
Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Euro-
pese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deel-
nemende lidstaten projecten mee te financieren voor de opvang van 
asielzoekers, de integratie van vluchtelingen (of personen die subsi-
diaire bescherming genieten) of voor hervestiging.

Fedasil staat als bevoegde overheid in voor het beheer van het EVF 
in België. Fedasil verleent advies en ondersteuning aan de door het 
EVF gesteunde projecten, volgt ze op en controleert ze.

De projecten die door het EVF worden gesteund, genieten een ge-
bruikelijke medefinanciering van 50% van de totale kost van het pro-
ject. Deze steun kan in sommige gevallen worden opgetrokken tot 
75%. Die projecten moeten dan wel aansluiten bij de prioriteiten die 
door de Europese Unie werden vastgelegd en die in België in de 
meerjarenprogramma’s (EVF 2008-2013) werden overgenomen. Zo-
wel verenigingen als overheden kunnen steun krijgen: verenigingen 
die integratieprojecten ontwikkelen, organisaties die vreemdelingen 
begeleiden, OCMW’s, alle overheidsinstellingen…

Het EVF onderneemt tal van uiteenlopende acties: juridische hulp, 
psychologische en sociale begeleiding, inschakeling in de arbeids-
markt, opleidingen… Hieronder vindt u een lijst met de 32 projecten 
die ondersteund werden door het EVF 2011-2013 (dit omvat de pe-
riode van 01/01/2012 tot 30/06/2015). 

Klik op de naam van het project om de fiche te raadplegen.

Projecten ondersteund door 
het Europees Vluchtelingenfonds 
in België (EVF)

Europees
 Vluchtelingenfonds

Alle projecten

Projecten per thema



organisatie project                                                    thema

Belgisch Comité voor 

Hulp aan Vluchtelingen
Asielzoekers in detentie en bescherming tegen uitzetting Procedure

Belgisch Comité voor 

Hulp aan Vluchtelingen

Hulp aan de gezinshereniging van erkende vluchtelingen en begunstigden van de 

subsidiaire bescherming
Procedure

Belgisch Comité voor 

Hulp aan Vluchtelingen

Juridische bijstand en analyse van het Belgische beschermingsbeleid in een Europees 

kader.
Procedure

Caritas Internationaal
Een Cel Integratie als dienst op maat van erkende vluchtelingen, met een focus op 

kwetsbare doelgroepen

Algemene 

begeleiding 

Caritas Internationaal
Begeleiding naar autonomie en integratie van NBMV (Niet Begeleide Minderjarige 

Vreemdelingen) erkend als vluchteling of subsidiair beschermd 
Minderjarigen

CGVS

Onderzoek en analyse van de modaliteiten omtrent de externe publicatie van informatie 

over landen oorsprong en methodologie van de documentatie- en onderzoeksdienst 

CEDOCA (Fase 1) en effectieve implementatie van de resultaten via de website van het 

CGVS 

Procedure

CIRE Project werk, diploma-gelijkschakeling en opleiding Inschakeling

Cirkant
Mobiele begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in arrondissement 

Turnhout
Minderjarigen

Convivium
Een Cel Integratie als dienst op maat van erkende vluchtelingen, met een focus op 

kwetsbare doelgroepen
Huisvesting

Convivium
Begeleiding naar autonomie en integratie van NBMV (Niet Begeleide Minderjarige 

Vreemdelingen) erkend als vluchteling of subsidiair beschermd 
Inschakeling

Espace 28 Sociale en etnopsychologische begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen
Psychosociale 

begeleiding 

Exil Lichamelijke behandeling van trauma’s bij jonge slachtoffers van georganiseerd geweld
Psychosociale 

begeleiding 

Form’Anim Maxi uitdaging, micro resultaat
Algemene 

begeleiding 

GAMS België “Besneden vrouw en vluchteling - mijn bestaan” Vrouwen

Intact
Juridische bijstand omtrent genitale verminking bij vrouwen en andere schadelijke 

traditionele praktijken (gedwongen huwelijk, eergerelateerd geweld)
Vrouwen

Mentor Escale Voor de inburgering van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen Minderjarigen

Minor Ndako Woonbegeleiding voor alleenstaande minderjarigen- project Lisanga Minderjarigen

Nederlandstalige 

Vrouwenraad
Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers Vrouwen

OCMW Antwerpen
Integrale begeleiding aan niet-begeleide minderjarigen met een statuut van erkend 

vluchteling of met een statuut van subsidiaire bescherming
Minderjarigen

OCMW Brussel

Erkende vluchtelingen of personen met het subsidiair beschermingsstatuut, die steun 

krijgen van het OCMW van Brussel, begeleiden en middelen en methodes aanreiken om 

beter hun woning te beheren

Huisvesting

OCMW Destelbergen ‘Het tussenstation’: erkende vluchtelingen ondersteunen bij het zoeken naar een woning Huisvesting

OCMW Gent Ankerkracht Minderjarigen

OCMW Luik DALSADA, Begeleiding bij huisvesting door de dienst Opvang van asielzoekers Huisvesting

ODiCe Mind-Spring
Psychosociale 

Begeleiding

Rotes Kreuz Asiel in de Duitstalige Gemeenschap: integratiemaatregelen
Algemene 

begeleiding 

Setis Bruxelles Vertaal- en tolkdiensten in de sociale context ten dienste van asielzoekers Sociaal vertaalbureau 

Solentra Traumadagkliniek voor vluchtelingengezinnen met minderjarige kinderen
Geestelijke 

gezondheid

ALLE PROJECTEN



organisatie project                                                    thema

Tabane
Bijdragen tot de opbouw van een etno-psychosociale begeleiding van asielzoekers met 

ernstige mentale problemen

Psychosociale 

begeleiding 

Ulysse
Nieuw ziekenhuis voor jongvolwassenen en hulp aan vrouwen die slachtoffer zijn van 

seksueel geweld

Geestelijke 

gezondheid

Union des Villes et 

Communes de 

Wallonie

Reeks opleidingen over de begeleiding en het bevorderen van de zelfstandigheid van 

niet-begeleide buitenlandse minderjarigen
Minderjarigen

Université Catholique 

de Louvain (UCL)
Actie-onderzoek rond de omzetting van de Europese asielwetgeving naar Belgisch recht Procedure

Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen
Capaciteitsopbouw in vluchtverhaalanalyse leidt tot verstrekte procedurebegeleiding Procedure



organisatie project                                                    

Minderjarigen

Caritas Internationaal
Begeleiding naar autonomie en integratie van NBMV (Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen) erkend 

als vluchteling of subsidiair beschermd 

Cirkant Mobiele begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in arrondissement Turnhout

Mentor Escale Voor de inburgering van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen

Minor Ndako Lisanga.  Begeleid wonen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

OCMW Antwerpen
Integrale begeleiding aan niet-begeleide minderjarigen met een statuut van erkend vluchteling of met een 

statuut van subsidiaire bescherming

OCMW Gent Ankerkracht

Union des Villes et Communes 

de Wallonie

Reeks opleidingen over de begeleiding en het bevorderen van de zelfstandigheid van niet-begeleide 

buitenlandse minderjarigen

Algemene begeleiding

Form’Anim Huisvesting, opleiding, soc. prof. inschakeling, psych. steun, taal

Rotes Kreuz Asiel in de Duitstalige Gemeenschap: integratiemaatregelen

Procedure

Belgisch Comité voor Hulp 

aan Vluchtelingen
Asielzoekers in detentie en bescherming tegen uitzetting

Belgisch Comité voor Hulp 

aan Vluchtelingen
Hulp aan de gezinshereniging van erkende vluchtelingen en begunstigden van de subsidiaire bescherming

Belgisch Comité voor Hulp 

aan Vluchtelingen
Juridische bijstand en analyse van het Belgische beschermingsbeleid in een Europees kader.

CGVS

Onderzoek en analyse van de modaliteiten omtrent de externe publicatie van informatie over landen 

oorsprong en methodologie van de documentatie- en onderzoeksdienst CEDOCA (Fase 1) en effectieve 

implementatie van de resultaten via de website van het CGVS 

Université Catholique de 

Louvain (UCL)
Actie-onderzoek rond de omzetting van de Europese asielwetgeving naar Belgisch recht

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Capaciteitsopbouw in vluchtverhaalanalyse leidt tot verstrekte procedurebegeleiding

Inschakeling

Caritas Internationaal Een Cel Integratie als dienst op maat van erkende vluchtelingen, met een focus op kwetsbare doelgroepen

CIRE Project werk, diploma-gelijkschakeling en opleiding

Convivium Guidance Begeleiding van vluchtelingen naar socioprofessionele inschakeling

Huisvesting

Convivium Logement Begeleiding van vluchtelingen in hun duurzaam vestigingsproces in België

OCMW Luik DALSADA, Begeleiding bij huisvesting door de dienst Opvang van asielzoekers

OCMW Destelbergen ‘Het tussenstation’: erkende vluchtelingen ondersteunen bij het zoeken naar een woning 

OCMW Brussel
Erkende vluchtelingen of personen met het subsidiair beschermingsstatuut, die steun krijgen van het OCMW 

van Brussel, begeleiden en middelen en methodes aanreiken om beter hun woning te beheren.

Psychologische begeleiding

Espace 28 Sociale en etnopsychologische begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen

Exil Lichamelijke behandeling van trauma’s bij jonge slachtoffers van georganiseerd geweld

ODiCe Mind-Spring

Tabane
Bijdragen tot de opbouw van een etno-psychosociale begeleiding van asielzoekers met ernstige mentale 

problemen

Ulysse Nieuw ziekenhuis voor jongvolwassenen en hulp aan vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld

Solentra Traumadagkliniek voor vluchtelingengezinnen met minderjarige kinderen

PROJECTEN PER THEMA



organisatie project                                                    

Vrouwen

GAMS België “Besneden vrouw en vluchteling - mijn bestaan”

Intact
Juridische bijstand omtrent genitale verminking bij vrouwen en andere schadelijke traditionele praktijken 

(gedwongen huwelijk, eergerelateerd geweld)

Nederlandstalige 

Vrouwenraad
Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers

Sociaal vertaalbureau

Setis Bruxelles Vertaal- en tolkdiensten in de sociale context ten dienste van asielzoekers



Begeleiding op maat door een integratie coach van 
vluchtelingen erkend aan de grens en vluchtelingen 
uit kwetsbare doelgroepen

  Begin en einddatum van het project 

01/01/2014-30/06/2014 (6 maanden ) + 01/07/2014-31/12/2014 (6 maanden)

  De promotor (naam van de organisatie) 

Caritas International 

Contact 

Anne Dussart, diensthoofd Sociale Programma’s

  Partners  CAW Brabantia

  Globale kost van het project: 241 845,82 € + 220 961,26 €

  EVF subsidie: 120 922.91 € + 109 320,71 € 

  Cofinanciering: 

- sociale Maribel 

- Impulsfonds 

- Brabantia 

  Website van het project 

www.caritas-int.be > Asiel en Migratie > Integratie > Integratie van Erkende Vluchtelingen 

http://www.caritas-int.be/nl/activity/integration-accepted-refugees

  Doelstelling van het projet

Uitbouw van de bestaande dienstverlening aan snelerkende vluchtelingen aan de grens en andere kwetsbare vluchtelin-

gengroepen (alleenstaande moeders, personen met een handicap, medische of psychologische kwetsbaarheden, enz.), 

door een decentraliseerde begeleiding, in verschillende fases, tot integratie.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

-  Vluchtelingen en subsidiair beschermd die snelerkend zijn in een gesloten structuur (aan de grens). Deze publiek 

heeft, bij erkenning, meestal nog geen netwerk, kennis van de taal of van België, door hun verblijf in een gesloten 

structuur en hun versnelde procedure. 

