Waar het menselijk aspect weer terug komt. 

FIG. 8: OMGEVING + WAARDE = OPLOSSING FIG. 9: THEMA’S



O N T W E R P
OM INVLOED TE HEBBEN OP POL-
ITIEKE STANDPUNTEN ZAL ER OP 
EEN KLEINE SCHAAL INTERVENTIES 
MOETEN PLAATSVINDEN. een klein 
gebaar kan zORGEN VOOR EEN 
GROOT EFFECT.

4.1 STRATEGIE ALS IDENTITEIT

De iden  teit heb ik vormgegeven als een strategie. Bijna een merk, 
een organisa  e die de waarde van de vluchtelingen benut. Maar ook 
kijkt wat er in de omgeving nodig is of gaat werken. 

Bound verbindt de drie onderdelen met elkaar. Het houdt rekening 
met wat een vluchteling kan en of wilt kunnen.    We moeten Neder-
landse vluchtelingen gaan zien als een permanente economie(kansen) 
en moeten samen met betrokken par  jen(ondertussenonderweg, 
refugeecompany, refugeerepublic) een (social) enterprise oprichten, 
die een maatschappelijk rendement nastree   en verschillende inves-
teringen doet: ‘Bound, moet een plek  worden waar de vluchtelingen 
en niet-vluchtelingen elkaar ontmoeten’.  Binnen of buiten een AZC.

Deze strategie brengt alles onder een noemer. Dat zorgt voor over-
zichtelijkheid. Door deze één naam te geven zorgt dat voor impact. 
Maar ook voor de vluchtelingen is informa  e makkelijk te vinden en 
zijn er geen verschillende organisa  es. Dat maakt het ook voor de 
buitenwereld behapbaarder. Ook zorgt dit voor dat er een collec  -
eve organisa  e is die zich inzet voor de vluchtelingen. Uiteindelijk is 
het doel van alle organisa  e hetzelfde namelijk, snellere integra  e, 
betere toekomst en relevante bezigheden.

De Kweekschool is een onderdeel van de strategie. In dit geval zou 
je de Kweekschool, BoundArts kunnen noemen. Het is een van de 
mogelijk onderdelen van deze strategie. Maar de Kweekschool hee   
een essen  ële waarde. Dit wordt het func  onerend onderdeel van 

de strategie en de mensen(kunstenaars) die zich verbinden aan de 
Kweekschool worden vertegenwoordiger van Bound.

Bound kan een digitale strategie zijn maar de Kweekschool zorgt er-
voor dat er een fysieke plek is. Dat is ook wat het wordt. Het wordt 
een digitale pla  orm met informa  e. Waar kan ik terecht als ik een 
idee heb? Waar kan ik informa  e krijgen als ik een bedrijf wil start-
en? Hoe moet ik dat doen? Ik ben een so  ware engineer en ik wil 
mijn talenten inze  en of ontwikkelen. Ik wil graag nieuwe dingen 
leren. Al deze vragen komen samen bij Bound. Op een website kan 
je informa  e vinden en verschillende loca  es van de verschillende 
onderdelen. Het hee   verder een registra  e systeem om inzicht te 
krijgen in kwalifi ca  es en talenten.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat bij elke opvangloca  e plek wordt 
gemaakt voor Bound. Dit kan een BoundRestaurant zijn, een Bound-
Cra   of een BoundArts. Ook voor samenwerkingen met locale on-
dernemers kan men naar Bound. 

Een strategie met een open uitstraling, meerdere onderdelen, op 
een steenworp van het nieuwe azc of in een azc zelf. Iedereen is er 
welkom. Achter de bar van het café-restaurant werken jongeren uit 
het AZC. Je kan er je overhemden afgeven om gestreken te worden. 
Er is een kapper, een pedicure en een visagiste. Je kan er schaken 
of tric-trac spelen. Er is een werkplaats/atelier. Mensen werken er 
in de meest uiteenlopende ambachten: sjaals en tassen stempelen, 
tapijtknopen, zeep maken, nieuwe kleren ontwerpen van afgedankt 
materiaal. Er is zelfs een theaterzaal, met podium, licht en geluid. 
Ook zijn fl exwerkplekken en kantoorruimtes.

Het zou bijna een branding strategie kunnen zijn. Uiteindelijke be-
doeling is wel vergroten van de naamsbekendheid. Iedereen moet 
weten wat “Bound” is. De lokale mensen moeten onderscheid kun-
nen maken tussen een “gewone” kapperszaak en een “BoundBar-
ber”. Veel mensen kunnen om diverse redenen niets betekenen 
voor de vluchtelingen. Maar via deze strategie maak je het ook voor 
deze mensen mogelijk om iet te betekenen.

