
Eind vorig jaar lanceerde het Agentschap een projectoproep in 

het kader van haar nationale projectfinanciering (begrotingsartikel 

533.01 ten bedrage van 921.574 euro). Deze oproep kende een groot 

succes, er kwamen maar liefst 71 projectaanvragen binnen voor een 

totaalbedrag van bijna 4,5 miljoen euro. 

Uiteindelijk werden 17 projecten door het Selectiecomité weerhouden. 

De thema’s voor dit jaar zijn:

• Verhoging deelname asielzoekers aan maatschappelijk leven;

• Tegemoetkomen aan de specifieke opvangnoden en behoeften van 

kwetsbare doelgroepen;

Deze verschillende projecten geraken intussen stilletjes aan op 

kruissnelheid. Opdat jullie, als opvangstructuren maximaal op de 

verschillende initiatieven een beroep zouden kunnen doen, bezorgen 

we jullie bij deze graag een overzicht. 

Projecten in het kader 
van de nationale
projectoproep 2018

Projecten per thema



Promotor Titel project pg

Prioriteit I : Verhoging deelname asielzoekers aan maatschappelijk leven

Belgian Cricket Federation Cricket: A stepping Stone 3

Brussel Onthaal
Vormingsaanbod en taalhulpmiddelen als ondersteuning  
voor hupltolken (VTOH)

4

Caritas Housing-Café 5

Centrum voor Taal en 
Onderwijs

Meet & read on wheels 6

Compagnons Bâtisseurs ASBL J.A.C.T.I.V.E 7

Croix-Rouge Volontariat des demandeurs d’asile 8

Etion
FENIKS. Asielzoekers op de arbeidsmarkt: opportuniteiten,  
obstakels, ervaringen

9

KBVB Iedereen op het veld! 10

Muntuit
Proeftuin Complementaire Munten – Hefboom voor een verbindend 
Opvangnetwerk

11

Nature vzw Time Out’doors 12

Voka Grenzeloos talent 13

Prioriteit II : Tegemoetkomen aan de specifieke opvangnoden en behoeften van kwetsbare doelgroepen

Go! Screening en Mapping van anderstalige nieuwkomers 14

Oranjehuis Herstelgericht werken 15

Oranjehuis Time Out 16

VAD Een A&D beleid in opvangcentra voor asielzoekers 17

SSMG Formation continue: “Medecin generaliste et demandeur” 18

RAT
Soutien aux équipes d’accueil en cas de problématique de dépendance 
chez les bénéficiaires

19

PROJECTEN PER THEMA



Projectuitvoerder
The Belgian Cricket Federation

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik
Het project richt zich op de aangesloten cricket clubs in België en de opvangstructuren die zich in de buurt bevinden. 

Er zijn cricket clubs over het hele land: 

Hasselt, Kapellen, Gent, Dendermonde, Halle, Kontich, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Sint-Pieters-Woluw, Meise, Evere, 

Ukkel, Bovigny, Luik, Ans, Verviers, Charleroi, Ohain/Waterloo 

Wat is de doelgroep van dit project?
Asielzoekers (+11 jaar) uit collectieve opvangstructuren in Regio Noord en Zuid.

Doelstelling van het project
• Verhogen toegang tot cricket clubs voor asielzoekers 

• Bieden van een positieve dagbesteding via onze sportactiviteiten

• Cricket Clubs vertrouwd maken met het publiek

Voornaamste activiteiten van het project
• Organiseren Cricket toernooi voor opvangstructuren in Regio Zuid én in Regio Noord

•  Aanbieden coach opleiding aan de medewerkers van collectieve opvangstructuur 

• Organiseren scorer cursus aan een collectieve opvangstructuur

• Organiseren Junior League Participation - Hard ball

• Bieden van gepast materiaal voor de opvangcentra

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
Om een geografisch evenwicht te bereiken zal er vanuit de organisatie actief contact opgenomen worden met 

opvangstructuren. Het is natuurlijk steeds mogelijk om direct contact op te nemen met een cricket club in uw buurt. 

De verschillende clubs vind je op: www.cricket-belgium.com

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Thierry Bonamis, thierry.bonamis@fedasil.be

Cricket: A stepping Stone



Projectuitvoerder
Brussel Onthaal vzw (i.s.m. Vrije Universiteit Brussel)

Website van het project
www.sociaalvertaalbureau.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/03/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Brussel en in latere instantie Nationaal

Wat is de doelgroep van dit project?
Gelegenheidstolken in asielopvang en tolken met vrijwilligersstatuut bij Brussel Onthaal vzw.

