
Projectoproep AMIF - 

Opvang 2020-2022 
 

In juli 2019 werd een projectoproep gelanceerd in het kader van het 
Europees Fonds AMIF (Asylum, Migration and Integration fund), met de 
volgende prioriteiten:  

 De capaciteit van het netwerk versterken wat betreft de 

opvang van personen met psychologische/psychiatrische 

problemen 

 Het opvangnetwerk aanpassen aan de behoeften en 

kwetsbaarheden van de begunstigden, in het bijzonder bij de 

niet-begeleide minderjarigen 

 De kwaliteit en de flexibiliteit van het opvangnetwerk 

verhogen 

 Gerichte initiatieven aanmoedigen met het oog op het 

samenleven binnen en buiten de opvangstructuur 

In totaal werden 13 voorstellen ingediend, waarvan 10 voorstellen 

weerhouden werden door het selectiecomité (voor een totaal bedrag van  

4.533.587,39 euro).   

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende projecten zodat u er, 

als opvangstructuur, kennis van kunt nemen en eventueel gebruik van 

kunt maken. 

 

 

 

 

 

  



Projecten per thema 
Prioriteit 1: De capaciteit van het netwerk versterken wat betreft de opvang van personen 

met psychologische/psychiatrische problemen 

Organisatie Titel van het project 

Croix Rouge de Belgique  CARDA – Sud (verlenging) 

Rode Kruis Vlaanderen CARDA – Noord (verlenging) 

Sint-Alexius Psychosociaal begeleidings- en verzorgingstraject voor 
verzoekers om internationale bescherming 
(verlenging) 

CIRE PARSaMe - "Projet d'accompagnement rapproché 
santé mentale" 

Solentra Naar een weerbaar opvangnetwerk 

     

Prioriteit 2: Het opvangnetwerk aanpassen aan de behoeften en kwetsbaarheden van de 

begunstigden in het bijzonder de niet-begeleide minderjarigen 

Organisatie Titel van het project 

KULeuven ResCareRefugees: psychiatrische transculturele 
verzorging voor minderjarige vluchtelingen 
(verlenging) 

VUB AMICA: de meertalige informatietools aanpassen aan 
de communicatiebehoeften binnen het 
opvangnetwerk 

Odisee De kansen voor de begeleide kinderen in het 
opvangnetwerk verhogen: ontwikkeling en realisatie 
van een visie door het opstellen van een 
opleidingsaanbod 

 

Prioriteit 3: De kwaliteit en de flexibiliteit van het opvangnetwerk verhogen 

Organisatie Titel van het project 

Rode Kruis Vlaanderen  Unite-it 2.0: Integratie van het sociaal dossier in de 
werking van een opvangcentrum (verlenging) 

 

Prioriteit 4: Gerichte initiatieven aanmoedigen die het samenleven binnen en buiten de 

opvangstructuur verbeteren 

Organisatie Titel van het project 

Croix Rouge de Belgique Opleidingsaanbod over de normen en waarden: 
handleiding België  

 

  



CARDA - SUD 
De promotor  

Croix Rouge de Belgique  

Website  

https://www.croix-rouge.be/  

Begin- en einddatum van het project  

Van 01/01/2020 tot 30/06/2022  

Geografische reikwijdte 

Regio Zuid  

Doelgroep van het project 

Verzoekers om internationale bescherming, met mentale problemen, bewoners van collectieve of individuele 

opvangstructuren (NBMV, families, koppels, kinderen, alleenstaande mannen of vrouwen).  

Doelstellingen van het project 

Psychotherapeutische opvang van verzoekers om internationale bescherming met mentale problemen. 