FIG. 11: BOUND ALS STRATEGIE

bound



IDENTITEIT VOOR ALLE BEWONERS HERKENBAARHEID

BOUNDDDDDDDDDDDDDDDDD

Diversity Unity

bound boundrestaurantrestaurant ndboun craftcraft

boundartsarts

BOUNDRESTAURANT

VERBINDING

STUDIO / WERKPLEKKEN

KEUKEN

STUDIO

STUDIO

STUDIO

DIVERSITEIT EN EENHEID

INDIVIDU EN GROEP

STRATEGIE EN PILOT

GESCHEIDEN EN VERBONDEN

VERSCHILLEND EN HETZELFDE

BOUND EN BOUNDARTS

ATELIERS EN ROUTE

OBJECT EN ONDERDEEL

Een individu moet zichzelf kunnen uiten en 
ook een onderdeel zijn van een groep.

bound boundartsarts
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uitgevoerd. Één willekeurig onderdeel van de 
meubels moet zwart zijn. Dit weergee   de 
tweedeling.
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DE KWEEKSCHOOL NEEMT EEN BE-
LANGRIJKE PLEK IN HET STEDELI-
JK WEEFSEL VAN AMSTERDAM. HET 
WORDT EEN ONDERDEEL VAN HET 
PUBLIEKE ROUTE. DE KUNSTENAARS 
IN DE KWEEKSCHOOL ZIJN VOOR-
LOPERS VAN DIT PLAN.

5.1 MICRO AANPAK

De Kweekschool is onderdeel van het stedelijk weefsel van Amster-
dam. Het hee   een stedelijke karakter. Er komen vele mensen langs 
het gebouw. Te voet, eigen vervoer of openbaar vervoer. Deze drukte 
kan gebruikt worden om de pilot zichtbaarheid te bieden. Dat kan in 
het voordeel werken. Mensen in de stad zien dan dit gebouw als pub-
liek domein.

Als dat bereikt kan worden, zal het een onderdeel worden van de 
openbare ruimte. Dit wordt een “zij-route” van een publieke route. 
Ook hier zi  en kansen. Om deze strategie in de markt te ze  en zullen 
er slimme samenwerkingen aangegaan moeten worden. Daarbij moet  
BoundArts ook iets meer geven dan “ateliers van vluchtelingen”. Om 
het ontwerp “cool” te maken, heb ik RefugeeRepublic benaderd als 
partner. Zij hebben voor een virtuele documentaire vele prijzen ge-
wonnen en publiek bereikt. Om daar gebruik van te kunnen maken 
noem ik de route door de Kweekschool “RefugeeRepublic Live”. De 
route door het gebouw wordt gecombineerd met eten , verhalen van 
vluchtelingen en de vluchtelingen zelf. Om dit completer te maken on-
twerp ik een programma eromheen. Het wordt een “Eat to Meet 2.0”.

Doordat er belangstelling komt voor zoiets in de stad kunnen de 
vluchtelingen ook hun verhalen kwijt. Ze netwerken voor hun eigen 
toekomst en leveren bijdrage aan de samenleving. Het wordt niet al-
leen maar een werkplaats, maar je creëert er ook sociale ruimte. Hier 
kunnen de vluchtelingen samen met de lokale mensen samen komen 
en vinden er ontmoe  ngen plaats. De vluchtelingen kunnen manie-
ren zoeken om er ook iets fi nancieels uit te kunnen halen. Dat maakt 
de Kweekschool ook een commerciële ruimte.

Niet iedereen mag werken en geld verdienen. Hier kunnen ze samen 
naar nieuwe verdienmodellen zoeken. Zij worden worden verant-
woordelijk voor de Kweekschool. Zij organiseren exposi  es en zorgen 
dat ze in beeld blijven. Dat doen de kunstenaars met elkaar en hopeli-
jk met de nieuwe connec  es die ze maken door middel van de Kweek-
school. Mensen die niet mogen werken, of geen verbijfsvergunning 
hebben kunnen hier alsnog komen om bezig te zijn. Je zou hier ver-
schillende soorten kunstvormen kunnen oefenen. Maar ook je taal 
verbeteren doordat je in contact blij   met de buitenwereld.

In een stedelijke omgeving is het makkelijker om dit soort concepten 
werkend te krijgen. Het zelfde concept zou niet werken in Stadska-
naal of Winschoten. Daarom moet er gekeken worden naar vraag en 
aanbod vanuit de omgeving. In de bovenstaande plekken zou een 
BoundRestaurant of een BoundBarber prima kunnen func  oneren.

