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Gent is altijd al een solidaire en open stad geweest. Maar sinds de vorige 

brochure in 2018 verscheen is de wereld veel veranderd. Er was niet alleen de 
coronacrisis, die een grote impact had op de meest kwetsbaren in onze samen-
leving, maar ook de oorlog in Oekraïne die een nieuwe stroom vluchtelingen op 
gang bracht, ditmaal binnen Europa. De Gentenaars hebben zich opnieuw van 
hun meest solidaire en warme kant getoond. Op enkele weken tijd boden Gentse 
gastgezinnen meer dan 2.000 opvangplaatsen aan. Ook de Stad Gent zelf maakte 
snel werk van opvanglocaties op verschillende plaatsen in onze stad. Zo nemen 
we samen de vlucht vooruit als het gaat om de opvang van vluchtelingen.

Voor alle duidelijkheid: wij doen inspanningen voor álle vluchtelingen. Ons 
Stedelijk Opvanginitiatief is permanent geopend. Daarnaast hebben we niet ge-
twijfeld om positief te antwoorden op de vraag om het tijdelijk opvangcentrum 
Reno (opnieuw) te laten aanmeren in de Gentse haven. De samenwerking met 
Fedasil loopt vlot; vele Gentenaars helpen de bewoners als buddy, met huis-
taken, ze organiseren activiteiten in de stad of helpen mee met de speelplein-
werking. Zo doen we dat in Gent: kwetsbare mensen de hand reiken en er voor 
zorgen dat ze volop deel kunnen uitmaken van onze samenleving.

Het Gentse vluchtelingenbeleid heeft de voorbije jaren dan ook stevig vorm 
gekregen. Heel veel partners hielpen (en helpen) ons daarbij. Hulpverleningsor-
ganisaties bouwen steeds meer expertise op om vluchtelingen zo vlot en effectief 
mogelijk te begeleiden en te integreren. We zijn hen daar heel dankbaar voor. 

Samen met al onze partners zullen Stad Gent en OCMW zich altijd blijven in-
zetten voor mensen op de vlucht. We durven daarbij nieuwe paden bewandelen, 
zelfs letterlijk door Gentenaars wandelingen te laten maken met vluchtelingen 
in onze Gentse natuurgebieden. Op het Migratieforum vinden we elkaar, wis-
selen we inzichten uit en zetten we nieuwe acties op.

We bedanken iedereen die zich inzet voor vluchtelingen in onze stad. Het is 
dankzij de vele medewerkers, vrijwilligers, geëngageerde burgers en sociale 
middenveldorganisaties dat we voor hen het verschil kunnen maken.

 Rudy Coddens   Mathias De Clercq 
 Schepen Sociaal Beleid   Burgemeester
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Situatieschets

Procedure

E lke persoon die in zijn of haar thuisland vreest voor vervolging of 
z’n leven, kan in België asiel aanvragen. Iemand die asiel aanvraagt, 
wordt in wetteksten en officiële documenten ‘verzoeker om interna-
tionale bescherming’ genoemd. In deze brochure wordt de kortere 
term ‘verzoeker’ gebruikt.  

De Dienst Vreemdelingenzaken registreert de asielaanvraag, en het Commissariaat-ge-
neraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) onderzoekt die aanvraag. Op basis 
daarvan wordt de vluchtelingenstatus toegekend of geweigerd. Van zodra de aanvraag 
geregistreerd is, heeft de verzoeker recht op opvang in een opvangcentrum. Zo’n centrum 
wordt beheerd door Fedasil of een partnerorganisatie.  

Opvang
De materiële opvang van de bewoners gebeurt volgens het ‘bed-bad-brood’-principe. 

Dat houdt in dat de bewoners recht hebben op onderdak, enkele euro’s zakgeld, schoe-
nen en kledij. In sommige centra worden maaltijden voorzien. In andere centra krijgt de 
verzoeker leefgeld dat het mogelijk maakt om zelf warme maaltijden te bereiden. Er is 
ook maatschappelijke, juridische, medische en psychologische begeleiding. 

Naast de opvang worden de verzoekers ook voorbereid om - bij erkenning - een plaats 
op te nemen in de maatschappij, deel te nemen en zich te integreren. Er wordt gezorgd 
voor een zinvolle dagbesteding. 
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Cijfers
In België doen elk jaar gemiddeld zo’n 25.000 mensen een asielaanvraag. In 2020 wa-

ren er omwille van corona en het sluiten van de grenzen 16.910 aanvragen. In 2021 werd 
afgeklokt op 25.971 verzoeken, wat opnieuw aansluit bij de gemiddelde cijfers van vóór 
de pandemie. 

Eind 2021 telde Gent 2.545 personen met een internationaal beschermingsstatuut: 1.874 
personen zijn erkend vluchteling, 671 personen hebben subsidiaire bescherming gekre-
gen.  Het gaat vooral om jonge alleenstaande mannen uit Syrië, Afghanistan, Palestina en 
Somalië. 
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I n Gent is er een permanent Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) dat 85 asielzoekers 
opvangt en begeleidt, verdeeld over twee sites. 

In de zomer van 2019 vroeg Fedasil aan het stadsbestuur om het tijdelijk 
opvangcentrum Reno opnieuw te laten aanmeren in de Gentse haven. Dit 
drijvende opvangcentrum werd operationeel in februari 2020 en heeft een 
gemiddelde bezetting van 240 bewoners. 

Veel van deze bewoners bevinden zich in een kwetsbare positie. Daarom kunnen ze 
een beroep doen op hulpverleningsorganisaties uit onder andere het KRAS-netwerk of 
het Gents Solidariteitsfonds. Verschillende organisaties die zich inzetten voor vluchte-
lingen en kwetsbare personen kregen van het stadsbestuur extra financiële ondersteu-
ning, in de vorm van werkings- en/of personeelsmiddelen. Op die manier kan meer hulp 
geboden worden en is er geen verdringing van de reeds bestaande kwetsbare bevolking 
in Gent. 

De komst van het tijdelijk opvangcentrum Reno zorgde ook voor extra personeelsinzet 
bij enkele stadsdiensten. De Dienst Burgerzaken werd versterkt om alle nieuwe bewo-
ners tijdig in te schrijven in het bevolkingsregister, en er werd iemand vrijgesteld om het 
project Warme Overdracht te trekken (meer info op pagina 22). Er werd voor het opvang-
centrum Reno ook een stedelijk coördinator aangesteld. Die werkt als brugfiguur tussen 
het opvangcentrum en het Gentse stadsbestuur en middenveld. 

Gent is solidair met landen die grote aantallen vluchtelingen opvangen. Via het 
Belgisch hervestigingsprogramma worden erkend vluchtelingen uit deze landen overge-
bracht naar België en krijgen zij hier verblijfsrecht. 

Opvangplaatsen 
in Gent

TWEE
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Stedelijk opvanginitiatief

De werking van het centrum

Sinds 2004 organiseert de Stad Gent opvang voor verzoekers. De Stad Gent sloot 
hiervoor een partnerovereenkomst af met Fedasil. Van 2004 tot 2016 werden 50 verzoe-
kers opgevangen op één locatie in de Doornzelestraat. Door de verhoogde instroom van 
verzoekers in 2015 en de nood aan extra opvangplaatsen, kreeg de Stad de vraag om 
haar opvangcapaciteit te verhogen. Sinds januari 2016 is er ook plaats voor opvang op 
een tweede locatie, gelegen in de Ursulinenstraat, Erpelsteeg en Baaisteeg. Dit laatste 
gebouwencomplex is eigendom van de Regie der Gebouwen, maar mag door de Stad 
gebruikt worden. Daardoor steeg het aantal opvangplaatsen van 50 naar 85.

© Stad Gent

Gebouw  
Doornzelestraat

© Stad Gent

Gebouw  
Doornzelestraat
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een grootstad is uniek, en de Stad kon hierdoor een draagvlak voor migratie creëren. De 
focus van de opvang is een sterke, individuele begeleiding in een systeem met veel aan-
dacht voor de persoonlijke noden van de bewoners. Er zijn in totaal vier trajectbegelei-
ders en zes sociaal begeleiders in dienst, verdeeld over de twee sites. Daarnaast telt het 
team ook twee administratief medewerkers, een logistiek medewerker, twee beleidsme-
dewerkers en een coördinator. 

Dankzij talrijke samenwerkingen met partnerorganisaties, scholen en vrijwilligers kan 
een kwaliteitsvolle begeleiding worden gegarandeerd.

De bewoners krijgen leefgeld om zelf maaltijden te bereiden. Dat kunnen ze doen in 
verschillende keukens. Het SOI kan ook kook- en onderhoudsmateriaal uitlenen. Daar-
naast wordt samengewerkt met Foodsavers. Dit is een deelwerking van het Dienstenbe-
drijf sociale economie van de Stad Gent, dat voedseloverschotten ophaalt en verdeelt 
aan organisaties die kwetsbare Gentenaars bereiken. Zij leveren twee keer per week aan 
het Stedelijk Opvanginitiatief. 

Tijdens de opvang wordt gewerkt aan integratie en wordt ingezet op de verschillende 
levensdomeinen: gezondheid, werk, onderwijs & taal, wonen, vrijwilligerswerk, vrije tijd, 
inburgering, enzovoort. Want integratie vanaf de eerste dag komt zowel de nieuwkomer 
als de samenleving ten goede.

Het SOI streeft naar verbinding met de buurt. Dat doen ze door samen te werken met 
verschillende wijkpartners en een paar keer per jaar activiteiten of evenementen te 
organiseren waarop de buurt wordt uitgenodigd. Voorbeelden zijn een opendeurdag, een 
winterbar of een burenlunch. Via de zesmaandelijkse nieuwsbrief houden ze geïnteres-
seerden op de hoogte.

Winterbar
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Doelgroepen
Naast alleenstaande volwassenen en gezinnen, verblijven in het Stedelijk Opvanginitia-

tief ook mensen met specifieke medische noden en niet-begeleide minderjarigen. 

Medische noden

Het SOI heeft 12 plaatsen voor verzoekers met specifieke noden. Belangrijk is dat het 
gebouw en de infrastructuur aangepast zijn aan rolstoelgebruikers. Het SOI heeft een 
sterke band met de Gentse ziekenhuizen, Wijkgezondheidscentrum De Sleep en medi-
sche zorgverstrekkers. De werking Sociale Gidsen van het OCMW begeleidt bewoners naar 
hun afspraken.

Niet-begeleide minderjarigen

Het Stedelijk Opvanginitiatief heeft 16 plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen. Zij 
worden sinds januari 2022 opgevangen op een afzonderlijke locatie in de Ursulinenstraat, 
zodat ze kleinschalige, huiselijke en kwaliteitsvolle opvang en begeleiding kunnen genie-
ten. Een vast team van begeleiders dat sterk inzet op de groei naar zelfstandigheid volgt 
hen op. Het SOI engageert zich om de noodzakelijke sociale en pedagogische omkade-
ring te voorzien voor de niet-begeleide minderjarigen. Die omkadering bestaat uit een 
individuele begeleiding, aangepast aan de situatie en aan de noden. Het doel is om de 
jongere te stimuleren om zijn dagelijks leven in handen te nemen op sociaal en relatio-
neel vlak. Een intensieve begeleiding op maat van deze jongeren is noodzakelijk om hen 
een goede start te geven in de maatschappij.

Als kindvriendelijke stad engageert Stad Gent zich om aandacht te geven aan deze 
bijzondere, kwetsbare doelgroep. Meer info hierover vind je terug in hoofdstuk 3.

In het Stedelijk Opvanginitiatief zijn er ook enkele plaatsen voor personen die vrijwillig 
willen terugkeren naar het land van herkomst en voor hervestigde gezinnen. 

Nationaliteiten

In het Stedelijk Opvanginitiatief wonen verschillende nationaliteiten onder een dak. 
De voorbije drie jaar vormden bewoners afkomstig uit Palestina, Afghanistan, Syrië en 
Eritrea de grootste groepen. Het samenleven verloopt doorgaans heel vlot en met veel 
wederzijds respect.

Cijfers

De afgelopen twee jaar zijn er 113 bewoners uitgestroomd uit het Stedelijk Opvanginiti-
atief. Daarvan hebben zich 65 mensen in Gent gevestigd.
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Opvangcentrum Reno
De werking van het centrum

In 2016 en 2017 lag het drijvende opvangcentrum Reno gedurende 15 maanden in 
de Gentse haven. In februari 2020 opende Fedasil het opvangcentrum voor verzoekers 
opnieuw. Het is een ‘open’ opvangcentrum, wat wil zeggen dat bewoners vrij zijn om het 
centrum te verlaten wanneer ze willen. Er was eerst afgesproken om het centrum twee 
jaar uit te baten. Door de aanhoudende druk op het opvangnetwerk kwam de vraag om 
langer open te blijven. Dankzij een goede samenwerking met de stad Gent, tal van lokale 
partners en een groep enthousiaste vrijwilligers, kan Reno verder schrijven aan haar 
positief verhaal.

Tijdens de opvangperiode zet de dienst animatie en buurtwerking van de Reno zich 
optimaal in om een brug te slaan tussen de bewoners van het opvangcentrum, de naaste 
buren en de Gentenaars. De dienst wil de bewoners Gent leren kennen, maar ook de 
Gentenaars kennis laten maken met de verzoekers die op dat moment in het centrum 
verblijven door samen te werken met partners en verschillende projecten te organise-
ren. Daarnaast toont de dienst, samen met partners in Gent, de weg naar Nederlandse 
les, opleidingstrajecten, vrijwilligerswerk, tewerkstelling en het brede vrijetijdsaanbod in 
Gent.

Opvangcentrum Reno
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Doelgroepen
Het ponton aan de Rigakaai, beter bekend als ‘De Reno’, heeft plaats voor 240 bewo-

ners. Er zijn 60 vierpersoonskamers. Er zijn 24 kamers voorzien voor koppels en gezin-
nen, 21 kamers voor alleenstaande mannen, 3 kamers voor alleenstaande vrouwen en 12 
kamers voor niet-begeleide minderjarigen. 

Om deze grote groep bewoners te begeleiden en het centrum operationeel te houden, 
zijn er 54 personeelsleden van Fedasil aan de slag. Zij werken in begeleidende diensten 
zoals de sociale dienst, die de asielprocedure opvolgt en helpt bij de sociale begeleiding, 
maar ook de dienst buurtwerking en animatie, die voorziet in vorming en ontspanning. 12 
sociaal begeleiders en opvoeders worden specifiek ingezet om de niet-begeleide minder-
jarigen te begeleiden. De medische dienst en het onthaal vervolledigen de rij. Daarnaast 
is er personeel in de ondersteunende diensten, zoals de logistieke, de technische en 
administratieve diensten. 

Bewonerssamenstelling 

In het opvangcentrum wonen maar liefst 35 nationaliteiten samen. De grootste groepen 
bewoners komen respectievelijk uit Afghanistan, Palestina, Syrië, Irak, El Salvador en 
Somalië. Zo’n drie kwart van de bewoners zijn mannen, slechts een kwart is vrouw. 