Voornaamste activiteiten van het project 

 Residentiële opvang (40 opvangplaatsen - 90 pers/jaar - individueel therapeutisch plan)  

 Ambulante begeleiding: psychologische gesprekken 2 tot 4 keer per maand (post-residentieel) 

 Ondersteuning aan de teams van de structurele centra bij de psychosociale begeleiding 

 
 
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 Vanderkelen, 
julie.vanderkelen@fedasil.be 

 
  

mailto:julie.vanderkelen@fedasil.be


CARDA - NORD 
De promotor  

Rode Kruis Vlaanderen  

Website  

https://www.rodekruis.be/  

Begin- en einddatum van het project  

01-09-2020 – 30-06-2022 

Geografische reikwijdte 

Regio Noord  

Doelgroep van het project 

De verzoekers om internationale bescherming, met inbegrip van de NBMV, met psychiatrische en/of 

psychologische problemen die intensieve begeleiding nodig hebben  

Doelstellingen van het project 

Intensief begeleidingstraject van maximum 3 maand (op vrijwillige basis): observatiefase, oriëntatiefase en re-

integratie in een opvangstructuur (40 opvangplaatsen)  

Voornaamste activiteiten van het project 

Voor de verzoekers om internationale bescherming:  

 Een intensieve begeleiding met het oog op de stabilisering en vermindering van de symptomen => de 
weerbaarheid versterken van personen in een moeilijke situatie  

 
Voor de medewerkers van de opvangstructuren:  

 Tips en steun van de centrummedewerkers bij de opvolging van de bewoners met psychiatrische en/of 
psychologische problemen om de terugkeer naar een centrum te vergemakkelijken na een intensieve 
residentiële begeleiding bij CARDA. 

 
 
 
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:  Andrea Defoin, 
andrea.defoin@fedasil.be 

 
  



Psychosociaal begeleidings- en 

verzorgingstraject voor verzoekers om 

internationale bescherming en vluchtelingen 

(POZAH) 
Psychosociaal begeleidings- en verzorgingstraject voor verzoekers om internationale bescherming (verlenging) 

 
De promotor 

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius (Grimbergen)  

Website  

https://www.alexiusgrimbergen.be/  

Begin- en einddatum van het project  

Van 01/01/2020 tot 30/06/2022  

Geografische reikwijdte 

Regio Noord 

Doelgroep van het project 

Volwassen verzoekers om internationale bescherming met ernstige psychiatrische problemen die specifieke 

residentiële behandeling nodig hebben  

Doelstellingen van het project 

 De toegang van de doelgroep tot de gespecialiseerde hulp vergemakkelijken en dit volgens een 

globaal psychologisch traject met het oog op maximale integratie.  

 De expertise van het generieke netwerk verhogen (coaching, opleidingen).  

Voornaamste activiteiten van het project :  

 Drie fases tijdens een jaar (ongeveer 12 trajecten per jaar):  

- Kuur: stabilisering van de psychiatrische problematiek (max. 3 maanden hospitalisatie; max. 3 

patiënten tegelijk in het ziekenhuis)  

- Care: ontwikkeling van een regulier hulp- en verzorgingsnetwerk (op maat)  

- Ondersteuning: het reguliere netwerk herneemt de zorgen na een jaar  

 Coaching en opleiding van het reguliere zorgnetwerk om de vaardigheden in relatie tot de doelgroep 

te versterken  

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: Andrea Defoin, 

andrea.defoin@fedasil.be 

 



PARSaMe - Projet d'accompagnement 
rapproché santé mentale 

 

 

De promotor  

Ciré 

Website  

https://www.cire.be/ 

Begin- en einddatum van het project  

01/03/2020 – 30/06/2022 

Geografische reikwijdte 

Regio Zuid 

Doelgroep van het project 

Volwassen verzoekers om internationale bescherming met ernstige psychiatrische problemen die specifieke 

residentiële behandeling nodig hebben  

Doelstellingen van het project 

De stabilisatie mogelijk maken van de psychologische situatie van de volwassen verzoekers om internationale 

bescherming met ernstige psychiatrische problemen en een netwerk oprichten van actoren die deze 

doelgroepen helpen.  

Voornaamste activiteiten van het project 

 Inrichting van 10 opvangplaatsen (waarvan 3 in een psychiatrisch ziekenhuis) aangepast aan de 

behoeften van de bewoners met psychologische en psychiatrische problemen. 

