
 

Projecten in het kader van 
de oproep tot Nationale 

Projecten 2021 
 

In oktober 2020 deed het Agentschap een oproep tot het indienen van projecten in het kader 
van zijn nationale projectfinanciering (begrotingsartikel 533.01 van 921.574 euro). Deze 
oproep was een groot succes: niet minder dan 41 projectaanvragen werden ontvangen voor 
een totaalbedrag van 2.832.162 euro. En dit ondanks een moeilijke context (d.w.z. de 
noodzakelijke flexibiliteit van elk projectvoorstel zich te schikken naar de huidige en 
toekomstige covid-19-maatregelen, maar ook de uitdaging voor de organisaties om zich intern 
te organiseren (naleving van de covid-19-maatregelen) en de aanvraagdossiers op korte 
termijn samen te stellen).  
 
Uiteindelijk werden 13 projecten door het selectiecomité geselecteerd.  
Het gaat om 4 Franstalige en 9 Nederlandstalige projecten, waarvan sommige nationaal actief 
zijn en andere meer lokaal/regionaal. De prioriteiten voor dit jaar zijn verdeeld in drie thema's: 
 

 Thema 1: Aanpassing van het opvangnetwerk aan de behoeften en kwetsbaarheden 
van de begunstigden 

1. Mobiele website voor verzoekers om internationale bescherming 
2. Begeleiding en opvang van minderjarigen "in transit“ 
3. Behoeften van mensen met gehoor- en/of visuele beperkingen 

 Thema 2: Verhoging van de kwaliteit en flexibiliteit van het opvangnetwerk 
4. Tolken 
5. Ecologie 

 Thema 3: Bevordering van gerichte initiatieven ter bevordering van het samenleven 
binnen en buiten de opvangstructuur (inclusief acties ter voorbereiding op de 
integratie en de transitie) 

6. Reageren op polarisatie en haatdragende taal op sociale media 
7. Integratie van jongeren door middel van vrijetijdsactiviteiten 
8. Toegang tot de arbeidsmarkt 

 

 



Projecten per thema en prioriteiten 
Thema 1: Aanpassing van het opvangnetwerk aan de behoeften en kwetsbaarheden van de 
begunstigden 

 Prioriteit Organisatie Projecttitel 

1. Mobiele website voor verzoekers om 
internationale bescherming 

UGent  Evaluatie van de Fedasil info 
website 

2. Begeleiding en opvang van minderjarigen "in 
transit“  

CAW Brabantia Xtra MENA 

3. Behoeften van mensen met gehoor- en/of 
visuele beperkingen 

Doof Vlaanderen Toegankelijkheid van het 
opvangnetwerk: bruggen 
bouwen tussen hulpverleners 
en dove/slechthorende 
asielzoekers 

    

Thema 2: Verhoging van de kwaliteit en flexibiliteit van het opvangnetwerk 

 Prioriteit Organisatie Projecttitel 

4. Tolken  UGent Webcamtolken 

5. Ecologie Associations des 
Compagnons Bâtisseurs asbl 

Terre de Cultures 

 

Thema 3: Bevordering van gerichte initiatieven ter bevordering van het samenleven binnen 
en buiten de opvangstructuur (inclusief acties ter voorbereiding op de integratie en de 
transitie) 

 Prioriteit Organisatie Projecttitel 

6. Reageren op polarisatie en haatdragende 
taal op sociale media 

KULeuven (IMS) Fedasil, tussen feiten, frames 
en fake news 

7. Integratie van jongeren door middel van 
vrijetijdsactiviteiten 

UCLL  ReConnectED 

8.  Tumult Wereldspelers 2.0. 

9.  Les Guides Catholiques de  
Belgique asbl 

Les Guides et Fedasil 

10. Toegang tot de arbeidsmarkt Refu Interim Work Your Magic - Bewoners 
van opvanginitiatieven 
versterken richting werk 

11.  Amonsoli Chanc’emploi 

12.  Jobroad Integratie door werk 

13.  Réso asbl MEgrants naar het werk 

    

 



1. Evaluatie van de Fedasil info website 
Promotor 

Universiteit Gent 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Nationaal (min. 6 collectieve opvangstructuren en 6 individuele opvangstructuren) 

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

 Verzoekers om internationale bescherming (ook no-shows)  
 Medewerkers van centra 

 

Doelstelling van het project 

Evaluatie van de Fedasil Info website aan de hand van een analyse van de huidige situatie (wie zijn de gebruikers, 
hoe consulteren ze de website, etc.) en gewenste situatie (verduidelijken van website, efficiëntie verhogen, etc.). 

