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Doelstelling en het actuele beleid
Iedereen heeft het recht om zich waar ook ter wereld, naar eigen keuze en in veiligheid, te
vestigen.
Vanuit dit motto werkt de Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) sinds 1995 aan
het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke reden dan ook, zonder geldig
verblijfsdocument in Nederland wonen.
Sinds de jaren negentig zijn de rechten van mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland in een
rap tempo afgenomen. Vrouwen treft dit op veel specifieke terreinen, met name op het gebied van
gezondheid, zwangerschap, de zorg voor kinderen, (seksueel) geweld, arbeid en juridische positie.
De Steungroep wil deze misstanden aan de kaak stellen en tegelijkertijd vrouwen bijstaan om hun
mogelijkheden te vergroten.
De achtergronden van vrouwen zonder verblijfsvergunning in Nederland zijn heel uiteenlopend.
Sommige vrouwen zijn gekomen om bij hun ouders of partner te komen wonen of op de vlucht
voor oorlog, geweld of natuurrampen, anderen zijn op zoek naar werk. Sommige vrouwen zijn
slachtoffer geworden van vrouwenhandel of zijn huiselijk geweld door hun partner of familie
ontvlucht en vervolgens hun afhankelijke verblijfsvergunning verloren. Een deel van de vrouwen
heeft eerder een asielverzoek ingediend of is in afwachting van één of andere juridische procedure
om een verblijfsvergunning te krijgen. Sommige vrouwen leven hier alleen, anderen hebben
kinderen en/of een partner.
Wat deze vrouwen gemeen hebben is de achtergestelde positie waarin zij zich bevinden. Als gevolg
van het repressieve migratiebeleid van de overheid worden zij van vrijwel alle voorzieningen in
Nederland uitgesloten. Dit gaat in tegen onze ideeën over rechtvaardigheid. De Steungroep verzet
zich tegen de stigmatisering van mensen zonder verblijfsvergunning.
Er zijn geen illegale mensen, alleen onmenselijke wetten!

De Steungroep werkt aan het versterken van de positie van deze vrouwen op praktisch en
structureel niveau. Het vergroten van hun zelfredzaamheid staat hierbij voorop. Tijdens ons
wekelijkse spreekuur ondersteunen wij hen in het regelen van praktische zaken (huisvesting,
medische en juridische zaken, opleidingsmogelijkheden), alsmede het bieden van emotionele steun
of een luisterend oor. Wij zijn actief in het creëren van voorzieningen en het opbouwen van
netwerken van en voor vrouwen en wijzen hen waar nodig de weg naar andere organisaties.
Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig! De activiteiten van de Steungroep worden door circa
twaalf vrijwilligers gerealiseerd. Voor zowel de directe financiële ondersteuning voor de vrouwen als
onze onkosten (noodvoorzieningen, informatie avonden, exploitatiekosten etc.) zijn wij van giften
van particulieren en fondsen afhankelijk.
COVID 19 heeft de hele wereld in 2020 hard getroffen en een grote impact gehad op het leven van
een ieder, maar zeker op het leven van ongedocumenteerde vrouwen. De activiteiten van de
Steungroep in 2020 zijn vooral en met name gericht geweest op noodsteun in tijden van Corona.
Bij het maken van het beleidsplan voor 2021 weten we dat Corona de wereld nog niet uit is. En
zelfs als we later dit jaar allemaal gevaccineerd zijn, zal de economische en psychische schade van
de ziekte en de bestrijding van de ziekte nog lang impact hebben op het leven van vrouwen zonder
verblijfsvergunning. De activiteiten voor 2021 zullen daarom ook vooral in dat kader gaan plaats
vinden.
Omdat we graag optimistisch willen blijven en een blik vooruit willen werpen, een blik na de Covid
crisis, schrijven we hierbij ook alvast onze beleidsvoorstellen voor 2022 op, in de hoop dat de
wereld dan weer langzaam terug keert naar ‘normaal’.
De SVZV is sinds 2018 een ANBI-stichting.
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Activiteiten van de Steungroep in 2021 en 2022
Spreekuur
Het spreekuur van de Steungroep is er voor vrouwen die zonder verblijfsvergunning in Amsterdam
en omgeving leven en hulp kunnen gebruiken op praktisch of emotioneel niveau.
We helpen op het Spreekuur met tips, adviezen of bijvoorbeeld een brief voor het ziekenhuis of de
voedselbank. Ook gaan wij mee naar afspraken met de IND, advocaat of andere organisaties.
Gedurende de Corona-crisis werkt het spreekuur alleen op afspraak. Contact tijdens het spreekuur
kan nog wel op kantoor, op 1,5 meter afstand, maar we doen ook veel gesprekken via de telefoon
of video-bellen. Afspraken kunnen gemaakt worden via mail of telefoon.
Het spreekuur is elke woensdag van 13:00 tot 17:00 uur.
Behalve concrete hulp, maakt dit spreekuur ook inzichtelijk waar vrouwen zonder
verblijfsvergunning tegenaan lopen. Hiermee kunnen we organisaties en de gemeente helpen bij
het maken van passend beleid.