 

 Ontwikkeling van 3 specifieke trajecten: 

- Hospitalisatie + specifiek zorg- en begeleidingstraject  

- Uitsluitend zorg- en begeleidingstraject 

- Uitsluitend hospitalisatie 

 

 Informatie van de terreinmedewerkers mentale gezondheid die betrokken zijn bij het project rond de 

opvang van verzoekers om internationale bescherming en de ontmoete profielen 

 

 Opleiding van de projectmedewerkers om samen te werken met de verzoekers om internationale 

bescherming met psychologische problemen.  

 
 
Een 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: Sabine Dethioux, 
sabine.dethioux@fedasil.be 

 
 
 

mailto:sabine.dethioux@fedasil.be


Naar een weerbaar opvangnetwerk 

 

De promotor  

Solentra 

Website  

www.solentra.be 

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 30/06/2022 

Geografische reikwijdte 

Regio Noord en Zuid 

Doelgroep van het project 

De medewerkers van de centra en de verzoekers om internationale bescherming, met inbegrip van de NBMV, 

met psychiatrische en/of psychologische problemen  

Doelstellingen van het project 

 Kennis en vaardigheden verwerven voor een kwalitatieve en continu evaluatie van de behoeften van 
de verzoekers om internationale bescherming (evaluatie van de behoeften)  

 De coördinatie en het op elkaar afstemmen van de actoren en betrokken partijen van het 
opvangnetwerk (perspectief van meerdere partijen)  

 Een coherent en kwalitatief verwerkingsplan voorstellen, gericht op een evaluatie van de behoeften 
en een samenwerking met de actoren en deelnemende partijen van het opvangnetwerk  

 Een ambulante kwaliteitsvolle behandeling aanbieden als aanvulling op de vorige, zowel voor de 
volwassen verzoekers om internationale bescherming als de niet-begeleide minderjarigen. 
 

Voornaamste activiteiten van het project 

 Opleiding, intervisie en coaching van centrummedewerkers voor de evaluatie en referentie van de 
verzoekers om internationale bescherming met psychiatrische en/of psychologische problemen.  

 Ambulante psychologische en psychiatrische begeleiding voor volwassen en kinderen, met inbegrip 
van NBMV 

 Help desk voor de centrummedewerkers  
 
 
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 Vanderkelen, 
julie.vanderkelen@fedasil.be  

mailto:julie.vanderkelen@fedasil.be


Residentiële psychiatrische verzorging voor 
minderjarige vluchtelingen 
 
De promotor  

KU Leuven (in samenwerking met PraxisP (transculturele traumabehandeling voor vluchtelingen - Faculteit 

Psychologie en Pedagogische wetenschappen) & de dienst kinderpsychiatrie van UPC KU Leuven)  

Website  

https://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP 

Begin- en einddatum van het project  

Van 01/01/2020 tot 30/06/2020 

Geografische reikwijdte 

Regio Noord  

Doelgroep van het project 

Jonge begunstigden van de opvang (NBMV/ met gezin)  

Doelstellingen van het project 

Ontwikkeling van semi-residentieel zorgaanbod in de kinderpsychiatrie en therapeutische trauma voor de 

begunstigden van de opvang (NBMV en met gezin)  

 Toegang: de toegang tot de zorg verzekeren voor kinderen en jonge vluchtelingen met ernstige 

psychische en psychiatrische problemen  

 Expertise : gebruik maken van de gespecialiseerde expertise in de culturele kinderpsychiatrie en 

trauma-therapeutische zorg 

 Verspreiding: versterking van de vaardigheden in de ruime zorgsector, gericht op het verlagen van 

drempels voor de toegang van de doelgroep tot de zorg  

Voornaamste activiteiten van het project 

Ontwikkeling van semi-residentiële kinderpsychiatrie voor jonge begunstigden van de opvang:  

 Therapeutische pijlers: voortdurende, transculturele, collectieve en maatschappelijke zorg (met 

inbegrip van de culturele oriëntatie en netwerken van ketenzorg)  

 Opleidingen en intervisies  

 Integratie van een procesevaluatie en resultaten  

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: Karl Dewinne, 

karl.dewinne@fedasil.be 

  

https://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP


AMICA: de meertalige informatietools 
aanpassen aan de communicatiebehoeften 
binnen het opvangnetwerk 
 