Doelstelling van het project
Beter omkaderen van hulptolken in opvang asiel via het aanbieden van vormingsmodules en taalhulpmiddelen om 

kwalitatieve hulpverlening te optimaliseren.

Voornaamste activiteiten van het project
• Via onderzoek (observatie en bevraging) worden inzichten verworven in de communicatieproblematiek en 

taalnoden gekoppeld aan vooraf bepaalde casussen.

• Uitgaande van de resultaten van het onderzoek worden vormingsmodules ontwikkeld die zullen worden ingebed 

in een opleidingstraject voor hulptolken/vrijwillige tolken in de asielopvang.

• Bestaande taalhulpmiddelen (i.h.b. terminologie) worden geïnventariseerd, gecentraliseerd, verder uitgebreid en 

gekoppeld aan het beoogde vormingstraject. 

• De projectresultaten worden gebundeld in een praktische leidraad en een eindrapport, dat op een studiedag 

wordt toegelicht voor hulpverleners binnen de asielopvang.

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden ?
De bewoner heeft potentieel (heeft o.a. voldoende kennis van een contacttaal: NL/FR/GB) om te tolken en werd 

daarom al als gelegenheidstolk ingeschakeld in de opvangstructuur. Belangrijk dat de bewoner gemotiveerd is zich 

hierin bij te scholen. Je kan contact opnemen met marianne@brusselonthaal.be.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project:
Nicolas Van Puymbroeck, nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be

Vormingsaanbod en taalhulpmiddelen als ondersteuning 
voor hupltolken (VTOH)



Projectuitvoerder
Caritas International 

Website van het project
www.caritasinternational.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Nationaal

Wat is de doelgroep van dit project?
Opvangmedewerkers, specifiek de LOI’s en erkende vluchtelingen/ of mensen die subsidiaire bescherming hebben 

ontvangen.

Doelstelling van het project
• Ondersteunen van de opvangmedewerkers in de zoektocht naar huisvesting voor vluchtelingen 

• Faciliteren van de toegang tot kwalitatieve en duurzame huisvesting als opstap naar integratie 

• Sensibilisering van de doelgroep

Voornaamste activiteiten van het project
• Disseminatie van het concept/methodologie van Housing-Café

• Woonateliers voor de doelgroep 

• Vorming opvangmedewerkers

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
Meer informatie over de housing cafés kan je vinden op www.caritas.be/nl/housingcafe

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Mieke Timmerman, mieke.timmerman@fedasil.be

Housing-Café



Projectuitvoerder
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) 

Website van het project
www.caritasinternational.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/03/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Vlaanderen en Brussel

Wat is de doelgroep van dit project?
Met dit project bereiken we verschillende doelgroepen: jonge kinderen (4-10 jaar) en hun ouders die in 

opvangcentra verblijven en de medewerkers en vrijwilligers die actief zijn in de opvangcentra en bibliotheken 

waarmee we zullen samenwerken.

Doelstelling van het project
• Via voorlezen de geletterdheidsontwikkeling van kinderen en hun ouders realiseren tijdens hun eerste 

opvangperiode.

• Professionalisering van vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers om in informele contexten geletterdheid te 

ontwikkelen.

• Een draaiboek opstellen met de ervaringen uit de proeftuin(en) voor toekomstige samenwerkingen tussen 

opvangcentra en bibliotheken.

Voornaamste activiteiten van het project
• Selectie van twee regio’s voor het opzetten van proeftuin en scherpstellen van het projectidee na feedback van 

experten en de lokale partnercontexten.

• Ontwikkeling van (a) wervingsmateriaal, (b) materiaal voor de concrete voorleesactiviteiten, (c) vormingsinhouden 

voor de vrijwilligers om uit te testen in de twee proeftuinen.

• Uitvoeren van ‘meet & read’-momenten in de twee regionale opvangcentra.

• Disseminatie van de projectresultaten naar andere geïnteresseerde regio’s en opvangcentra.

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
Het project zal doorgaan in centra die rechtstreeks gecontacteerd worden.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Helene Declerck, helene.declerck@fedasil.be

Meet & read on wheels



Projectuitvoerder
Compagnons Bâtisseurs ASBL 

Website van het project
www.compagnonsbatisseurs.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Regio Zuid

Wat is de doelgroep van dit project?
Dit project richt zich op jongeren (16-25 jaar). 