Noodhulp tijdens Corona
De steungroep heeft voor 2020 extra noodfonds ontvangen om de cliënten extra bij te staan in
tijden van Corona. Ook voor 2021 zullen we extra noodfonds aanvragen.
Juist vrouwen zonder verblijfsvergunning hebben, of hadden, baantjes in de persoonlijke
verzorging (kappers en nagelstylisten) of in de huishoudelijke verzorging (schoonmaak en oppas).
Omdat veel mensen nu thuiswerken, afstand moeten houden, angst hebben voor Corona, zijn veel
vrouwen zonder werk komen te zitten. De huur (vaak extreme hoge huren, want niet beschermd)
loopt echter wel door, evenals andere kosten voor levensonderhoud, waardoor veel mensen extra
in de problemen zijn geraakt of zelfs hun huis zijn uitgezet.
Met de noodhulp kunnen we kleine bedragen, vaak in de vorm van een winkel/supermarkt bon aan
de cliënten geven.

Activiteiten
Als steungroep bieden we graag 1 keer per maand een activiteit
aan, aan onze cliënten. Zo kunnen we naar de bowlingbaan,
bioscoop, museum, concert in het park, picknick, enz. Door Corona
kunnen we geen fysieke activiteiten doen met elkaar in een ruimte,
maar we hebben al wel een paar activiteiten online gedaan, zoals
een dans-cursus en pizza-eten, waarbij de pizza bezorgd werd bij
iedereen op hetzelfde moment en via zoom gezamenlijk gegeten
werd. Dit willen we in 2021 verder gaan doorzetten en nieuwe
initiatieven ontplooien.
De activiteiten dienen 2 doelen: enerzijds de cliënten en hun
kinderen even de mogelijkheid bieden om niet aan de dagelijkse
zorgen te denken en anderzijds de mogelijkheid bieden om met
elkaar ideeën en tips uit te wisselen.