-  Vluchtelingen en subsidiair beschermd die tot kwetsbare doelgroepen horen (alleenstaande moeders, personen met 

een handicap, medische of psychologische kwetsbaarheden, enz.) en die belemmerd worden in hun integratie par-

cours als gevolg van deze kwetsbaarheden.

  Voornaamste activiteiten van het project  

Ondersteuning bij hun integratieproces van 36 families (144 personen) en 34 alleenstaande personen.

-  begeleiden bij de zoektocht naar een woning 

-  informatie en sensibilisatie m.b.t. statuut, rechten, plichten, woningbeheer, budgetbeheer en andere burgerschap 

thema’s. 

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



-  toeleiding naar verschillende diensten (OCMW, lessen Nederlands, medische dienstverlening…)

-  informatie en toeleiding ivm opleiding, taalpraktijk en tewerkstelling 

-  organiseren van collectieve activiteiten om de integratie te stimuleren 

-  uitbouw van peter en meter project

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

2011: Publicatie “Begeleiding op maat: Sleutel tot succesvolle integratie”

2013: Publicatie “Vluchteling zkt. werk : Resultaten van een onderzoek naar opleiding en tewerkstelling bij vluchtelingen”

2014: Presentatie van publicatie “Vluchteling zkt. werk”.

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Begeleiding naar autonomie en integratie van NBMV 
(Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen) erkend 
als vluchteling of subsidiair beschermd

  Begin en einddatum van het project 

01/01/2014 – 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Caritas International 

Contact 

Anne Dussart, diensthoofd Sociale Programma’s

  Partners  CAW Brabantia

  Globale kost van het project: 282 666,66 €

  EVF subsidie: 212 000 €

  Cofinanciering: 

- sociale Maribel 

- Impulsfonds 

- Brabantia 

  Website van het project 

www.caritas-int.be : Specifieke pagina nog te ontwikkelen. 

  Doelstelling van het projet

Uitbouw van een specifieke dienstverlening voor erkende NBMV door een intensieve begeleiding met een focus op 

specifieke knelpunten, op de transitie naar zelfstandig leven, en verderbouwend op de reeds begonnen integratiepro-

cessen en sociale netwerken.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

NBMV erkend als vluchtelingen of subsidiair beschermd met additionele kwetsbaarheden (geen netwerk, beperkte ken-

nis van taal, alleenstaande moeders, enz.) die in de weg van hun integratietraject kunnen komen.

  Voornaamste activiteiten van het project  

Ondersteuning bij hun integratieproces van 33 erkende NBMV:

-  begeleiden bij de zoektocht naar een woning 

-  informatie en sensibilisatie m.b.t. statuut, rechten, plichten, woningbeheer, budgetbeheer en andere burgerschap 

thema’s. 

-  begeleiding naar verschillende diensten (OCMW, gemeente, mutualiteit, enz.) en verankering in lokaal netwerk 

-  toeleiding ivm school, werk en vrijetijdsactiviteiten

-  psychologisch ondersteuning (7-10 NBMV)

-  transit (6 mnd max.) indien nodig te voorbereiding tot leven in autonomie (12 NBMV)

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

2014 : Analyse, aan het eind van de project, m.b.t. integratie van erkende NBMV.

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Detentie van asielzoekers en bescherming tegen uitzetting

  Begin en einddatum van het project 

1/7/2012 – 31/12/2014 (2, 5 jaar)

  De promotor (naam van de organisatie) 

Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV)

Contact 

Charlotte van der Haert

Paleizenstraat, 154

1030 Brussel

02/537.82.20

info@cbar-bchv.be

  Globale kost van het project : 462.109,17 €

  EVF subsidie: 349.081, 88 €

  Cofinanciering: UNHCR

  Website van het project www.cbar-bchv.be 

  Doelstelling van het projet

De kwaliteit van de asielprocedure in gesloten centrum volgen en observeren om zo te waken op de goede toepassing van 

de internationale beschermingsregels en de principes van het communautair asielrecht. De juridische en sociale follow-up 

van de asielzoekers in detentie versterken door het behandelen van verschillende aspecten van het recht.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Direct en indirect: Asielzoekers (man, vrouw, kinderen, NBM)

 Direct en indirect: Eerste en tweedelijns actoren die instaan voorde de begeleiding en/of de bescherming van asiel-

zoekers in gesloten centrum (advocaten, bezoekers, maatschappelijke werkers, coachen, enz.), alsook de asielinstanties, 

juridische autoriteiten, de balie en de overheid.

 Regio? Over het hele grondgebied.

  Voornaamste activiteiten van het project 

1.  Juridische permanentie over detentie en asiel aan de grens en actieve juridische ondersteuning in individuele dos-

siers, o.a. door te beschikkingstelling van specifieke en thematische informatie ter attentie van advocaten terrein 

actoren (bezoekers, sociale diensten, van gesloten centra, andere sociale assistenten, coachen, enz.) (Opvolging van 

ongeveer 100 individuele dossiers per jaar.)

2.  Opvolging van de asielprocedure in detentie en van de procedure aan de grens (ongeveer 25 dossiers per jaar aan 

de grens).

3.  Analyses gebaseerd op individuele gevallen en (juridische) opvolging van de asielpolitiek en de rechtspraak betref-

fende asiel en detentie in België en in Europa. Op deze basis vaststellingen maken en aanbevelingen richten naar de 

instanties.

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



 Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Website : Publicatie van onderzoeken en analyses en van juridische fiches

- Juridische hulpfiche

- Analyse van individuele casussen

- Een “Jaarverslag over asiel in detentie”, gepubliceerd op onze website.

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Hulp aan de gezinshereniging van erken-
de vluchtelingen en begunstigden van de 
subsidiaire bescherming
  Begin en einddatum van het project 

1/7/2012 – 31/12/2014 (2, 5 jaar)

  De promotor (naam van de organisatie) 

Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV)

Contact 

Charlotte van der Haert

Paleizenstraat, 154

1030 Brussel

02/537.82.20

info@cbar-bchv.be

  Globale kost van het project : 391.914,98 €

  EVF subsidie: 195.957,48 €

  Cofinanciering: FIPI (Impulsfonds voor het Migrantenbeleid)

  Website van het project www.cbar-bchv.be 

  Doelstelling van het projet

 Bijdragen aan het verbeteren van de gezinsherenering  in België en het bekomen van visa voor de famillie van de er-

kende vluchteling et de subsidiair beschermden vergemakkelijken en versnellen (visas gezinshereniging of humanitaire 

visas).

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Direct en indirect: Erkende vluchteling en begunstigden van de subsidiaire bescherming (Man, vrouw, kinderen, NBM)

 Direct en indirect: Organisaties die de dossiers van gezinshereniging volgen en die de tracing of de begeleiding van 

familie (Rode Kruis en Croix Rouge) doen, advocaten en instanties zoals Dienst Vreemdelingenzaken en Buitenlandse 

Zaken en de politieke beslissers.

 Regio: Over het hele grondgebied

  Voornaamste activiteiten van het project 

1. Ter beschikking stellen van informatie over gezinshereniging et over de actualiteit in die materie ter attentie van de 

terreinpartners, de begunstigden, de advocaten, enz., onder ander in de vorm van een informatiebrochure.

2. Tussenkomst in de individuele dossiers van gezinshereniging van erkende vluchtelingen en begunstigden van de sub-

sidiaire bescherming en in de aanvragen van humanitaire visa voor familieleden van dezelfde doelgroep. (ongeveer 

40 individuele dossiers per jaar).

3. Organisatie van overlegvergaderingen tussen instanties en partners. 

4. (Juridische) opvolging en analyse van het beleid betreffende gezinshereniging. Zo de eventuele problemen aankaar-

ten en aanbevelingen formuleren. 

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



 Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Brochure

- Informatie op de website

- Politieke noot over de gezinshereniging van vluchtelingen en subsidiair beschermden in België 

- Verslagen van contact-bis vergadering en andere partnervergaderingen

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Juridische bijstand en analyse van het Belgische 
beschermingsbeleid in een Europees kader. 

  Begin en einddatum van het project 

1/7/2012 – 31/12/2014 (2, 5 jaar)

  De promotor (naam van de organisatie) 

Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV)

Contact 

Charlotte van der Haert

Paleizenstraat, 154

1030 Brussel

02/537.82.20

info@cbar-bchv.be

  Globale kost van het project : 650.736,62 €

  EVF subsidie: 408.832,89 €

  Cofinanciering: Fedasil

  Website van het project www.cbar-bchv.be 

  Doelstelling van het projet  

 Het project beoogt enerzijds de verbetering van de juridische bijstand aan asielzoekers en anderzijds de versterking van 

de kwaliteit van de asielprocedure, voor een beter respect van de rechten van de asielzoeker. Dit oa. door een grondige 

studie van de toepassing en de omzetting van de basisprincipes gedefinieerd in het Gemeenschapsbeschermingsrecht 

door de asielinstanties in België om pistes voor te stellen om de toepassing te verbeteren.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Direct en indirect: Asielzoeker (Man, vrouw, kinderen, NBM)

 Direct en indirect: Eerste en tweedelijns-actoren die in de begeleiding van asielzoekers een rol spelen (advocaten, so-

ciale diensten, begeleiders in asielcentra, maatschappelijke werkers…) en asiel instanties (Dienst Vreemdelingenzaken, 

Commissariaat-General voor Vluchtelingen en Staatlozen), beleidsmedewerkers, juristen, politieke besluitvormers en 

verantwoordelijken en ook andere organisaties die bezig zijn met asiel (Belgisch en Europees).

 Regio: Over het hele grondgebied

  Voornaamste activiteiten van het project   

1. Ter beschikking stellen van specifieke en thematische informatie over asiel en de asielprocedure en juridische perma-

nentie.

2. Actieve ondersteuning van advocaten en andere actoren in het kader van de opvolging van individuele asieldossiers 

(ongeveer 150 dossiers per jaar).

