Projecten in het kader van
de nationale projectoproep
2019
Eind vorig jaar lanceerde Fedasil een projectoproep in het
kader van zijn nationale projectfinanciering (begrotingsartikel
533.01 voor een bedrag van 921.574 euro). Deze oproep
kende een groot succes, we kregen maar liefst 62
projectaanvragen binnen voor een totaalbedrag van bijna 3.7
miljoen euro.
Uiteindelijk werden 15 projecten weerhouden door het
selectiecomité, waarvan twee projecten geselecteerd werden
tijdens het verlengingsproces van midden 2018.
De thema’s voor dit jaar zijn:
• Voorbereiding op de integratie
• Beantwoorden aan de specifieke opvangbehoeften en de
behoeften van bepaalde doelgroepen
Projets

Projecten per thema:
Prioriteit 1: Voorbereiding op de integratie:
Organisatie

Naam van het project

Le Monde des Possibles

Labour-Int

CAI Namur

Net2Work-Asile

Muntuit

TalentO

Association des Compagnons Bâtisseurs

J.A.C.T.I.V.E

Croix-Rouge de Belgique

Vrijwilligerswerk voor asielzoekers

Croix-Rouge de Belgique

Opleiding voor asielzoekers

RefuInterim

Vrijwilligerswerk als hefboom voor integratie tijdens
de opvang

PIN

Een tool box voor de maatschappelijk werkers bij de
begeleiding van vluchtelingen tijdens hun
overgangsperiode naar een LOI.

KUL/CTO

Ongeletterdheid bij nieuwkomers in de opvang:
hefbomen voor een efficiënte aanpak

Prioriteit 2 : Beantwoorden aan de specifieke (opvang)behoeften van bepaalde
doelgroepen
Organisatie

Naam van het project

Trempoline

Opleiding: tussenkomen in situaties van verslaving
(alcohol-drugs)

Minor Ndako

Xtra MENA

Le Souffle

Preventie en herstel voorzien in 2 opvangcentra en 1
time-out in regio Zuid

InQlusion Bruxelles

Q-ASYL’HOME

Prolongation de projets
Organisatie

Naam van het project

Brussel Onthaal

Opleidingen en taalhulp ter ondersteuning van tolken

Oranje Huis

Duurzame implementatie van een herstelpraktijk in
de NBMV-diensten van de 4 opvangcentra in
Vlaanderen

LABOUR-INT
De promotor
Le Monde des Possibles
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
4 FED Centra van Regio Zuid
Wat is de doelgroep van dit project?
80 bewoners (4 sessies – 20 bewoners/sessie) – bijzondere aandacht voor de verdeling man/vrouw
Doelstelling van het project



De bewoners in de opvangcentra van Fedasil voorbereiden op de ingangstesten bij de ‘Centre de
Promotion sociale’.
De stagiaires de mogelijkheid geven om professionals te ontmoeten in hun werkomgeving en hen te
volgen om de echte werkcontext te leren kennen die in de test en de opleiding aan bod komt.

Voornaamste activiteiten



Een opleiding van 120u over 3 weken om de bewoners voor te bereiden op de ingangstesten bij de
‘Centres de Promotion sociale’.
Bedrijfsbezoeken en partnerships : Job shadowing gedurende 3 dagen in een werkomgeving die door
de sociale promotieopleiding van de stagiaires is gekozen

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Aurélie Arnould, aurelie.arnould@fedasil.be

Net2Work – Asile
De promotor
Centre d’Action Interculturelle de la Province de Namur asbl
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Provincie Namen: 2 centra + 2 LOI’s
Wat is de doelgroep van dit project?
38 mentees (Franstalig/Engelstalig) voor 20 mentors
Doelstelling van het project
Opzetten van een mentorsysteem binnen het bedrijf dat een begunstigde van de opvang (mentee) en een
ervaren en vrijwillige werknemer (mentor) met elkaar verbindt - Begeleiding/verduidelijking van zijn
professionele project.
Voornaamste activiteiten




Infosessies in de centra en de LOI’s om mentees aan te werven
Infosessies en sensibilisering van de mentoren
Begeleiding van de duo’s

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Sandra Codega, sandra.codega@fedasil.be

TalentO
De promotor
Muntuit vzw
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Roeselare en omgeving
Wat is de doelgroep van dit project?
Bewoners ouder dan 15 jaar
Doelstelling van het project