In februari 2022 waren 102 bewoners minderjarig, waarvan 93 schoolgerechtigd: 9 peu-
ters en kleuters, 15 lagereschoolkinderen en 69 middelbare scholieren vonden allemaal 
een plek in een Gentse school. De aanwezigheid van zoveel kinderen in het centrum 
vraagt om een aangepaste omgeving. Zo zijn er in het centrum huiswerkklassen, een spe-
lotheek, een buitenspeeltuin, een voetbalveldje, basketringen en pingpongtafels. Tijdens 
de schoolvakanties kunnen de kinderen terecht bij kampjes, buitenschoolse opvang of 
speelpleinwerking.

Cijfers

De afgelopen twee jaar hebben al 341 bewoners het opvangcentrum verlaten. 40% 
stroomde door naar een Lokaal opvanginitiatief (LOI) in Vlaanderen: omdat ze erkend 
werden als vluchteling, omdat ze subsidiaire bescherming kregen of omdat ze behoorden 
tot een groep met hoge erkenningsgraad. 

De andere meest voorkomende redenen voor vertrek zijn: verhuizen naar een privé-
adres, een transfer naar een andere opvangplek (open terugkeerplaats, Dublin-plaats, 
transfer om specifieke redenen) en vrijwillig vertrek. 

Opvangcentrum Reno - Voetbalveld Opvangcentrum Reno - Speeltuigen
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Bezoek aan Puyenbroeck
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Pannakooi in het SOI

Picknick Schaatsen

Uitstap naar zee met de kinderen van de Reno Waterpret in het SOI

Warme wensen voor  
de bewoners van de Reno
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Project hervestiging
Verzoekers zijn zelf tot in België gereisd. Het grootste deel van de mensen op de vlucht 

bevindt zich echter in landen rond de conflictgebieden. Hervestiging is een mechanisme 
waarmee vluchtelingen vanuit deze landen worden overgebracht naar een derde land, 
zoals België. 

Via hervestiging worden de meest kwetsbare personen opgevangen uit landen die een 
hoog aantal vluchtelingen op hun grondgebied hebben. Zo is het mogelijk om op een 
legale en veilige manier tot in België te reizen. De selectie van deze personen gebeurt 
in samenwerking met het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde 
Naties (UNHCR).

Na aankomst in België ontvangen deze personen het vluchtelingenstatuut dat hen 
verblijfsrecht in België geeft. Als onderdeel van een Europees engagement om vluchte-
lingen te hervestigen, heeft ook België zich sinds 2013 geëngageerd. Sinds juli 2019 stond 
het Belgische hervestigingsprogramma ‘on hold’ omwille van capaciteitsproblemen in het 
opvangnetwerk van Fedasil. In 2020 werd het Belgische hervestigingsprogramma opnieuw 
opgestart. 

Tijdens een klassiek opvangtraject verblijven de hervestigde personen in een opvang-
centrum van Fedasil. Na 6 weken gaan ze naar een individuele OCMW-woning, waar ze 
ongeveer 6 maanden kunnen verblijven. Na dit verblijf van 6 maanden stromen ze door 
naar de private huisvestingsmarkt. Er bestaan ook alternatieve opvangtrajecten: steden 
en gemeenten kunnen, samen met hun OCMW, een woning ter beschikking stellen. Zo 
kunnen ze hervestigde personen gedurende minstens een jaar intensief begeleiden. 
Na afloop van deze eerste opvangperiode verhuizen ze naar privéwoningen. Bijkomend 
kunnen ze een leefloon ontvangen tot wanneer ze autonoom zijn. In werkelijkheid is de 
toegang tot huisvesting een van de grootste obstakels waar hervestigde personen en hun 
begeleiders mee te maken krijgen. 

De Gentse aanpak

In Gent kwamen verschillende partijen samen om actief bij te dragen aan de hervesti-
ging van vluchtelingen. Het doel is de bevordering van een duurzame integratie van deze 
personen in de buurt waar ze opgevangen worden. Toen bleek dat de zoektocht naar een 
definitieve woning niet zonder slag of stoot verliep, beslisten het OCMW en de stad Gent 
om een project op te starten met vzw Thope, een recente partner in dit verhaal.

Vzw Thope helpt bij het zoeken naar een woning en laat weten wanneer het een huis of 
appartement gevonden heeft dat kan worden ingezet voor hervestiging. Het OCMW duidt 
een maatschappelijk werker en een wooncoach aan. Dienstenbedrijf sociale economie 
levert basismeubilair aan voor de woning en de Stad Gent zorgt voor een welkomstpak-
ket met poetsmateriaal, wasproducten, basispakket voedsel ... Naast de materiële hulp is 
ook het menselijke aspect heel belangrijk bij deze samenwerking. Vzw Thope kan immers 
rekenen op een kostbaar netwerk van ‘omarmers’. Dat zijn vrijwilligers die betrokken zijn 
bij de duurzame begeleiding en ondersteuning van de hervestigde personen. 

In december 2020 stroomde een eerste Syrisch gezin in vanuit Libanon. Nadien volgden 
nog drie gezinnen. Zij voelen zich al helemaal thuis in Gent en worden goed omarmd 
door de vrijwilligers van vzw Thope. Meer info over hun werking vind je op pagina 53.
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minderjarige 
vreemdelingen

W ereldwijd zijn miljoenen kinderen op zoek naar een 
betere toekomst door te vluchten voor oorlog, geweld 
en vervolging. Sommige kinderen ondernemen deze 
reis alleen of raken onderweg gescheiden van hun 
ouders, broers en zussen. We noemen hen Niet-Bege-
leide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV). Een klein 
deel van deze jongeren komt aan in België. 

In 2020 verklaarden 1764 verzoekers internationale bescherming NBMV te zijn. 70% van 
deze jongeren is afkomstig uit Afghanistan. Het gaat vooral om 16 à 17-jarige jongens. 
Elke NBMV krijgt een voogd toegewezen door de Dienst Voogdij. De voogd staat de min-
derjarige bij tijdens de verblijfsprocedure, beheert de goederen en waakt over het welzijn 
van de jongere.

Het opvangtraject 
Het opvangtraject voor NBMV verloopt in 3 fasen

Opvang in een observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) 

In het OOC wordt er een eerste profielschets gemaakt van de jongere. Het doel is om 
eventuele kwetsbaarheden te detecteren en hem te oriënteren naar een opvangplaats 
die tegemoetkomt aan de noden van de jongere. Na 2 tot 4 weken in een OOC stromen 
de jongeren door naar een collectieve opvangstructuur. 

Opvang in een leefgroep

Het Gentse opvangcentrum Reno is zo’n collectieve (tijdelijke) opvangstructuur. Op de 
Reno verblijven 48 niet-begeleide minderjarigen in een afzonderlijke leefgroep met een 
eigen team van begeleiders en opvoeders. Ze worden begeleid in hun schoolloopbaan en 

DRIE
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autonomie. De meeste jongeren worden ingeschreven in de Gentse OKAN-scholen (Ont-
haalklas Anderstalige Nieuwkomers). Ze krijgen gedurende 1 jaar Nederlandse taallessen 
en worden voorbereid op een doorstroom naar het reguliere onderwijs.

NBMV jonger dan 15 jaar of met een specifieke kwetsbaarheid worden opgevangen in 
een voorziening van de Vlaamse Gemeenschap, bijvoorbeeld een leefgroep van Minor 
Ndako. 

In het ideale geval komen vluchtelingenkinderen terecht in een warm en stabiel pleeg-
gezin. Tot nu toe overstijgt de vraag echter het aanbod. Daarom lanceerde Stad Gent, 
samen met Pleegzorg Oost-Vlaanderen en Minor Ndako, in 2020 een wervingscampagne 
gericht op de Gentenaar met als doel zich kandidaat te stellen als pleeggezin.

Opvang in een lokaal opvanginitiatief 

Jongeren wiens verzoek tot internationale bescherming werd aanvaard, minstens 16 
jaar zijn en voldoende autonoom zijn, kunnen doorstromen naar de derde fase opvang. 
Hier genieten de jongeren meer vrijheid en autonomie, maar krijgen ze toch de nodige 
begeleiding.

Een voorbeeld van derde fase opvang is het Stedelijk Opvanginitiatief in Gent (SOI), 
waar er 16 plaatsen zijn voor NBMV. 

Tijdens hun verblijf in de opvangstructuur worden jongeren zo goed mogelijk voorbe-
reid op autonoom wonen. Bij die aanpak staat de jongere centraal. SOI kijkt naar welke 
noden de jongere heeft, maar ook welke talenten en kwaliteiten. Op basis daarvan 
maken ze een individueel begeleidingsplan op. 

Er worden functionele netwerken uitgebouwd. Jongeren worden toegeleid naar regu-
liere diensten en organisaties zoals het JAC, CAW Mind-Spring, Overkophuis, vzw Jong …  
Het SOI zet ook in op het uitbreiden van het sociaal netwerk.

Tijdens de verschillende opvangfases moeten jongeren regelmatig verhuizen naar een 
ander opvangcentrum. Dat betekent vaak ook veranderen van school, gemaakte vrienden 
achterlaten en een nieuw netwerk opbouwen. Stad Gent vindt het belangrijk dat er een 
continuïteit is in de opvang van NBMV. Zo probeert Fedasil jongeren van de Reno, voor 
de laatste fase van opvang, zoveel mogelijk te laten doorstromen naar het SOI, zodat zij 
in Gent kunnen blijven.
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De overgang van opvang naar zelfstandig wonen 
Eens een jongere 18 jaar is, moet hij of zij de opvangstructuur verlaten. De jongeren 

worden geconfronteerd met volgende hindernissen: het vinden van een eigen woning, 
beheren van het eigen budget, runnen van een huishouden … Naast het wegvallen van 
de begeleiding vanuit de opvangstructuur, eindigt ook de taak van een voogd wanneer de 
pupil meerderjarig wordt.

Het SOI probeert voogden zoveel mogelijk te stimuleren om de jongere aan te melden 
voor contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW). Ook hier is de vraag 
groter dan het aanbod, met lange wachtlijsten tot gevolg. De meeste jongeren zijn op het 
moment van uitstroom op zichzelf aangewezen. 

Wie in Gent blijft, kan worden doorverwezen naar Ankerkracht binnen OCMW Gent of 
beroep doen op een steungezin.

Ankerkracht

In januari 2014 startte het OCMW het project Ankerkracht. De doelstelling van Ankerk-
racht is het vinden van verankering van jonge derdelanders, tussen 16 en 25 jaar, die 
een erkenning als vluchteling of subsidiaire bescherming kregen en hun verblijf in Gent 
hebben.

De begeleiding richt zich op alle levensdomeinen van de jongere en wil een veilige ver-
ankering in de maatschappij bewerkstelligen door intensieve multidisciplinaire begelei-
ding met bijzondere aandacht voor psycho-educatie, identiteits- en persoonlijkheidsont-
wikkeling, integratie, participatie en sociale en financiële zelfredzaamheid. Dat gebeurt 
onder meer via taalverwerving, onderwijs, tewerkstelling, netwerkvorming, vrijetijdsbeste-
ding en een multidisciplinair hulpverleningstraject. 

De kracht van Ankerkracht ligt in de bundeling van disciplines en het werken met een 
casemanager. Sinds mei 2021 zijn de drie medewerkers die verbonden zijn aan Ankerk-
racht ingebed in een welzijnsbureau. Die drie welzijnsbureaus zijn gekozen op basis van 
de gebieden waar het grootste deel van deze jongeren woont. De rol van Ankerkracht 
wijzigde daardoor niet.

Steunfiguren en steungezinnen 
Omdat de stap naar zelfstandigheid voor veel jongeren niet evident is, gaat het SOI op 

zoek naar extra ondersteuning voor elke jongere die dat wil. Een steungezin zorgt ervoor 
dat de jongeren bij iemand terecht kunnen die geen deel uitmaakt van de hulpverlening. 
Op die manier kunnen ze hun, vaak beperkte, sociaal netwerk uitbreiden en zich beter 
nestelen in de Belgische samenleving. Stap voor stap wordt een vertrouwensband opge-
bouwd door regelmatig samen leuke, alledaagse dingen te doen. 
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Een van deze steungezinnen zijn Laura en Wout. Sinds mei 2021 steunen zij Redwan, 
een Eritrese jongen die sinds 2020 in België verblijft. 

Laura en Wout reageerden op een artikel over steungezinnen in het Gentse Stads-
magazine. Ze namen contact op met het Stedelijk Opvanginitiatief dat op zoek ging 
naar een match met een niet-begeleide minderjarige. Dat werd Redwan.
Zowel Redwan als Laura en Wout waren best zenuwachtig voor de eerste ontmoeting, 
maar al gauw bleek dat nergens voor nodig. Ze kozen ervoor om als eerste geza-
menlijke activiteit te gaan spinnen. Daar moet je niet teveel bij praten, het spinnen 
was voor alle drie nieuw en dus perfect om het ijs te breken. 
Redwan was in het begin heel verlegen, maar stap voor stap bloeide hij open en 
leerden ze elkaars interesses kennen. Er volgden nog veel activiteiten, zoals een 
hoogteparcours beklimmen, een uitstap naar een pretpark of samen bakken. Maar 
Laura en Wout gaven ook ondersteuning bij het zoeken naar een studio, de verhuis 
uit het opvangcentrum, de administratie die daarbij hoorde, enzovoort. Redwan volgt 
een bakkersopleiding. Zijn schoolresultaten worden door het steungezin opgevolgd. 
Ze kennen elkaar nu een klein jaar. Ondertussen zien ze elkaar wekelijks en kunnen 
ze over alles praten, ook over dingen die moeilijk lopen. 

“Wij ondersteunen Redwan, maar we krijgen ook heel  
veel van hem terug. Het is een verrijkende ervaring!” (Laura) 

(Redwan, Laura en Wout)

Wout, Redwan en Laura
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Gezinshereniging 
De transitie naar meerderjarigheid, zelfstandig wonen en het wegvallen van voogd en 

begeleiding valt vaak samen met de hereniging van het gezin. Eens een NBMV erkend is als 
vluchteling of als subsidiair beschermde, opent dit het recht op gezinshereniging. 

Procedure

Dit is een zeer complexe en dure procedure omwille van de visumaanvragen, de vereiste 
DNA-testen om verwantschap aan te tonen, de kosten van de vliegtuigtickets, van legali-
satie, het bijeenzoeken van de documenten en de reisroutes naar de ambassades. In de 
praktijk blijkt dat de ouders vaak niet beschikken over de financiële middelen om deze 
procedure te bekostigen. Dat zet druk op de jongere. Vaak heeft de jongere nog schulden 
als gevolg van zijn vlucht naar Europa. Bovenop die schulden komt dan ook nog eens 
de dure gezinsherenigingsprocedure. Veel jongeren wenden hun groeipakket aan om de 
procedure te financieren of lenen bij vrienden. Anderen stoppen met school om zoveel 
mogelijk te kunnen werken. Ze verlaten vroegtijdig school en komen terecht in een precaire 
arbeidsmarktsituatie. Vaak kunnen jongeren nog maar aan één ding denken en zich niet 
meer concentreren op andere taken.

Gedurende de ganse procedure is er nood aan structurele ondersteuning, zowel op juri-
disch, administratief, als sociaal-emotioneel vlak. Vandaag zijn verschillende partijen betrok-
ken, maar heeft niemand een duidelijk mandaat. Daardoor is dit voor de jongeren een zeer 
stresserende en frustrerende periode, waarbij ze vaak niet de nodige ondersteuning krijgen. 