Efiehuis, opvang voor zwangere vrouwen en leefgeld
De Steungroep huurt in Amsterdam Zuidoost een kamer waar zwangere vrouwen de laatste
maanden van hun zwangerschap kunnen doorbrengen en de eerste maanden als moeder met hun
kindje. Ze hoeven dan even niet te denken aan waar ze die avond moeten slapen, kunnen tot rust
komen en hier veilig wonen. Ook helpen we deze vrouwen met de aanvraag van een baby-pakket,
met kinderkleren en aanvraag van fondsen.
Vrouwen die in deze kamer verblijven kunnen meestal niet werken en geld verdienen. Alleen een
ruimte bieden voor deze vrouwen is dus vaak niet voldoende en we willen kijken of we fondsen
kunnen werven om deze cliënten ook leefgeld te kunnen bieden van 50 euro per week.
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Jongeren
We willen ons de komende jaren gaan richten op ongedocumenteerde jongeren. Deze jongeren
wonen vaak al jaren in Amsterdam, hebben lagere en middelbare school gevolgd, of zijn daar mee
bezig. Deze school wordt gefaciliteerd en is ook verplicht (leerplicht), maar zodra een jongere 18
jaar wordt, is vervolgopleiding onmogelijk. Stagelopen op het HBO is niet mogelijk, want wordt
gezien als werk en daarvoor ontbreken de juiste papieren en inschrijven voor een Universitaire
opleiding zonder Nederlands BSN nummer is onbetaalbaar.
Jongeren zelf moeten hier goed over worden voorgelicht, want er zijn nog dingen wel mogelijk,
maar die moet je dan op tijd starten, en niet pas op je 18e. Scholen en schooldecanen moeten hier
goed in worden voorgelicht zodat zij de jongeren goed kunnen helpen en begeleiden. Ouders
moeten goed worden voorgelicht, zodat zij met de jongeren plannen kunnen maken en strategie
kunnen bepalen. En natuurlijk moeten er gesprekken gevoerd worden met Gemeente en Overheid
om dit beleid te veranderen. We gooien met ons allen een enorm potentieel aan hoog opgeleide en
zeer gemotiveerde jongeren weg, omdat ze niet de juiste papieren hebben.
De uitzichtloosheid voor de kinderen zorgt voor extra stress, spanning en depressie, ook hierin
moet begeleiding komen en wij willen dit graag de komende jaren onder de aandacht gaan
brengen.

Zelfstandig verblijfsrecht migrantenvrouwen
Voor huwelijksmigranten en gezinsleden van vluchtelingen (nareizigers) staan de eerste jaren in
Nederland in het teken van het vertrouwd raken met de nieuwe samenleving en het creëren van
een eigen plek daarin. De nieuwkomer is daarbij afhankelijk van zijn of haar partner op vele
manieren: sociaal, economisch, psychisch, maar ook juridisch.
Als binnen de eerste vijf jaar de relatie wordt verbroken of de partners wonen (tijdelijk) niet meer
bij elkaar, dan vervalt het verblijfsrecht van de nieuwkomer. Deze juridische afhankelijkheid blijkt
in de praktijk een belangrijk rol te spelen in de keuzes die de nieuwkomer maakt of kan maken.
Organisaties van migranten- en vluchtelingenvrouwen, alsmede het College voor de Rechten van
de Mens hebben de afgelopen decennia aandacht gevestigd op de genderspecifieke gevolgen van
de juridische verblijfsafhankelijkheid, vooral bij huiselijk geweld.
Daarbovenop komt ook nog dat het beleid de afgelopen jaren restrictiever is geworden: de
juridische afhankelijkheid van de verblijfsvergunning is in 2012 verlengd van drie jaar naar vijf jaar
huwelijk of relatie.
Tot nu toe is er geen onderzoek geweest
naar de gevolgen van deze restrictie in
beleid voor vrouwen. De gevolgen en impact
van de juridische afhankelijkheid voor
vrouwen komt zelden terug in
voorlichtingsbijeenkomsten of in
deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten
voor medewerkers van hulp- en
ondersteuningsorganisaties.
Daarom is het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht opgericht, waar de Steungroep onderdeel
van uitmaakt. Door middel van onderzoek, voorlichting, deskundigheid en ontmoetingen wil het
Platform bijdragen aan het voorkomen en het tegengaan van door het afhankelijk verblijfsrecht
veroorzaakte belemmeringen in emancipatie, integratie en veiligheid van vrouwen.
Het belang van de SVZV is dat een deel van de vrouwen die naar het spreekuur komen
gezinsmigranten zijn die hun afhankelijke verblijfsvergunning kwijtraken door geweld van de
partner, of omdat de partner binnen 5 jaar opeens de relatie verbrak.
2021 en 2022 staan in het teken van werven van fondsen en uitvoer van het onderzoek en de
politieke lobby