3. Tussenkomsten bij de asielinstanties in individuele dossiers, oa. op basis van gemotiveerde adviezen (ongeveer 50 

interventies per jaar).

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



4. Het asielbeleid en rechtspraak betreffende asiel in België en in Europa (juridisch) opvolgen en analyseren en over 

sommige punten uit de procedure diepgaande analyses doen, oa. van de manier waarop de “acquis communautaire” 

wordt uitgevoerd en toegepast in België. Op basis van deze opvolging en analyses, vaststellingen en aanbevelingen 

formuleren en/of voorstellen ter attentie van asielinstanties et beleidsverantwoordelijken en hierover uitwisselen met 

hen.

 Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- website www.cbar-bchv.be

- Publicatie van analyse en informatie op de website

- Mailing-list

- Informatiebrochure in zes talen.

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Onderzoek en analyse van de modaliteiten omtrent de externe pu-
blicatie van informatie over landen van oorsprong en methodologie 
van de documentatie-en onderzoeksdienst (CEDOCA) (Fase 1) en 
effectieve implementatie van de resultaten via de website van het 
CGVS en via de EU COI Common Portal (Fase 2).

  Begin en einddatum van het project 

01/01/2012 – 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

Contact 

Geert Beirnaert

Koning Albert II-laan 26A

1000 Brussel

geert.beirnaert@ibz.fgov.be

tel. 02/205 50 54

  Globale kost van het project: € 258.690,60

  EVF subsidie: € 115.085,55

  Cofinanciering: Eigen Fondsen

  Website van het project 

De resultaten zullen op termijn beschikbaar zijn op de CGVS-website : www.cgvs.be 

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



  Doelstelling van het projet

Het gebruik van informatie over de landen herkomst (COI) is voor het CGVS van groot belang bij de beoordeling van een 

asielaanvraag. Het CGVS onderzoekt en analyseert onder welke modaliteiten het deze COI ook extern ter beschikking 

kan stellen. Op die manier wil het CGVS bijdragen tot een verdere harmonisering van COI-producten, zowel intern op 

het CGVS als op het Europese niveau. Daarnaast draagt het ter beschikking stellen van COI bij tot de toegankelijkheid 

en de transparantie van de asielprocedure voor de asielzoekers en zij die hen ondersteunen (advocaten, voogden,…). 

De resultaten van dit onderzoek zullen in een tweede fase concreet worden toegepast op de aangepaste website van 

het CGVS en de EU COI Common Portal.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

- Asielzoekers en hun raadsman, voogd, vertrouwenspersoon 

- Ketenpartners: Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Dienst Vreemdelingenzaken 

- Andere vertegenwoordigers zoals het UNHCR, BCHV en NGO’s,  

- FOD Justitie (Dienst Voogdij) 

- Fedasil

- Pers

- Politieke vertegenwoordigers (parlementairen, …) en Beleidscellen

- Europese en internationale COI units

- Asielinstanties van de 27 EU lidstaten

- Federale politie

  Voornaamste activiteiten van het project 

Aan de hand van ondermeer werkgroepen, workshops, studiebezoeken worden volgende activiteiten gepland. In totaal 

zijn een 9-tal personen deeltijds ingeschreven op het project.

- harmonisatie van verschillende informatieproducten

- realisatie van een stijlgids en lay-out gids

- uitwerken richtlijnen peer review en editing

- uitwerken methodologie ivm informatiebrochure en ivm publicatie/actualisatie/verwijdering op website

- aanpassing producten aan de ‘EU common guidelines on the use of COI products’

- uitwerken van een communicatiestrategie

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

De publicatie van onderzoeksmethodologie en thematische rapporten over de herkomstlanden op de aangepaste/

vernieuwde CGVS-website en op de EU COI Common Portal.

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Project werk, diploma-gelijkschakeling 
en opleiding 

  Begin en einddatum van het project 

van 01/01/2012 tot 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) 

Contactpersoon

Rix Depasse 

Visvijverstraat 80-82

1050 Brussel 

Tel. 02/629.77.07 

E-mail: rde@cire.be

  Globale kost van het project: 51.150 €

  EVF subsidie: € 21.400

  Cofinanciering: Fedasil

  Website van het project: http://www.cire.be

  Doelstelling van het projet

De uitwerking van het ondersteunen en het begeleiden van zowel professionele als opleidings- en studieprojecten 

voor erkende vluchtelingen, asielzoekers en begunstigden van subsidiaire bescherming die recent zijn aangekomen in 

België. 

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 De asielzoekers, erkende vluchtelingen en begunstigden van subsidiaire bescherming in België.  De maatschappelijk 

werkers van de eerstelijns- en tweedelijnsorganisaties die zich bezig houden met vreemdelingenrecht.  

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



  Voornaamste activiteiten van het project  

-  Een praktische gids uitwerken en verspreiden over de problematiek van diploma-gelijkschakelingen in Franstalig Bel-

gië, in 7 talen: Frans, Arabisch, Russisch, Spaans, Albanees, Turks en Engels. 

-  Jaarlijks twee ARCADA-opleidingen organiseren voor volwassenen, en één voor minderjarigen, voor in totaal 45 deel-

nemers.

-  45 professionele projecten financieel te ondersteunen gedragen door mensen van de doelgroep.  

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- 1200 papieren exemplaren van de gids over diploma-gelijkschakeling in 7 talen (heruitgaven)

- 2 syllabi voor de ARCADA-opleidingen aangepast aan het doelpubliek

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Mobiele begeleiding van niet begeleide buiten-
landse minderjarigen in arrondissement Turnhout

  Begin en einddatum van het project 

1 juli 2012 – 30 juni 2015 

  De promotor (naam van de organisatie) 

vzw Cirkant

Contact

Magda Hooyberghs   

Gildenstraat 26  

2300 Turnhout  

tel: 014/ 44 81 55 

  Globale kost van het project: 329.150,00 €

  EVF subsidie: 246.862,50 € 

  Cofinanciering

 15 % Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn

 10 % afdeling welzijn en gezondheid provincie Antwerpen tem juni 2014,  resterend bedrag co-financiering Cirkant.

  Website van het project: www.cirkant-vzw.be  afdeling NBBM

  Doelstelling van het projet

De zelfredzaamheid en het zelfstandig functioneren op verschillende levensdomeinen (wonen, administratie, budget, 

werk en school, vrije tijd, netwerk en integratie, psychosociale begeleiding) wordt vergroot bij NBBM die doorstromen 

uit een opvangstructuur. 

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

De jongeren: 

-  erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden

-  vanaf 16 jaar tot uiterlijk 18 jaar

-  wonen (of willen komen wonen) in het arrondissement Turnhout

De opvangstructuren: 

-  een snellere doorstroom wordt gegarandeerd voor NBBM. 

-  expertise delen en ervaringen uitwisselen mbt het zelfstandig wonen.

Voogden: ondersteuning in de voogdij.

Samenleving: 

-  in de samenwerking tussen diensten en jongeren vervullen we een belangrijke intermediaire rol (OCMW, JAC en CAW, 

arbeidstrajectbegeleiding, psychosociale hulpverlening, onderwijsinstellingen, …) 

-  actief meewerken aan de uitbouw van een netwerk cultuursensitieve zorg in het arrondissement Turnhout  

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



  Voornaamste activiteiten van het project  

-  Basisopdracht: BZW begeleiding voor 10 NBBM op elk moment: instroom vanaf 16 jaar mogelijk, uiterlijk tot 18 jaar.

-  Het uitbouwen van een netwerk cultuursensitieve zorg in het arrondissement Turnhout:     Samenwerking mbt NBBM 

met verschillende partners (Prisma, CLB’s, Okan, CAW, LOI’s, stad Turnhout, straathoekwerk, …)

-  Zorgzame overgang BZW – CAW: het hulpverleningsaanbod op elkaar afstemmen door overleg met verschillende 

diensten van het CAW in kader van (jong)volwassenenhulpverlening.

-  Jongerenwerking voor BZW jongeren in Cirkant:

 Het organiseren van activiteiten door de Jongerenwerking van Cirkant (doelgroep zowel BZJ als Evf) evolueert naar het 

samen uitwerken van activiteiten met verschillende diensten. Zo kunnen jongeren een duurzaam netwerk opbouwen 

en wordt actief ingezet op integratie.

 Bijvoorbeeld:  de vorming ‘Op eigen Benen’ voor jongeren die zelfstandig gaan wonen, wordt samen met het JAC en 

de Goede Plek (jongerenwerking CAW)  gegeven. 

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Folder van de begeleiding

- Info op website Cirkant

- Jaarverslag

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Begeleiding van vluchtelingen in hun 
duurzaam vestigingsproces in België

  Begin en einddatum van het project 

01/01/2012 – 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Convivium asbl

Contactpersoon

Véronique Regout

Gerijstraat 33-35

1190 Vorst

02/503.43.46 

  Globale kost van het project: € 2.235.368 

  EVF subsidie: € 1.117.684

  Cofinanciering: 

Fedasil en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (integratie door huisvesting, plaatselijke initiatieven voor de ontwikke-

ling van de werkgelegenheid, Actiris)

  Website van het project: www.convivial.be 

  Doelstelling van het projet

Het project biedt een globale begeleiding aan vluchtelingen bij hun vestigingsproces. Elke vluchteling krijgt continu 

een op maat gemaakte begeleiding waarbij specifieke oplossingen worden gezocht voor de verschillende problemen 

die hij ervaart.  

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

Het project richt zich in de eerste plaats tot erkende vluchtelingen, personen met het subsidiaire beschermingsstatuut en 

asielzoekers die zich vestigen in België.

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



  Voornaamste activiteiten van het project

Het project steunt en bevordert het vertrek uit de opvangcentra. 

Het project biedt concreet:

-  individuele opvang en een luisterend oor, aangepast aan de noden van elke begunstigde

-  socio-juridische steun 

-  informatie over huisvesting, begeleiding bij het zoeken naar een woning en een transitwoning 

-  hulp bij de samenstelling van de huurwaarborg

-  materiële goederen en basisgoederen (meubels, kledij, voedselpakketten) 

-  praktijkhulp bij administratieve stappen (vergemakkelijken, tolken)

-  opvolging aan huis en in de wijk waar de vluchteling verblijft, om zijn integratie en autonomie in zijn nieuwe leefomge-

ving te bevorderen.

Via de bovenstaande diensten wordt het volgende bereikt per jaar:

- 2000 personen worden geholpen in het kader van het project

- 700 personen worden opgevolgd in hun zoektocht naar een woning

- 400 personen worden elders ondergebracht

- 10 transitwoningen worden voorgesteld voor een duur van 6 maanden

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

1.  Een protocol voor vragen, die de begeleider kan gebruiken bij de bezoeken aan huis en in de wijk: inventaris van 

thema’s en belangrijke vragen die gesteld worden tijdens het gesprek. Er zullen aparte protocols worden opgesteld 

voor de eerste en tweede huisbezoeken.