Eind goed, al goed?

Jongeren hebben enorm uitgekeken naar de komst van hun ouders, broers en zussen. 
Maar eens zij hier aankomen, loopt het niet altijd van een leien dakje. Alle last komt op 
de schouders van de jongere terecht. Er moet een grotere woning gevonden worden. Voor 
kwetsbare jongeren, met een migratieachtergrond, die van een uitkering leven, is het net 
extra moeilijk om een betaalbare, kwaliteitsvolle woning te vinden. Ook op administratief 
vlak moet er van alles in orde worden gebracht. Dikwijls vormt de jongere de brug tussen 
de familie en de buitenwereld. 

Er is nood aan intensieve gezinsbegeleiding die enerzijds het gezin bijstaat in alle admi-
nistratieve stappen. Anderzijds om aan herstel binnen de relatie te werken. Ouders en kind 
hebben elkaar vaak jaren niet gezien en zijn daardoor vervreemd van elkaar. Rollen moe-
ten geherdefinieerd worden. Deze gezinsbegeleiding is tot nu toe niet structureel ingebed. 
Dat heeft tot gevolg dat jongeren ouderlijke verantwoordelijkheden moeten opnemen, wat 
kan leiden tot spanningen binnen de gezinscontext. Het structureel inbedden van gezins-
begeleiding in het kader van gezinshereniging zou niet enkel het integratieproces van het 
gezin veel vlotter laten verlopen, maar ook de druk op de jongere aanzienlijk verminderen. 
Op die manier krijgt de jongere de ruimte om jong te zijn en om van België zijn nieuwe 
thuis te maken.
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I n Gent worden een aantal principes gehanteerd in verband met de begelei-
ding van verzoekers en vluchtelingen. In dit hoofdstuk kom je meer te weten 
over deze principes. Per beleidslijn wordt een dienst of project beschreven dat 
het beleid in de praktijk omzet. 

Werken aan integratie vanaf dag 1
Het belangrijkste principe is ‘ integratie vanaf dag 1’. Van zodra een verzoeker toegewe-

zen wordt aan een opvangplaats in Gent wordt er gewerkt aan een goede band met de 
stad en haar bewoners. Zelfs als het nog niet zeker is dat de persoon in Gent kan blijven. 

Nieuwkomers kunnen een inburgeringstraject volgen bij het inburgerings- en integra-
tieagentschap IN-Gent vzw. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden behoren 
tot de groep verplichte inburgeraars. Het inburgeringstraject werd in 2021 grondig herte-
kend door de Vlaamse regering. 

Eén van de veranderingen is dat verzoekers geen inburgeringstraject meer kunnen 
volgen. Ze kunnen zich wel vanaf dag 1 inschrijven voor Nederlandse les (via IN-Gent vzw) 
en bij de VDAB. Zolang een verzoeker in asielprocedure is en maatschappelijke dienstver-
lening ontvangt, wordt hij/zij vrijgesteld van betaling voor de lessen (en test) Nederlands. 
Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) kunnen vanaf 17 jaar instappen in een 
inburgeringstraject. Hoewel het voor verzoekers in procedure niet langer toegelaten is 
om de cursus maatschappelijke oriëntatie te volgen, engageren de Gentse opvangcentra 
zich wel om onmiddellijk te werken aan de integratie. Dat gebeurt via buddywerkingen, 
vrijwilligerswerk, activiteitenaanbod in de centra, toeleiding naar vrije tijd, …

Via het inburgeringstraject kan je een inburgeringsattest behalen. Dit inburgeringsat-
test kan later gebruikt worden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen.

VIER
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1. Maatschappelijke oriëntatie (MO): In deze lessen maakt de deelnemer kennis met 
verschillende diensten en organisaties in Gent, Vlaanderen en België. Hij of zij leert 
er over waarden en attitudes en krijgt praktische informatie die helpt om sneller 
de weg te vinden. De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod: onderwijs, 
werk, wonen, gezondheid, vrije tijd, publieke dienstverlening, mobiliteit, gezin, stad 
en land, verblijfssituatie en consumptie. 

2. Nederlandse les (NT2): Na een inschatting van het taalniveau wordt gekozen welke 
Nederlandse les het best bij de deelnemer past. Deze lessen worden gevolgd bij 
één van de mogelijke aanbodverstrekkers in Gent. Het inburgeringstraject vereist 
het behalen van niveau A2. Verplichte inburgeraars moeten na het behalen van hun 
attest verder inzetten op het behalen van het niveau B1 mondeling, tenzij ze aan het 
werken of studeren zijn.

3. Begeleiding naar de arbeidsmarkt: VDAB en/of OCMW bieden ondersteuning in de 
zoektocht naar duurzaam werk.

4. Participatietraject: opbouwen van een netwerk. Voor verplichte inburgeraars die 
niet werken of studeren is dit onderdeel verplicht. Maar dit traject staat open voor 
iedereen. Een participatietraject kan heel verschillend zijn: een buddytraject, ken-
nismakingsstage, vrijwilligerswerk of een vrijetijdsactiviteit …

Een trajectbegeleider van IN-Gent vzw volgt de aanvrager op tijdens het inburgeringstraject. 
Inburgeraars zullen moeten betalen voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie, de cursus 
Nederlands en de bijhorende tests. Die kosten elk 90 euro. Sommige inburgeraars moeten 
niet betalen voor hun traject. De voorwaarden zijn terug te vinden op www.in-gent.be. 

Om een inburgeringsattest te ontvangen moeten inburgeraars de vier onderdelen door-
lopen en slagen voor de testen MO en NT2. Er wordt op maat van de inburgeraar gewerkt. 
Organisaties zoals VDAB, de Welzijnsbureaus en IN-Gent werken samen om het individuele 
traject van de nieuwkomer te versterken. Ze stemmen de onderdelen van de verschillende 
trajecten zoveel mogelijk op elkaar af. Digitale inclusie blijft hierin een aandachtspunt.

Zorgen voor een warme overdracht 
Het recht op opvang eindigt op het moment dat de asielprocedure afgelopen is. Bij een 

positieve beslissing krijgt de verzoeker het statuut van erkend vluchteling of subsidiair 
beschermde en een verblijfsvergunning. Vanaf dan begint de zoektocht naar een eigen 
woning en een job. 

De verzoeker mag nog twee maanden in een lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijven om 
een geschikte verblijfplaats te zoeken. Het OCMW van de woonplaats kan hulp bieden 
met verdere dienstverlening. Deze overgang kan erg ingrijpend zijn. Daarom zijn er in 
Gent bij het OCMW ‘zachte specialisten’ aangesteld. Die zorgen voor een warme over-
dracht van de begeleiding in de opvangstructuur naar een zelfstandig leven. Ze brengen 
structurele drempels in kaart en zoeken naar duurzame oplossingen.

http://www.in-gent.be
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De zachte specialisten van het OCMW 
De missie van de sociale dienstverlening is verzekeren dat alle Gentenaars menswaar-

dig kunnen leven. De focus ligt op de meest kwetsbare groepen, zodat elke Gentenaar 
gelijke en maximale toegang krijgt tot het aanbod. Daarom vind je welzijnsbureaus in de 
verschillende wijken van Gent.  Die werden opgericht voor zowel Belgen als voor mensen 
met een andere nationaliteit. De gedachte achter deze gedecentraliseerde bureaus? De 
dienstverlening dicht bij de burger brengen. 

Binnen de sociale dienstverlening zijn de laatste jaren al heel wat concrete stappen 
gezet richting een gelijkwaardige en toegankelijke dienstverlening voor elke Gentse hulp-
vrager, algemeen waar mogelijk, specifiek waar nodig. Er wordt ingezet op het informeren, 
vormen en ondersteunen van de maatschappelijk werkers om het complexe vreemde-
lingenrecht toe te passen in hun dienstverlening. Voldoende actuele kennis van de snel 
wisselende vreemdelingenmaterie is essentieel: met de juiste kennis kan een hulpverle-
ner de hulpvrager snel, correct en eenduidig helpen.

 Enkele jaren geleden werd een interne werkgroep integratie en inclusie (juridisch en 
methodisch) opgericht. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende welzijns-
bureaus en themawerkingen. De leden treden op als zachte specialisten en contactpunt 
voor hun collega’s, maar vormen ook de brug tussen de praktijk en het beleid via hun 
signaal- en klankbordfunctie.

Drempels en structurele problemen die vluchtelingen ervaren 
Verzoekers die een beschermingsstatuut krijgen, ervaren heel wat drempels en structu-

rele problemen. Maar zij niet alleen, want andere kwetsbare doelgroepen zoals jongeren 
met een instellingsverleden, gedetineerden of psychisch geïnterneerden ondervinden 
dezelfde hindernissen.

© OCMW Gent

Zachte  
specialisten
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kend: een oververhitte Gentse huurmarkt, een beperkt (vervangings)inkomen, psychische 
kwetsbaarheid, gebrek aan een netwerk, gebrek aan informatie en kennis van de werking 
van onze samenleving, taalbarrière, enzovoort.

Het beleid kan hier op verschillende manieren een positief effect op hebben. Met een 
nabije en maximaal toegankelijke dienstverlening is het eenvoudiger om kwetsbare 
doelgroepen te informeren. Daarnaast kan het beleid hen ondersteunen of projectmatig 
oplossingen aanbieden enerzijds, en de samenwerking tussen actoren op het terrein 
stimuleren en aanmoedigen anderzijds. Tot slot kunnen sensibiliserende acties stigmati-
sering van deze doelgroep tegengaan.

Opvang en begeleiding van dakloze mensen zonder 
wettig verblijf

Er zijn in Gent verzoekers in procedure en erkend vluchtelingen, maar ook vluchtelin-
gen zonder erkenning. Deze laatsten hebben geen wettig verblijfsstatuut en zijn veelal 
dakloos. Via het Project opvang en oriëntatie wordt gewerkt aan een duurzaam toe-
komstperspectief.

Verzoekers, vluchtelingen of EU-burgers die op een gegeven moment toch willen terug-
keren naar hun land van herkomst kunnen terecht bij de werking Vrijwillige Terugkeer. 

Project opvang en oriëntatie 

Gent kampt net als andere grootsteden met dak- en thuisloosheid. Samen met onder 
andere de Universiteit van Leuven, werd in oktober 2020 voor het eerst een officiële 
daklozentelling in Gent gedaan. 

Meerdere laagdrempelige stadsdiensten en middenveldorganisaties gingen de straat 
op en telden hoeveel personen in Gent geen duurzame woonst hebben. Ze gingen langs 
bij de opvanginitiatieven voor thuislozen, zochten naar personen die in de openbare 
ruimte of in een garage of tent verblijven, bevroegen het middenveld over het aantal 
personen die tijdelijk een bed of sofa krijgen bij familie of vrienden …. 

In totaal werden 1472 volwassen dak- en thuislozen geteld. Dat is een momentopname 
en wellicht een onderschatting van het ware aandeel dak- en thuislozen in Gent. Toch 
kwam het hoge aantal niet alleen als een verrassing, er kwamen ook enkele verontrus-
tende zaken naar boven. Zo werden maar liefst 250 jongvolwassen (18 tot 25 jaar) daklo-
zen geteld. Dat is bijna 20%. Wat ook opviel is dat 4 op de 10 daklozen (571 personen) al 
meer dan 2 jaar dakloos zijn. Een ander opvallend cijfer was het aandeel daklozen dat 
geen wettig verblijf in België heeft. Ongeveer 1 op de 3 daklozen (453 personen) bevindt 
zich in deze precaire situatie.
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het idee voor een nieuw project met aandacht voor de drie hierboven vermelde doel-
groepen: het project Opvang en Oriëntatie kreeg vorm. Dit project werkt aanvullend op 
de huidige aanpak en zet in op het bestrijden van de dakloosheid in Gent. Het project 
biedt onderdak aan zonder expliciete einddatum. Zo krijgen dak- en thuislozen de tijd 
en de ruimte om tot rust te komen en te werken aan een duurzaam, reëel en wettelijk 
toekomstperspectief.

Aanpak op maat voor mensen zonder wettig verblijf

Iemand is zonder wettig verblijf in België als hij of zij hier niet (meer) op het grondge-
bied mag verblijven. De Belgische immigratie- en verblijfswetgeving bepaalt hoe vreem-
delingen het recht kunnen verwerven om hier te verblijven, en wat de voorwaarden zijn 
om een wettig verblijf te behouden.

Mensen zonder wettig verblijf zorgen voor een specifieke uitdaging. Ze hebben 
beperkte rechten en leven in een zeer kwetsbare en afhankelijke positie. Het Gentse 
middenveld gaf meermaals aan dat zij niet alle noden kunnen opvangen en meerdere 
stadsdiensten luidden de alarmbel wegens de vaak erbarmelijke levenssituatie van deze 
mensen. De stad besloot daarom om deze lang aanslepende uitdaging aan te pakken en 
ook voor deze mensen te zoeken naar duurzame oplossingen. 

Een voormalig jeugdhostel werd aangekocht en omgevormd tot de nieuwe collectieve 
opvangstructuur De Blekerij. In gedeelde slaapkamers van 3 tot 4 personen worden 20 
volwassen, dakloze personen zonder wettig verblijf opgevangen. Deze opvang zet in op 
derdelanders, mensen van buiten de Europese Unie. De deelnemers aan dit project krij-
gen tijdens de eerste weken van de opvang de nodige rust om uit hun overlevingsmodus 
te komen. Ze moeten niet meer nadenken over waar ze de volgende nacht gaan slapen 
en bouwen stilaan een dagstructuur uit.

Vervolgens gaan de juridische- en perspectiefbegeleiders aan de slag met het verhaal 
en de situatie van de mensen. Samen bespreken ze welke perspectieven er zijn. Is er nog 
een mogelijkheid tot wettig verblijf in België? Zijn er verblijfsopties in andere landen? 
En wat zou een vrijwillige terugkeer kunnen betekenen? Alle elementen worden zonder 
taboes op tafel gelegd. De situatie wordt volledig in detail uitgelegd, zodat de deelnemer 
zelf inziet en beslist wat de volgende stappen zijn. Aan dat duurzame perspectief wordt 
dan gewerkt tijdens het verblijf in De Blekerij.
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tief. Dit wordt heel nauw opgevolgd door de begeleiding. Die begeleiding is door de stad 
uitbesteed aan het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen. Als midden-
veldpartner heeft het CAW ervaring met collectieve opvang. Vanuit de andere midden-
veldpartners en de doelgroep krijgt ze het vertrouwen dat nodig is om dit project te doen 
slagen. Ze zorgen voor het goed samenleven in en rond De Blekerij en begeleiden de 
deelnemers intensief.

Ondertussen loopt dit project al enkele maanden. De deelnemers komen uit diverse 
herkomstlanden, waaronder Afghanistan, Tunesië, Ghana en Iran. De helft van de deel-
nemers is ouder dan 41 jaar. Het is dan ook opvallend hoelang de meesten onder hen al 
ronddolen in onze stad: gemiddeld 8 à 9 jaar. Hopelijk kan de rust, ruimte en begeleiding 
op maat ervoor zorgen dat de deelnemers hun onzeker bestaan opgeven en kiezen voor 
een duurzaam, reëel en wettig toekomstperspectief.