 

Voornaamste activiteiten 

Kwantitatief-kwalitatieve bevraging. Gegevens worden op vier manieren verzameld: 

 deskresearch (praktische en inhoudelijke voorbereiding van de bevragingen); 
 enquête-onderzoek 
 diepte-interviews en/of focusgesprekken 
 schermopnames van gebruikerservaringen tijdens het consulteren van de website 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Tine Provoost, tine.provoost@fedasil.be 

 

 

 

 

 



2. Xtra MENA 
Promotor 

CAW Brabantia 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Brussel en hotspots.  

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

NBMV in transit en eerstelijnsactoren 

 

Doelstelling van het project 

Intensieve ondersteuning en begeleiding van NBMV in transit. 

 

Voornaamste activiteiten 

 Het informeren van deze jongeren over alle aspecten van de bescherming en opvang voor NBMV 
in België 

 Het sensibiliseren, vormen en ondersteunen van eerstelijnsactoren en professionals, incl. actoren 
binnen de jeugdzorg en binnen de betrokken steden en gemeenten 

 Het uitwerken van een voorstel voor tijdelijke opvang van kwetsbare NBMV in transit met het oog 
op instroom in het officiële opvangnetwerk. 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Martien Verlinden, martien.verlinden@fedasil.be  

 

 

 

 

 



3. Toegankelijkheid van het 
opvangnetwerk: bruggen bouwen 
tussen hulpverleners en 
dove/slechthorende asielzoekers 

Promotor 

Doof Vlaanderen 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Nationaal  

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

 Doven en slechthorende opvang begunstigden 
 Medewerkers (vormingen) 

 

Doelstelling van het project 

Toegankelijkheid van het opvangnetwerk voor dove/slechthorende VIB’s optimaliseren. 

 

Voornaamste activiteiten 

 Een verkennend onderzoek om ervaringen en drempels van de doelgroep te verkennen 
 Het opstellen van een draaiboek voor Fedasil en partnerorganisaties 
 Exploreren van institutionele linken die geactiveerd kunnen worden ter bevordering van het 

opvangnetwerk voor dove en slechthorende migranten 
 Het organiseren van vormingssessies voor Fedasil en partnerorganisaties (ook in Frans) 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Nicolas Van Puymbroeck, Nicolas.VanPuymbroeck@fedasil.be 

 



4. Webcamtolken 
Promotor 

Universiteit Gent  

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Nationaal bereik (4 opvangcentra)  

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

 Medewerkers in centra 
 Verzoekers om internationale bescherming 
 Hulpverleners 

 

Doelstelling van het project 

Actie-onderzoeksproject (pilootproject) dat de institutionele en organisatorische uitdagingen van het 
webcamtolken in het opvangnetwerk analyseert. 

 

Voornaamste activiteiten 

 Contextanalyse (obstakels en noden van de betrokken actoren identificeren) 
 Pilootproject: ontwikkelen en testen van een innovatieve methode voor webcamtolken op afstand 
 Uitwerking van een (online) trainingsmodule en draaiboek webcamtolken voor dienstverleners in het 

opvangnetwerk 
 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Nicolas Van Puymbroeck, Nicolas.VanPuymbroeck@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 



 

5. Terre de Cultures 
Promotor 

Association des Compagnons Bâtisseurs asbl 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Regio van Marche-en-Famenne 

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

Jongeren VIB’s (15-30 jaar) incl. MENA. 
 