Het is belangrijk dat de vluchtelingen in s  mulerende omgevingen 
bevinden. Dit helpt met eigen ontplooiing en iden  teitsvorming. 
Waarom zouden mensen toestemming moeten nodig hebben op zich 
te ontwikkelen. Door iemand “ een toestemming” te geven zorg je 
ervoor dat je in een posi  e van gezag of controle bent en dat is niet 
de gelijkheid waar we opzoek naar zijn. Het is vrijwel onmogelijk om 
directe invloed te hebben op de poli  eke agenda, maar laat een indi-
vidu controle op zijn eigen leven nemen. Zo een individu kan een rol 
spelen in posi  ef beïnvloeden van een gemeenschap. Dit kan op zijn 
beurt er weer voor zorgen dat de poli  ek hier niet eromheen kan. 

a m b i t i e
OM INVLOED TE HEBBEN OP POLI-
TIEKE STANDPUNTEN Zullen ER OP 
EEN KLEINE SCHAAL INTERVENTIES 
MOETEN PLAATSVINDEN. een klein 
gebaar kan zORGEN VOOR EEN 
GROOT EFFECT.

5.2 MACRO RESEARCH

Een groot onderzoek gee   niet perse een oplossing. Waar het wel 
voor zorgt is een ruggengraat. Een dieper kijk op de thema. Hoe kan 
een micro aanpak invloed hebben op een groter geheel.

Het gaat alleen werken als er verschillende kleine ini  a  even samen 
komen tot één groot geheel. Als voorbeeld neem ik nu mijn strategie 
“BoundRefugees”. Deze is gericht op ontwikkeling van vluchtelingen 
en vraag vanuit de lokale omgeving. Het is geen concept dat overal 
hetzelfde is. Het veranderd elke keer. Maar het hee   wel één iden  te-
it en één gezicht. De strategie hee   weer eigen subonderderdelen. De 
Kweekschool is bijvoorbeeld “BoundArts”. Omdat de omgeving en de 
situa  e hierom vraagt. Maar een azc in Houthavens van Amsterdam 
vraagt weer om iets anders. Weer een ander azc in Stadskanaal hee   
andere behoe  en.

Op 1 april 2016 is er in 99 van 390 Nederlandse gemeenten een 
asielopvang geves  gd. De meeste loca  es (59) zijn reguliere azc’s. 
Sommige gemeenten bieden ruimte aan meer opvangloca  es, bijvo-
orbeeld een azc én een noodopvang. Stel je voor dat er in elke opvan-
gloca  e een “BoundRefugees” onderdeel aanwezig is. Het kan een 
BoundArts zijn, het kan een BoundCra   zijn of een BoundRestaurant. 
Dat ligt aan de omgeving, maar samen vormen ze een eenheid. Daar-
door is het eff ect vele malen groter. 

We nemen Amsterdam en de Kweekschool als voorbeeld. BoundArts 
in de Kweekschool moet een pilot zijn. Een prak  jkvoorbeeld voor 
deze strategie. Deze aanpak is klein, maar de resultaten en bevindin-
gen kunnen wij delen. Met het grote research ernaast wordt dit een 
generieke strategie dat loca  e specifi ek kijkt naar vraag en aanbod. 

Door deze strategie toe te passen binnen Nederland op alle opvanglo-
ca  es zorg je voor verandering. Als de omgeving ziet dat zo een azc 
niet alleen maar mensen met zich meebrengt, maar ook veel mogeli-
jkheden en kruisbestuivingen, zorg je voor draagvlak. Zo worden azc’s 
niet meer gezien als een probleem maar meer als kansen. In plaats 
van dat mensen weerstand gaan bieden, zullen zij handen ineenslaan 
om ervoor te zorgen dat er een azc in hun omgeving komt. Je zorgt 
voor accepta  e van een azc en vluchtelingen binnen een stad of dorp. 
Dat is al een verbetering op zich. Maar als dit op een na  onaal niveau 
geïntegreerd wordt kan het zijn dat de poli  ek het asielbeleid veran-
derd.

Hierbij kan Nederland een voorloper worden binnen Europa. Wellicht 
zelfs op een interna  onaal vlak. Zoals de Kweekschool een micro aan-
pak is voor Nederland, kan Nederland een micro aanpak worden voor 
de vluchtelingen problema  ek wereldwijd gezien.