Vrijwillige terugkeer

Al sinds 2009 heeft de Stad Gent een werking Vrijwillige Terugkeer. De Stad krijgt hier-
voor subsidies van Fedasil. Dat is naast opvang voor verzoekers namelijk ook verantwoor-
delijk voor het beheer van het programma Vrijwillige Terugkeer.

In het gebouw van het Stedelijk Opvanginitiatief in de Doornzelestraat zit sinds eind 
2011 ook het opvanginitiatief ‘de Tussenverdieping’. Dit initiatief is er voor dakloze 
vreemdelingen die intekenden voor het programma Vrijwillige Terugkeer. De Stad voorziet 
in opvang voor de duur van de voorbereiding van de terugkeer. De verantwoordelijke Vrij-
willige Terugkeer verzorgt de sociale en administratieve begeleiding in nauwe samenwer-
king met de consulenten van het Gentse Fedasil-loket Vrijwillige Terugkeer.

Sinds eind 2011 zijn 393 dakloze kandidaat-terugkeerders opgevangen in ‘de Tussenver-
dieping’.  Van die 393 mensen is meer dan 80% effectief teruggekeerd via het programma 
Vrijwillige Terugkeer. Sinds 2015 worden er naast derdelanders ook EU-burgers opgevan-
gen. Die laatste groep is sindsdien goed voor ongeveer de helft van de dossiers.

De verantwoordelijke Vrijwillige Terugkeer is zowel begeleider van de opgevangen 
kandidaten als het aanspreekpunt over het thema. Zij geeft informatie over vrijwillige 
terugkeer aan kandidaat-terugkeerders, maar ook vormingen aan stads- en andere dien-
sten en aan vrijwilligers die met de doelgroep in contact komen.  

De verantwoordelijke Vrijwillige Terugkeer heeft regelmatig contact met Gentse dien-
sten en organisaties die voeling hebben met mensen zonder wettig verblijf. Bovendien 
is zij ook de link met de federale overheid, waardoor ze lokale knelpunten, hiaten en 
opportuniteiten makkelijker hogerop kan signaleren. 
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Werken aan een positieve beeldvorming 
Verzoekers en vluchtelingen worden in de media vaak gelinkt aan problemen. Er wordt 

gesproken van een vluchtelingencrisis, opvangproblemen, migranteninvasies, terroris-
ten, gelukszoekers, illegalen en ga zo maar door. Het overgrote deel van de Vlamingen 
kent echter geen enkele vluchteling of heeft nog nooit contact met hen gehad. Daarom 
blijft het noodzakelijk om te werken aan een positieve beeldvorming en te zorgen voor 
ontmoetingskansen tussen Gentenaars en nieuwkomers. Vanuit de Gentse opvangcentra 
werden een aantal jaarlijks terugkerende campagnes en losse activiteiten georganiseerd 
om dit doel te bereiken. 

Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. De Verenigde Naties riepen die dag in het 
leven om extra aandacht te vragen voor het lot van meer dan 80 miljoen vluchtelingen 
wereldwijd.

In 2020 werd een fototentoonstelling met twaalf portretten van de hand van fotograaf 
Francis Vergalle samengesteld. De foto’s van vluchtelingen en de begeleidende teksten 
tonen welke plaatsen in Gent voor hen belangrijk waren. Deze plekken hebben een bij-
zondere betekenis en hebben hen geholpen bij hun integratie in een vreemde stad.

In 2021 werd de fototentoonstelling hernomen in de binnentuin van het STAM. Daar 
startte ook een fiets- en wandeltocht die de deelnemers meenam langs een aantal orga-
nisaties die zich al jarenlang inzetten voor vluchtelingen. 

© Stad Gent

Expo  
Overal en ergens
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 Dag van de Buren

Op de Dag van de Buren werd het buurtcentrum van de Muide omgetoverd tot een 
heus restaurant: de RestoReno. Achter de kookpotten: bewoners van het opvangcentrum 
Reno die de buren verwenden met een wereldbuffet. Omwonenden konden 10 verschil-
lende gerechten uit 10 verschillende landen degusteren. Je kon er proeven van chicken 
yassa uit Senegal, maqluba uit Palestina, pupusas uit El Salvador of Koerdische tirşik.

Tijdens het eten namen de koks ook plaats aan tafel. Op die manier ontstond er een 
heel informele ontmoeting, waar mensen samen konden praten over eten. De buren 
waren erg enthousiast en de koks kregen heel wat complimenten.

Na de middag sloot het restaurant. Met de rest van het eten trokken de bewoners van 
het opvangcentrum de straat op. Ze belden bij de buren aan die niet langs konden ko-
men en boden hen een gratis maaltijd aan. Eten, muziek en een tikkeltje zottigheid - met 
die middelen hebben ze heel wat buren leren kennen. 

Voor de bewoners van het opvangcentrum was dit een geweldige ervaring. De groep die 
toen gekookt heeft, zette zich daarna ook nog in om te koken voor De Kookploeg Solidair, 
de RoeiRegatta en de nieuwjaarsreceptie in de buurt.
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kookt en de buren uitgenodigd om die samen op te eten. In de gemengde gezelschappen 
was er tijd voor gesprekken en uitwisselingen over elkaars gewoontes en cultuur.

Voetbalploeg F.C. De Viking

Weekendplannen maken is vaak minder evident als je in een opvangcentrum woont: 
vrienden en familie zijn ver weg en nieuwe mensen leren kennen, vraagt tijd. Daarom is 
ook op zaterdag en zondag de aanwezigheid van vrijwilligers meer dan welkom. 

Op zondagavond trekken sportieve bewoners van de Reno en vrijwilligers regelmatig 
naar de terreinen van lokale voetbalploeg Standaard Muide voor een stevige portie 
recreatief voetbal. Daar zijn alle spelniveaus welkom en is taal bijkomstig. Naast het feit 
dat sporten gezond is, biedt deze ontmoeting ook sociale interactie tussen mensen met 
een migratie-achtergrond en jongvolwassenen die in België geboren zijn. Deze laagdrem-
pelige vrijetijdsactiviteit verbetert het sociale netwerk van de bewoners.

FC De Viking
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Echo’s uit de Wijk

In september 2020 kreeg opvangcentrum Reno de vraag van het sociaal-artistiek 
project Echo’s uit de Wijk of de bewoners hun leefwereld wilden delen via zelfgemaakte 
foto’s. Een tiental volwassenen meldden zich aan en kregen een wegwerpcamera. 

In de huidige digitale samenleving teruggrijpen naar een analoog toestel was voor som-
migen een hele ontdekking. Vooral de niet-begeleide minderjarigen waren gefascineerd 
door het onbekende ding in hun handen en gingen gretig aan de slag. Elke deelnemer 
kreeg zo vier camera’s om zijn of haar dagelijkse leven mee vast te leggen. De gemaakte 
foto’s werden tweewekelijks besproken. Daar kregen ze nieuwe tips om hun beelden nog 
beter te maken. Iedereen koos uit de eigen beelden ook steeds het favoriete shot. 

Fotografen Olivier Provost en Laurent De Bie staken de koppen bij elkaar en kozen uit deze 
beelden voor iedereen het beste beeld. Deze selectie werd afgeprint en voor het eerst ten-
toongesteld op de  binnenkoer van het opvangcentrum Reno op Wereldvluchtelingendag.

Meer groen in de wijk

De Werf Vergroening streeft naar het vergroenen, verduurzamen en verbinden van de wijk.

Samen met bewoners van Reno gaat De Moeskopperij van Toreke vzw elke donderdag 
geveltuinen aanleggen bij de buurtbewoners van de Muide. Door de harde inzet van alle 
betrokken partijen zijn er leefstraten en -pleinen aangelegd, voedselbossen en moestui-
nen uit de grond gestampt en werd het straatbeeld groener door het aanplanten van ge-
veltuinen. Dit doen ze om het leven van de buurt zo zelfvoorzienend mogelijk te maken, 
de ecologische voetafdruk te verkleinen en nieuwe contacten in de wijk te stimuleren.
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Er werken verschillende diensten met vluchtelingen. Om hun beleid te 
stroomlijnen en op elkaar af te stemmen, is er overleg nodig. Sinds 
de ontbinding van de Taskforce vluchtelingen zijn er enkele andere 
platformen in de plaats gekomen. Ook op het vlak van onderzoek zit 
Gent niet stil: het Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en 
Vluchtelingen (CESSMIR) legt zich toe op de sociale studie van onder 
andere vluchtelingen.

Migratieoverleg en migratieforum 

Het Migratieoverleg is het stadsinterne overleg waar het lokale beleid voor nieuwkomers en 
mensen met een migratieachtergrond vorm krijgt. Dit overleg is samengesteld uit vertegen-
woordigers van het college, de stadsdiensten en het integratie- en inburgeringsagentschap 
IN-Gent. Daarnaast is het Migratieoverleg de voorbereiding op het Migratieforum, dat in het 
voorjaar en het najaar plaatsvindt. 

Beleidsmakers, partners uit het middenveld en mensen op het terrein hechten veel belang 
aan uitwisseling en samenwerking. Daarom organiseren we twee keer per jaar een Migra-
tieforum. Dat is een inhoudelijk tref- en netwerkmoment tussen vertegenwoordigers van 
de Stad en de partners: organisaties en vrijwilligers die nieuwkomers en mensen met een 
migratieachtergrond bijstaan of actief zijn binnen het integratiebeleid. 

Op het Migratieforum worden signalen gegeven vanop het terrein, samenwerkingsver-
banden gesmeed en is er mogelijkheid tot dialoog en netwerking. Er wordt telkens gewerkt 
rond een bepaald thema (zoals vluchtelingenbeleid), een bepaald levensdomein (zoals de 
arbeidsmarkt) of een bepaalde doelgroep (zoals EU-burgers). 

Klankbordgroep vluchtelingen  
Naar aanleiding van de komst van het tijdelijk opvangcentrum Reno werd beslist om met 

een kleine groep middenveldorganisaties een drietal keer per jaar samen te komen om de 
vinger aan de pols te houden. Een hart voor vluchtelingen vzw, Werkgroep vluchtelingen, 

Overleg  
en onderzoek

VIJF
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Hand in hand en vzw De tinten zijn Gentse verenigingen die heel nauwe contacten hebben 
met vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf. De Sloep vzw werd ook betrokken. Door 
hun nabije ligging bereiken ze namelijk veel bewoners van Reno. De afgelopen twee jaar 
bundelden ze hun signalen en gaven ze door aan de bevoegde diensten en kabinetten.

Netwerk van Solidaire steden en gemeenten
Sinds 2020 maakt Gent deel uit van het netwerk van Solidaire Steden en Gemeenten, 

onder leiding van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Door de coronacrisis sloot Griekenland 
in maart 2020 haar grenzen, waardoor mensen op de vlucht in slechte omstandigheden in 
kampen kwamen vast te zitten. De Solidaire Steden en Gemeenten toonden zich bereid om 
de kwetsbare profielen uit deze kampen op de vangen in hun gemeente. Aan de federale 
overheid werd een engagement tot relocatie gevraagd. 

Een solidaire gemeente pleit ervoor dat België binnen Europa mensenrechten van mensen 
op de vlucht en Europese solidariteit centraal zet. Maar ook dat we als gemeente zelf het 
goede voorbeeld geven: niet door alleen opvang te bieden, maar ook door te voorzien in 
extra ondersteuning. Dat kan door buddywerkingen op te zetten, door Gentenaars te stimu-
leren pleeggezin of steungezin te worden van een niet-begeleide minderjarige, enzovoort. 
Ondertussen is het een lerend netwerk waarbinnen zowel goede praktijken als uitdagingen 
gedeeld worden.

CESSMIR
Het Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen (CESSMIR) is een inter-

disciplinair consortium aan de Universiteit Gent. Het legt zich toe op de sociale studie van 
migratie, vluchten en etnisch-culturele diversiteit. CESSMIR telt ongeveer 45 promotoren en 
80 onderzoekers van 7 verschillende faculteiten. 3 principes staan centraal binnen CESSMIR: 
interdisciplinariteit, maatschappelijke impact, en participatie. Dat doen ze door interdisci-
plinaire onderzoeksprojecten en onderwijs te stimuleren, vormingen voor mensen op het 
terrein en beleidsmakers te organiseren en door alle betrokkenen mee te nemen in het 
onderzoeksproces. 

CESSMIR verzorgt activiteiten voor onderzoekers en voor studenten, zoals een univer-
siteitsbreed keuzevak ‘Migration and Society’. Het organiseert ook regelmatig activiteiten 
voor het bredere publiek, waaronder: 
• Studiedag migratieonderzoek in de praktijk: een jaarlijkse studiedag in april of mei, 

waarin CESSMIR-onderzoekers hun werk voorstellen en in debat gaan met praktijk-
werkers.

• Praktijkgerichte vormingen: trainingen op maat van praktijkwerkers, vrijwilligers en 
beleidsmakers. Deze trainingen worden gegeven door sprekers uit verschillende aca-
demische disciplines en uit de praktijk (bijvoorbeeld advocaten, pedagogen of sociaal 
werkers). CESSMIR plant nieuwe edities van de vormingen ‘Kinderen in een migratie-
context’ en ‘Toekomstgericht werken met/voor mensen zonder wettig verblijf’. 

• CESSMIR Public Seminars: publieke lezingen van internationaal gerenommeerde 
onderzoekers.

Op de hoogte blijven van de 
activiteiten van CESSMIR? Hou 
de website, Facebook en Twitter 
in de gaten. Vragen en voorstel-
len voor samenwerkingen? 

Mail naar cessmir@UGent.be,  
Floor.Verhaeghe@UGent.be 
(coördinator) of 
Ilse.Derluyn@UGent.be 
(directeur).

mailto:Floor.Verhaeghe@UGent.be
mailto:Ilse.Derluyn@UGent.be
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T Taal is de sleutel die vele deuren opent. Pas als je de taal begrijpt 
én zelf spreekt, kan je vrienden maken, een opleiding volgen, een 
job vinden, kennis nemen van jouw rechten en plichten …   
Voor het aanleren van (de basis van) de Nederlandse taal kunnen 
vluchtelingen en nieuwkomers terecht bij Ligo, Centra voor vol-
wassenenonderwijs of het Universitair Talencentrum. Naast deze 
formele taallessen verloopt een groot deel van de taalverwerving 
op een informele manier. Gentse vrijwilligers zetten zich in om 

vluchtelingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de Nederlandse 
taal en hen zo te laten aansluiten bij onze samenleving.

Taalverwerving is noodzakelijk, maar in Gent dragen we ook zorg voor wie de taal nog niet 
(goed) begrijpt. Er zijn sociaal tolken beschikbaar voor de ondersteuning bij een afspraak 
en de communicatie naar de doelgroep wordt zo helder en eenvoudig mogelijk gehouden. 
Er worden korte zinnen en alledaagse woorden gebruikt. Pictogrammen kunnen een extra 
ondersteuning zijn bij een afspraak aan een loket, een doktersbezoek, de communicatie op 
school, … 

Oefenkansen Nederlands
Maak kennis met enkele voorbeelden van informele oefenkansen om de Nederlandse 

taal te leren.

