
 

Projecten 2020 in het kader 
van de verlenging van de 
projectoproep 2019 
 
Aan het eind van het jaar 2018 heeft het Agentschap een 
projectoproep gelanceerd in het kader van zijn nationale 
projectfinanciering (begrotingsartikel 533.01 voor een bedrag 
van 921.574 euro).  Deze oproep kende een groot succes: we 
ontvingen niet minder dan 62 projectaanvragen voor een 
totaalbedrag van bijna 3.7 miljoen euro. 
 
Uiteindelijk werden 15 projecten weerhouden door het 
Selectiecomité, waaronder de projecten die geselecteerd 
werden tijdens het verlengingsprocedures van midden 2018. 
De thema's waren: 

• Integratie 
• Beantwoorden aan de specifieke opvangbehoeften en 

de behoeften van bepaalde doelgroepen 
 
Omwille van een laattijdige start van deze projecten in 2019 
heeft Fedasil beslist om geen nieuwe projectoproep te 
lanceren voor 2020 in het kader van de nationale 
projectfinanciering (Begrotingsartikel 533.01) maar om elk 
project te evalueren en om al dan niet een verlenging voor te 
stellen. Uiteindelijk werden op 15 uitgevoerde projecten in 
2019, 13 projecten verlengd voor het jaar 2020.  
 
 

 

 

 

 



Projecten per thema 
Prioriteit 1: Voorbereiding op de integratie  

Organisatie Titel 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 Opleidingen voor asielzoekers 

RefuInterim Vrijwilligerswerk als hefboom voor integratie tijdens 
de opvang 

KUL/CTO Ongeletterdheid bij nieuwkomers in de opvang: 
hefbomen voor een effectieve aanpak 

     

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

doelgroepen 

Organisatie Titel van het project 

CAW Brabantia Xtra MENA 

Le Souffle Preventieve en herstelgerichte praktijken ontwikkelen 
in de 4 opvangcentra en 1 time-out in de Regio Zuid. 

InQlusion Bruxelles Q-ASYL’HOME 

Brussel Onthaal Opleidingsaanbod en taalkundige hulp ter 
ondersteuning van de tolken 

Oranjehuis Duurzame implementatie van een herstelgerichte 
praktijk in de NBMV-diensten van 10 Vlaamse 
opvangcentra  

 

 

 

 

 



LABOUR-INT 

 
De promotor  

Le Monde des Possibles 

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Geografische reikwijdte 

Regio Zuid (2 federale centra, te bevestigen) 

Wat is de doelgroep van dit project? 

60 bewoners (4 sessies - 10 tot 20 bewoners/sessie: te bevestigen) - bijzondere aandacht aan de verdeling 

man/vrouw 

Doelstelling van het project 

• De bewoners in de Fedasil centra voorbereiden op de toelatingstests in het centrum voor sociale 

promotie.  

Voornaamste activiteiten  

• Een opleiding van 120u over 3 weken geven die de bewoners voorbereidt op toelatingstesten in het 

centrum voor sociale promotie. 

 

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 

Aurélie Arnould, aurelie.arnould@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aurelie.arnould@fedasil.be


Net2Work – Asile  

 
De promotor  

Centre d’Action Interculturelle de la Province de Namur asbl  

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Geografische reikwijdte 

Provincie Namen : alle collectieve opvangcentra (Croix-Rouge en federaal) + 12 LOI 

Wat is de doelgroep van dit project? 

45 mentees (Franstalig/Engelstalig) voor 40 mentors  

Doelstelling van het project 

Een bedrijfsmentorship invoeren die de begunstigde van de opvang (mentee) in contact brengt met een 

ervaren en vrijwillige mentor - begeleiding/verduidelijking over zijn professioneel traject  

Voornaamste activiteiten 

 Informatiesessie in de centra en LOI om mentees aan te werven  

 Informatiesessies en sensibilisering van de mentors  

  Omkadering van de duo's  

 

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 

Sandra Codega, sandra.codega@fedasil.be 
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TalentO  

 
De promotor  

Muntuit vzw  

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020  

Geografische reikwijdte 

Roeselare en omgeving  

Wat is de doelgroep van dit project? 