Doelstelling van het project
• De inclusie van asielzoekers in de lokale gemeenschap promoten

• Het faciliteren van ontmoetingen tussen jongeren met verschillende achtergronden

• Valoriseren van ieder zijn of haar competenties, de emancipatie van jongeren bevorderen door middel van 

vrijwillige projecten / thematische uitwisselingsprojecten

• Bevorderen van de ontwikkeling en verwerving van vaardigheden volgens de principes van niet-formeel onderwijs 

(soft skills)

• De jongeren vormen die hier interesse toe hebben

Voornaamste activiteiten van het project
• Vrijwilligersactiviteit – constructie - in een weekend

• Vrijwilligersactiviteit – constructie – voor twee of drie weken

• Uitwisseling van jonge Europese creatieve / artistieke centra

• Participatieve workshop ter valorisatie van verworven vaardigheden

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met  Noémie Rigo (animatrice JACTIVE) 

sensibilisation@compagnonsbatisseurs.be of Thibault Lezy (coördinator collectieve projecten), 

collectif@compagnonsbatisseurs.be of 084/31 44 13.  

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Julie Legrain, Julie.Legrain@fedasil.be

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



Projectuitvoerder
Croix-Rouge 

Website van het project
www.croix-rouge.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Regio Zuid

Wat is de doelgroep van dit project?
Bewoners van de collectieve opvangcentra Regio Zuid

Doelstelling van het project
•  Integratie bevorderen en een sociale band opbouwen met de lokale bevolking 

•  Bewoners de lokale gemeenschap beter leren kennen en hen te laten deelnemen aan het sociaal-culturele leven 

•  Bewoners de mogelijkheid geven om Frans in de praktijk te oefenen 

•  Asielzoekers versterken, waarderen en aanbieden van een ondersteunende structuur in afwachting van beslissing. 

•  Asielzoekers vaardigheden bijbrengen die kunnen leiden tot sociaal-professionele pre-training; 

Voornaamste activiteiten van het project
• Begeleiden van de medewerkers uit de opvangcentra. 

• Ontwikkelen en aanbieden van een concrete methodiek waarmee medewerkers zelf een project kunnen opstarten. 

• Identificeren van goede praktijken bij het opzetten van een vrijwilligersproject. 

• Bewoners, medewerkers en partnerorganisaties bijeenbrengen. 

• Ontwikkelen en promoten van concrete samenwerkingsverbanden tussen partnerorganisaties en opvangcentra. 

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
De centra kunnen contact opnemen met de projectopvolger.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Sebastien Eugene, Sebastien.Eugene@fedasil.be

Volontariat des demandeurs d’asile



Projectuitvoerder
ETION 

Website van het project
www.etion.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project?
Bedrijfsleiders en beslissingsnemers binnen het ETION-netwerk

Doelstelling van het project
• Een leidende groep ondernemers samen te brengen die zich willen engageren naar vluchtelingen en die als 

voorbeeld voor andere ondernemers naar buiten willen treden

• De inzichten gerelateerd aan de vluchtelingenproblematiek en meer specifiek inzichten en ervaringen inzake 

arbeidsmarktparticipatie van deze doelgroep – zij het op macro-, meso- of microniveau – naar ondernemers te 

brengen.

• Haar netwerk van ondernemers op te roepen tot engagement ter zake en haar opgebouwde expertise rond 

arbeidsmarktactivering van  vluchtelingen delen met haar netwerk van middenveldorganisaties.

Voornaamste activiteiten van het project
• Opzetten van een projectstuurgroep bestaande uit minimum 5 ondernemers aangevuld met vertegenwoordigers 

van relevante organisaties (VDAB, OCMW, VBO-Taskforce, …).  