Taal
ZES

Oefenkansen Nederlands IN-Gent
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IN-Gent vzw organiseert voor anderstaligen conversatietafels volgens taalniveau om in 
kleine groepjes Nederlands te oefenen. Met ‘Op stap in je wijk met Nederlands’ stimu-
leren de lokale dienstencentra van het OCMW het Nederlands bij anderstaligen die in 
het reguliere aanbod stagneren. Ook tal van middenveldorganisaties maken werk van 
oefenkansen Nederlands. Zo organiseert Avansa Gent-Eeklo, samen met In-Gent vzw en 
de Krook Samen Lezen voor anderstaligen. Een groepje waar teksten en poëzie worden 
(voor)gelezen en besproken. 

Taalcafé Mundial is een tweewekelijkse, internationale praatgroep om talen te oefenen 
en uit te wisselen. De lokale diensten van KRAS vzw – een samenwerkingsverband tussen 
Gentse vrijwilligersorganisaties die armoede bestrijden – organiseren met de regelmaat 
van de klok oefenkansen Nederlands. En ook scholen voorzien conversatiemomenten 
voor anderstalige ouders. De nieuwsbrief Nederlands Oefenen bundelt maandelijks 
initiatieven die oefenkansen Nederlands organiseren in Gent en reikt ook digitale tools 
aan om Nederlands te leren.

Tijdens de maandelijks interculturele ontmoetingsactiviteit OPEN-BAR, georganiseerd 
door IN-Gent vzw, zijn Gentenaren en nieuwe Gentenaren welkom om elkaar en een 
nieuwe organisatie of ontmoetingsplek in de stad te leren kennen. OPEN-BAR beoogt een 
gezellige, laagdrempelige activiteit te zijn waar iedereen welkom is om aan te sluiten. 
Meer info en inschrijvingen verlopen via openbar@in-gent.be.

Sociaal tolken en vertalen
Bij IN-Gent vzw kunnen Gentse stadsdiensten en organisaties ook terecht voor een 

sociaal tolk en vertalingen van informatieve of officiële documenten. Door het inzetten 
van een sociaal tolk of vertaling kan een burger die het Nederlands (nog) niet machtig 
is, in zijn moedertaal geholpen worden en is de dienst- of hulpverlener er zeker van dat 
de informatie juist wordt overgebracht. Zo wordt een dialoog op gang gebracht waardoor 
de anderstalige cliënt volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. De Stad Gent 
voorziet ook jaarlijks 551.000 euro subsidie voor de inzet van sociaal tolken en vertalen 
in de Gentse stadsdiensten en organisaties. 

In 2021 werden er bijna 8000 tolkopdrachten en iets meer dan 600 vertaalopdrachten 
uitgevoerd,  Er zaten maar liefst 37 talen in het aanbod. De meest gevraagde talen waren 
Turks, Bulgaars, Slowaaks, Modern Standaard Arabisch en Pashtoe. 

Om de kwaliteit van de vertolking of vertaling te garanderen, werkt IN-Gent met sociaal 
tolken en vertalers die een deontologische code volgen. Dit houdt onder andere in dat 
ze de boodschap neutraal, volledig en op een transparante manier overbrengen. Daarbij 
hebben ze ook discretieplicht. 

Organisaties die gevestigd zijn binnen Groot-Gent en werken binnen een context van 
algemene, maatschappelijke voorzieningen, kunnen contact opnemen met tolkaanvra-
gen@in-gent.be voor meer informatie of een samenwerking. 

mailto:openbar@in-gent.be
mailto:tolkaanvragen@in-gent.be
mailto:tolkaanvragen@in-gent.be
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E r wordt preventief gewerkt aan de mentale gezondheid van verzoe-
kers en vluchtelingen door te zorgen voor een zinvolle dagbesteding 
en een lokaal netwerk. Sociale contacten en ontmoeting zijn belang-
rijk om je goed in je vel te voelen. 

Bij veel vluchtelingen was de situatie in het land van herkomst 
extreem bedreigend en de vlucht die daarop volgde een slopende 
onderneming. De trauma’s die daarbij opgelopen zijn, moeten pro-

fessioneel behandeld worden. 

Voor personen op de vlucht is het niet altijd evident om hun weg naar de (vaak westers 
georiënteerde) geestelijke gezondheidszorg te vinden omwille van praktische (taal, be-
reikbaarheid …) en (inter)culturele drempels. 

Hulp zoeken voor psychische problemen hangt soms in een sfeer van taboe. Bestaande 
diensten voelen zich dan weer onvoldoende uitgerust om met deze doelgroep aan de 
slag te gaan.

Met Mind-Spring een sprong naar de toekomst maken.
CAW Oost-Vlaanderen organiseert sinds begin 2018 het Mind-Spring aanbod in Gent in 

opdracht van de Stad Gent. Mind-Spring© is een psycho-educatief groepsaanbod voor 
vluchtelingen en migranten. Het programma verhoogt de mentale weerbaarheid vanuit 
hun eigen kracht en helpt hen de toekomst aan te pakken. De groep wordt in de eigen 
taal begeleid door een speciaal daarvoor opgeleide ervaringsdeskundige Mind-Spring-
trainer en een professional uit de sociale, medische, onderwijssector ... 

Mind-Spring is een inspirerende term die staat voor beweging en bloei. Het psychisch 
evenwicht van vluchtelingen wordt zwaar onder druk gezet door trauma’s opgelopen in 
hun herkomstland en tijdens hun vlucht. De asielprocedure hier doorlopen en het op-
nieuw beginnen in een andere cultuur, in een andere taal … Het maakt hun situatie nog 
moeilijker. De situaties, die stress en spanningsklachten veroorzaken, zijn niet altijd te 
veranderen. Maar je kan er wel invloed op uitoefenen door de manier waarop je ermee 
omgaat. 

Mentaal welzijn 
en gezondheid

ZEVEN
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De gehanteerde werkvormen binnen Mind-Spring zijn: psycho-educatieve groepsge-
sprekken en ontspanningsoefeningen. Gedurende 6 bijeenkomsten van 2 uur zoeken de 
deelnemers in hun eigen taal hoe ze aan hun toekomst kunnen werken. Ze krijgen inzicht 
in veel voorkomende psychosociale en psychische klachten en verwerven vaardigheden 
om hiermee om te gaan. Het programma besteedt uitvoerig aandacht aan het aanpas-
sen aan de nieuwe situatie en het (her)vinden van een positieve, ‘nieuwe’ identiteit van 
vluchtelingen in België. De thema’s die ze behandelen zijn: de normale reactie op abnor-
male gebeurtenissen, omgaan met stress en spanning, gedachten bepalen je gevoel en 
je gedrag, omgaan met verlies, identiteit en energiebronnen. 

Er bestaan verschillende Mind-Spring programma’s: Mind-Spring volwassenen, Mind-
Spring Junior 14 tot 18 jaar, Mind-Spring Junior 9 tot 13 jaar en Mind-Spring Ouderkracht 
voor vluchtelingen en migrantenouders. Jaarlijks organiseert CAW Oost-Vlaanderen 15 à 
20 Mind-Spring cursussen in Gent, 6 à 8 workshops Mind-Spring voor de doorverwijzers 
en 2 intervisies voor Mind-Spring trainers en co-begeleiders.

De Mindspring trainers

CAW Oost-Vlaanderen heeft In 2018 en 2020 nieuwe trainers opgeleid voor de meest 
gevraagde talen: Arabisch, Dari, Pashtu, Spaans, Somalisch en Tirginya. In 2021 zijn er met 
AMIF-middelen korte filmpjes gemaakt waarin Mind-Spring trainers uitleg geven over het 
Mind-Spring aanbod in 12 talen en dit voor de 4 programma’s. Zo kunnen doorverwijzers 
de vluchtelingen en migranten het filmpje laten bekijken in hun eigen taal en krijgen ze 
zo de nodige informatie. 

Crisis in Afghanistan

De situatie in Afghanistan bracht veel in beweging, ook in België. CAW Oost-Vlaanderen 
organiseerde één cursus Mind-Spring specifiek voor geëvacueerde Afghanen. Daar-
naast kwam de vraag van meerdere partners om zowel een uitwisselingsmoment voor 
Afghaanse bewoners van opvangcentra (Reno en SOI) als een Mind-Spring cursus voor 
Afghaanse vluchtelingen te organiseren. 

In samenwerking met MAACT (OCMW Gent) werd één cursus georganiseerd voor 
Afghaanse werknemers tewerkgesteld binnen artikel 60. Tussen augustus en december 
2021 zijn 8 Mind-Spring groepen georganiseerd voor Afghaanse vluchtelingen in Gent. 

Mindspring sessie

©
 I 

CA
W

 O
os

t-
Vl

aa
nd

er
en



37

M
en

ta
al

 w
el

zi
jn

 e
n 

ge
zo

nd
he

id

CGG Adentro
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Adentro voorziet, met de steun van Stad 

Gent, sinds 2017 in een ambulant psychotherapeutisch aanbod voor erkende - vaak getrau-
matiseerde - vluchtelingen uit diverse landen (onder meer uit Afghanistan, Syrië, Palestina, 
Irak, Iran, Somalië en Ethiopië), en die verblijven in Gent. 

De hulpverlening focust op stabiliserende thema’s zoals het omgaan met stress, angst, 
sociaal isolement en zelfzorg. Naast een individueel aanbod voor volwassenen, heeft 
CGG Adentro bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen met zowel indivi-
duele zorgtrajecten als een groepsaanbod in de OKAN-scholen. Ook de jongsten kunnen 
worden verwezen naar de dienst: medewerkers brengen de zorgen van de omgeving in 
kaart, zoeken naar de betekenis van de klachten van het kind en werken ontwikkelings-
stimulerend. 

CGG Adentro werkt daarvoor nauw samen met andere diensten zoals het Stedelijk 
Opvanginitiatief, CAW Oost-Vlaanderen, de Centra voor leerlingenbegeleiding, huisartsen, 
wijkgezondheidscentra, privé-psychologen en het OCMW. Maandelijks organiseert CGG 
Adentro  een ‘netwerktafel’ en zit het met deze partners samen om knelpunten in de 
hulpverlening te bespreken, samenwerking in dossiers te bekijken en nieuwe partners te 
mobiliseren. 

De doelgroep daagt CGG Adentro uit om de methodieken verder te ontwikkelen en te 
verfijnen. Teamwerking ondersteunt de individuele therapeut in het hanteren van de 
complexe problematiek en de emotionaliteit die dit oproept. Door de samenwerking met 
andere diensten wordt de Gentse vluchteling met zorg omringd.

Psychotherapeutische begeleiding
De maatschappelijk werkers van OCMW Gent bieden personen met een internationaal 

beschermingsstatuut psychosociale begeleiding. Vaak detecteren ze de nood aan meer ge-
specialiseerde psychologische hulp en schakelen ze de psychologen van het OCMW in. De 
psychologische dienst van het OCMW bouwde al meer dan 30 jaar expertise op in trauma-
behandeling en behandeling van de meest kwetsbare burgers in onze maatschappij. Zeker 
voor personen op de vlucht is deze laagdrempelige, toegankelijke en cultuursensitieve psy-
chologische begeleiding met tolken en intercultureel bemiddelaars van groot belang. Door 
de focus op een multidisciplinaire samenwerking verbinden wordt deze psychologische 
begeleiding verbonden met de andere levensdomeinen, zodat de integratie van personen 
op de vlucht maximale slaagkansen krijgt. 

Niet elke persoon op de vlucht is gebaat met psychologische hulp. Soms zijn er zelfs 
tegenindicaties om bepaalde behandelvormen op te starten. Daarom onderzoeken de 
maatschappelijk werkers steeds welke minst ingrijpende hulpverlening de best passende 
hulp kan bieden. Indien nodig geven ze financiële ondersteuning voor de hulpverlening die 
ze adviseren.  
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Psychologische begeleiding en therapie op de psychologische dienst is gratis voor 
burgers met een actief OCMW-dossier. Via verschillende methodieken behandelt de psy-
choloog milde tot zeer ingrijpende problemen die mensen op de vlucht ervaren. Niet elke 
persoon die traumatische gebeurtenissen meemaakt, ontwikkelt een posttraumatische 
stress stoornis (PTSS). Wanneer wel sprake is van PTSS,  gebruikt de psycholoog stabilisa-
tietechnieken zodat de persoon leert omgaan met ingrijpende symptomen. Daarna richten 
ze zich op de verwerking van het eigenlijke trauma.

De impact van corona
Door corona ontsnapten ook de opvangcentra niet aan het virus en de maatregelen 

om het te bestrijden. Fedasil maakte op regelmatige basis een aangepast vademecum 
op waarin alle maatregelen beschreven staan. Op die manier volgden alle opvangcentra 
dezelfde richtlijnen.

Collectieve woonvormen zijn extra kwetsbaar voor corona, dus strenge maatregelen 
waren nodig. Die beperkingen hadden echter een negatieve invloed op de integratie van 
de verzoekers: geen activiteiten (of enkel online), geen vrijwilligers op bezoek, geen fysieke 
lessen, gesloten sportclubs … Als je pas in België bent en nog geen netwerk hebt, weegt de 
eenzaamheid zwaar door. De coronaperiode versterkte het psychisch leed bij de bewoners. 
Om dit te verzachten werden alternatieven uitgewerkt: een wandeling met een buddy, on-
line toegang tot lessen faciliteren, de kinderen van de Reno gingen in vaste bubbels naar 
de vakantieopvang, …

© Stad Gent

Vaccinatiedag  
in SOI
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Vaccinatie
Toen de vaccinatiecampagne startte, was er veel scepsis en wantrouwen bij de bewo-

ners van de opvangcentra. Veel moeite ging naar het correct informeren van bewoners. Zo 
werd geïnvesteerd in meertalige communicatie, kwam een dokter langs om de vragen van 
bewoners te beantwoorden, werden filmpjes verspreid van al gevaccineerde sleutelfiguren 
… Uiteindelijk leidden alle inspanningen tot een vaccinatiegraad van 80%.

Het SOI organiseerde een vaccinatiedag: de vaccins werden opgehaald in het vaccinatie-
centrum en toegediend door de medewerkers van Wijkgezondheidscentrum De Sleep. Drie 
weken later kreeg iedereen de tweede prik. Voor de overige vaccinaties werden bewoners 
doorverwezen naar het vaccinatiecentrum. 

In het opvangcentrum Reno werden de prikken toegediend door de verpleegkundigen 
van de eigen medische dienst. Elke drie weken vond er een prikmoment plaats. De vaccins 
werden opgehaald in het vaccinatiecentrum. De samenwerking met het vaccinatiecentrum 
en de medische diensten verliep zeer vlot.

© Fedasil

Box met  
vaccins
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Vrijwilligerswerk
Talloze organisaties staan er voor open om vrijwilligers met een vluchtelingenachter-

grond in te schakelen. Hieronder belichten we Refu Interim die zijn volledige werking 
uitgebouwd heeft rond vluchtelingen en ondertussen structureel verankerd is. TriVelo is 
een originele nieuwkomer en het vrijwilligerspunt fungeert als koepelorgaan. 