Bewoners van meer dan 15 jaar  

Doelstelling van het project  

Voortzetting van de in 2018 gecreëerde en in omloop gebrachte TalentO-gemeenschapsvaluta. De vergadering 

heeft als doel :  

  De onderbenutte vaardigheden koppelen aan de niet-ingevulde behoeften  

  De deelname van de asielzoekers aan het sociale leven verhogen  

 De interactie verhogen met de maatschappelijke omgeving rond het ervaringsveld  

 Sociaal "ondernemerschap" stimuleren binnen de doelgroep  

 

Voornaamste activiteiten 

 Voortgezette inzet van de complementaire valuta door de continue verbetering van het programma 

(TalentO-aanbod en kalender) om aan te sluiten bij de behoeften en talenten van het netwerk.  

  Nauwgezette opvolging van de impact van TalentO ten opzichte van de doelstellingen  

  Verspreiding van de resultaten (slotevenement) en verankering op lange termijn (zoeken naar eigen 

middelen)   

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

De promotor  

Association des Compagnons Bâtisseurs asbl  

Begin- en einddatum van het project 

01/01/2020 – 31/12/2020  

Geografische reikwijdte 

Regio Zuid (centra Croix-Rouge en federale centra + LOI)  

Wat is de doelgroep van dit project? 

Jonge bewoners (15 tot 30 jaar) uit de collectieve en individuele opvangstructuren  

Doelstelling van het project  

Voortzetting van het hulpmiddel JACTIVE dat in 2018 gestart is via de verhoogde deelname van bewoners aan 

vrijwilligersactiviteiten:  

 Sensibilisering van de nieuwe opvangstructuren (collectief en individueel) 

  Voortdurende voortzetting van de vrijwilligersactiviteiten (via nieuwe partnerschappen - 

netwerkontmoetingen)  

 Behoud van de helpdesk/ individuele opvolging van jonge vrijwilligers  

 Ondersteuning bij de uitvoering van projecten die werden vastgelegd en gedragen worden door de 

bewoners zelf. 

 Aanwerving van minderjarigen bij vrijwilligerswerk van lange duur (6 maand) in een professioneel 

milieu (Service Citoyen, Corps européen de Solidarité, enz.) 

 

Voornaamste activiteiten 

  Vrijwilligersactiviteit tijdens het weekend met verblijf of een verblijf van 10 tot 15 dagen  

 Gedecentraliseerde netwerkbijeenkomsten (nieuwe verenigingen, lokale partners, personeel van het 

centrum) om het aantal partners te vergroten  

 Modules voor de identificatie van vaardigheden en opleidingen rond animatie worden voorgesteld aan 

de minderjarigen  

 Ondersteuning voor het engagement van de minderjarigen in vrijwilligersactiviteit van lange duur in 

een professionele omgeving (Service Citoyen, Corps européen de Solidarité, enz.) 

 

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  

mailto:julie.legrain@fedasil.be


Opleidingen voor asielzoekers  
 

De promotor  

Croix Rouge de Belgique  

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Geografische reikwijdte 

Regio Zuid (centra Croix-Rouge en federale centra)  

Wat is de doelgroep van dit project? 

Bewoners van ouder dan 15 jaar  

Doelstelling van het project  

 De begeleiding in de centra behouden en verder ontplooien, met inbegrip van de federale centra in 

Regio Zuid.  

 Het aanbod aan vrijwilligerswerk uitbreiden via ontmoetingen met actoren uit de opvangsector en het 

middenveld en tijdens ontmoetingen van het netwerk "Volonterre d'Asile"  

 Het contact met de verenigingen en de begeleiding van bewoners vergemakkelijken door peters in te 

schakelen  

Voornaamste activiteiten 

 De helpdesk en de opleiding van vrijwillige referentiepersonen verzekeren en het delen van middelen 

en goede praktijken aanmoedigen  

 De coördinatoren van Regio Zuid opleiden voor het deel helpdesk (algemene vragen) voor de 

bestendiging van het project.  