BOUNDLOCATIES IN ALLE OPVANGLOCATIES

bound



OM INVLOED TE HEBBEN OP  de POL-
ITIEKE STANDPUNTEN Zullen ER OP 
bOTTOM UP NIVEAU INTERVENTIES 
MOETEN PLAATSVINDEN. een klein 
gebaar kan zORGEN VOOR EEN 
GROOT EFFECT.

S L O T

Er zijn meer dan een miljoen mensen naar Europa gevlucht en de reac-
 e, het antwoord hierop is zeer bedroevend geweest. Er zijn gewoon 

teveel tegenstrijdigheden. De mensheid treurt om een levenloos li-
chaam van een kind maar sindsdien zijn er meer dan 200 kinderen 
verdronken. Wij hebben interna  onale verdragen die erkennen dat 
vluchtelingencrisis een gedeelde verantwoordelijkheid is, and toch 
neemt een land als Lebanon meer vluchtelingen op dan heel Europa 
samen. We hebben een tekort aan arbeidskrachten, en toch sluiten 
wij mensen uit die aan onze economische en demografi sche behoe  -
en kunnen voldoen. We verkondigen onze liberale waarden in tegen-
stelling tot de fundamentalis  sche Islam, en toch hebben we een re-
pressieve beleid dat kinderen scheidt van hun families en in beslag 
nemen van eigendom van vluchtelingen.

Hoe kan het zijn dat wij een dergelijke onmenselijke reac  e op een 
humanitaire crisis hebben aangenomen. Het is niet omdat de mensen 
het niets schelen. Het is omdat onze poli  ek gebrek hee   aan een 
visie. Een visie op hoe aan te passen aan een interna  onaal systeem 
van vluchtelingen die 50 jaar geleden is bedacht. De twee vragen die 
ik heb gesteld zijn ; Waarom werkt het huidig systeem niet? 
Wat kunnen wij eraan doen om het op te lossen?

Over de hele wereld, presenteren we de vluchtelingen met een bijna 
onmogelijke keuze tussen drie op  es; tenten, stedelijke armoede en 
gevaarlijke reizen. Voor de vluchtelingen zijn deze keuze de wereldwi-
jde vluchtelingenregeling. 

De reden waarom we deze op  es beperken is omdat we denken dat 
dat de enige beschikbare op  es zijn voor de vluchtelingen.

Dat poli  ek met een oplossing komt voor de vluchtelingen is te op  -
mis  sch. Zij zijn te druk bezig om interna  onaal te laten zien dat iets 
bijdragen aan de vluchtelingenproblema  ek. Ondertussen worden de 
kansen genegeerd. Het kan ook niet anders. De poli  ek loopt vast in 
zijn eigen bureaucra  e en verantwoordelijkheden. 

Poli  ek omlijst het als een niet rendabele kwes  e. Als er voordelen 
worden geven aan vluchtelingen, de kosten hiervoor  bij de lokale 
burgers worden opgelegd. We hebben de neiging om een collec  -
eve veronderstelling  te maken dat vluchtelingen een onvermijdelijke 
lastpost zijn voor de samenleving. Maar dat hoe   niet zo te zijn. Zij 
kunnen bijdragen. Wat ik wil beweren is, zijn er manieren waarop we 
die keuze set kunnen uitbreiden en dat iedereen daarvan kan prof-
iteren. De gastlanden en gemeenschappen. Onze samenlevingen en 
vluchtelingen zelf.

Deze poli  eke gedachtegoed is ingebed binen de samenleving. Het 
belemmert in vele opzichten. Langzaam maar zeker wordt het zicht-
baar dat poli  ek ook opzoek is naar oplossingen voor deze uitdagin-
gen. Ze kijken naar crea  eve oplossingen en ze  en zich hiervoor in. 
Maar dat is niet genoeg. Beleid maken en oplossingen verzinnen is 
niet alles. 
Worden deze beleid en oplossingen ook toegepast op de kleinere 
schaal. Bereikt alle hulp dat wordt aangeboden de juiste mensen.
Wordt het beoogd eff ect op persoonlijk niveau gehaald of niet. Dit 
zijn ook de verantwoordelijkheden van onze beleidmakers.

De overheid is een systeem, waar het publiek ook een onderdeel van 
is. Jij en ik, vluchtelingen en burgers, Amsterdam en Nederland. Ieder-
een maakt deel uit van dit systeem. Nu, dat er in het systeem bepaal-
de dingen ontbreken, dan is ook onze verantwoordelijkheid om deze 
zwakke punten te verhelpen.

FIG. 12: MICRO AANPAK

FIG. 13: MACRO INVLOED