Voortzetting van het gebruik van de TalentO gemeenschapsmunt die in 2018 werd gecreëerd en in
omloop is gebracht. De doelstellingen van deze munt zijn:
Onderbenutte vaardigheden verbinden met niet-ingevulde behoeften
De deelname van de asielzoekers aan het maatschappelijk leven verhogen
De interactie met de omgeving verhogen op het vlak van experimenten
Het maatschappelijk ondernemen stimuleren binnen de doelgroep

Voornaamste activiteiten






De aanduiding van een lokale matchmaker om de uitwisseling van TalentO zo veel mogelijk aan te
moedigen
De voortdurende verbetering van het programma (aanbod en kalender TalentO) om het af te
stemmen met de behoeften en de talenten van het netwerk
De nauwkeurige opvolging van de impact van TalentO ten opzichte van de doelstellingen
De ontwikkeling van het netwerk en de organisatie van TalentO binnen de bestaande organisaties

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Sandy Zanders, sandy.zanders@fedasil.be

J.A.C.T.I.V.E
De promotor
Association des Compagnons Bâtisseurs asbl
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Regio Zuid (incl. LOI)
Wat is de doelgroep van dit project?
Jonge bewoners (15 tot 30 jaar) van de collectieve en individuele opvangstructuren
Doelstelling van het project





Voortzetting van het project JACTIVE dat in 2018 werd opgestart via de verhoogde deelname van de
bewoners aan vrijwilligersactiviteiten:
Diversifiëren van het netwerk van projectleiders - Vergroten van het aanbod van activiteiten
De mobilisatie van jonge verzoekers om internationale bescherming en hun deelname aan projecten
aanmoedigen en hen helpen bij het verbeteren van hun leerproces (individuele ondersteuning)
Ondersteunen van initiatieven en projectontwikkeling door jongeren om de lokale verankering te
bevorderen.

Voornaamste activiteiten





Vrijwilligerswerk tijdens een weekend met overnachting of tijdens een verblijf van 10 tot 15 dagen
Gedecentraliseerde netwerkbijeenkomsten met 80 personen (nieuwe verenigingen, lokale partners,
centrumpersoneel) om het aantal partners te verhogen.
De jongeren krijgen modules voor het identificeren van vaardigheden & training in animatie.

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Julie Legrain, julie.legrain@fedasil.be

Vrijwilligerswerk van asielzoekers
De promotor
Croix-Rouge de Belgique
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Regio Zuid (centra Croix-Rouge en Fedasil)
Wat is de doelgroep van dit project?
Bewoners ouder dan 15 jaar
Doelstelling van het project




De ondersteuning van de centra, met inbegrip van de federale centra van regio Zuid, in stand houden
en inzetten.
Het aanbod van vrijwilligerswerk ondersteunen door middel van bijeenkomsten tussen de
opvangpartners en verenigingen en tijdens bijeenkomsten van het "Volonterre d'Asile"-netwerk.
Het contact met de verenigingen en de ondersteuning van de bewoners vergemakkelijken door het
mobiliseren van sponsors (proefproject met 4 centra).

Voornaamste activiteiten





Opleidingen, coaching en heldesk oprichten voor de referentiepersonen voor vrijwilligerswerk in de
centra
Creatie en drukken van flyers (in 10 talen) om de bewoners te informeren over de mogelijkheden op
vrijwilligerswerk (samen met het Plateforme Francophone du Volontariat)
Organisatie van ontmoetingen met de actoren uit het verenigingsleven om hen te sensibiliseren voor
de komst van vrijwilligers uit het opvangnetwerk

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Sebastien Eugene, sebastien.eugene@fedasil.be

Opleiding van asielzoekers (te bevestigen)
De promotor
Croix-Rouge de Belgique
Begin- en einddatum van het project
01/06/2019 (te bevestigen) – 31/12/2019
Geografisch bereik
FED centra van regio Zuid
Wat is de doelgroep van dit project?
Bewoners ouder dan 18 jaar
Doelstelling van het project



Een reeks opleidingen aanbieden aan de bewoners; deze opleidingen worden erkend in het kader van
het integratietraject van het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
De stress verminderen die asielzoekers ondervinden tijdens hun verblijf in de opvang, door
nauwkeurige informatie te verschaffen, tips over onze samenleving en de bewoners omvormen van
vragende partij naar personen met kennis van zake