• Enquêtering ondernemers binnen het ETION netwerk over de problematiek van de arbeidsmarktparticipatie van 

vluchtelingen    

• Organisatie van panelgesprekken in de verschillende ETION-regio’s rond de problematiek van de 

arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen. Het panel bestaat telkens uit een ondernemers die recent erkende 

vluchtelingen aangeworven hebben en experts in het betreffende domein 

• Externe communicatie van de projectacties naar bedrijfsleiders en beslissingsnemers actief in het ETION-netwerk 

via de verschillende communicatiekanalen van ETION.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Nelle Lauwerysen, nelle.lauwerysen@fedasil.be

FENIKS. Asielzoekers op de arbeidsmarkt: 
opportuniteiten, obstakels, ervaringen



Projectuitvoerder
KBVB – Pro League – Voetbal Vlaanderen – ACFF (Belgisch voetbal) 

Website van het project
www.belgianfootball.be 

www.proleague.be 

www.voetbalvlaanderen.be 

www.acff.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Nationaal

Wat is de doelgroep van dit project?
1. Asielzoekers: zo breed mogelijk, d.w.z. zowel mannen als vrouwen, minderjarig als meerderjarig

2. Alle opvangstructuren en organisaties die vragen hebben omtrent voetbalparticipatie van    

    asielzoekers

3. Amateur -en professionele voetbalclubs

Doelstelling van het project
• Asielzoekers helpen bij het aansluiten en integreren in een voetbalclub.

• Voetbalclubs helpen bij het inschrijven en integreren van asielzoekers in hun club. 

• Drempels verlagen en/of wegnemen.

• Aanbieden van een dienstverlening op maat.

Voornaamste activiteiten van het project
• Ontwikkelen van een informatieve brochure voor de voetbalclubs & opvangstructuren i.v.m. de aansluiting en 

verzekering van asielzoekers.

• Organiseren van infosessies over voetbal en asielzoekers voor clubs, organisaties,… .

• Aanbieden begeleiding op maat voor clubs en opvangstructuren.

• Ondersteuning van de clubs inzake transport en materiaal. 

• Organiseren van een afsluitende en inspirerende conferentie met voorstelling van een good-practice toolkit.

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
U kunt steeds contact opnemen met integratie@footbel.com

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Thierry Bonamis, thierry.bonamis@fedasil.be

Iedereen op het veld!



Projectuitvoerder
Muntuit vzw

Website van het project
http://muntuit.be/

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

LOI Roeselare

Wat is de doelgroep van dit project?
Alle stakeholders van het lokale opvangnetwerk + de sector voor de lessen uit de proeftuin.

Doelstelling van het project
• Een complementaire munt als hefboom voor een lokaal opvangnetwerk testen

• Onderbenutte capaciteiten met onvervulde behoeften binnen de proeftuin verbinden (met oog op kwetsbare 

doelgroepen)

• De verhoogde deelname van asielzoekers aan het maatschappelijke leven

• De interactie met de maatschappelijke omgeving rond de proeftuin verhogen

• Sociaal “ondernemerschap” binnen de doelgroep stimuleren

Voornaamste activiteiten van het project
• Ontwikkelen muntmodel via co-creatief proces

• Actief ondersteunen realisatie activiteiten/acties pilootproject

• Evalueren impact muntmodel

• Reflectie en communicatie over resultaten

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Sandy Zanders, sandy.zanders@fedasil.be

Proeftuin Complementaire Munten – Hefboom voor een 
verbindend Opvangnetwerk



Projectuitvoerder
NATURE vzw 

Website van het project
www.nature.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/01/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Nationaal. De begeleiding zal in het Nederlands, Frans en/of Engels plaatsvinden.

Wat is de doelgroep van dit project?
NBMV (en minderjarige asielzoekers) > 14 jaar

Doelstelling van het project
• Creëren van laagdrempelig en veilig forum gecreëerd om heftige of zelfs traumatische ervaringen een plek te 

geven. 

• Helpen van jongeren zich te ‘wortelen’ in een nieuwe omgeving. 

• Kans bieden aan jongeren om veiligheid en vertrouwen te ervaren, 

• Organiseren van opleiding en intervisie voor de betrokken therapeuten 

• Afstemmen aanbod aan de noden van de opvangstructuren

• Begeleidingstools aanreiken voor de opvangcentra

Voornaamste activiteiten van het project
• Bijscholen van vrijwillige en vaste medewerkers

• Inrichten van intervisie voor therapeuten

• Inzetten van minimaal 50 begeleidingsdagen in tochtvorm en minimaal 24 individuele begeleidingsdagen (incl. 

crisistochten)

• Organiseren van terugkomdagen 

• Inrichten van supervisies in drie deelnemende opvangcentra

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
1.  De opvangstructuur kan telefonisch contact opnemen met de NBMV cel van Fedasil of via mail FHQ_MENA@

fedasil.be, met een duidelijke beschrijving van de noden; 