 De impact van het vrijwilligers werk op de doelgroep evalueren  

 In samenwerking met de referentiepersonen: 

o De verenigingen opsporen die bereid zijn om bewoners vrijwillig op te vangen op lokale 

schaal (in kaart brengen)  

o Een cataloog van verenigingen aanvullen waarden de vrijwilligers taken op lokaal niveau 

kunnen ontwikkeld worden (cataloog) 

  Het project peterschap ontwikkelen:  op basis van de verworvenheden van 2019 (sterke punten/te 

verbeteren), een methode bepalen en uitwerken  

 

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 

Sebastien Eugene, sebastien.eugene@fedasil.be  

mailto:sebastien.eugene@fedasil.be


Opleiding van verzoekers om internationale 

bescherming 

 
De promotor  

Croix Rouge de Belgique  

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020  

Geografische reikwijdte 

Regio Zuid (federale centra) 

Wat is de doelgroep van dit project? 

Bewoners van meer dan 18 jaar  

Doelstelling van het project  

 Een opleidingsparcours voor de bewoners voorstellen - deze opleidingen zijn erkend in het kader van 

het integratieparcours van het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap  

 De druk verminderen die de verzoekers om internationale bescherming aanvoelen tijdens hun verblijf, 

door het verschaffen van nauwkeurige informatie, advies om onze maatschappij te begrijpen en een 

verandering van positie van vrager om kennis naar bezitter van kennis  

Voornaamste activiteiten 

 16 opleidingen van 10 dagen “Hallo België” 15 personen 

 

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 

Sophie Thiry, sophie.thiry@fedasil.be 
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Vrijwilligerswerk als hefboom voor integratie 

tijdens de opvang 
 

De promotor  

Refu Interim vzw 

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Geografische reikwijdte 

West- en Oost-Vlaanderen (4 centra Rode Kruis  + 3 federale centra)  

Wat is de doelgroep van dit project ? 

Bewoners van de opvangcentra 

Doelstelling van het project 

Ontwikkeling van een motiverend en socio-artistiek traject om de bewoners voor te bereiden op 

vrijwilligerswerk op maat, in de buurt van hun opvangstructuur  

Voornaamste activiteiten 

 Moment van oriëntatie en opleiding om de bewoner door te verwijzen naar een aangepast vrijwillig 

engagement 

 Matching van de vrijwilligers met de organisaties naargelang hun behoeften, vaardigheden en 

voorkeuren 

  Evaluatie en aanpassing van de toolkit die in 2019 ontwikkeld werd met allerlei praktische informatie 

(stappenplan, visueel materiaal, checklijsten, contactlijsten, do's en don'ts enz.) voor het personeel 

van 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 

Annelies Vantomme, annelies.vantomme@fedasil.be 

 

  



Ongeletterdheid bij de nieuwkomers in de 

opvang: hefbomen voor een effectieve 

aanpak 
 

De promotor  

K.U.Leuven / CTO 

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Geografische reikwijdte 

Het verzamelen van gegevens gebeurt in 10 centra (Noord en Zuid) 

Wat is de doelgroep van dit project ? 

(Ongeletterde) bewoners in de centra  

Doelstelling van het project 

Verfijning en duurzame uitvoering van Project 2019 door het versterken van het antwoord op de behoeften 

van analfabeten of analfabeten in het gastnetwerk  

Voornaamste activiteiten 

 Opleiding voor de medewerkers voor het gebruik van de screeningstool voor analfabetisme en 

ongeletterdheid in 2019 en uitvoering van de tool 

 Opleiding van de medewerkers om een aangepast antwoord te bieden op de behoeften die werden 

opgespoord via de tool 

 

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 
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Xtra NMBV 
 

De promotor  

CAW Brabantia 

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Geografische reikwijdte 

Brussel (Maximiliaanpark en Noordstation) 

Wat is de doelgroep van dit project ? 