Voornaamste activiteiten



Opleidingen van 10 dagen “Bonjour Belgique” voor 15 personen, tussen 1 en 3 keer per maand
Workshop rond burgerzin van 2 uur voor 10 personen, tussen 2 en 6 keer per maand

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Sophie Thiry, sophie.thiry@fedasil.be

Vrijwilligerswerk als hefboom voor integratie
tijdens de opvang
De promotor
Refu Interim vzw
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Oost- en West-Vlaanderen (2 opvangcentra van het RK)
Wat is de doelgroep van dit project?
Bewoners van de opvangcentra
Doelstelling van het project
Ontwikkeling van een motiverend en sociaal-artistiek traject om de bewoners voor te bereiden zich in te zetten
voor vrijwilligerswerk op maat, in de buurt van hun opvangstructuur.
Voornaamste activiteiten




Informatie en opleiding om de bewoner te begeleiden naar een gepast engagement als vrijwilliger
Matching van vrijwilligers met organisaties naargelang hun behoeften, vaardigheden en voorkeur
Ontwikkeling van een handige tool box met alle soorten praktische informatie (stapsgewijs plan,
visueel materiaal, checklists, contacten, do’s en don’ts enz.) voor het personeel van het
opvangnetwerk

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Mieke Timmerman, mieke.timmerman@fedasil.be

Een tool box voor de maatschappelijk werkers
om de vluchtelingen te begeleiden tijdens hun
overgangsperiode in een LOI
De promotor
PIN vzw
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Gemeenten in en rond Brussel (22 LOI’s)
Wat is de doelgroep van dit project?
Bewoners en medewerkers van de LOI’s
Doelstelling van het project
Een praktische tool box ontwikkelen voor de maatschappelijk werkers rond begeleiding en ondersteuning van
erkende vluchtelingen tijdens hun overgangsperiode in een LOI
Voornaamste activiteiten




De expertise van de begeleiders, maatschappelijk werkers en vluchtelingen verzamelen en bundelen
Een tool box ontwikkelen en verspreiden

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Nick Vandevenne, nick.vandevenne@fedasil.be

Ongeletterdheid bij de nieuwkomers in de
opvang: hefbomen voor een efficiënte aanpak
De promotor
K.U.Leuven / CTO
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Het verzamelen van gegevens gebeurt in 10 centra (Regio’s Noord en Zuid)
Wat is de doelgroep van dit project?
(Ongeletterde) bewoners van de centra
Doelstelling van het project
Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek rond analfabetisme en ongeletterdheid. Het kwantitatieve deel geeft
de graad van ongeletterdheid weer op een representatieve manier. In het kwalitatieve deel komen de
problemen aan bod waar ongeletterde personen mee te maken krijgen.
Voornaamste activiteiten




Verzamelen van gegevens rond analfabetisme via een meetinstrument ontwikkeld door CTO
Workshops en interviews met de medewerkers en de doelgroep om de obstakels te bepalen waarmee
ongeletterde personen te maken krijgen tijdens de opvangperiode.

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Nicolas Van Puymbroeck, nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be

Opleiding: tussenkomen in situaties van
verslaving (alcohol-drugs)
De promotor
Trempoline asbl
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
FED centra van Regio Zuid
Wat is de doelgroep van dit project?
Terreinmedewerkers (multidisciplinaire teams)
Doelstelling van het project



De terreinmedewerkers sensibiliseren/opleiden om een aangepaste begeleiding te voorzien van de
bewoners die verslavingsgedrag vertonen
Betere herkenning van dit gedrag en begeleiding van de personen

Voornaamste activiteiten





Een opleiding van 3 dagen voor de terreinmedewerkers:
Sensibilisering en/of opleiding rond verslavingen voor de multidisciplinaire teams (de eerste twee
dagen)
Casestudy in kleinere groepjes of specifieke vakgroepen (laatste dag)

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Julie Vanderkelen, julie.vanderkelen@fedasil.be

Xtra MENA
De promotor
Minor Ndako vzw
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Brussel (Maximiliaanpark en Noordstation)
Wat is de doelgroep van dit project?
Jongeren op de vlucht
Doelstelling van het project



Ketensamenwerking oprichten om de minderjarigen op de vlucht in het Brusselse te informeren en te
ondersteunen
De uitwisseling van informatie en de kennis van de verschillende betrokken actoren versterken