2.  Een pedagogisch hulpmiddel creëren voor een collectieve opleiding over het dagelijks beheer van een woning.

3. Presentatie map van de activiteiten van Convivial om te promoten bij de OCMW’s, gemeentes en administraties.

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Begeleiding van vluchtelingen naar 
socioprofessionele inschakeling

  Begin en einddatum van het project 

01/01/2012 – 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Convivium asbl

Contactpersoon

Jean-Bosco 

Gerijstraat 33-35

1190 Vorst 

Tel.: 025034346

Fax: 025031974

Gsm: 0488-28 31 64

guidance@convivial.be

  Globale kost van het project 2012 : € 152.277,47

  EVF subsidie 2012: € 76.138,735

  Cofinanciering: COCOM

  Website van het project: www.convivial.be 

  Doelstelling van het projet  (2-3 lijnen zoals hernomen in de bijlage 2)

De vluchtelingen begeleiden bij hun intrede in het socio-professionele leven in België, via een individuele en collectieve 

aanpak rond drie pijlers: balans maken van hun ambities en beroepsbekwaamheden, kennis van het systeem en opstel-

len van een project en actieplan.  

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

Asielzoekers, erkende vluchtelingen en personen die genieten van het subsidiair beschermingsstatuut (mannen, vrou-

wen en kinderen).

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



  Voornaamste activiteiten van het project   (lijst met 3-4 belangrijkste activiteiten, hoeveel personen ?,...) 

1. Individuele opvolging: Balans maken van de beroepsbekwaamheden en ervaring, oriëntatie naar opleidingen, proce-

dure voor erkenning van diploma’s, begeleiding bij de uitwerking van een socio-professioneel project enz. Voor 750 

personen gedurende de 3-jarige duurtijd van het project.

2. Collectieve begeleiding: Modules waarin de kennis van de deelnemers over België, zijn geschiedenis, overheids- en 

opleidingsinstellingen en de arbeidsmarkt op een actieve manier verbeterd wordt. Met praktische oefeningen en pre-

sentatie van een socio-professioneel project op het einde van de opleiding, bezoek aan belangrijke instanties (bv. 

Actiris, Bruxelles Formation).

3. Praatgroepen en mobiliseringsgroepen (coaching)

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Verzameling van knelpuntberoepen in België

- Syllabus computervaardigheden (theorie en oefeningen)

- Methodologisch kader en analyse van vluchtelingentrajecten

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Erkende vluchtelingen of personen met het subsidiair beschermingsstatuut, 
die steun krijgen van het OCMW van Brussel, begeleiden en middelen en 
methodes aanreiken om beter hun woning te beheren.

  Begin en einddatum van het project 

01/07/2012 - 30/06/2015

  De promotor (naam van de organisatie) 

OCMW Brussel, Dhr. MAYEUR Yvan

Contactpersoon

Mvr Catherine Van RYMENANT

OCMW Brussel

Hoogstraat 294 

1000 Brussel

02/543.63.55 

  Globale kost van het project 2012 : € 574.100,00

  EVF subsidie 2012: € 287.050,00

  Cofinanciering: Eigen middelen

  Doelstelling van het projet

-  De kennis en bekwaamheden van de doelgroep te verbeteren om situaties te voorkomen die de bestaande problemen 

veroorzaken of verergeren,

-  Voorkomen dat de huuromstandigheden verslechteren, om sociale uitsluiting te vermijden (mensen die het huis wor-

den gezet),

-  Het doelpubliek kennis bijbrengen over het dagelijks beheer van een woning, 

-  Didactische middelen ontwikkelen om de verworven kennis toegankelijker te maken en te onthouden.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

Erkende vluchtelingen en personen met het subsidiair beschermingsstatuut die steun krijgen van het OCMW van Brussel.  

Regio: Stad-Brussel: Brussel (1000), Laken (1020), Haren (1130) en Neder-over-Heembeek (1120)

  Voornaamste activiteiten van het project

1) Bekwaamheden ontwikkelen via collectieve workshops over verschillende thema’s:

 - de huisvestingscode

 - de kwaliteit en veiligheid van de woning

 - recente maatregelen en wijzigingen in de huurwetgeving

 - de steun voor huisvesting en de stimuli voor toegang tot de verbetering van de woning

 - openbare huisvesting (bv. sociale woningen, grondbedrijf, sociaal immobiliënkantoor)

 - de relatie eigenaar - huurder

 - de inhoud en het ondertekenen van het huurcontract

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



2) Individuele coaching via huisbezoeken

3) Begeleiding bij de zoektocht naar een woning via een speciale workshop, om de doelgroep een gestructureerde steun 

te bieden, individueel of collectief. 

4) Ondersteuning bij het behoud of de verbetering van de huidige woning, met name de strijd aangaan tegen onge-

zonde woningen door tussen te komen en te onderhandelen met de eigenaars en ondersteuning omtrent toelagen en 

bijdragen (VIBH).

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Animatie-dvd (hulpmiddel bij de collectieve workshop)

- Kit energie (spaarlamp, stekkerdoos, thermostaat, warmtereflector, informatiefiches)

- Brochures 

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



DALSADA, Begeleiding bij huisvesting 
door de dienst Opvang van asielzoekers

  Begin en einddatum van het project 

01/07/2012 - 30/06/2015

  De promotor (naam van de organisatie) 

OCMW van Liège – (Relais Logement/SADA

Contactpersoon: Valérie BERNARD

  Globale kost van het project: € 375.075,56

  EVF subsidie: € 187.537,78

  Cofinanciering: CPAS de Liège, federale overheid, Waals Gewest

  Website van het project: www.cpasdeliege.be (klik op Action sociale - projets européens)

  Doelstelling van het projet

 De toegang tot woonmarkt vereenvoudigen en duurzaam maken voor alle personen (doelgroep) die een structuur 

voor materiële opvang verlaten en die zich in de regio Luik vestigen. Het project geeft financiële, technische en maat-

schappelijke steun om huurwoningen die conform en hygiënisch in orde zijn toegankelijk te maken in de gemeente. De 

begeleiding vertaalt zich in maatschappelijke, technische, juridische opvolging en begeleiding bij alle stappen bij het 

zoeken naar een woning (ontmoeting met de eigenaars, openen van de tellers, meubelen zoeken), energierichtlijnen en 

uitwisseling van info en opleiding over de situatie van huurders en energieverbruikers.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

Rechtstreeks: Erkende politieke vluchtelingen, personen met het subsidiair beschermingsstatuut of die tijdelijke bescher-

ming genieten en asielzoekers die gevestigd zijn op het Luiks grondgebied. 

Mannen, vrouwen, kinderen, NBBM.

In de tweede lijn: maatschappelijk werkers van sociale antennes van het OCMW van Luik, uit het verenigingsleven die be-

trokken zijn bij de begeleiding van deze doelgroep, de diensten logement van de centra van Fedasil. 

Regio: Luik

  Voornaamste activiteiten van het project

-  Het recht onderzoeken op huurwaarborgen en installatiepremies (maatschappelijk assistenten - sociale antennes)

-  Bezoek en controle van de woning op hygiëne en conformiteit (1 technisch medewerker van het huisvestingsbureau 

Relais logement/DALSASA)

-  Individuele maatschappelijke begeleiding: hulp bij het oplossen van problemen met de huurovereenkomst, met de 

tellers, bij de aanpassing van de woning of het zoeken naar een woning (2 maatschappelijk werkers DALSADA).

-  Collectieve workshops Rechten en plichten van de huurders, energie besparen, afval sorteren, deelname aan en be-

trokkenheid bij het buurtleven (2 maatschappelijk werkers DALSADA)

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

Folders in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Arabisch.

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Mind-Spring

  Begin en einddatum van het project 

01/01/2012 – 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

ODiCe vzw

Contact : 

Joke Impens

  Parters 

Intercultureel Netwerk Gent vzw

Provinciaal Integratiecentrum Limburg

deSOM vzw

  Globale kost van het project: € 208 650 

  EVF subsidie: € 97 405

  Cofinanciering: € 106 200

  Website van het project: http://www.mindspring.be

  Doelstelling van het projet  

 Speciaal opgeleide vluchtelingen (trainers) en professionals uit de welzijnsinstellingen (co-begeleiders) geven psycho-

educatie en psychosociale ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen waardoor ze beter kunnen omgaan met 

problemen en spanning, veroorzaakt door de specifieke situatie waarin de doelgroep zich bevindt. 

 Netwerking zorgt voor expertiseontwikkeling en –uitwisseling en heeft als finaal doel de verankering van Mind-Spring in 

het Vlaamse welzijnswerk en/of andere sectoren.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Primaire doelgroep : 

 De asielzoekers en de vluchtelingen die kunnen deelnemen aan cursussen Mind-Spring om hun psychosociaal welzijn te 

verhogen.

 Secundaire doelgroep : 

• De trainers die de opleiding geven aan de asielzoekers en vluchtelingen.

• De intermediairen die vorming volgen rond bepaalde deelaspecten van de Mind-spring methodiek (onderwijs, inbur-

gering,…)

• Hulpverleners (CAW en CGG medewerkers)

• De opvanginitiatieven (LOI’s en asielcentra)

• De vluchtelingenorganisaties uit het middenveld

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
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  Voornaamste activiteiten van het project

- Ontsluiting van de methodiek. De know-how, ervaringen en specifieke oefeningen worden gedeeld met intermediai-

ren uit diverse sectoren. > vormingen voor diverse partners en sectoren.

- Organisatie van cursussen voor asielzoekers en vluchtelingen, voor volwassenen en adolescenten. > Organisatie van 

een 15-tal cursussen met gemiddeld 10 deelnemers

- Grondige evaluatie met het oog op de verkenning en uitvoering van verdere samenwerkingsverbanden en mogelijke 

verankering

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

-  Website

-  Rapport 

-  Vormingsaanbod

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Sociale en etnopsychologische begeleiding 
van asielzoekers en vluchtelingen 

  Begin en einddatum van het project 

1 januari 2012 – 31 december 2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Espace 28 asbl 

Contactpersoon  

Paquay Micheline 

rue du Centre 81 

4800 Verviers 

087/34 10 53 

  Globale kost van het project: € 656.723 

  EVF subsidie: € 311.355

  Cofinanciering: Waals Gewest (Werkgelegenheid en maatschappelijke actie) - Federaal - Impulsfonds

  Website van het project: www.espace28.be

  Doelstelling van het projet  

 De levenskwaliteit van asielzoekers en vluchtelingen bevorderen via een globale aanpak met sociale en psychologische 

begeleiding.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Rechtstreeks: asielzoekers en vluchtelingen

 In de tweede lijn: psychosociale zorgverleners die met het doelpubliek werken

 (via het luik opleiding en intervisie)

 Regio: arrondissement Verviers

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
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  Voornaamste activiteiten van het project

Sociale dienst: individuele sociale opvolging, opvolging van de procedures, etno-psychologische consultaties, collec-

tieve activiteiten en praatgroepen.

