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In 2020 heeft Solid Road volgende projecten uitgevoerd: 
1. Next Step: begeleiding van (ex-)asielzoekers bij terugkeer
2. Perspectief:  begeleiding van (ex-)asielzoekers bij terugkeer
3. The Green Way: begeleiding van Armeense gezinnen bij terugkeer
4. Trainingen toolkit De reis van de kaketoe
5. Solid Talents: ondersteuning van statushouder bij hun integratie

De coronamaatregelen die in maart 2020 zijn ingegaan hadden effect op alle projecten van Solid 
Road.

Project 1: Next Step 
In 2020 heeft Solid Road (ex-) asielzoekers door middel van coaching en vaktrainingen voorbereid 
op terugkeer naar hun land van herkomst. Daarnaast hebben migranten die met hulp van Solid 
Road zijn teruggekeerd begeleiding gekregen bij de re-integratie in het land van herkomst van 
partnerorganisaties van Solid Road. 
In verband met de coronamaatregelen die in maart 2020 zijn begonnen, konden veel vaktrainingen
niet gegeven worden. Er werd wel een online training Java script programmeren gegeven.
In februari 2020 voordat de coronamaatregelen begonnen werd nog een businesstraining voor 
Engels- en Arabisch sprekende asielzoekers gegeven.
Het project Next Step wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Op 31 augustus 2020 is het project geëindigd. 

Project 2: Perspectief 
Op 1 september 2020 is het project Perspectief 
begonnen. Het project Perspectief heeft het doel om 
(ex-) asielzoekers door middel van coaching en 
vaktrainingen voor te bereiden op terugkeer naar hun
land van herkomst. Daarnaast krijgen migranten die 
met hulp van Solid Road terug keren begeleiding bij 
de re-integratie in het land van herkomst van 
partnerorganisaties van Solid Road. 
Het project Perspectief wordt gefinancierd door het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft een duur
van drie jaar.
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Project 3: The Green Way 
Op 15 oktober 2020 is het drie jaar durende project The Green Way geëindigd, waarin extra 
ondersteuning aan Armeense gezinnen werd geboden bij vrijwillige terugkeer. De extra 
ondersteuning bestond uit het financieren van huisvesting voor een jaar in Armenië, een 
beroepsopleiding voor de ouders en Armeense bijles voor de kinderen.
In september was  nog een laatste monitoringsbezoek in Armenië in Yerevan gepland maar dat kon
i.v.m. de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. 
Op 1 oktober 2020 heeft de slotconferentie van het project The Green Way in Utrecht plaats 
gevonden. In verband met de coronamaatregelen was het aantal bezoekers beperkt en werd de 
conferentie via een live stream uitgezonden, zodat zo veel mogelijk geïnteresseerden hieraan deel 
konden nemen. Tijdens de conferentie werden de resultaten van het project The Green Way 
gepresenteerd en werd de toolkit ‘De reis van de kaketoe’ gelanceerd. Met deze toolkit kunnen 
ouders met hun kinderen in gesprek gaan over de terugkeer naar hun land van herkomst.
Er is een toolkit voor basisschoolkinderen en een toolkit voor tieners waarmee ouders met hun 
kinderen in gesprek kunnen gaan over terugkeer. De tookit is verkrijgbaar in het Nederlands, 
Engels en Arabisch.
Het project The Green Way werd gefinancierd door het EU AMIF fonds.

Project 4: Trainingen toolkit De reis van de kaketoe
Na 15 oktober 2020 heeft Solid Road online trainingen gegeven over de toolkit aan ketenpartner in
Nederland en andere EU landen, zodat ook zij de toolkit kunnen inzetten om ouders met hun 
kinderen te ondersteunen tijdens het terugkeerproces. 
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Project 5: Solid Talents
Op 1 september 2020 is het project Solid
Talents begonnen. Het project heeft het
doel om statushouders door middel van
vaktrainingen te helpen hun talenten te
ontdekken en te bemiddelen naar werk. In
2020 werden trainers geworven en
gevonden voor de kapperstraining, de
computertraining en de training kleding
naaien. Er hadden zich ook als veel
statushouders aangemeld die aan de
training wilden deelnemen, echter konden
de trainingen in verband met de
coronamaatregelen in 2020 nog niet
gegeven worden.
Het project richt zich op statushouders in
Nijmegen en omgeving en wordt
gefinancierd door het VSBfonds, het Oranje 
Fonds, het Kansfonds en stichting
Buitenkans.
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