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maart 2016 – 90 centra



juli 2017 – 62 centra
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Uitdagingen Opvang



Uitdagingen opvang

1. Afbouw na opbouw – afbouwplan II

2. Contingency – hoe kunnen we ons beter voorbereiden

3. Hervestiging en herplaatsing

4. Doelgroepenbeleid 

5. Nieuw Opvangmodel

6. Voorbereiding op Integratie



1. Afbouw na opbouw

 1e afbouwoefening:

 afbouw van +/- 35000 plaatsen naar 23000 plaatsen waarvan eerste 

10000 in 6m = grootste in geschiedenis van Agentschap

 zeer hoge bezettingsgraad collectief

 problematiek schoolgaande kinderen

 belang van voldoende bufferplaatsen

 2e afbouwoefening: in voorbereiding



2. Contingency
Contingency Planning 

 Europees: werkgroep EASO: 

 Opstellen handleiding Contigency planning

 nationaal : project lessons learned

 draaiboek uitwerken vóór volgende influx 

 specifieke aandacht voor

• interne versnelde procedures en structuren om verhoogde werklast op te 
vangen zonder de lange termijn projecten te moeten laten vallen

• HR-beleid

• budgettaire Processen

• informatica Infrastructuur

• Communicatie

• overleg met andere asielinstanties



2. Contingency

 creatie bufferplaatsen

zoeken naar bufferplaatsen:

1. opvangpartners/federale centra

2. andere overheidsdiensten (defensie)

3. privé

 dynamisch beheer via continue monitoring van:

 kwaliteit van de infrastructuur

 opstartsnelheid

 kostprijs



3. Hervestiging en herplaatsing

 sterk groeiende groep

 Hervestiging (resettlement)

= Selectie, transfer en toekenning van een beschermingsstatus in België aan 
vluchtelingen die bescherming hebben gezocht in een ander land buiten de 
EU

↕

herplaatsing (relocatie)

= Overnemen van vluchtelingen uit ander Europese lidstaten ikv gedeelde  
verantwoordelijkheid

 publiek met verhoogde kwetsbaarheid

Problemen qua mobiliteit, nood aan intensieve med begeleiding
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3. Hervestiging en herplaatsing



4. Doelgroepen

 Nieuwe impuls aan doelgroepenbeleid

 Ongoing

 Link Match-IT – doelgroepenbeleid (oa introductie labeling systeem)

 Creatie van ‘doelgroepen’partners ( specifieke tarifering, langere transitie, 

monitoring comité)

 Introductie persoonsgebonden tarief voor personen met specifieke opvangnoden 

(med + NBMV in LOI’s)

 Cartografie vd huidige specialisaties in netwerk+ betere ontsluiting

 Psychosociaal coördinatie en SPOCS; projecten rond genetische mutulatie; LGBT

 Studie Kwetsbaarheid + aanbevelingen (in 2e fase – focusgroepen)



4. Doelgroepen

 Langere termijn

• Uitwerken operationeel kader + actieplan

• Actualisering generieke begeleidingstrajecten

• Ontwikkeling aanpak specifieke doelgroepen (= continu proces identificatie, 

bepalen plaats v toewijzing, aangepast tarief, aangepaste begeleiding) 

• Verdere uitbouw van structuren / processen voor begeleiding psy

• Input voor projectoproepen 



5. Nieuw Opvangmodel

 Oud opvangmodel: overgang coll nr ind is gebaseerd op duur van verblijf 

VERSUS nieuw opvangmodel :link tssn type opvang en procedure

 Concreet:

Collectieve opvang is de regel 

 Individuele opvang is voorbehouden voor:

• bewoners die verblijfsvergunning krijgen 

• bewoners met hoge beschermingskans 

• bepaalde kwetsbare groepen





5. Nieuw Opvangmodel
Voordelen nieuw model:

Verspreiding over het ganse grondgebied

Moedigt aan om zich in die gemeente te vestigen 
(vermijden grote toestroom naar steden)

Beheer Uitstroom: een duidelijk traject voor bewoners 
naargelang beslissing procedure.

Flexibiliteit: Beheer evenwicht bezettingsgraad tussen 
collectief en individueel

Meer aangepaste opvang voor kwetsbare doelgroepen

Zowel transitie als integratie opgevolgd op lokaal niveau 



5. Voorbereiding Integratie

 Gewijzigde asielcontext

 sterk verhoogde instroom 2e helft 2015

 gewijzigde doelgroep 

grote uitdaging voor onze maatschappij om tot duurzame 
integratie vd nieuwkomers te komen

 Rol van Fedasil

 Fedasil bevoegd gedurende transitieperiode materiële – financiële 
steun

 Fedasil kan belangrijke voorbereidende rol spelen dr  reeds in te 
zetten op verhoging deelname aan maatschappelijk leven op 
moment van verblijf in netwerk (sport, tewerkstelling, geletterdheid, …)



5. Voorbereiding Integratie
 Concrete acties

Uittekenen beleidskader rond integratie ( verschillende 

aspecten: tewerkstelling, huisvesting, opleiding en vorming, 
taalverwerving, vrijwilligerswerk) 

Sterke focus op tewerkstelling 

 kadernota + aanbevelingen

 actieplan (40 acties opgebouwd rond 5 thema’s)

 samenwerkingsakkoorden met tewerkstellingdiensten (VDAB, 
Forem – Actiris lopende) + operationalisering

 uitwerken nieuwe regeling inzake cumul opvang-tewerkstelling

 link projectoproepen (zelf uitschrijven + intekenen op)

 uitwisseling op Europees niveau

Procesaanpak doorheen volledig ôpvangtraject – afgestemd 
met andere actoren



Vragen?