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Website

- Tijdens de collectieve activiteiten gemaakte werken (tentoonstelling)

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
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Lichamelijke behandeling van trauma’s bij 
jonge slachtoffers van georganiseerd geweld

  Begin en einddatum van het project 

01/01/2012 - 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

EXIL

Contactpersoon

Aude Tournay  

Exil, Kroonlaan 282

1050 Elsene 

T 02 534 53 30 

aude.tournay@exil.be

  Globale kost van het project 2012 : € 380.981,85 

  EVF subsidie 2012: € 285.736,39

  Cofinanciering: Maribel, Cocom, eigen middelen

  Website van het project: wwww.exil.be

  Doelstelling van het projet  (2-3 lijnen zoals hernomen in de bijlage 2)

 Met dit project wil het centrum voor geestelijke gezondheid EXIL (Brussel) een gecombineerde behandeling van psy-

chotherapie en medische zorg aanbieden aan niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die het slachtoffer zijn gewor-

den van direct lichamelijk geweld (bv. foltering, genitale verminking, verkrachting). De behandeling omvat innovatieve 

lichamelijke therapieën zoals dans- en bewegingstherapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, somato-

psychopedagogie, fasciatherapie en equitherapie. Het doel is een alomvattend therapeutisch model aan te bieden.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Niet-begeleide buitenlandse minderjarige asielzoekers die slachtoffer zijn geworden van direct lichamelijk geweld (al dan 

niet georganiseerd), zoals genitale verminking, foltering, verkrachting, en die hierdoor posttraumatische stress ervaren. Op 

indirecte wijze ook de professionals die deze jongeren begeleiden.
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  Voornaamste activiteiten van het project   (lijst met 3-4 belangrijkste activiteiten, hoeveel personen? ,...) 

-  Onderzoek en opleidingen op het gebied van innovatieve lichamelijke therapieën voor de behandeling en begelei-

ding van niet-begeleide minderjarigen die lijden aan posstraumatische stress.

-  Individuele therapieën (psychotherapie, creatieve therapie met lichaamsmediatie, fasciatherapie)

-  Therapieworkshops met focus op beweging en dans, in kleine groepen

-  Equitherapiestages

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Gids voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis bij minderjarige vluchtelingen door lichamelijke thera-

pie en psychotherapie

- Videoreportage

- Wetenschappelijke artikels, deelname aan colloquia
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Maxi uitdaging, micro resultaat

  Begin en einddatum van het project 

01/07/2012 tot 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

FORM’ANIM asbl

Contactpersoon 

Michèle SIMON

Form’Anim

rue du papillon 45

4100 Seraing

  De partners (naam): Théâtre de la Renaissance

 Globale kost van het project: € 766.202,79 

 EVF subsidie: € 399.883,42

  Cofinanciering: APE, Waals Gewest, ONE, Franse Gemeenschap

  Website van het project: www.formanim.be

  Doelstelling van het projet

 Het project “Maxi défi, micro réussites” wil het doelpubliek begeleiden door:

-  workshops te organiseren rond welzijn en expressie (praat- en schrijfgroepen, artistieke expressie, individuele therapie)

-  geschikte huisvesting te vinden (grootte en budget) en te helpen bij de vestiging

-  de nodige informatie te bieden om zich op een evenwichtige en verantwoordelijke manier te integreren in de maatschappij

-  opleidingen voor te stellen om de basiskennis te verwerven om de arbeidsmarkt te betreden of een beroepsopleiding te 

volgen

 Om de slaagkansen van het project te vergroten, wordt nog opvang geboden voor jonge kinderen (zodat de mama’s even 

vrij zijn) en wordt voorzien in de sensibilisering van de structuren die in contact komen met het doelpubliek.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 De doelgroep van het EVF 

 Diensten en instellingen die de primaire doelgroep ontvangen (bv. scholen, medische huizen, sociale diensten - ongeveer 60 

structuren)

 Regio: Luik

  Voornaamste activiteiten van het project

- Dienst “een woning voor iedereen”: hulp bij het zoeken naar een woning, beheer van de woning, sociale opvolging

- Begeleiding bij de socioprofessionele inschakeling: Frans leren, workshop sociaal leven, beroepen ontdekken, enzovoort

- Evenwicht en welzijn: psychologische opvolging, artistieke workshops

- Korte opvang van baby’s en peuters (tijdens de momenten dat de ouders deelnemen aan de activiteiten)

- Sensibilisering van de maatschappelijk werkers
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  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

Toneel, foto’s, flyers, affiches, powerpointpresentatie, pedagogische tool maken
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“Besneden vrouw en vluchteling - mijn bestaan”

  Begin en einddatum van het project 

01/01/2012 - 31/12/2014 (3 jaar)

  De promotor (naam van de organisatie) 

GAMS België

Contactpersoon: 

Khadidiatou Diallo, 

Dwarsstraat 125, 

1210 Sint-Joost-ten Node

  De partners (naam): Catarina Kolestis, psychotherapeute, sexuologe en clinica

 Globale kost van het project: € 654.000

 EVF subsidie: € 490.500

  Cofinanciering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GECO) en Werkgelegenheid (CPE)

  Website van het project: www.gams.be

  Doelstelling van het projet

 Specifieke begeleiding bieden aan vrouwelijke asielzoekers en vluchtelingen uit subsaharisch Afrika die naar België geko-

men zijn om te ontvluchten aan besnijdenis, een gedwongen huwelijk of elke andere vorm van geweld dat verband houdt 

met het geslacht en de traditie. De begeleiding heeft als doel hun assertiviteit en integratie in België te bevorderen.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 De begunstigden zijn:

 - besneden vrouwen of slachtoffers van gedwongen huwelijken en gevluchte NBBM of asielzoekers

 - de medewerkers van de opvangcentra

  Voornaamste activiteiten van het project

Dagelijkse opvang en oriëntatie in Brussel 

Begunstigden: per jaar worden 250 personen opgevangen en begeleid. 

Personeel: begeleidsters die gespecialiseerd zijn in de opvang van vrouwen.

Individuele psychologische consultatie.

Begunstigden: 40 in individuele consultaties per jaar

Personeel: 1 klinisch psycholoog

Workshops rond het zelfbeeld; 3 modules van 6 sessies (focus op het lichaam en de geest)

Begunstigden: 15 vrouwelijke asielzoekers per module (max.)

Personeel: 2 begeleidsters, 1 vrijwilliger
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Fotoreportage “mijn leven in enkele beelden” in de leefruimtes van de vrouwelijke asielzoekers: 2 groepen van 5 vrou-

wen per jaar

Begunstigden: 10 vrouwelijke asielzoekers per jaar

Personeel: 1 begeleidster, 1 vrijwilliger

Zwangerschapscursussen; 3 modules van 3 sessies (zwangerschap, bevalling, post-partum)

Begunstigden: 14 vrouwelijke asielzoekers per module (max.) 

Personeel: 1 psycholoog, 1 gemeenschapsbegeleidster, 2 vrijwillige vroedvrouwen 

Groep Jongeren; begeleidingssessies 2x per maand

Begunstigden: 15 jonge NBBM.

Personeel: 1 psycholoog, 1 begeleidster, 1 vrijwilliger.

Familieactiviteiten (zoektocht paaseieren voor de kinderen, familieuitstappen)

Begunstigden: 60 volwassenen en kinderen van asielzoekers. Ook Belgische kinderen worden uitgenodigd, om de uit-

wisseling met de kinderen uit de centra te bevorderen.

Personeel: alle begeleidsters van GAMS.

Sensibiliseringsactiviteiten rond genitale verminking en gedwongen huwelijk (foto tentoonstelling « ma façon de dire 

non », toneelstuk) georganiseerd voor de primaire doelgroep (asielzoekers en vluchtelingen) alsook secundaire doel-

groep (personeel van de centra en van CGVS, medisch personeel, verenigingen voor juridische hulp, professionelen van 

OCMW’s en de sociale sector, vrouwen organisaties,…). 

Begunstigde : 500 mensen getroffen door de activiteiten 

Personeel : alle begeleiders van GAMS

Intervisiesessies voor de medewerkers van de centra (6 sessies van een dag, 3 in het Frans en 3 in het Nederlands, voor 

diegenen die in de vorige jaren hebben deelgenomen aan de EVF-opleidingen)

Begunstigden: 120 deelnemers per jaar.

Gekwalificeerd personeel, afhankelijk van de intervisiesessie.

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

 EVF 2011: 

 Op basis van de intervisiesessies wordt een document opgesteld met een samenvatting van de meest voorkomende 

incidenten en advies over passende reacties (bv. houding, personen met wie contact kan worden opgenomen).

 EVF 2013:

 Een werk over de psychologische behandeling van besneden vrouwelijke asielzoekers, opgesteld door de klinisch 

psycholoog en de seksuoloog, zal in 2014 worden gedrukt en verdeeld aan professionals uit de sector.
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Juridische bijstand omtrent genitale 
verminking bij vrouwen en andere schadelijke 
traditionele praktijken (gedwongen huwelijk, 
eergerelateerd geweld)

  Begin en einddatum van het project 

01/07/2012 - 30/06/2015

  De promotor (naam van de organisatie) 

Intact asbl

Contactpersoon:  

Thérèse LEGROS, coördinatrice 

Paleizenstraat 154

1030 Brussel

02/539.02.04

contact@intact-association.org  

 Globale kost van het project: € 560.668,86

 EVF subsidie: € 420.501,64

  Cofinanciering: FIPI, FIM, IEFH, Cocof, Région Bruxelles Capitale, Région wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles 

  Website van het project: www.intact-association.org

  Doelstelling van het projet

 INTACT streeft er sinds zijn oprichting in januari 2009 naar om een referentiecentrum te worden op het gebied van vrou-

welijke genitale verminking en andere schadelijke traditionele praktijken die eraan gelinkt zijn (gedwongen huwelijken 

en eergerelateerd geweld). Het project wil juridische expertise aanbieden op basis van de strikte opvolging van natio-

nale en internationale teksten over internationale bescherming, de praktijk van juridische consultaties, de oprichting en 

deelname aan overleg, de ontwikkeling van instrumenten voor professionals enzovoort. 

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 De primaire doelgroep bestaat uit vrouwen en meisjes en in sommige gevallen mannelijke asielzoekers en erkende vluch-

telingen. De begunstigden zijn voornamelijk afkomstig uit de regio’s waar vrouwelijke genitale verminking veel voorkomt, 

met name Guinea, Djibouti, Burkina Faso, Sudan enzovoort. De secundaire doelgroep bestaat uit professionals die recht-

streeks contact hebben met de primaire doelgroep (o.a. advocaten, magistraten, maatschappelijk werkers, dokters, psy-

chologen).