Voornaamste activiteiten





Een mobiel team bestaande uit professionals en vrijwilligers is aanwezig op de plaatsen waar de
jongeren op de vlucht zich bevinden om hen te informeren/ondersteunen via informele onderwijs op
het terrein.
Er zal ook een reeks opleidingen op maat voorgesteld worden aan de verschillende actoren

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Gregory Terras, gregory.terras@fedasil.be

Preventie- en herstelpraktijken ontwikkelen in
2 opvangcentra en 1 time-out in Regio Zuid
De promotor
Le Souffle asbl
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Opvangcentra en Time-Out van regio Zuid
Wat is de doelgroep van dit project?
Terreinmedewerkers
Doelstelling van het project



Preventie- en herstelpraktijken ontwikkelen (afkomstig uit het herstelrecht) om conflicten preventief
aan te pakken en duurzaam te beheren
Het doel is binnen elk centrum een team voor preventie- en herstelpraktijken op te richten om de
uitwisseling tussen begeleiders en bewoners positief te ondersteunen en te verbeteren.

Voornaamste activiteiten





Basisopleiding : 3 dagen voor 2 tot 4 leaders van elk centrum
Opleiding preventie- en herstelpraktijken: 3 dagen voor 4 tot 8 personen van elk centrum
Voortdurende ondersteuning (praktische uitwisseling, supervisie, coaching, preventieactiviteiten)

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Michael Clément, michael.clement@fedasil.be

Q-ASYL’HOME
De promotor
InQlusion Bruxelles
Begin- en einddatum van het project
01/04/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Alle opvangcentra van Regio Zuid (incl. Brussel)
Wat is de doelgroep van dit project?
Terreinmedewerkers (alle diensten samen);
Bewoners van elk centrum
Doelstelling van het project



De opvang van asielzoekers LGBTQI+ is aangepast en welwillend.
Daling van het onveiligheidsgevoel en het vijandig gevoel ten opzichte van de groep LGBTQI+

Voornaamste activiteiten





Opleiding van de maatschappelijk werkers rond vragen LGBTQI+ , in het bijzonder in een interculturele
context/ migratiecontext
Animatie-sensibilisatie LGBTQI+ (en getuigenissen) voor de begunstigden van de opvang over vragen
rond seksuele geaardheid en gender identiteit in het FR en het ENG (met tolk indien nodig)
Bijzondere opleiding LGBTQI+ voor de werknemers van de hoofdzetel/directie van Fedasil

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Abraham Moureau, abraham.moureau@fedasil.be

Opleidingen en taalhulp ter ondersteuning
van tolken
De promotor
Brussel Onthaal vzw
Begin- en einddatum van het project
01/01/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
België
Wat is de doelgroep van dit project?
Bewoners en begeleiders
Doelstelling van het project
Het aanbod van instrumenten ter ondersteuning en bevordering van de communicatie tussen ondersteunend
personeel en VIB uitbreiden
Voornaamste activiteiten




Opleidingen voor tolken
Verzamelen en ontwikkelen van taalhulpmiddelen (video’s)
Tolken op afstand (telefoon, video)

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Nicolas Van Puymbroeck, nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be

Duurzame implementatie van een
herstelpraktijk in de NBMV-diensten in de 4
opvangcentra in Vlaanderen
De promotor
Oranjehuis
Begin- en einddatum van het project
01/01/2019 – 31/12/2019
Geografisch bereik
Collectieve centra in Regio Noord
Wat is de doelgroep van dit project?
NBMV en begeleiders
Doelstelling van het project



Het opvangnetwerk ondersteunen door medewerkers op te leiden en te ondersteunen in het gebruik
van de herstelmethode in het systeem voor niet-begeleide minderjarigen.
Er zullen nieuwe centra aan de doelgroep worden toegevoegd ten opzichte van het project van 2018
en het gebruik van de herstelaanpak zal worden verankerd in de langetermijnvisie van het
Agentschap.

Voornaamste activiteiten




Basisopleiding ‘herstelgericht werken’ voor de begeleiders/medewerkers van de NBMV-opvang in de 3
open opvangcentra van Fedasil
Een opleiding leadership voor de teambegeleiders van de NBMV-opvang in de betrokken centra
Maandelijkse bijeenkomsten met de deelnemers van de verschillende centra (ook van vorig jaar) om
te werken rond de verankering van de methode.

Positieve of negatieve feedback over dit project en/of om het project te verbeteren kan steeds gegeven
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project
Karl De Winne, karl.dewinne@fedasil.be