 

Doelstelling van het project 

Jongeren de mogelijkheid geven andere jongeren te ontmoeten buiten de opvangcentra en hen ervaringen te 
laten beleven die bijdragen tot de integratie in de gemeenschap en dit rond het centrale thema “bewustwording 
van de milieuproblematiek. 

 

Voornaamste activiteiten 

Tuinieren, permacultuur, landschapsarchitectuur, recyclage, doe-het-zelf... Het project is flexibel en aanpasbaar 
aan de realiteit en de wensen van elke jongere. 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Julie Legrain, julie.legrain@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 



6. Fedasil, tussen feiten, frames en fake 
news 

Promotor 

KULeuven (IMS) 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Nationaal niveau zonder structurele samenwerking met de opvangcentra 

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

 De auteurs (en vooral Fedasil zelf) van verschillende soorten berichten op sociale media als Twitter en 
Facebook. 

 Eindresultaten voor buurtwerkers (BIQ) en iedereen die betrokken is bij de communicatie en externe 
betrekkingen (met de buurt) voor alle opvangcentra 
 

Doelstelling van het project 

Identificeren, analyseren en counteren van polarisatie, haatdragende taal en desinformatie (m.n. fake news) op 
sociale media ten aanzien van Fedasil (en bij uitbreiding het topic asiel). 

 

Voornaamste activiteiten 

Door het gebruik van verschillende expertises: 

 Artificial Intelligence (A.I.) en Natural Language Processing om het probleem bloot te leggen 
 Academische inzichten die worden toegepast bij het formuleren van strategieën en counterframes 
 De ervaring van factcheckers en een community van vrijwilligers om gedurende een periode de 

strategieën in de praktijk uit te testen. 
 Concrete aanbevelingen rond wenselijke (en niet-wenselijke) communicatiestrategieën oplijsten en 

toelichten. 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Lies Gilis, lies.gilis@fedasil.be 

 



7. ReConnectED 
Promotor 

UCLL 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Regio Noord (2 opvangcentra). 

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

 Jongeren (8 -14 jaar) van binnen de opvangcentra 
 Jongeren (8-14 jaar) buiten een asielcontext, die school lopen in de steden waar de opvangcentra 

gelegen zijn.  

 

Doelstelling van het project 

Aanbieden van STEM-workshops gedurende 1 jaar voor jongeren (8-14 jaar) zowel binnen als buiten de 
asielcontext. 

 

Voornaamste activiteiten 

 Didactisch ontwerpen van 4 geschikte STE(A)M-trajecten (met een totaal van 16 workshops) 
 Uitvoeren van piloot-STE(A)M-trajecten met zowel bewoners van opvangcentra als jongeren die in de 

buurt van de geselecteerde centra schoollopen.  
 Digitale fototentoonstelling opgezet door jongeren («digital story telling») 
 Evaluatieluik en verduurzaming van het concept op langere termijn 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Guy Aerts, guy.aerts@fedasil.be 

 

 

 

 

 



 

8. Wereldspelers 2.0. 
Promotor 

Tumult 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Regio Noord (3 opvangcentra).  

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

 Kinderen en jongeren (zowel begeleid als niet-begeleid) 
 Hun ouders 
 Vrijwilligers/verenigingen 

 

Doelstelling van het project 

Vrijetijdsactiviteiten binnen de opvangstructuur aanbieden door een netwerk uit te bouwen met lokale 
verenigingen of aanbieders van vrijetijdsactiviteiten.  

 

Voornaamste activiteiten 

 Een lokale vereniging/vrijetijdsaanbieder komt 2 keer per maand langs (niet in de zomermaanden) in 
het centrum om te voorzien in een activiteitenaanbod 

 Een lokale vrijwilligersgroep wordt samengesteld en voorziet tweemaal per maand vrijetijdsactiviteiten 
in het centrum. 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Blijke Eeckhaut, blijke.eeckhaut@fedasil.be 

 

 

 

 

 



 

9. Les Guides et Fedasil 
Promotor 

Les Guides Catholiques de Belgique asbl 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Luik, Namen, Mont-sur-Marchienne en Waals Brabant. 
 