  Voornaamste activiteiten van het project

 In een periode van anderhalf jaar heeft de vzw al bijna 200 aanvragen voor juridische bijstand behandeld, colloquia en op-

leidingen georganiseerd waar meer dan 800 personen aan deelnamen en informatiebrochures en -tools voor professionals 

ontwikkeld. 
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  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

-  De website met een databank die juridische informatie omtrent vrouwelijke genitale verminking bevat (o.a. FAQ, wet-

geving, rechtspraak, informatie over de gangbare praktijken in de betrokken landen);

-  Informatiebrochures (bv. Vrouwelijke genitale verminking en asiel: handleiding voor de advocaten)

-  Artikels in gespecialiseerde tijdschriften;

-  Opleidingssyllabus;

-  Bibliotheek ter plaatse;

-  Online plaatsen van studies en juridische overwegingen of aanbevelingen; ontwikkeling van aanbevelingen: “Interna-

tionale bescherming en VGV: de 11 aanbevelingen van INTACT”
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Voor de inburgering van NBBM

  Begin en einddatum van het project 

1/1/2014 - 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Mentor-Escale

Contactpersoon: 

Bénédicte Adnet (directeur)

Opperstraat 19 

1050 Elsene. 

info@mentorescale.be 

02 505 32 32 

  De partners (naam): Mentor Jeunes

  Globale kost van het project: € 382 000

  EVF subsidie: € 191 000

  Cofinanciering: Fedasil, FIPI, ACS, Communauté française

  Website van het project: www.mentorescale.be

  Doelstelling van het projet

 Het project heeft als doel de integratie  en zelfstandigheid van NBBM en voormalige NBBM (tot 26 jaar) in de Belgische 

maatschappij te bevorderen, door hen oplossingen, middelen en hulp aan te reiken waarmee zij hun plaats in de samen-

leving kunnen vinden.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Primaire doelgroep: NBBM en voormalige NBBM

 50% mannen, 50% vrouwen - Regio: Brussel/ Namen

 Secundaire doelgroep: de 15 leden van het Mentor-Escale team en de verantwoordelijke van het scholingsproject van de 

asbl Mentor Jeunes
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  Voornaamste activiteiten van het project

1.  Pijler “zelfredzaamheid”: activiteiten rond zelfredzaamheid en burgerzin, permanenties logement, deelname

2.  Pijler “opleiding en werk”: diensten voor advies bij opleidingen en werk, huiswerkhulp, informaticaworkshops, scho-

lennetwerk

3.  Pijler “persoonlijke ontwikkeling”: culturele en artistieke activiteiten, sport, kookworkshop, praatgroep, culturele uit-

stapjes, weekendjes buiten Brussel, onthaalruimte

4.  Pijler “individueel”: sociale begeleiding, individuele consultaties met een psycholoog, thuisbezoek, nauwe samenwer-

king met jonge Afghanen.

5.  Pijler “jonge moeders »: begeleiding bij de geboorte en het opgroeiend kind, netwerk van partners rond ouderschap, 

praatgroepen voor ouders, ontmoetingen met referentiepersonen, activiteiten ouders-kind, opvang van kinderen

6.  Pijler “team”: opvolging en opleiding

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

brochure « Tips en weetjes» (3de uitgave in Brussel + 1steuitgave in Namen), artistieke productie: audio (liedjes), video 

(clip)…
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Lisanga.  Begeleid wonen voor 
alleenstaande minderjarige asielzoekers. 

  Begin en einddatum van het project 

01/06/2012-31/05/2015

  De promotor (naam van de organisatie) 

Minor-Ndako vzw

Contact :  

David Lowyck  

Olivetenhof 2-4 

1000 Brussel. 

T: 02/274 09 70   F: 02/ 274 06 79   

David.Lowyck@minor-ndako.be 

Roel.reubens@minor-ndako.be 

lisanga@minor-ndako.be 

  Globale kost van het project: €629 850

  EVF subsidie: €465 067.50

  Cofinanciering: Vlaamse Gemeenschap, Agentschap jongerenwelzijn

  Website van het project: http://www.minor-ndako.be/lisanga.html 

  Doelstelling van het projet

 Het project zal een integrale, ambulante begeleiding bieden aan de meest kwetsbare niet-begeleide minderjarigen 

met als statuut erkend vluchteling of subsidiaire bescherming. Het doel is de jongeren zo zelfstandig mogelijk te leren 

functioneren, met het oog op zelfredzaamheid en integratie. Doelen zijn onder meer het ontwikkelen van vaardigheden, 

beschikken over een eigen woongelegenheid, integratie in de samenleving, informeren over aspecten van het zelfstan-

dig leven en hulpverleningsmogelijkheden en het uitbouwen van een toekomstproject.

 De focus ligt op de woonbegeleiding en alle aspecten die hierbij komen kijken maar ook op vorming en informatie van 

de jongeren.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 40 alleenstaande minderjarigen per jaar tussen 16 en 18 jaar die erkend werden als vluchteling of subsidiaire bescherming 

genieten. De woonbegeleiding gaat door in een straal van 40km rond Brussel. 

  Voornaamste activiteiten van het project 

Jongeren worden begeleid in hun groei naar zelfredzaamheid en integratie. 

De begeleiding omvat ondersteuning op verschillende domeinen: huishoudelijke vaardigheden, administratie, budget, 

school of opleiding, psychosociaal, vrije tijd, netwerk, …
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  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

Een folder 

Een pagina op de website van Minor-Ndako vzw. 

De werking en resultaten van Lisanga worden opgenomen in het jaarverslag van Minor-Ndako vzw.
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Empowerend werken met 
vrouwelijke asielzoekers

  Begin en einddatum van het project 

 1 januari 2012 - 31 december 2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Nederlandstalige Vrouwenraad

Contact : 

Gart Goorden     

Middaglijnstraat 10    

1210 Brussel 

  Globale kost van het project: € 291 489

  EVF subsidie: € 218 617

  Cofinanciering: Eigen fondsen

  Doelstelling van het projet

1/ Duurzame partnerschappen en empowerende activiteiten voor asielzoeksters, die ingebed zijn in de werking van de 

opvangcentra en de lokale vrouwenorganisaties in Vlaanderen en Brussel

2/ Meer en betere kennis van empowerend en autonomie bevorderend werken

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Primaire doelgroep: 

  - vrouwelijke asielzoekers, alleenstaand en met kinderen, in verschillende opvangcentra van Vlaanderen en Brussel. 

  Secundaire doelgroep: 

 - organisatoren en begeleiders van de collectieve opvangcentra in Vlaanderen en Brussel

 - personeel Vrouwenraad 

 - vrijwilligers en leden van vrouwenorganisaties in Vlaanderen en Brussel
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  Voornaamste activiteiten van het project 

 In 2012 werden er 35 empowerende activiteiten/projecten georganiseerd met vrouwelijke asielzoekers, vrijwilligers  en 

leden van vrouwenorganisaties in samenwerking met 5 opvangcentra van de provincie Antwerpen.

 In 2013 werden er 35 empowerende activiteiten/projecten georganiseerd met vrouwelijke asielzoekers, vrijwilligers  en 

leden van vrouwenorganisaties in samenwerking met 5 opvangcentra van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. 

 En tenslotte in 2014 zullen er 35 empowerende activiteiten/projecten georganiseerd worden met vrouwelijke asielzoe-

kers, vrijwilligers en leden van vrouwenorganisaties in samenwerking met 5 opvangcentra van de provincies Oost en 

West-Vlaanderen. 

 Einde 2014 zullen de (maandelijkse) empowerende activiteiten/projecten voor asielzoeksters ingebed zijn in de vrou-

wenwerkingen van de opvangcentra in samenwerking met vrijwilligers en leden van lokale vrouwenorganisaties in 

Vlaanderen en Brussel.

 Elk jaar zal er ter ondersteuning voor de betrokken partners een vorming en een opvolgingsbijeenkomst doorgaan rond 

empowerend werken en gelijkwaardige communicatie. 

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Toolkit - Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers in collectieve opvang - 

 De toolkit zal een instrument zijn voor alle partners en begeleiders die samen willen werken met vrouwelijke asielzoe-

kers van de opvangcentra in heel België. 

 De toolkit zal zowel digitaal, op website als in een gedrukte versie in het Nederlands en het Frans verkrijgbaar zijn. 

- Een netwerk van duurzame samenwerkingsverbanden tussen opvangcentra, vrouwelijke asielzoekers, vrijwilligers en 

leden van lokale vrouwenorganisaties voor het organiseren van empowerende activiteiten.
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Integrale begeleiding aan niet begeleide minderjarigen 
met een statuut van erkend vluchteling of met een 
statuut van subsidiaire bescherming

  Begin en einddatum van het project 

 01/01/2012 – 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

OCMW Antwerpen

Contact 

Patricia Peeters

Coördinatie LSB

Lange Gasthuisstraat 33

2000 Antwerpen

  Globale kost van het project: 2.253.058,45 euro

  EVF subsidie: 1.808.079,38 euro

  Cofinanciering: Eigen inbreng + POD Maatschappelijk Integratie (startbaan) + Impulsfonds

  Website van het project: www.ocmw.antwerpen.be

  Doelstelling van het projet

 OCMW Antwerpen garandeert niet begeleide minderjarigen met een statuut van erkend vluchteling of met een statuut 

van subsidiaire bescherming waarvoor het bevoegd is een menswaardig leven en een integrale begeleiding op maat. 

Voor 2012 betreft het 85 individuele begeleidingen, voor 2013 betreft het 175 individuele begeleidingen en voor 2014 

betreft het eveneens 175 individuele begeleidingen. (realisatie afhankelijk van de instroom)

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Minderjarigen met een statuut van erkend vluchteling of met een statuut van subsidiaire bescherming

 Tweede lijn: Betrokken personeelsleden en leden van het netwerk mbt gezamenlijke initiatieven

 Regio: Stad Antwerpen 

  Voornaamste activiteiten van het project

- Integrale begeleiding van minderjarigen met statuut van erkend vluchteling of een statuut van subsidiaire bescherming 

- Expertiseopbouw binnen OCMW Antwerpen mbt de begeleiding van niet begeleide minderjarigen met statuut van 

erkend vluchteling of een statuut van subsidiaire bescherming

- Uitbouw van een Antwerps tweedelijnsnetwerk mbt de begeleiding van niet begeleide minderjarigen

- Signaliseren van pijnpunten, nieuwe tendensen, mogelijke mistoestanden en noodtoestanden mbt niet begeleide 

minderjarigen
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  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Onderzoeksrapport op basis van klantbevraging mbt behoeften doelgroep

- Procedurehandboek

- Uitgebouwd Antwerps netwerk NBM en bijbehorend adressenbestand

- Overzicht uitgevoerde signaalfunctie en eventuele resultaten

- Tussentijdse jaarverslagen inclusief evaluatierapport en aanbevelingen
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Tussenstation

  Begin en einddatum van het project 

01/01/2012 – 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

OCMW DESTELBERGEN

Contact

Barbara Goethals 

Kouterlaan 19 te 9070 Destelbergen.