Refu Interim

Refu Interim brengt mensen die nieuw zijn in België samen met organisaties via vrijwil-
ligerswerk. Als bruggenbouwer bereiden ze niet alleen de nieuwkomers, maar ook de 
organisaties voor op de samenwerking. Ze creëren ontmoeting tussen mensen die elkaar 
anders niet zo makkelijk zouden vinden. Zo hopen ze mee te bouwen aan een inclusieve 
en solidaire samenleving waar iedereen zich gerespecteerd en welkom voelt. En waar 
nieuwkomers voldoende kansen hebben om hun persoonlijke ambities waar te maken. 

Vrijwilligerswerk 
en sociale  
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© Annelies Van Hove

Ontmoeting en verbinding, 
daar draait het om – 

intake 2020
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Sinds de ludieke start op de Gentse Feesten van 2016 is de organisatie fors gegroeid en 

geprofessionaliseerd. Naast Gent heeft Refu Interim nu ook lokale antennes in Oostende, 
Brugge, regio Kortrijk, Sint-Niklaas, Lokeren en Leuven. Ze worden aangestuurd door een 
team van tien medewerkers. Als kers op de taart werd Refu interim begin 2021 structu-
reel erkend als socio-culturele organisatie in het volwassenenwerk. Een beloning voor 4 
jaar hard werken, en een ode aan de inzet van de duizenden vrijwilligers en de talrijke 
organisaties die hen met open armen onthaald hebben.

In Gent schreven zich, sinds de start in 2016, meer dan 700 nieuwkomers in als vrijwil-
liger. Elk jaar werken ze samen met meer dan 60 organisaties. Initieel waren de vrijwilli-
gers voornamelijk actief in de socio-culturele sector, maar de laatste jaren kwamen daar 
ook sport, jeugd, welzijn en onderwijs bij. De coronapandemie had uiteraard een grote 
impact op de werking. Geen concerten, theater of tentoonstellingen, geen sportwedstrij-
den, festivals of buurtfeesten … Dat betekent ook geen of weinig vraag naar vrijwilligers-
werk. Maar de vrijwilligers van Refu Interim helpen waar ze kunnen en sinds 2020 is dat 
ook steeds vaker op scholen, in woonzorgcentra, bij het vertalen van crisiscommunicatie 
of in de test- en vaccinatiecentra.

Refu Interim is ontstaan op DOK, een vrijplaats waar ruimte was voor initiatief en 
samenwerking, als incubator voor een spontane, creatieve sfeer waar niets te gek of 
onmogelijk was. En vooral: waar iedereen altijd welkom was. Deze open werking wordt nu 
verdergezet op een nieuwe locatie in Gentbrugge. Samen met CirQ en vzw Sportaround 
nemen ze hun intrek in de oude hockey- en tennissite Gantoise. Het wordt een plek waar 
iedereen zichzelf kan zijn, zonder stress of schrik om fouten te maken. Waar mensen 
kunnen binnenlopen zonder kloppen of een afspraak. Waar altijd warme koffie, en af en 
toe koude pintjes klaar staan.  
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© Refu Interim

Vrijwilligerswerk  
bij Bar Bricolage  

(zomer 2020)
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TriVelo
TriVelo is de fietstaxidienst van de Fietsambassade voor minder mobiele personen in 

Gent. TriVelo focust zich op korte verplaatsingen van deur tot deur. Zowel functionele ver-
plaatsingen (kapper, familiebezoek, boodschappen…) als recreatieve ritten zijn mogelijk. 
De chauffeurs zijn een mix van nieuwkomers en minder nieuwe Gentenaars. 

Het project TriVelo wil op drie fronten verandering teweegbrengen: 
• vereenzaming van senioren tegengaan,
• integratiedrempels voor nieuwkomers aanpakken door een sociaal netwerk en 

oefenkansen Nederlands aan te bieden, 
• connectie tussen verschillende gemeenschappen bevorderen. 

TriVelo werd als pilootproject getest van april tot en met september 2021 en vindt nu 
voor een jaar onderdak bij De Fietsambassade.  
Met het proefproject wilde TriVelo testen of er effectief nood is aan korte verplaatsingen 
van deur tot deur. Mensen die niet ver kunnen stappen, kunnen een taxi nemen. Maar 
het project toonde al snel dat mensen dit niet doen voor een kleine afstand (<1km). Met 
andere woorden: TriVelo maakt verplaatsingen mogelijk die anders simpelweg niet zou-
den doorgaan. Zo rijdt een koppel vrijdagochtend naar de markt of bezoekt een mevrouw 
drie keer per week haar man in een woonzorgcentrum. De persoonlijke rit op maat en de 
buitenlucht kunnen veel mensen bekoren.

De andere grote vraag was of het concept zou aanslaan bij de vluchtelingen en nieuw-
komers. In het pilootproject werden 44 vrijwilligers ingeschakeld, waarvan 23 nieuwko-
mers. Sommigen reden de hele periode, anderen een paar weken. Nieuwe verbindingen 
ontstonden, ze leerden de stad beter kennen, oefenden Nederlands en de ploeg deed 
ook samen activiteiten. De vrijwilligersvergoeding was een welkom extraatje. Zo kwam 
een fijne dynamiek op gang tussen generaties, culturen en interesses. Dat maakt het 
project zo waardevol! 

Trivelo

©
 F

ra
nk

 T
ou

ss
ai

nt

©
 Je

ro
en

 W
ill

em
s

Trivelo: Yaghi vervoert Adrienne
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sHet project staat er dankzij de fijne samenwerking met verschillende diensten van Stad 
Gent, Refu Interim, Fedasil en IN-Gent. 

TriVelo start opnieuw op 16 mei 2022, een ritje kost 2,5 euro.  
Meer info op www.fietsambassade.gent/trivelo. Geïnteresseerde vrijwilligers sturen een 
mailtje naar trivelo.defietsambassade@stad.gent

Vrijwilligerspunt van de Stad Gent

Op de website van het Vrijwilligerspunt Gent (www.vrijwilligerspunt.stad.gent) kan je 
terecht voor een volledig overzicht van het vrijwilligerswerk in Gent. Vrijwilligers kunnen 
in de vacaturedatabank op zoek naar geschikt vrijwilligerswerk. Organisaties kunnen in 
de kandidatenlijst de geknipte vrijwilliger vinden. Verder vind je er nieuwtjes over vrijwil-
ligerswerk, informatie over de werking van het Vrijwilligerspunt en het vormingsaanbod.

Sociale relaties
Vrijwilligerswerk is niet de enige zinvolle dagbesteding. Er zijn veel Gentse initiatieven 

die ervoor zorgen dat vluchtelingen nieuwe, sociale relaties kunnen aangaan. Hieronder 
vind je enkele voorbeelden. Uiteraard is deze lijst niet volledig.

Buddyproject CAW

Zo’n 90% van de mensen met een internationaal beschermingsstatuut krijgen begelei-
ding van een maatschappelijk werker van het OCMW. De maatschappelijk werker is dan ook 
de geknipte persoon om nieuwkomers die daar baat bij hebben, door te verwijzen naar het 
buddyproject ’Knooppunt2GO’. Een vrijwillige buddy ondersteunt dan gedurende een half 
jaar een nieuwkomer op administratief vlak (bijvoorbeeld door een brief te vertalen, mee 
te gaan naar de mutualiteit om papieren in orde te brengen …) en helpt hem of haar bij 
het uitbouwen van een netwerk. Ze gaan samen op zoek naar activiteiten en gelegenheden 
waar ze nieuwe sociale contacten kunnen leggen. Wanneer de nieuwkomer in het kader 
van een gezinshereniging op zoek moet naar een grotere woning, kan een buddy bij deze 
zoektocht een ondersteunende rol opnemen. Daarnaast creëert een buddytraject voor de 
nieuwkomer volop oefenkansen om Nederlands te spreken en te schrijven. 

Stad Gent zet hiermee in op een duurzame integratie en participatie van nieuwkomers 
met een internationaal beschermingsstatuut. Een medewerker van het CAW is halftijds 
vrijgesteld om de buddy’s aan te werven, op te leiden en te coachen. Er wordt gemikt op 
jaarlijks een 100-tal toeleidingen van nieuwkomers vanuit het OCMW.

Uit de werkgroep Integratie & Inclusie blijkt dat maatschappelijk werkers duidelijk de 
meerwaarde van de administratieve ondersteuning ervaren. En dat de buddywerking leidt 
tot diverse effecten op verschillende maatschappelijke domeinen als wonen, werk, sociale 
cohesie, vrije tijd en leefbaarheid. Er zijn ook positieve gevolgen op psychologisch en sociaal-

http://www.fietsambassade.gent/trivelo
mailto:trivelo.defietsambassade@stad.gent
http://www.vrijwilligerspunt.stad.gent
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scommunicatief vlak, zoals een vergroting van zelfvertrouwen en een stimulans voor posi-
tieve relaties. Daarnaast is er een afname aan ondersteunings- en hulpvragen bij officiële 
diensten.

“Ik ben sinds een paar maanden buddy van N. We spreken minstens tweewekelijks 
af en houden tussendoor contact via Whatsapp. Meestal spreken we af bij hem thuis 
met een kop koffie, maar soms gaan we ook ergens naartoe. Zo nam ik hem bijvoor-
beeld al eens mee naar de bibliotheek en gingen we samen naar een taalcafé. Soms 
heeft N. een concrete vraag, zoals een brief die hij niet begrijpt. Dan help ik hem 
daarbij. Voor andere problemen is er geen simpele oplossing. Dan moet je aan jezelf 
en aan de ander kunnen toegeven dat je niet alles kan oplossen. Maar je kan wel 
luisteren en samen op zoek gaan naar mogelijkheden. Het leuke aan dit project, vind 
ik, is de gelijkwaardigheid van het contact. Zo heeft N. al eens een heerlijke maaltijd 
uit zijn thuisland bereid toen ik langskwam, omdat hij iets terug wilde doen voor mij. 
Dat was een heel fijne avond!”
(Febe)

Buddyprojecten IN-Gent

DuoReno is een buddyproject van Fedasil en IN-Gent dat in 2020 van start ging dankzij 
toegekende middelen van Stad Gent. DuoReno heeft als uitvalsbasis het opvangcentrum 
Reno. Tijdens de buddywerking vormen een Gentenaar en een meerderjarige bewoner 
van het opvangcentrum een duo. Gedurende 4 maanden doen de buddy’s en deelnemers 
samen vrijetijdsactiviteiten en leren ze Gent kennen. Het buddyproject biedt ook moge-
lijkheden aan de Gentenaren en de bewoners van het opvangcentrum om hun sociaal 
netwerk te vergroten. Er wordt ingezet op toeleiding vrije tijd en toeleiding naar onderwijs 
voor jongeren en kinderen. Fedasil staat in voor de werving van buddy’s en deelnemers. 

IN-Gent neemt het matchingsproces en de opvolging van 
de duo’s op. IN-Gent en Fedasil bieden intervisiemomenten, 
een vorming en groepsactiviteit aan voor alle buddy’s en 
deelnemers. In de eerste 3 cycli namen in totaal 51 duo’s 
deel. In 2022 starten extra cycli op.

Samen Gentenaar is een project van IN-Gent vzw waarbij 
Gentenaren zich engageren om gedurende 6 maanden sa-
men met nieuwe Gentenaren de stad te verkennen. Tijdens 
deze tweewekelijkse ontmoetingen oefent de nieuwkomer 
ook Nederlands. Zo leren Gentenaren en nieuwe-Gen-
tenaren zowel de stad als elkaar beter kennen. Bovendien 
verruimen ze hun netwerk. 

Het project Tandem werkt op dezelfde manier, maar 
focust op de ondersteuning van gezinnen.

Marzena en Ann namen deel  
aan het buddyproject Samen Gentenaar
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Bar univers’elle 
Bar univers’elle is een project van IN-Gent vzw. Elke maand ontmoeten Gentse vrouwen 

en vrouwenverenigingen elkaar op een informele manier. Het is een moment waarop 
ontmoeting, kennismaking en uitwisseling centraal staan. Meestal vindt het plaats op 
de laatste donderdagavond van de maand en op wisselende plekken in Gent. Vaak in de 
Kunsthal of bij IN-Gent in de Kongostraat. 

Telkens wordt gewerkt rond een thema, waarover een boeiende spreker meer uitleg 
komt geven. Daarna gaan ze met elkaar in gesprek.

De ontmoetingen hebben plaats tussen 18 en 20 uur. Het uur kan soms wat variëren. Je 
kan deelnemen door een mailtje te sturen naar info@in-gent.be. 

Er is ook een facebookgroep: www.facebook.com/groups/927580567362872. 
 

© In-Gent vzw

Bar  
Univers’elle

mailto:info@in-gent.be
https://www.facebook.com/groups/927580567362872
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De Olijfboom 
De Olijfboom in de Forelstraat blijft een thuis en veilig nest voor de vluchtelingen in 

Gent. Elke dinsdag, donderdag en zaterdag in de namiddagen zijn mensen er welkom om 
een starterspakket op te halen. Ze kunnen er kledij en huisraad kiezen en mensen die 
daar nood aan hebben, krijgen verzorgingspakketten mee. 

Terwijl de bezoekers hun beurt afwachten, kunnen ze genieten van koffie, koekjes en 
iemand om mee te praten. Indien iemand problemen heeft, kan er doorverwezen worden 
naar een gepaste dienst of organisatie.  

Elke donderdag leidt Marijke het naaiatelier Manous. Ze herstellen kledij uit de shop, 
maken gordijnen en babbelen vooral veel.

© Hilde Vervaet

Naaiatelier  
Manous
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sOp feestdagen zoals Sinterklaas of eindejaar wordt er samen gevierd en gegeten. De 
laatste twee coronajaren werden feestpakketten samengesteld en aan huis geleverd. 
Maar liefst 308 mensen ontvingen een eindejaarsgeschenk en feestmaaltijd.

Dzjambo

Bij Dzjambo leren Gentenaars en anderstalige nieuwkomers elkaar beter kennen. Sa-
men doen ze leuke activiteiten in kleine groepjes, zoals bowling, wandelen, koken of een 
museum bezoeken. Eén keer per maand is er een bijeenkomst met keuze uit een aantal 
activiteiten. Tijdens de activiteiten praten en oefenen ze zoveel mogelijk Nederlands.

© Hilde Vervaet

Feestpakketten 
voor eindejaar
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Het Gentse onderwijsveld heeft een lange traditie in de opvang 
en ondersteuning van anderstalige nieuwkomers, zowel in het 
basis- als in het secundair onderwijs. Dat gebeurt in nauwe 
samenwerking met tal van betrokken partners, zowel binnen als 
buiten de Stad Gent. 

Onthaalklassen voor anderstalige 
nieuwkomers (OKAN)

Het aantal anderstalige nieuwkomers in de Gentse scholen fluctueert sterk doorheen 
het schooljaar: pieken van hoge instroom wisselen af met een sterke uitstroom op an-
dere momenten. In het schooljaar 2021-2022 zijn 346 OKAN-leerlingen gestart in Gent. In 
het voorjaar ’22 waren er 575 leerlingen ingeschreven in de 5 Gentse OKAN-scholen. Dat is 
een recordcijfer, mede ingegeven door de instroom uit Oekraïne, in combinatie met een 
blijvende hoge instroom uit andere herkomstlanden. De verwachting is om nog een eind 
boven de 600 uit te komen bij het einde van het schooljaar. 