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

Kinderen en jonge VIB’s en/of NBMV van 7 tot 18 jaar oud 

 

Doelstelling van het project 

Het hele jaar door aan VIB’s toegang verlenen tot de jeugdbeweging met ondersteuning van Les Guides (scouts) 
en de opvangcentra. 

 

Voornaamste activiteiten 

 Scoutsen en gidsen in contact brengen met de opvangcentra in de buurt. 
 Verwelkoming van minimum 3 jonge VIB’s in elke groep 
 Opening van een functie om dit project te ontwikkelen en pedagogische hulpmiddelen te bieden ter 

ondersteuning van de deelnemende groepen.  

 

Positief or negatief feedback met betrekking tot en/of gericht op verbetering van het project kunnen altijd 
worden doorgestuurd naar de Fedasil contactpersoon voor het project. 

Virginie Bada, virginie.bada@fedasil.be  

 

 

 

 

 



10. Work Your Magic – Bewoners van 
opvanginitiatieven versterken richting 
werk 

Promotor 

Refu Interim 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Regio Noord (2 opvangcentra). 

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

 Bewoners van centra 
 Bedrijven in de buurt 

 

Doelstelling van het project 

Bewoners van de betrokken opvanginitiatieven beter oriënteren binnen de Belgische arbeidsmarkt 

 

Voornaamste activiteiten 

 Bewoners informeren en oriënteren om hen te sterken in hun zoektocht naar werk 
 Bedrijven in de buurt benaderen. 

 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Sandy Zanders, sandy.zanders@fedasil.be  

 

 

 



11. Chanc’emploi 
Promotor 

Amonsoli 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Gemeente Verviers. 

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

VIB van +18 jaar, met niveau Frans A1 en met een minimum ervaring of beroepsopleiding in het land van 
herkomst. 

 

Doelstelling van het project  

Het bevorderen van de integratie van asielzoekers die actie willen ondernemen op de arbeidsmarkt. 

 

Voornaamste activiteiten 

Opleidingen op maat bestaande uit workshops verdeeld over collectieve en individuele sessies, coaching 
sessies en een stage. 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Justine Patinet, justine.patinet@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Integratie door werk 
Promotor 

Jobroad 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Nationaal (15 opvangcentra + 2 LOI’s). 

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

 Medewerkers/personeel 
 VIBs 
 NBMV vallen buiten dit onderzoek. 

 

Doelstelling van het project 

Opleiden en activeren van VIB richting de reguliere arbeidsmarkt. 

 

Voornaamste activiteiten 

 Verkennend onderzoek uitvoeren van de huidige en gangbare procedures bij toeleiding van de 
doelgroep naar de reguliere arbeidsmarkt 

 De JobRoad 'integratie door werk' model aanpassen op basis van resultaat van de studie 
 Een eigen innoverend opleidingsaanbod ontwikkelen dat beter is afgestemd op de noden en 

behoeften van de arbeidsmarkt. 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Tom Marynissen, tom.marynissen@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 



13. MEgrants vers l’emploi 
Promotor 

Réso asbl 

 

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Geografische reikwijdte 

Regio Zuid en Brussel 

 

Wat is de doelgroep van dit project? 

Bewoners van federale centra, partnercentra of LOI’s, bekwaam om te werken, in het bezit van een 
werkvergunning (of in het proces van het verkrijgen ervan), die vloeiend Engels en Frans spreken. 

 

Doelstelling van het project 

Bevordering van de toegang tot de arbeidsmarkt voor 50 VIB’s door middel van individuele of collectieve 
begeleiding van 60 uur. 

 

Voornaamste activiteiten 

 Definiëren van hun professioneel traject 
 Voorbereiding op zoekopdrachten en technieken 2.0 (bijv. werken met digitale beelden, het maken 

van een C.V. en sollicitatiebrieven, etc.) 
 Confrontatie met de realiteit van de arbeidsmarkt 

 

 

Positieve of negatieve feedback in verband met en/of met het oog op het verbeteren van het project mag 
steeds bezorgd worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project  

Abraham Moureau, abraham.moureau@fedasil.be  

 

 

 

 