  Globale kost van het project: € 270.801,17 

  EVF subsidie: € 135.399,17

  Cofinanciering: 

 Bijdrage door de eindbegunstigde € 52.243,13

 Bijdrage van derden € 38.958,87

 Door het project gegenereerde ontvangsten € 43.200,00

  Doelstelling van het projet

 Het project wil vluchtelingen en subsidiair beschermden die er niet in slagen om binnen de gestelde termijn een ge-

schikte woonst te vinden een tijdelijk onderdak bieden en tijdens deze periode een luisterend oor bieden, informeren 

en bemiddelen met betrekking tot huisvesting, activering en participatie in België. Zo kunnen ze na hun verblijf goed 

geïnformeerd zelf stappen ondernemen om hun maatschappelijke positie te verankeren.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

Primaire doelgroep :

- Erkend politiek vluchtelingen 

- Personen met subsidiair beschermingsstatuut 

- Doorverwijzing gebeurd ons eigen LOI, door de Rode kruisopvangcentra van Deinze Sint Niklaas en Eeklo en de andere  

   LOI’s uit de regio

Secondaire doelgroep : 

- Potentiële verhuurders

- Potentiële werkgevers

- Socio-culturele verenigingen in de regio

  Voornaamste activiteiten van het project

- Tijdelijke huisvesting (4 maand, eventueel verlengbaar) bieden aan personen +/- 12 personen per jaar die de materiële 

opvangstructuur moeten verlaten.

- Begeleiden en informeren van de bewoners met betrekking tot wonen in België en het zoeken naar definitieve huisves-

ting, dmv een individueel begeleidingsplan, individuele gesprekken en vorming.
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- Begeleiden en informeren van de bewoners met betrekking tot zinvolle tijdbesteding in België dmv een brochure, een 

persoonlijke maandagenda, oriëntatie naar vrijwilligerswerk en socio-culturele activiteiten

- Bevorderen van de participatie van de nieuwkomers in onze maatschappij dmv artistieke workshops. Deze workhops 

zullen resulteren in een tentoonstelling op de gemeente in 2014

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

-  Herwerkte versie van startpakketten voor nieuwkomers : administratief in België – wonen in België – werken in België 

(verdeling naar doelgroep + andere geïnteresseerden bv. andere OCMW’s)

-  Jaarlijkse brochure mogelijkheden op gemeente qua vrije tijd, vrijwilligerswerk, sociaal-culturele activiteiten, sport, 

opleidingen,… 

-  Tentoonstelling op gemeente in 2014 : “Destelbergen door de bril van nieuwkomers” met tekstmateriaal, fotomateri-

aal, videomateriaal, kunst…  door doelgroep

-  Er wordt in dit project heel veel op maat gewerkt: individueel begeleidingsplan op maat, maandplannen op maat, aan-

tal contacten op maat, doorverwijzing op maat,… Voorbeeldcasus met al deze documenten zal gebundeld worden.
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Ankerkracht

  Begin en einddatum van het project 

1 januari 2014 – 30 juni 2015

  De promotor (naam van de organisatie) 

OCMW Gent

Contact : 

Sylvia Lis – David De Keukelaere

Onderbergen 86, 9000 Gent

T 09/266 99 11

  Globale kost van het project: € 509 988, 74

  EVF subsidie: € 254 994,37

  Cofinanciering: 

 Eigen Fondsen, startbaan.

  Doelstelling van het projet

 De individuele problemen en belemmeringen welke jongeren ervaren worden door het multidisciplinair team aange-

pakt, we beogen competentieverwerving of versterking bij de jongere waardoor hij zelf actief kan participeren.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Jonge derdelanders die een erkenning als vluchteling of subsidiaire bescherming verkregen én minder dan 1 jaar op het 

grondgebied Gent verblijven én maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie genieten.De begelei-

ding duurt gemiddeld 6 maanden.

  Voornaamste activiteiten van het project

Project stelt zich tot doel 50 jonge derdelanders te bereiken in de periode van 1 jaar ½. Belangrijkste activiteiten:

- Organiseren van infomomenten voor de jongeren

- Opmaken indicatiestellingen van de jongeren

- Opmaken behandelplannen/ persoonlijk ontwikkelingsplan voor de jongeren

- Uitvoeren van individuele hulpverlening ten aanzien van de jongeren

- Intervisie en bijsturing voor de medewerkers

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Methodiekhandboek dat digitaal ter beschikking gesteld wordt voor andere OCMW’s,andere organisaties,…

- Voorbereiding van een vorming voor hulpverleners of mensen die werken met deze doelgroep

- Instrument voor het persoonlijk ontwikkelingsplan / behandelplan

- Instrument voor de participatie van de jongere aan dit plan

- Draaiboeken van de 3 groepsmodules

- Evaluatie en aanbevelingen vanuit iedere discipline m.b.t. dit project

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Asiel in de Duitstalige Gemeenschap: 
Integratiemaatregelen

  Begin en einddatum van het project 

 01.01.2012 tot 31.12.2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Croix Rouge 

Contactpersoon: 

Tanja Mertens

HILLSTRASSE 7  

4700 Eupen

T 087 76 59 71 

 De partners (naam): De stad Eupen

  Globale kost van het project: € 766.841

  EVF subsidie: € 383.420,50

  Cofinanciering: Duitstalige Gemeenschap

  Doelstelling van het projet

 Een betere begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen door de inrichting van een eerstelijns-opvang binnen 

de gemeentelijke administratie (eerste informatie, oriëntatie). Dit door de inrichting van een referentiecentrum voor de 

personen die werken met het doelpubliek van het EVF (opleidingen, vragen omtrent vreemdelingenrecht, bevordering 

van werk in het netwerk); en door de inrichting van een plaats waar migranten terechtkunnen (voor bijvoorbeeld sociale 

diensten, opleidingen) en een dienst voor mentale gezondheid.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 De asielzoekers, erkende vluchtelingen en personen met de subsidiaire beschermingsstatuut, die gevestigd zijn in de 

Duitstalige Gemeenschap en de personen die met deze doelgroep werken. 
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Organiser des formations (ici sur l’aspect „Trauma“) 
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  Voornaamste activiteiten van het project

- organisatie van sociale diensten (vragen omtrent de asielprocedure, publiek schrijver) en een opleiding (Duits) voor asiel-

zoekers en erkende vluchtelingen

- organisatie van een eerstelijns-opvang (oriëntatie, informatie met betrekking tot de integratie)

- psychologische en psychiatrische opvolging, individueel en in groep

- creëren van een website voor het primaire en secundaire doelpubliek 

- opmaken van een integratieconcept voor de Duitstalige Gemeenschap, in samenwerking met de medewerkers op het 

terrein, opleidingen en supervisie voor deze medewerkers

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

- Website

- Brochure voor nieuwkomers



Vertaal- en tolkdiensten in de sociale context 
ten dienste van asielzoekers

  Begin en einddatum van het project 

 1 januari 2014 tot 30 juni 2015

  De promotor (naam van de organisatie) 

SeTIS Bxl asbl

Contactpersoon: 

Simon DE BROUWER 

Gallaitstraat 60 

1030 BRUSSEL 

02 609 51 88 

simon.debrouwer@setisbxl.be    

  Globale kost van het project: € 297.215 

  EVF subsidie: € 109.243

  Cofinanciering: Fedasil, GECO

 Website van het project: www.setisbxl.be

  Doelstelling van het projet

 Ons project wil tegemoetkomen aan de vraag naar vertaal- en tolkdiensten in het sociaal milieu vanwege de opvangstruc-

turen van Fedasil en zijn partners, en de diensten waarnaar deze structuren de asielzoekers oriënteren.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 In de eerste plaats: de opvangcentra van Fedasil en zijn opvangpartners (2de lijn)

 In de tweede plaats: de asielzoekers

 Regio: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Voornaamste activiteiten van het project

 Het project van SeTIS Bxl omvat 3 types van prestaties (qua vertaal en tolken diensten): 

 - op verplaatsing,

 - per telefoon (mogelijkheid van conference call indien de begunstigde zich niet bevind bij de gebruiker)

 - vrije schriftelijke vertalingen.

 Dit alles in een 50tal talen waaronder de 10 belangrijkste : russisch, dari, albanees, klassiek arabisch, serbisch, armeens, 

turks, punjabi, macedonisch, farsi.
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Naar een traumadagkliniek voor vluchtelingen 
met minderjarige kinderen

  Begin en einddatum van het project 

 01/07/2013 tot 30/06/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Solentra vzw

Contact : 

Geertrui.Serneels@uzbrussel.be 

 De partners (naam): PAika,UZ VUB

  Globale kost van het project: € 181.455,12

  EVF subsidie: € 90.727,56

  Cofinanciering:  GECO € 20.364,37, Eigen fondsen € 70.363,19

 Website van het project: www.Solentra.be 

  Doelstelling van het projet

 Een gepersonaliseerd, intensief en outreachend aanbod van traumabehandeling aan getraumatiseerde vluchtelingen-

gezinnen met tevens een ondersteuning EN versterking van psychosociale begeleiding in de opvangmodi

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 De primaire doelgroep zijn de kinderen en hun ouders. Deze gezinnen hebben meestal een asielaanvraag lopende. In 

andere gevallen genieten zij een subsidiaire bescherming, zijn ze erkend als vluchteling of gaat het om gezinnen die gere-

settled zijn.

 De secundaire doelgroep bestaat uit hulpverleners die via hun beroep in contact komen met vluchtelingen. Dit zijn voorna-

melijk psychologen, psychiaters, stafmedewerkers in opvangcentra en maatschappelijk werkers van LOI’s, leerlingenbege-

leiders en leerkrachten uit scholen, comités voor bijzondere jeugdzorg, ...

  Voornaamste activiteiten van het project

1)  Bekendmaking van onze activiteiten via uitvoerige presentaties, brochures en netwerking met overlegmomenten met 

partners

2)  Uitvoeren van minstens 320 ambulante consultaties en eventuele doorverwijzingen waarbij minstens 32 à 40 personen 

direct worden bereikt, en minstens 70 gezinsleden indirect worden bereikt

3)  Honderdtwintig Helpdeskvragen beantwoorden (telefonisch als schriftelijk)

4)  Voorbereidende acties voor onderzoek waarvoor een database wordt ontwikkeld en op punt gesteld

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

1) Meertalige brochure

2) Database

3) Presentatie(s) op maat
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Bijdragen tot de opbouw van een etno-
psychosociale begeleiding van asielzoekers met 
ernstige mentale problemen

  Begin en einddatum van het project 

 1/7/2012 tot 30/06/2015

  De promotor (naam van de organisatie) 

Tabane asbl

Contactpersoon:   

Luc Snoeck

510 rue Saint-Leonard 

4000 Luik      

04 228 14 40  

 De partners (naam): Club André Baillon

  Globale kost van het project: € 416.163

  EVF subsidie: € 206.696

  Cofinanciering: Het Waals Gewest (mentale gezondheid + integratie), federale overheid (bijdragevermindering RSZ + 
Impulsfonds) en eigen middelen

 Website van het project: www.tabane.be 

  Doelstelling van het projet

 Globale begeleiding voorzien ter uitbreiding van klinisch werk via een meer sociale benadering (sociale en socio-thera-

peutische activiteiten). Dit met het oog op de stabilisering van de mentale gezondheid van de persoon en de begelei-

ding bij het integratieproces.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Hoofdzakelijk asielzoekers (90%) en deels ook erkende vluchtelingen

 Evenwicht tussen mannen en vrouwen

 Kinderen vormen een minderheid

 Personen afkomstig van de provincie Luik, vaak van de stad of de buitenwijken. 