Tijdens het schooljaar 2020-2021 zijn 379 leerlingen doorgestroomd naar een vorm van 
vervolgonderwijs: 343 naar het secundair onderwijs: zij kwamen terecht in 66 verschil-
lende scholen, binnen en (ver) buiten Gent. 36 naar een volwassenentraject bv. naar een 
CVO of Ligo, VDAB, hoger onderwijs, inburgering,…

Anderstalige nieuwkomers vormen een erg diverse groep, met individuele noden, ambities 
en behoeften die sterk van elkaar kunnen verschillen. Die diversiteit is zonder meer een ver-
rijking voor scholen, maar stelt ze ook voor uitdagingen. Met de terugkeer van het tijdelijk 
opvanginitiatief Reno steeg opnieuw ook het aantal niet-begeleide minderjarigen (NBMV). 
Het gemiddelde aandeel NBMV in de Gentse OKAN-scholen bedraagt ongeveer 20 %. 

Het is een extra kwetsbare groep die een specifieke manier van werken vergt. In Gent 
werken alle betrokken partners, scholen, diensten en organisaties daar intensief rond 
samen. Toch zijn er zeker nog kansen om deze aanpak verder te versterken, net zoals bij 
anderstalige nieuwkomers in het algemeen. Gent neemt op Vlaams niveau een voortrek-
kersrol op in het werken met anderstalige nieuwkomers, zoals volgende voorbeelden 
laten zien. 
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49Kennis en ervaringen uitwisselen
Steeds meer Gentse leraren krijgen (ex-)anderstalige nieuwkomers bij zich in de klas, 

zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. Maar hoe je nieuwkomers het best 
kunt ondersteunen in hun leer- en taalverwervingsproces, is niet voor elke leerkracht 
een evidente vraag. In het secundair onderwijs wordt daarom vanuit de OKAN-scholen 
sterk ingezet op kennisdeling en expertisedeling. Dat gebeurt onder meer via workshops 
en sessies rond taalontwikkelend lesgeven voor schoolteams, gerichte taalondersteuning 
voor leerlingen en tips voor leraren over hoe ze nieuwkomers vooruit kunnen helpen. 
Een jaarlijkse inspiratiedag voor secundaire scholen zet specifieke thema’s rond onder-
wijs aan ex-OKAN’ers in de kijker: van de rol van het vak Frans over flexibele leertrajecten 
tot perspectieven op onderwijs en werk voor 18-jarige nieuwkomers. Daarnaast liep dit 
schooljaar ook een professionaliseringstraject, met enkele scholen in het buitengewoon 
secundair onderwijs, om meer te weten over werken met ex-OKAN-leerlingen. 

In het basisonderwijs komen nieuwkomers doorgaans sneller in de reguliere klas 
terecht, met gerichte ondersteuning door de zorg- of ATN-leerkracht. Een aantal Gentse 
scholen zetten in op een kort en gericht taalbad voor nieuwkomers. Voor hen zette Onder-
wijscentrum Gent vorig schooljaar een traject op rond hoe nieuwkomers het best worden 
opgevangen op de basisschool. Dat gebeurt onder meer door aandacht voor meertalige 
taalontwikkeling, inzetten op psychosociaal welzijn en omgaan met trauma. Ook de peda-
gogische begeleidingsdiensten spelen een belangrijke rol in het versterken van scholen 
rond anderstalige nieuwkomers, via collega-groepen voor leraren en gerichte vormingen.

Innovatieve projecten

Hub Ontwikkelen in diversiteit

Gent heeft al een lange ervaring met onthaalonderwijs aan anderstalige nieuwkomers, 
maar blijft steeds op zoek naar manieren om die werking verder te versterken. NMBV vinden 
het nog altijd verre van evident om een onderwijsloopbaan uit te bouwen, zeker als ze 
pas op latere leeftijd instromen in ons onderwijs. Tal van stadsdiensten en organisaties 
volgen deze jongeren samen met de voogden van nabij op. Toch blijft het soms moeilijk om 
daarbij op een efficiënte manier samen te werken, informatie uit te wisselen en jongeren 
gemotiveerd te houden. Vanuit die nood start in 2022 een proefproject op om collaboratieve 
zorgnetwerken op te zetten voor NBMV. Dat gebeurt op impuls van de Hub Ontwikkelen 
in Diversiteit, een samenwerkingsverband tussen Universiteit Gent en Stad Gent. Via die 
innovatieve zorgnetwerken rond school, werk, welzijn en inburgering en met een duidelijk 
aanspreekpunt voor alle betrokken partners, kunnen NBMV maximale toekomstkansen 
krijgen. Met opvolging op langere termijn en aandacht voor individuele noden. 

Schakelklassen

Soms zijn nieuwkomers na een jaar OKAN nog niet helemaal klaar om door te stro-
men naar een vervolgopleiding. Een schakelklas kan dan een goede manier zijn om de 
taalvaardigheid in het Nederlands nog verder te versterken. En om leerlingen verder voor 
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te bereiden op een opleiding en een diploma secundair onderwijs. VISO startte zo enkele 
schooljaren terug met de socialeschakelplusklas. Die laat leerlingen toe om nadien door 
te stromen naar de derde graad secundair, het tweedekansonderwijs of een graduaats-
opleiding verpleegkunde (HBO5). Sinds dit schooljaar is er ook een werkschakelklas die 
de stap naar de arbeidsmarkt moet vergemakkelijken voor jongeren die het Nederlands 
moeilijker onder de knie krijgen.

Doorgedreven samenwerking tussen scholen

De vijf OKAN-scholen in Gent werken intensief en netoverschrijdend met elkaar samen. 
Dat doen ze in een netwerk waar ook de OKAN-scholen van Aalter, Eeklo en Deinze bij 
aansluiten. Die samenwerking, onder de vleugels van het Lokaal Overlegplatform (LOP) 
en Onderwijscentrum Gent, zorgt er niet alleen voor dat OKAN-scholen elkaar kunnen 
ondersteunen en inspireren, maar zorgt ook voor een efficiëntere (samen)werking in de 
scholen en opleidingen rond werken met ex-OKAN-leerlingen. Zo worden sinds vorig jaar 
de verschillende secundaire scholen waar nieuwkomers na het OKAN-jaar naar door-
stromen verdeeld onder de diverse OKAN-scholen. Elke secundaire school heeft op die 
manier één aanspreekpunt voor specifieke vragen en gerichte taalondersteuning voor 
ex-OKAN-leerlingen.

Daarnaast zet Gent in op uitwisseling en samenwerking op Vlaams en internationaal 
niveau.

Vakken meevolgen aan UGent
In 2020 besliste het bestuurscollege van de UGent om verzoekers in procedure de kans 

te geven om zich in te schrijven met een creditcontract aan een nultarief. Zo’n contract 
staat mensen toe om enkele vakken te volgen, er examen voor af te leggen en er credits 
voor te behalen. 

Dit initiatief wil mensen met een bepaalde academische achtergrond de kans geven 
om hun vakkennis op peil te houden. Mensen die gebruik willen maken van dit aanbod 
moeten dus al een academisch traject achter de rug hebben, en ze moeten bedreven 
genoeg zijn in het Engels om een vak te volgen. 

Geïnteresseerden komen eerst langs voor een gesprek. Op basis van hun achtergrond 
krijgen ze een suggestie voor één of meerdere vakken. Wanneer ze akkoord gaan, kunnen 
ze zich inschrijven. 

Voor de UGent is het van belang dat vluchtelingen niet ‘on hold’ worden gezet in af-
wachting van de erkenning van hun statuut of van het leren van het Nederlands. Wel dat 
ze zich ondertussen blijven ontwikkelen en de kans krijgen om betrokken te raken, verder 
te studeren en te integreren in de samenleving. Op die manier verhoogt de participatie 
van vluchtelingen op de arbeidsmarkt op langere termijn.
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51Enkele initiatieven  
van OKAN-scholen op een rijtje 
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Moestuin en plantenasiel
Vorig schooljaar legden de OKAN-leerlingen van HTISA zelf een moestuin aan in de 

zomerbar naast de school. Ook tijdens de zomermaanden stonden ze vol enthousiasme 
paraat om in een beurtrol de planten water te geven, onkruid te wieden en te oogsten. Dit 

jaar richtten ze een plantenasiel op, waar weggeschonken planten een nieuw leven krijgen. 
De leerlingen leren niet alleen over planten, maar zorgen ook zelf voor de inrichting van 

de winkel, maken reclame en voorzien catering bij evenementen. Via dergelijke projecten 
tonen de leerlingen dat ze zelf dingen kunnen opstarten en er ook verantwoordelijkheid 

voor kunnen opnemen.  

tZitemzo  
Een OKAN-klas van Richtpunt Campus Gent 
Abdisstraat liep dit schooljaar een traject met 
tZitemzo rond jongerenrechten. Samen met 
een kunstenaar werkten ze via interactieve 
workshops aan een mooie raamtekening. Die 
was te bewonderen op het raam van tZitemzo 
in de Hoogstraat in Gent.

In mei toverde de Toren van Babel 
de speelplaats om tot een waar 
festivalterrein. Cirq vzw kwam langs 
en presenteerde er de live radioshow 
Blokbusters: een toffe namiddag 
vol leuke activiteiten, aangrijpende 
interviews, muzikaal talent en bruisende 
randanimatie.

Een groep OKAN-leerlingen van de Toren 
van Babel trad in november op tijdens 
het Big Bang Festival in Gent. Dat is een 
internationaal muziekfestival voor kinderen 
en jongeren op initiatief van De Bijloke. 
Samen met de Turkse kunstenares Ceren 
Oran maakten ze een soundpainting. Zo 
creëerden ze aan de hand van gebaren een 
muziekbelevenis .
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W anneer een verzoeker erkend wordt als vluchteling of 
de status van subsidiair beschermde krijgt, mag hij 
nog twee maanden in het opvanginitiatief verblijven. 
Dat is een bijzonder korte periode om een woning te 
vinden, zeker op de krappe en dure woningmarkt in 
Gent. Erkende vluchtelingen genieten ook geen voor-
rang bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.

De coronacrisis maakte de woonzoektocht en -situatie nog moeilijker: panden konden 
niet bezocht worden, geïnteresseerde huurders moesten zich online kandidaat stellen 
om een woonst te huren, door jobverlies raakten sommigen hun woonst kwijt, enzovoort. 

Hieronder lees je over enkele organisaties die de woonzoektocht faciliteren door extra 
begeleiding of alternatieve woonvormen. 

Project leegstand

Project Leegstand is een samenwerking tussen onder andere Stad Gent en CAW Oost-
Vlaanderen. Het project wil sociale woningen die leeg staan in afwachting van renovatie 
zinvol inzetten door die woningen tijdelijk in gebruik te geven aan mensen met een 
woonprobleem. Zowel alleenstaanden als gezinnen met een binding met Gent kunnen er 
terecht. Ook vluchtelingen die uitstromen uit het Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) horen 
bij de doelgroep. 

Mensen worden aangemeld door leden van het netwerk van partnerorganisaties van 
Project Leegstand. Die aanmeldende partner neemt de begeleiding op zich. Samenwer-
kingspartners die niet zelf kunnen begeleiden, kunnen sinds eind 2020 een beroep doen 
op woonbegeleiders van het CAW. Het Stedelijk opvanginitiatief kiest daar bijvoorbeeld 
voor. De vluchtelingen van het SOI hebben een korte tijd in opvang om een nieuwe 
woning te vinden na hun erkenning. Als dat niet tijdig lijkt te lukken, kan het SOI hen 
aanmelden bij Project Leegstand. 
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De woonbegeleiders van het CAW ondersteunen de mensen in hun zoektocht naar een 
duurzame woonoplossing. Ze gaan op een aanklampende manier tewerk en gaan een 
keer per week op huisbezoek. Ze bieden een integrale begeleiding: naast huisvesting 
komen ook andere levensdomeinen aan bod, zoals woonvaardigheden, financiën, admi-
nistratie, psychosociaal welzijn, dagbesteding ... 

De woonbegeleiders gaan empowerend te werk en helpen de cliënten met het zoeken 
naar een woning. Ze leren vaardigheden aan om te bellen, mailen, internet te gebruiken 
en gaan indien mogelijk mee naar een woonstbezichtiging. Het doel is niet alleen een 
woning te vinden, maar ook om de cliënt zelfstandiger te maken en sterker in zijn schoe-
nen te laten staan na het verblijf in Project Leegstand.

Het doel is om een professioneel hulpverleningsnetwerk rond de cliënt op te zetten of 
te vergroten. Wanneer de cliënt een nieuwe woning vindt, kan de woonbegeleiding nog 
maximum één maand betrokken blijven om de zorg naadloos over te dragen naar dat 
netwerk. Op die manier vermijden ze dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen met 
vragen en is er de garantie op een nieuwe start.

Thope vzw 

De schaarste op de private huurmarkt en de ellenlange wachtlijsten voor sociale 
woningen maken het voor niemand gemakkelijk om een degelijke betaalbare woning te 
vinden. Dat geldt zeker voor nieuwkomers, erkende vluchtelingen met een beperkt bud-
get en nog weinig lokale contacten. Ze staan vaak achteraan de wachtlijst en ook voor de 
private verhuurders zijn ze zelden een prioriteit. Komt dat door de angst voor onbetaalde 
huur, een verwaarloosd huis of de taalbarrière? Erkende vluchtelingen vinden bijzonder 
moeilijk een goede woning. Ze blijven dikwijls jarenlang zoeken naar iets geschikts en 
vallen gemakkelijk ten prooi aan huisjesmelkers. 

Thope vzw wil een oplossing bieden voor deze nijpende woonnood: samen zoeken 
naar goede huisvesting en zo hoop geven aan kwetsbare mensen. ‘Samen’ en ‘hoop’ 
klinken door in ‘Thope’. Meestal werkt Thope met erkende vluchtelingen die tijdelijk in 
een opvangcentrum verblijven of in een woning die ongeschikt en vaak ongezond is. In 
de praktijk aanvaardt Thope vanuit een aantal erkende organisaties aanmeldingen van 
gezinnen. Het gaat dan voor hen op zoek naar een woning op de private huurmarkt. Als 
het moet, huurt en onderverhuurt Thope tegen dezelfde prijs en met toestemming van 
de verhuurder. Meestal huurt de vzw de woning dan voor een jaar als tussenpartner. 
Thope betaalt de eigenaar stipt een waarborg en de huur, zorgt voor een brandverzeke-
ring en doet de nodige controles. Met vrijwilligers helpt de organisatie het beheer van 
de woning te overzien en waar nodig kleine klussen op te knappen. Thope begeleidt de 
bewoners verder met ‘omarmers’. Dat zijn vrijwilligers die hen als een goede buur nabij 
zijn: ze maken hen wegwijs in de nieuwe omgeving en ondersteunen de zorg voor een 
goede bewoning door hen regelmatig te bezoeken. 
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Waar nuttig of nodig verwijzen ze de bewoners naar gespecialiseerde diensten. Als al-
les goed loopt, trekt de vzw zich in principe terug na de afgesproken periode en verhuurt 
de eigenaar rechtstreeks aan de vluchteling. Zo komen de middelen terug vrij om een 
nieuw gezin met een woning op weg te helpen.  