Fondsenwerving
Bij de fondsenwerving richten we ons in 2021 op bovenstaande initiatieven, en bestaande
initiatieven zodat we voldoende budget hebben om deze activiteiten door te laten gaan de
komende jaren. We gaan ook specifiek fondsen werven om juridische ondersteuning te bieden aan
onze cliënten, zowel om rechtsbijstand te kunnen betalen, als legeskosten, zodat onze cliënten in
aanmerking kunnen komen op een verblijfsvergunning via de rechtbank te verkrijgen.
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Donateursactie
Sinds 2018 is de SVZV een ANBI stichting, maar nog weinig van onze donateurs maken gebruik
van de mogelijkheid om een contract te sluiten en daarmee belastingvoordeel te hebben. In 2021
en 2022 willen we dit onder de aandacht brengen van onze huidige donateurs, en daarnaast gaan
werven voor nieuwe donateurs.

Samenwerking en uitwisseling met andere organisaties
Door de Coronacrisis zijn we met nog veel meer organisaties in Amsterdam en omstreken in
contact gekomen. Gezamenlijk trekken we op in de roep om meer en betere opvang en
ondersteuning in de gemeente. Met name de noodopvang en onderdak is een groot probleem, waar
meerdere organisaties mee bezig zijn, en waar we, door krachten te bundelen, samen meer
kunnen bereiken.
Ook zijn we een strategische alliantie aangegaan met Fairwork.
Andere organisaties waar we contact mee hebben zijn:
-

Amsterdam City Rights
ASKV/steunpunt vluchteling
Dokters van de Wereld
Mama Cash
Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland
Pharos
Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht
Stichting Landelijk Ongedocumenteerde Steunpunt
(LOS)
Vrouwen Tegen Uitzetting
Wereldhuis
Wij zijn hier en Zij is hier
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Financieel plan 2021 *

Uitgaven

Inkomsten

fondsen voor activiteiten SVZV

€ 8.000,-

Nieuwe fondsen te werven in 2021

€8.000,-

Giften en donatie

€ 9.000,-

Bankkosten

€ 400,-

Kantoorkosten/huur/website

€2.550,-

Indirecte kosten

€2.950,-

Vrijwilligersvergoeding aan doelgroep

€2.600,-

steun aan andere organisaties

€ 100,-

Spreekuur kosten

€ 500,-

extra uitgaven spreekuur ivm fonds

€2.500,-

Efiehuis en overig onderdak

€3.500,-

nieuwe projecten 2021, uitgaven nav fondsen

€8.000,-

Publiciteitskosten

€ 400,-

Activiteitenkosten

€2.000,-

Directe ondersteuning en diversen

€ 500,-

Medische/Juridische/reizen/scholing/kinderondersteuning

€1.800,-

diversen /onvoorzien

€ 150,directe kosten

TOTAAL

€14.500,€25.000,-

25.000,-

* Dit is de begroting zonder de financiën voor het project zelfstandig verblijfsrecht. De SVZV is wel de
penvoerder, maar dit wordt geheel apart geadministreerd.

Overige financiële informatie
Financiering Stichting Zijwaarts
Stichting Zijwaarts ontvangt geld via donaties, giften en fondsen. Dit geld wordt voor 83% direct
besteed aan onze doelgroep. Bij specifieke activiteiten, zoals eetcafé of zomeruitje, vragen we
apart fondsen aan. Voor onze exploitatiekosten zijn wij volledig afhankelijk van donaties en giften
van particulieren.
Fondsen voor cliënten
Voor onze cliënten kunnen we daarnaast nog een beroep doen op specifieke fondsen zoals het WW
fonds. Dat geld gaat 100% rechtstreeks door naar de cliënt. Wij vragen het wel aan voor de
vrouwen, omdat zij, vanwege het gebrek aan verblijfspapieren, dit niet kunnen.
Contactgegevens:
Stichting Zijwaarts/Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning
Van Ostadestraat 49 B
1072 SM Amsterdam
020-4630345
Mobiel: 06- 39179806
info@svzv.nl
NL31 TRIO 0197906834, ten name van Stichting Zijwaarts/SVZV te Amsterdam
RSIN: 812429151
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