
Dinsdag 24 januari 2012 van 12.30 – 17.00 uur 
Julianakerk, Den Haag

Onuitzetbare vreemdelingen: mensen die zonder verblijfspapieren in Nederland verblijven.  
De overheid heeft al alle mogelijke middelen ingezet om hen tot terugkeer te laten besluiten,  
of hen met dwang uit te zetten, maar is daarin niet geslaagd. 
Het terugkeerbeleid is het sluitstuk van ons vreemdelingenbeleid. Als de overheid er niet in 
slaagt mensen terug te laten keren, vrijwillig dan wel onder dwang, dan is dat een probleem. 
Toch gebeurt het  in ruwweg de helft van de gevallen. Erkennen dat dit een gegeven is levert 
lastige vragen op. 

Het Humanistisch Verbond heeft de afgelopen tijd politieke aandacht gevraagd voor onuitzetbaar-
heid in het kader van het thema humaan vreemdelingenbeleid. De vraag wat onuitzetbaarheid in 
de praktijk betekent voor alle betrokkenen, specifiek voor mensen die met en voor vreemdelingen 
werken, staat in deze werkconferentie centraal.

De Nederlandse overheid besliste dit najaar over een verhoogde inzet van drang en dwang: van  
repressie. Dit helpt onuitzetbaarheid echter niet de wereld uit. De vragen die onuitzetbaarheid 
oproept zullen ons bezig blijven houden. Tijd om er aandacht aan te besteden.

Programma
dagvoorzitter: Anna Maria Andriol (voorzitter Vluchtelingenwerk Zuidvleugel)

Onuitzetbaar, wat is dat?  
Drie inleidingen:

• Drs. Adrienne de Vries, Project Coördinator AVRD/CT IOM: terugkeerbereidheid en vreemdelingendetentie
• Dr. Marieke Borren: Onuitzetbaarheid, een poliltiek-filosofisch perspectief
• Drs. Marjo van Bergen, Humanistisch Verbond: Onuitzetbaarheid, morele vragen

Onuitzetbaar, wat betekent het in de praktijk?
Een keuze uit twee workshops:

A.  Inventarisatie van dilemma ‘s  
Een dynamische uitwisseling, waarin de deelnemers elkaar onderling in wisselende samenstelling 
bevragen. Waar heb jij wakker van gelegen? De meest aansprekende voorbeelden verzamelen  
we en maken we zichtbaar.

B.  Workshop morele oordeelsvorming 
In deze workshop worden kleinere en grotere beslissingen die in het werk van alledag genomen 
worden onderzocht: kun je deze beslissing moreel juist noemen? Waarom wel, waarom niet?  
Hoe weeg je in deze beslissing de rechten, belangen en behoeften van de betrokkenen?  
Wie berokken je schade met je beslissing, en wat kan of moet je met dat gegeven?  
 
Deze workshop is bedoeld voor mensen die in hun werk (vrijwillig of betaald) met onuitzetbaren  
te maken hebben. Met medewerking van Leonard de Jong, filosoof.  
 
Er is een beperkt aantal plaatsen.

Conclusie en afsluiting
Wat zijn de vragen waarmee wij te maken krijgen in ons werk met en voor onuitzetbaren?  

Borrel van 17.00 tot 19.00 uur
Tevens afscheid van Piet Dofferhoff , Hans Griffioen en Jan van der Wilk,(ex-) bestuursleden  
Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Ook mensen die niet deelnemen aan de conferentie,  
maar wel afscheid willen nemen zijn welkom!

Datum: dinsdag 24 januari 2012
Tijd:  12:30 zaal open 

13:00 start programma 
17:00 - 19:00 borrel

Locatie:   Julianakerk,  Schalk Burgerstraat 217,  
2572 TV, Den Haag 

 Ná 18.00 uur is het betaald parkeren in de buurt.
Te bereiken:  openbaar vervoer  tram 6 vanaf CS Den Haag en  

stadsbus 25 vanaf de Groote Markt.

Aanmelden noodzakelijk;
U kunt zich opgeven bij
Humanistisch Verbond Afdeling Haaglanden, t.a.v. Geesje de Vries
onuitzetbaar@humanistischverbond.nl
Bij aanmelding ook uw voornaam, achternaam, organisatie en uw mailadres vermelden!

Wilt u tevens vermelden welke workshop u wilt bijwonen?

HumanistiscH Verbond 

Onuitzetbaar
vragen en consequenties

In samenwerking met de afdeling Haaglanden en met ondersteuning 
van Vluchtelingenwerk Zuidvleugel 