Thope heeft veel positieve ervaringen met het werk voor nieuwkomers. Het zijn mensen 
die vooruit willen in het leven en die hun bijdrage willen leveren aan onze maatschappij. 
De relatief beperkte middelen en inzet van mensen kan hier een hemelsbreed verschil 
maken.

Omarmers 
Rania en Mieke
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Cohousing Biotope
Het Cohousingproject Bijgaardenhof, nabij de Dampoort, bestaat uit 55 woningen die 

zich in drie gebouwen situeren: Wijgaard, Biotope en De Spore. 

De leefgroep Biotope bestaat uit 19 wooneenheden, voorziet een inclusie huurwoning 
en koos bewust voor een erkend vluchtelingengezin. 

Deze huur-unit werd samen met de coöperatie Wooncoop, die de eigenaar van de 
woning is, gefinancierd.

Voor de zoektocht naar een gezin werkte Biotope samen met Team Asiel en Vluchtelin-
gen van de Stad Gent en Fedasil. De rol van de overheid en die van het burgerinitiatief, 
zoals Biotope zichzelf ziet, vulden elkaar in dit project perfect aan. Die dynamiek is deel 
van een veranderde maatschappelijke context. Overheden zien een burgerinitiatief als 
aansluitend en de burgerinitiatieven kunnen bij de oprichting van hun project rekenen 
op de aanwezige professionaliteit van de overheid.
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V erzoekers die vier maanden na het indienen van hun aanvraag 
nog geen beslissing kregen, mogen werken. Ze behouden dan 
hun recht op opvang en materiële hulp, maar als ze in het 
opvangcentrum blijven wonen, dan moeten ze een financiële 
bijdrage leveren. 

Zo staat het omschreven in de wetgeving, maar de zoek-
tocht naar een geschikte job blijkt in de praktijk moeilijk door 

administratieve drempels en de moeilijke online toegang tot vacatures. Dikwijls gooit een 
onvoldoende kennis van het Nederlands roet in het eten.  

In de opvangcentra zit een enorm potentieel aan werkkrachten. Om verzoekers aan het 
werk te krijgen, stelden Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en minister 
van Werk Hilde Crevits in 2021 een actieplan op. Het plan ‘Asielzoeker zoekt match’ moet 
inzetten op de activering van asielzoekers tijdens hun procedure. 

Regionale coaches stippelen voor de verzoekers die willen werken een begeleidings-
traject uit. Dat focust op maatschappelijke participatie en biedt een aanvullend aanbod 
op het vlak van competentieverwerving, tewerkstelling en ondernemerschap. Ze zullen de 
brug slaan tussen het opvangcentrum en de arbeidsmarkt.

Ook lokaal zijn er initiatieven om verzoekers en vluchtelingen aan een job te helpen. 
Hieronder vind je enkele voorbeelden. 

Werkpunten van Stad Gent

In de Werkpunten kunnen werkzoekenden (onder andere verzoekers)  terecht voor 
informatie, advies, steun en begeleiding in hun zoektocht naar werk. 

Je vindt er de basisdienstverlening van de Werkwinkel, gratis gebruik van ICT (zoals een 
laptop en internetverbinding) en de opstap naar andere instanties voor de remediëring 
van welzijnsproblemen en randvoorwaarden voor werk.
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Er is een Werkpunt in de wijken Dampoort, Ledeberg, Nieuw Gent en Rabot. Ze worden 

laagdrempelig ingericht en maken werk van de socio-professionele activering van werk-
zoekenden uit de kansengroepen op de arbeidsmarkt.

 VDAB
Voor vragen en ondersteuning bij de zoektocht naar een passende job kunnen ver-

zoekers terecht bij de VDAB werkwinkels. Wie ingeschreven is bij VDAB krijgt vacatures 
toegestuurd. VDAB kan ook doorverwijzen naar opleidingen of hulp bij het vinden van 
een job.

Het Maatgericht Activeringscentrum

In 2020 begeleidde het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT) van de Stad Gent ruim 
600 erkende vluchtelingen, met als einddoel activering op de arbeidsmarkt. 

Per jaar doen 500 à 700 leefloongerechtigden werkervaring op via artikel 60-tewerk-
stelling. In dat systeem is de medewerker formeel in dienst van Stad of OCMW Gent, 
maar wordt hij of zij ter beschikking gesteld aan een bedrijf of organisatie. Een derde 
van die artikel 60-medewerkers - zo’n 200 per jaar - zijn erkende vluchtelingen. In 2019 
werkte 87 % van de vluchtelingen zijn artikel 60-traject succesvol af. In 2020 was dat 
90 %. Die cijfers wijzen op een grote motivatie. 6 op 10 stroomde door naar een reguliere 
job of een opleiding (2019). In het coronajaar 2020 was dat nog altijd ruim 50 %.

Via een samenwerking met Ikea België zijn sinds 1 juni 2021 ook 5 vluchtelingen aan de 
slag in de Gentse Ikea-vestiging. Ikea wil hen de kans geven waardevolle werkervaring op 
te doen en tegelijk inclusie op de werkvloer stimuleren. 

Via het inclusief opleidingstraject ‘Werken & Samen Groeien’ wil IKEA België minstens 
80 vluchtelingen klaarstomen voor de Belgische arbeidsmarkt, als onderdeel van een 
wereldwijd initiatief van de meubelgigant. 

Samenwerken met grote bedrijven zoals Ikea is heel waardevol, al werkt de Stad even 
goed samen met kleinere bedrijven, kmo’s en vzw’s om leefloongerechtigde Gentenaars 
groeikansen te geven op de werkvloer. Grote troef is de toeleiding op maat: de arbeids-
begeleiders kennen hun mensen en kunnen zorgen voor een optimale match tussen 
bedrijf en kandidaat. Ze zorgen ook voor begeleiding van de medewerker tijdens de te-
werkstelling en opleiding via lessen Nederlands of job- en taalcoaching op de werkvloer. 
Ze zijn ook het vaste aanspreekpunt voor de werkgever. 

Jobteam 

Jobteam Gent is een mobiel arbeidsteam dat Gentenaars in een kwetsbare positie 
op weg helpt naar werk. Deze werking ging begin 2020 van start met begeleiders uit 10 
verschillende organisaties. 
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kDe begeleiders gaan outreachend te werk: ze stappen direct in de leefwereld van de 
werkzoekenden. Op die manier is de begeleiding laagdrempelig, intensief en aanklam-
pend.   

De focus ligt niet alleen op werk, maar op welzijn in het algemeen. Werkzoekenden 
krijgen naast individuele begeleiding ook taalondersteuning, leerloopbaanbemiddeling 
en arbeidsmarkt-oriëntatie, competentiescreening en sollicitatietraining. 

Jobteam stelt geen instapvereisten qua taalniveau of statuut. Sinds de opstart bege-
leidde het Jobteam een 100-tal vluchtelingen.

Work your magic van Refu Interim 

Met de ervaring die uit de vrijwilligerswerking voortvloeit, bouwde Refu Interim een 
sterke en praktijkgerichte expertise rond diversiteit en inclusie uit. Die vormt de basis 
van het Work Your Magic project. Met dit project faciliteert Refu Interim opnieuw verbin-
ding tussen nieuwkomers en organisaties, dit keer met het oog op ‘echt’ werk. Dit project 
kreeg o.a. ondersteuning uit het Sociaal innovatiefonds van de Stad Gent.

Onder het motto ‘Vis eens uit een andere vijver’ worden de drempels tot de arbeids-
markt voor verzoekers en nieuwkomers verlaagd. Enerzijds door de expertise en ervaring 
die verzoekers en vluchtelingen meebrengen uit hun thuisland meer in de kijker te zetten 
bij werkgevers. Anderzijds door het organiseren van workshops rond een cv opmaken, 
solliciteren en netwerken. 

Bedrijven die inclusiever willen werken, kunnen ook bij Refu Interim terecht voor een 
workshop. Daarin krijgen ze de kans om door middel van inleving en confrontatie, samen 
met nieuwkomers te ervaren wat inclusie echt betekent. De focus ligt altijd op ontmoe-
ting en een gelijkwaardige uitwisseling van kennis.
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D eze brochure gaf een inkijk in initiatieven die de afgelopen vier 
jaar genomen zijn met, voor en over verzoekers en vluchtelin-
gen. We konden niet alle projecten vermelden en het werk is 
verre van klaar. Onderstaande topics verdienen de volgende 
jaren bijzondere aandacht. 

Ondersteuning van gezinsherenigers
Het aantal verzoekers internationale bescherming in België blijft toenemen. Vanuit het 

beleid wordt heel sterk gefocust op de instroomcijfers in België. Een nog belangrijker 
cijfer is dat van de gezinsherenging. Eenmaal iemand als vluchteling of subsidiair be-
schermde erkend is, volgt meestal snel een gezinshereniging. Wie dit binnen het jaar na 
erkenning doet, is vrijgesteld van een aantal voorwaarden zoals voldoende bestaansmid-
delen, voldoende huisvesting en het hebben van een ziektekostenverzekering. 

De druk van de gezinshereniging komt volledig op de schouders te liggen van de 
persoon die al in België verblijft. Vaak is dat de man of niet-begeleide minderjarige die 
zijn gezin liet overkomen. Gedurende de complexe procedure is er nood aan structurele 
ondersteuning, zowel op juridisch, administratief, als sociaal-emotioneel vlak. In Gent 
kan je voor juridische ondersteuning terecht bij CAW Transithuis of bij Infopunt Migratie. 

Op andere vlakken staat de begunstigde internationale bescherming er alleen voor. Hij 
of zij moet op zoek naar een voldoende grote woning en de financiële lasten die hiermee 
gepaard gaan. Regelmatig komen ze zo in een woning terecht die niet aangepast is aan 
de noden van het gezin en wonen ze daardoor bijvoorbeeld samen op een te kleine op-
pervlakte. 

Eens het gezin herenigd is, zijn er heel wat nieuwe uitdagingen die hen te wachten 
staan: het leren van een nieuwe taal of de weg vinden in de bureaucratische mallemolen. 
De begunstigde internationale bescherming wordt vaak de brug tussen de familie en de 
buitenwereld. Na jaren van elkaar gescheiden te zijn, moet iedereen opnieuw zijn plaats 
vinden in de familiestructuur. Veel gezinnen moeten zich dus heruitvinden, maar dat lukt 
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hen niet alleen. We pleiten daarom voor een intensieve gezinsbegeleiding: enerzijds om 
het gezin bij te staan in alle administratieve stappen die het moet doorlopen, anderzijds 
om ook aan het herstel binnen de relatie te werken. 

In Gent zal daarom een basisvorming worden uitgewerkt om maatschappelijk werkers 
meer inzichten te geven in de complexe gezinsdynamieken die spelen na gezinshereni-
ging.

Psychiatrische zorg voor vluchtelingen
Personen met een psychiatrische kwetsbaarheid kunnen in de Gentse opvangcentra, 

met de middelen en samenwerkingen die er nu zijn, onvoldoende omkaderd worden. 

Op het vlak van psychologische ondersteuning van vluchtelingen telt Gent al heel 
wat mooie samenwerkingen. Denk maar aan  CAW Mind-Spring, CGG Adentro , samen-
werkingen met privé psychologen … Maar bij een psychiatrische problematiek zijn er 
onvoldoende doorverwijsmogelijkheden voor deze doelgroep. Psychiatrische instellingen 
hebben een zekere terughoudendheid tegenover vluchtelingen. Wanneer bewoners aan-
gemeld worden voor bijvoorbeeld dagtherapie of ambulante begeleiding, is dit vaak niet 
mogelijk door de taal. Door de psychiatrische problematiek zijn deze bewoners ook niet 
in staat om de Nederlandse taal aan te leren. 

Door een gebrek aan juiste begeleiding en daginvulling verslechtert de gezondheids-
toestand van de bewoner tijdens een verblijf in een opvangcentrum. Zo komt het soms 
tot een gedwongen opname waarbij ziekenhuizen geconfronteerd worden met het 
gebrek aan ervaring/expertise rond deze specifieke doelgroep. Na ontslag volgt er geen 
ambulant aanbod. 

Er is een grote nood aan cultuursensitief werken binnen de psychiatrie. Die nood be-
perkt zich overigens niet tot de doelgroep van verzoekers en vluchtelingen, ook andere 
mensen met een migratieachtergrond kunnen er moeilijk terecht. 

De psychiatrische ziekenhuizen PCGS, Karus en Guislain, de Stad Gent, het PAKT en de 
Netwerktafel vluchtelingen voeren gesprekken over hoe ze aan de slag kunnen gaan met 
bovenstaand signaal. Zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsmogelijkheden om cultuursen-
sitieve zorg te voorzien voor verzoekers en vluchtelingen? 

Naast lokale samenwerkingsverbanden en projecten, lijkt het ons ook cruciaal psychia-
trische zorg mee te nemen in het federaal opvangkader. 
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62Sleutelfiguren binnen gemeenschappen
De afgelopen jaren kenden enkele gemeenschappen een sterke groei in Gent. De 

Afghaanse gemeenschap is uitgebreid en in het stadsbeeld zien we bijvoorbeeld Syrische 
horeca en winkels verschijnen. Het is voor stadsdiensten en het middenveld belang-
rijk om goede contacten te onderhouden met deze gemeenschappen. Investeren in de 
relatie met sleutelfiguren is daarom belangrijk. Dat zijn mensen die hun gemeenschap 
kunnen vertegenwoordigen en als spreekbuis willen optreden. Zo ontstaat onderlinge 
communicatie en kan informatie uitgewisseld worden.

Bijvoorbeeld tijdens de evacuatie-operatie in Afghanistan in de zomer van 2021 konden 
contacten binnen de Afghaanse gemeenschap de overheden helpen om een zicht te 
krijgen op wie in veiligheid gebracht moest worden. 

Er zijn momenteel nog te weinig sleutelfiguren of uit sommige gemeenschappen nog 
geen enkele. Deze contacten moeten in onderling vertrouwen uitgebouwd worden.  Langs 
dezelfde weg kan info gegeven worden over subsidiemogelijkheden en faciliteiten om 
activiteiten te organiseren en zich te verenigen.

De crisis in Oekraïne 
Vlak voor de publicatie van deze brochure ontaardde het conflict tussen Oekraïne en 

Rusland in een oorlog. Dit bracht een gigantische vluchtelingenstroom op gang. Een aan-
zienlijk deel van deze mensen zal in België en ook Gent aankomen. Dankzij de solidariteit 
van de Gentenaars en het snel schakelen van de betrokken stadsdiensten, is er kwalita-
tieve opvang voor deze mensen in nood. 

De uitdagingen liggen bij de toeleiding naar onderwijs, werk, taalcursussen, vrije tijd, 
woningen, …

De focus ligt nu even op de grote, snelle instroom van vluchtelingen uit Oekraïne, maar 
Gent blijft zich inzetten voor alle vluchtelingen en hun relatie met de Gentenaars.

Hoe we de bovenstaande uitdagingen concreet aanpakken, is leesvoer voor een vol-
gende brochure.
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Deze uitgave is een publicatie van het departement Welzijn en Samenleving van de 
Stad Gent.
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