De promotor 

VUB 

Website  

www.vub.ac.be 

Begin- en einddatum van het project  

Van 01/01/2020 tot 30/06/2020 

Geografische reikwijdte 

Regio Noord en Zuid 

Doelgroep van het project 

De verzoekers om internationale bescherming met een kwetsbaar taalkundig profiel 

Doelstellingen van het project 

 De meertalige communicatie verbeteren en aanpassen aan de behoeften van de verzoekers om 

internationale bescherming met een kwetsbaar taalkundig profiel tijdens de verschillende opvangfases 

 De kennis en gevoeligheid van de medewerkers verbeteren inzake de manier waarop de 

communicatietools gebruikt kunnen worden samen met de verzoekers om internationale bescherming 

met een kwetsbaar taalkundig profiel 

Voornaamste activiteiten van het project 

 Analyse van de specifieke behoeften inzake communicatie van verzoekers om internationale 

bescherming met een kwetsbaar taalkundig profiel 

 Ontwikkeling van een tool voor de screening van profielen en taalkundige behoeften. 

 Ontwikkeling van meertalige audio- en videoscripts voor het aanmeldcentrum 

 Opleiding voor 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  



De kansen voor begeleide kinderen in het 
opvangnetwerk verhogen: ontwikkeling en 
realisatie van een visie door het opstellen 
van een opleidingsaanbod 
 

De promotor  

Odisee 

Website  

https://www.odisee.be 

Begin- en einddatum van het project  

Van 01/01/2020 tot 30/06/2020 

Geografische reikwijdte 

Regio's Noord en Zuid 

Doelgroep van het project 

 Kinderen en begeleide minderjarigen die verzoekers om internationale bescherming zijn en hun 

familie 

 Centrummedewerkers en de hoofdzetel 

Doelstellingen van het project 

Meer rekening houden met de behoeften van kinderen en begeleide minderjarigen die verzoeker zijn om 

internationale bescherming alsook met hun familie. 

Voornaamste activiteiten van het project 

 Ontwikkeling van een beleid rond bescherming van het kind 

 Ontwikkeling van een opleiding rond het in de praktijk omzetten van het beleid rond bescherming van 

het kind door de medewerkers 

 Opleiding van de medewerkers 

 

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 

  

mailto:nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be


Unite-it 2.0 
 
De promotor  

Rode Kruis Vlaanderen  

Website  

https://www.rodekruis.be/  

Begin- en einddatum van het project  

Van 01/01/2020 tot 30/06/2020 

Geografische reikwijdte 

Regio Noord en Zuid 

Doelgroep van het project 

Alle medewerkers  

Doelstelling van het project  

Integratie van het sociaal dossier in Match-it  

Voornaamste activiteiten van het project 

 Opstellen van het geharmoniseerd sociaal dossier in Match-it. 

 Ontwikkeling van een opleidingshandleiding  

 Opleiding van de lesgevers en opleiding van de medewerkers 

 

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: Jennifer Mabbott, 

jennifer.mabbott@fedasil.be  

mailto:jennifer.mabbott@fedasil.be


Opleidingsaanbod over normen en waarden: 
handleiding België  
 
De promotor  

Croix Rouge de Belgique 

Website  

https://accueil-migration.croix-rouge.be/ 

Begin- en einddatum van het project  

Van 01/01/2020 tot 30/06/2020 

Geografische reikwijdte 

Regio Zuid (federale centra en Croix-Rouge) en Aanmeldcentrum 

Doelgroep van het project 

Verzoekers om internationale bescherming ouder dan 18 jaar die opgevangen worden in een collectieve 

opvangstructuur 

Doelstelling van het project  

Het bevorderen van begrip bij de aanvragers van internationale bescherming voor het verwachte gedrag in de 

openbare ruimte in België op een respectvolle en niet-discriminerende manier.  

Voornaamste activiteiten van het project 

 Analyse van de behoeften en ontwikkeling van een opleidingsmodule 

 Testing van de opleiding 

 Lesgeven in twee fases 

o fase 1 in het aanmeldcentrum (1u tot 2u) 

o fase 2 in de collectieve centra (1 dag) 

 

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: Eva Goossens, 

eva.goossens@fedasil.be 

 

 