Jonge "transmigranten" 

Doelstelling van het project 

 Een ketensamenwerking opzetten om jonge "transmigranten" in de buurt van Brussel te informeren 

en te ondersteunen.  

  Het delen van informatie en kennis versterken van de verschillende betrokken partijen  

 

Voornaamste activiteiten 

 Informatie delen, sensibilisering en helpdesk voor de gastfamilies en voogden 

 Ontmoetingen om ervaringen uit te wisselen tussen professionals 

 Ontwikkeling van sensibiliseringstools en opleidingen voor professionals  

 Houden van permanenties ter attentie van de professionals en jonge "transmigranten" (aanwezigheid 

op het terrein garanderen) 

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 

Hedwige Debiourge, hedwige.debiourge@fedasil.be 

 



Preventieve en herstelgerichte praktijken 

(PPR) ontwikkelen om conflicten te 

voorkomen en te beheren 
De promotor  

Le Souffle asbl 

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Geografische reikwijdte 

4 opvangcentra en Time-Out van Regio Zuid 

Wat is de doelgroep van dit project ? 

Terreinmedewerkers 

Doelstelling van het project 

Preventieve en herstelgerichte praktijken (PPR) ontwikkelen om conflicten te vermijden en deze duurzaam te 

beheren  

Voornaamste activiteiten 

 Invoeren en opleiden van referentiepersonen en teams in de centra 

 Continue ondersteuning (praktische uitwisselingssessies, supervisie, coaching, preventieactiviteiten) 

 Praktijkuitwisseling met Regio Noord 

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 

Michael Clément, michael.clement@fedasil.be 
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Q-ASYL’HOME  
 

De promotor  

InQlusion Bruxelles 

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Geografische reikwijdte 

Alle opvangcentra en LOI's van Regio Zuid en het Aanmeldcentrum 

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 zorgzaam 

 Daling van het gevoel van onveiligheid en vijandig gedrag bij de doelgroep LGBTQI+ 

 Voornaamste activiteiten 

 Opleiding voor de maatschappelijk werkers rond LGBTQI+ vragen, in het bijzonder binnen een 

interculturele en/of migratiecontext  

 Animatie-sensibilisering rond LGBTQI+ (en getuigenissen) voor de begunstigden van de opvang rond 

vragen over seksuele oriëntatie en gender identiteit in het FR en het ENG (met tolk indien nodig) 

 

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 
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Opleidingsaanbod en taalkundige hulp ter 

ondersteuning van de tolken  
 

De promotor  

Brussel Onthaal vzw 

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Geografische reikwijdte 

België 

Wat is de doelgroep van dit project ? 

Bewoners en begeleiders 

Doelstelling van het project 

Verbreden van aanbod aan middelen ter ondersteuning en bevordering van de communicatie tussen coaches 

en de VIB 

Voornaamste activiteiten 

 Opleiding van hulptolken  

 Opleiding van medewerkers om te werken met hulptolken 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duurzame implementatie van een 

herstelgerichte praktijk in de NMBV-diensten 

van de opvangcentra in Vlaanderen. 
 

De promotor  

Oranjehuis  

Begin- en einddatum van het project  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Geografische reikwijdte 

Collectieve centra van regio Noord (5 federale centra en 5 centra Croix-Rouge) 

Wat is de doelgroep van dit project ? 

NBMV en begeleiders 

Doelstelling van het project 

 Het opvangnetwerk begeleiden door de medewerkers op te leiden en te ondersteunen door het 

gebruik van een herstelgerichte praktijk bij de hulpmiddelen voor niet-begeleide minderjarigen 

 De verankering van het gebruik van een herstelgerichte praktijk aanmoedigen binnen het Agentschap 

Voornaamste activiteiten 

 Opleidingen en coaching van de centrummedewerkers van het Agentschap  

 Maandelijkse vergaderingen met de deelnemers van de verschillende centra om te werken aan de 

verankering van de methode 

 

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 De Winne, karl.dewinne@fedasil.be 

 

 

 

 


