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Het idee om integratief al mijn ervaringen en reflecties neer te schrijven 
vond zijn oorsprong binnen mijn functie als psycholoog van één van de ge-
sloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken.

Werken in deze gesloten context waar migratie, asiel, terugkeerprocessen 
en detentie elkaar ontmoeten, is een complex gegeven. Specifieke kenmer-
ken van de doelgroep, maar ook specifieke contexteigenschappen, maken 
dat we met een complexiteit aan factoren dienen rekening te houden. 

Elke dag, elke bewoner, elk incident, elk teamoverleg kon mij iets bijbren-
gen, kon mij wel eens onzeker maken, kon mijn eerdere overtuigingen doen 
wankelen of juist onderbouwen. Door mijn meer dan vier jaren ervaring in 
een boeiende functie als deze heb ik mij in allerlei onderwerpen dienen te 
verdiepen en ben ik uitdagingen aangegaan die ik verre van bedacht kon 
hebben vanuit mijn basisopleiding psychologie. 

Ik heb mezelf binnen mijn rol als psycholoog moeten ontwikkelen, reke-
ning houdende met de context. Zo ben ik moeten blijven stilstaan bij wat 
intercultureel hulpverlenen voor mij betekent en hoe ik mijn rol als psy-
choloog hier zinvol kon gaan inzetten. Bovendien heb ik snel aangevoeld 
dat één-op-ééngesprekken binnen een zeker formeel kader niet de beste 
resultaten bekomen, maar dat informele laagdrempelige gesprekken en 
groepsbegeleidingen zo veel meer kracht in zich hebben. Daarenboven ben 
ik ook in confrontatie gegaan met psychodiagnostiek in deze interculturele 
context en heb ik ook hier mijn grenzen leren kennen, maar ben ik ook 
uitdagingen aangegaan. 

Desalniettemin blijven, ook in deze complexe context, fundamentele 
basisbehoeften dezelfde. Het begeleiden en opvangen van asielzoekers in 
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deze context vraagt evenzo naar het menselijk aspect om met anderen in 
gesprek te treden, eigen aan elk interpersoonlijk contact, onafhankelijk van 
de context.

Het is alsof ik begonnen ben met een stereotiepe invulling van het ‘psy-
choloog zijn’ om dan sterk te gaan afdwalen van deze stereotiepe westerse 
formele invulling om allerlei context- en doelgroepspecifieke methodieken 
te gaan ontwikkelen. Ten slotte ben ik beginnen teruggrijpen naar een meer 
fundamenteel concept van hulpverlening dat herkenbaar is over alle con-
texten heen.

Het is dit groeiproces, zowel het groeien in aangepaste methodieken als het 
ontwikkelen van een visie op het intercultureel hulpverlenen, met concrete 
voorbeelden en uitwerkingen, dat in dit boek wordt toegelicht. 

In de inleiding zal aan de hand van een casus duidelijk worden in welke 
context de beschreven methodieken en reflecties in dit boek tot stand ge-
komen zijn. Bovendien zal de casus ook blootleggen met welke moeilijkhe-
den moet worden omgegaan. De inleiding besluit ik met een schets van het 
ruimer kader: ‘Waarin verschillen gesloten centra van open opvangcentra?’, 
‘Wie komt er terecht in een gesloten centrum?’, ‘Hoe verloopt de procedu-
re?’, ‘Hoe lang kan men opgesloten zitten?’, ‘Wat zijn opvallende verschil-
len met Nederland?’.

Deel 1 tracht een algemeen beeld te schetsen van het intercultureel wer-
ken en de nodige attitude hierin. Dit eerste deel is het oudste deel en is bo-
vendien mijn allereerste leerproces geweest dat de basis vormde voor mijn 
eerste lezing in 2011.

Het tweede deel van het boek gaat expliciet in op bepaalde context- en 
doelgroepkenmerken en elaboreert verscheidene groepsmethodieken om 
hieraan tegemoet te komen. Bovendien wordt er op het einde van dit deel 
een korte evaluatie toegelicht over één van deze groepsmethodieken. 

Het derde deel gaat terug naar de individuele contacten en licht toe hoe ge-
sprekken in een context van interculturaliteit, asiel en detentie zinvol kun-
nen plaatsvinden.

Het vierde deel gaat wat dieper in op twee casussen om in de ene casus de 
impact van het psychisch functioneren op de asielprocedure te belichten en 
in de tweede casus de implicaties van het psychisch functioneren op een te-
rugkeerbegeleiding van naderbij te gaan bekijken.

Ook het vijfde deel gaat aan de hand van één casus uiteengezet worden om 
meer specifiek in te gaan op psychodiagnostiek in een context van intercul-
turaliteit en detentie.
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Een zesde en laatste deel is opgebouwd aan de hand van getuigenissen van 
hulpverleners in deze complexe context. Hoe ervaren hulpverleners het da-
gelijks werk, waar halen ze hun voldoening uit, waar voelen ze zich tegenaan 
lopen, etc.

Ik wens de lezer alvast veel leesplezier. Hopelijk kunnen mijn ervaringen 
een bijdrage betekenen voor iedereen die werkt in een context van asiel, mi-
gratie en/of detentie, al is het maar door zichzelf te gaan erkennen in het 
leerproces en in de moeilijkheden. Ik hoop dat de aangereikte methodieken 
ook nog anderen mogen gaan inspireren.

De reflecties die in het boek beschreven staan of die tot stand komen tij-
dens het lezen van het boek houden u als lezer hopelijk geboeid. Ik hoop 
dat we allen tot nadenken gezet blijven worden rond dit toch wel gevoelige 
thema. 

Ik hoop dus niet alleen hulpverleners van allerlei opleidingsachtergron-
den in een gelijkaardige interculturele setting aan te spreken, noch probeer 
ik enkel psychologen aan te spreken en gevoelig te maken voor begeleiding 
en diagnostiek in een cultureel jasje, maar ik hoop evenzeer zo veel mogelijk 
mensen een blik achter de schermen van de gesloten centra te laten wer-
pen om alle fantasmen, premissen en meningen die men heeft, bij te sturen 
waar deze niet overeenstemmen met de realiteit.