2.  De NBMV cel zal oordelen of deze Time-Out geschikt is voor de jongere. Indien dit het geval is, zullen verdere 

instructies gegeven worden om aan de Time-Out deel te nemen.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Karl De Winne, karl.deWinne@fedasil.be

Time Out’doors



Grenzeloos talent

Projectuitvoerder
VoKa

Website van het project
www.grenzeloostalent.be

Begin- en einddatum van het project
van 15/01/2018 tot 31/12/2018

Geografisch bereik

Provincie Antwerpen

Wat is de doelgroep van dit project?
Asielzoekers en anderstalige nieuwkomers

Doelstelling van het project
• Informeren van bedrijven

• Sensibiliseren van bedrijven

• Matchen: bedrijven - arbeidsbemiddelaars – werkzoekenden

Voornaamste activiteiten van het project
• Infosessies

• Website

• Talentenmarkt

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
Gezien Voka geen rechtstreeks contact hebben met de doelgroep. Zal de aanmelding gebeuren via onze partners: 

VDAB, de Stad Antwerpen en een lijst van preferentiële arbeidsbemiddelaars.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Nelle Lauwerysen, nelle.lauwerysen@fedasil.be



Projectuitvoerder
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Website van het project
www.g-o.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project?
De doelgroep van het project zijn alle (onderwijs)professionals die in contact komen (in eerste instantie met) Niet-

Begeleide Minderjarige Vreemdelingen zoals OKAN-coördinatoren, OKAN-leerkrachten, vervolgschoolcoaches, CLB-

medewerkers en sociale begeleiders van de OOC’s.

Doelstelling van het project
• Het ontwikkelen van een screeningsinstrument om (schoolse) competenties van nieuwkomers te achterhalen 

• Het trainen van (onderwijs)professionals in het screenen van nieuwkomers naar hun (schoolse) competenties

• Het opstellen van screeningsverslag dat de (schoolse) vaardigheden van een nieuwkomer in kaart brengt en 

aanbevelingen doet inzake het onderwijs te volgen door deze nieuwkomer

• De communicatie tussen OC’s en scholen verbeteren a.d.h.v. screening van nieuwkomers

Voornaamste activiteiten van het project
• Vertalen van het Zweeds screeningsinstrument

• Hertalen van het Zweeds screeningsinstrument naar de Vlaamse context

• Het ontwikkelen van een training inzake het gebruik van het screeningsinstrument

• Het geven van de training inzake het gebruik van het screeningsinstrument

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
In eerste instantie zullen de observatie en oriënteringscentra betrokken worden binnen het project. Er moet nog 

gekeken worden wie de screening zal uitvoeren. Om die reden wordt het wachten tot de training inzake het gebruik 

van het screeningsinstrument.  

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Karl De Winne, karl.dewinne@fedasil.be

Screening en Mapping van anderstalige nieuwkomers



Projectuitvoerder
Oranjehuis vzw 

Website van het project
http://vzw-oranjehuis.be/

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project?
NBMV-diensten Regio Noord

Doelstelling van het project
Versterken van het opvangnetwerk door het opleiden en begeleiden van medewerkers in het hanteren van de 

herstelgerichte methodiek in de werking voor Niet-Begeleide minderjarigen

Voornaamste activiteiten van het project
• Basisopleiding herstelgericht werken aan begeleiders/medewerkers van de NBMV-werking van 3 open 

opvangcentra van Fedasil – 2 opleidingen per centrum (voorjaar 2018 + najaar 2018). 

• In het najaar van 2018 wordt één basisopleiding herstelgericht werken georganiseerd voor een aantal 

medewerkers van de niet deelnemende opvangcentra.

• Een leiderschapstraining voor teambegeleiders van de NBMV-werking van de 3 betrokken opvangcentra 

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
De opvangstructuur kan telefonisch contact opnemen met de NBMV cel van Fedasil of via mail 

FHQ_MENA@fedasil.be

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Karl De Winne, karl.deWinne@fedasil.be

Herstelgericht werken



Projectuitvoerder
vzw Oranjehuis

Website van het project
http://vzw-oranjehuis.be/

Begin- en einddatum van het project
van 01/01/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project?
NBMV

Doelstelling van het project
• Aanbieden van Time Out plaatsen 

• Uitrollen van de Herstelvisie 

• Aanbieden van een dagprogramma of individueel programma

• Iedere jongere krijgt een individuele begeleider toegewezen

Voornaamste activiteiten van het project
• Aanbieden van een Herstel Time Out 

• Invullen kr8 boekje, time out boekje en herstel opdrachten

• Aanbieden van een dagprogramma of individueel programma om op zoek te gaan naar interesses van de jongeren