  Voornaamste activiteiten van het project

- Diverse workshops organiseren (bv. fotografie, koken, woning zoeken, sport)

- Organiseren van de opvang en terbeschikkingstelling van middelen die de personen zelfstandig kunnen raadplegen (bv. 

computer, bibliotheek, informatiefiches)

- Bevorderen van de individuele sociale begeleiding 

- Externe methodologische begeleiding (hulp bij het sturen en evalueren)
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  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

Boek  “Dans et autour de la cuisine”

Fototentoonstelling

Website

Projectverslag



Actie-onderzoek rond de omzetting van de 
Europese asielwetgeving naar Belgisch recht

  Begin en einddatum van het project 

 01/02/2012 – 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Sylvie SAROLEA (CeDIE – UCL)

Contactpersoon: 

Sylvie Sarolea

Place Montesquieu 2 

1348 Louvain-la-Neuve

010/47.88.32

sylvie.sarolea@uclouvain.be 

  Globale kost van het project: € 495.584,68

  EVF subsidie: € 371.684,90

  Cofinanciering: Université catholique de Louvain (25%)

 Website van het project: in opbouw 

  Doelstelling van het projet

 Instrumenten op punt stellen om de coherentie te versterken tussen beslissingen die op nationaal niveau worden ge-

nomen, wat betreft de toepassing van het Europees recht, meer bepaald door actie-onderzoeken over de toepassing 

(juridische en andere) van de nieuwe wetten.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Primaire doelgroep: de asielzoekers met een lopende asielaanvraag.

 Secundaire doelgroep: Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Fe-

dasil, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State; rechtbanken van de rechterlijke orde; advocaten, 

Belgische en Europese academici en onderzoekers; ngo’s werkzaam in het domein van het vreemdelingenrecht; internati-

onale rechtbanken; de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

  Voornaamste activiteiten van het project  

-  het opzoeken van informatie over de nationale en internationale wetgeving, en de praktijken wat administratie en recht-

spraak betreft;

-  het bestuderen van de nationale rechtspraak, encoderen van de rechtspraak op basis van sleutelwoorden, in de vorm van 

een jurisprudentie; 

-  het opstellen van tussentijdse verslagen op het einde van de eerste, tweede en derde fase;

-  twee seminaries organiseren; 

-  een website maken.
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  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

Een website met:

- Een beschrijving van de nationale en Europese bronnen en de Europese instrumenten. Deze beschrijving moet exhaus-

tief zijn, samenvattend en eveneens de evolutie van de bronnen weergeven;

- Een analytische en kritische analyse van de interne rechtspraak (RvV, RvS over de kwalificatie, asielprocedure en verwij-

dering; Hof van Beroep en Arbeidshof en het Hof van Cassatie voor de opvang en opsluiting) en de Europese recht-

spraak (het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof van Justitie) in de vorm van een kroniek;

- Toelichtingen bij besluiten: minimaal vier per maand;

- Een databank met de rechtspraak met zoekmachine;

Een maandelijkse nieuwsbrief die op aanvraag wordt verstuurd (eerste verspreiding via de seminaries en colloquia, maar 

ook via de databank van CeDIE en onze persoonlijke contacten bij de balie en in de verenigingssector);

Interne seminaries met debatten tussen aanwezigen, die op basis van hun competenties zijn gekozen.



Nieuw ziekenhuis voor jongvolwassenen en hulp aan 
vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld

  Begin en einddatum van het project 

 1 juli 2012 – 30 juni 2015

  De promotor (naam van de organisatie) 

SSM Ulysse

Contactpersoon: 

Alain VANOETEREN

SSM Ulysse, 

Kluisstraat 52, 

1050 Brussel

02/533 06 70 

0473/91 85 48 

  Globale kost van het project: € 706.398

  EVF subsidie: € 475.494

  Cofinanciering: COCOF Agrément, COCOF Réseau, Verenigde Naties-fonds voor slachtoffers van foltering

  Doelstelling van het projet

 Een kader oprichten voor de psychologische ondersteuning, individueel en collectief, van asielzoekers en erkende 

vluchtelingen die bijzonder kwetsbaar zijn, meer bepaald jongvolwassenen van 12-18 jaar en vrouwelijke slachtoffers 

van seksueel geweld.

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Primaire doelgroep: Asielzoekers, erkende vluchtelingen en personen met het subsidiair beschermingsstatuut die behoren 

tot de twee kwetsbare groepen: (1) kinderen en NBBM, (2) vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld

 Secundaire doelgroep: belangrijke spelers die verantwoordelijk zijn voor de globale opvang van deze twee kwetsbare 

groepen 

  Voornaamste activiteiten van het project 

1) Nieuwe kliniek voor jongvolwassenen

-  individuele therapeutische begeleiding van 10 jongvolwassenen tijdens het eerste jaar van het project, in het volgende 

jaar ten minste 15 tot 20 jongvolwassenen;

-  opening van een onthaalruimte en collectieve workshops elke woensdagnamiddag

-  organisatie van een opleiding over het opstellen van toekomstprojecten (10 dagen) tijdens de zomervakanties van 

2013 en 2014
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2) Gespecialiseerde hulp voor vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld

-  individuele therapeutische begeleiding van ten minste 25 vrouwen per jaar

-  organisatie van een therapeutische praatgroep om de twee weken

3) Het hulpverleningsnetwerk voor deze twee kwetsbare groepen versterken 

-  voortzetting en versterking van het netwerk “Geestelijke gezondheid ver weg van huis” via driemaandelijkse vergade-

ringen

-  per jaar een intervisiegroep over een specifiek thema

-  informatie over de toegang van de beide doelgroepen tot hulpverlening op het vlak van geestelijke gezondheid toe-

voegen en updaten in de onlineversie van de gids die tijdens het vorig EVF-project werd opgesteld

-  elk jaar een overleggroep organiseren over een specifiek thema

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

Website



Reeks opleidingen over de begeleiding en het 
bevorderen van de zelfstandigheid van niet-
begeleide buitenlandse minderjarigen

  Begin en einddatum van het project 

 01/01/2012 - 31/12/2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Union des Villes et Communes de Wallonie

Contactpersoon: 

Valérie Desomer 

081/24 06 57

 De partners (naam): Association Joseph Denamur - Centre Mena El Paso, Le Nouveau Saint-Servais asbl enkel in 2012.

  Globale kost van het project: € 525.698,22

  EVF subsidie: € 321.918,92

  Cofinanciering: Maribel, Waals Gewest, inkomsten uit het project

  Doelstelling van het projet

 Steeds meer professionals uit de sector van de jeugdzorg en medewerkers van de OCMW’s en het Croix-Rouge werken 

met niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, zonder hiervoor te zijn opgeleid. Het opleidingscentrum van de Fédé-

ration des CPAS van de UVCW organiseert daarom in samenwerking met het Centre El Paso van de Association Joseph 

Denamur een opleiding waar medewerkers de nodige kennis en vaardigheden leren om de NBBM te begeleiden. 

 Om de NBBM goed te begeleiden naar meer autonomie, moet rekening worden gehouden met de verschillende aspec-

ten van hun leven: huisvesting, gezondheid, scholing, persoonlijke en culturele ontwikkeling, maatschappelijke integra-

tie en toekomstige tewerkstelling, een broodnodige en veelomvattende opleiding. 

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 In de tweede lijn? Professionals die werken met NBBM

 NBBM

 Het Waals Gewest en Brussel

  Voornaamste activiteiten van het project

 Een twaalftal thema’s komen aan bod. Theorie in de voormiddag en een werkcollege in de namiddag, waar de theorie van 

de ochtend in de praktijk wordt geplaatst via praktische oefeningen. Het werkcollege wordt vervolledigd met een prakti-

sche stage van een week, om de geïntegreerde en eerbiedige interdisciplinaire benadering beter te verwerken.

 20 inschrijvingen

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

Opleidingsprogramma
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Capaciteitsopbouw in vluchtverhaalanalyse leidt tot 
verstrekte procedurebegeleiding

  Begin en einddatum van het project 

 1 januari 2012-31 december 2014

  De promotor (naam van de organisatie) 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Contact 

Jennifer Addae

Gaucheretstraat 164

1030 Schaarbeek

 De partners (naam): Kruispunt Migratie-Integratie, Belgisch Comité voor Hulp aan Vreemdelingen (BCHV)

  Globale kost van het project: 1.179.186,01 €

  EVF subsidie: 589.394,76 €

  Cofinanciering: UNHCR, Vlaamse gemeeschap, Gesco, federale overheid.

  Website van het project : http://www.vluchtelingenwerk.be/projecten/index.php

  Doelstelling van het projet

 De procedurebegeleiding kwalitatief te versterken door stimuleren van capaciteitsopbouw in vluchtverhaalanalyse. Dit 

door enerzijds de kennis rond actuele wetgeving, rechtspraak en beleidslijnen op een brede en toegankelijke wijze te 

verspreiden onder de begeleiders en de advocatuur. Anderzijds door de know-how en afstemming rond vluchtverhaal-

analyse te verbeteren. 

  Begunstigde van het project, rechtstreeks of indirect

 Asielzoeker:  via pilootproject vluchtverhaalanalyse

 Eerste en tweedelijns begeleiders: advocatuur en begeleider

 Regio: Vlaanderen en Brussel 

  Voornaamste activiteiten van het project

-  Toegang tot kennis inzake asiel aan te bieden door : een helpdesk, gespecialiseerde website, extranet voor de asieladvo-

catuur, vormingen, juridische nieuwsbrief en handleiding asielberoep.  

-  Samenwerking met enkele gespecialiseerde organisaties rond de analyse van actuele en belangrijke asielrechtspraak. 

-  Ontwikkeling van een uniforme methodiek inzake vluchtverhaalanalyse 

  Output (DVD, brochure, folder, boek, conferentie,…)

Folder ondersteuningsaanbod

Analyse rapporten

Juridische Website

Juridische nieuwsbrieven

Handleiding vluchtverhaalanalyse
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