• Reflectie op maat van de aanmelding en nood van de jongere 

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
De opvangstructuur kan telefonisch contact opnemen met de NBMV cel van Fedasil of via mail FHQ_MENA@fedasil.

be, met een duidelijke beschrijving van de noden; 

De NBMV cel zal oordelen of deze Time-Out geschikt is voor de jongere. Indien dit het geval is, zullen verdere 

instructies gegeven worden om aan de Time-Out deel te nemen.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Karl De Winne, karl.deWinne@fedasil.be

Time Out



Projectuitvoerder
VAD

Website van het project
www.vad.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/01/2018 tot 31/12/2018

 

Geografisch bereik

Collectieve opvangcentra Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project?
Begeleiders in OC’s en bewoners 

Doelstelling van het project
• Inbedden van een A & D beleid in OC’s 

• Extra tools aanreiken aan begeleiders van OC’s in het omgaan met A &D in het centrum 

• Bewustmaking van asielzoekers rond A & D 

• De A & D hulpverlening en asielsector dichter bij elkaar brengen/ drempels wegwerken

Voornaamste activiteiten van het project
• Ontwikkelen van een A & D beleid in opvangcentra 

• Ontwikkelen van extra educatieve tools 

• Vertalen van productinformatie en opmaak affiches 

• Organiseren van netwerkevents

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
De Vlaamse centra van Fedasil en de centra van het rode kruis en Caritas worden sowieso verzocht om deel te nemen 

aan het project. Idealiter heeft elke OC op het einde van 2018 een werkbaar en overzichtelijk A & D beleid

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Karen Weyn, karen.weyn@fedasil.be

Een A&D beleid in opvangcentra voor asielzoekers



Projectuitvoerder
SSMG

Website van het project
www.ssmg.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

Geografisch bereik

Regio Zuid

Wat is de doelgroep van dit project?
Huisartsen in Regio Zuid 

Doelstelling van het project
• Informeren en vormen van huisartsen over het werken met asielzoekers (deontologie, preventie, ziektebeelden en 

administratieve processen).

• Verbeteren van de behandeling van asielzoekers door huisartsen

Voornaamste activiteiten van het project
• Een module voor permanente educatie aanbieden, de module valideren in vijf groepen voor hoger onderwijs en 

deze verspreiden onder de facilitators van permanente educatie

• Een e-conferencing verzorgen en verspreiden naar de Franstalige huisartsen

• Realiseren en verspreiden van een wetenschappelijk artikel in het Journal of General Medicine

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
Niet van toepassing

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Francoise Guillaume, Francoise.Guillaume@fedasil.be

Formation continue: “Medecin generaliste et demandeur”



Projectuitvoerder
Réseau d’Aide aux Toxicomanes (RAT-asbl)

Website van het project
www.rat-asbl.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2018 tot 31/12/2018

Geografisch bereik

Regio Zuid

Wat is de doelgroep van dit project?
De medewerkers van de collectieve opvangcentra en dispatching

Asielzoekers met een verslavingsproblematiek

Doelstelling van het project
• Ondersteuning van teams van centra en dispatching bij de opvang van personen met een verslavingsproblematiek

• Opleiden van medewerkers in het begeleiden van deze personen

• Een netwerk opbouwen met hulpverleners rond de centra die een vlotte doorgang naar een specifiek netwerk 

mogelijk maakt

Voornaamste activiteiten van het project
• Creatie van een netwerk van artsen rond dispatching om de betrokken aanvragers het best te ondersteunen

• netwerken van medische en sociale werkers rond de opvangcentra om de aanvragers te integreren in het lokale 

zorgnetwerk

• opleiding van werknemers in het opvangnetwerk

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
Ons project heeft alleen betrekking op aanvragers die lijden aan een verslavingsprobleem. Het is bedoeld om de 

ontvangstteams te ondersteunen bij hun vermogen om dit probleem beter te integreren, zodat het de integratie van 

de aanvrager niet belemmert. Toeleiding van bewoners is bijgevolg niet van toepassing.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgeven worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project
Caroline De Longree, Caroline.DeLongree@fedasil.be

Soutien aux équipes d’accueil en cas de problématique 
de dépendance chez les bénéficiaires


