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INLEIDING 

Dit werkingsverslag omschrijft de realisaties van CAW Noord West-Vlaanderen in het kader van de              
middelen naar aanleiding van de vluchtelingencrisis voor de werkjaren 2016 en 2017. 
 
Hierbij wordt verwezen naar de omzendbrief van de Vlaamse regering van 2 oktober 2015 inzake de                
aanpak van de vluchtelingencrisis binnen de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
In dat kader kon het Centrum Algemeen Welzijnswerk Noord West-Vlaanderen een tijdelijke            
verhoogde inzet realiseren ten aanzien van de doelgroep van nieuwkomers. Er werd daarbij gefocust              
op een algemene vraagverheldering binnen onthaal, en daarnaast meer specifiek op           
woonbegeleiding. 
 
Al van in 2016 kwam de klemtoon vooral te liggen op overleg met de lokale actoren en specifiek ook                   
met de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's).  
De acties die worden omschreven in dit werkingsverslag situeren zich binnen het            
samenwerkingsprotocol tussen de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW's) enerzijds en de lokale           
besturen anderzijds betreffende de begeleiding van vluchtelingen, dat op 15 juli 2016 is ondertekend. 
 
Als inleiding geeft dit verslag een beknopte weergave van de werkzaamheden van het CAW              
Noord-West-Vlaanderen. 
Dit verslag omvat verder ook een hoofdstuk met enkele inhoudelijke krachtlijnen van het project en               
een hoofdstuk met een weergave van de kwantitatieve impact van het project op onze regio. 
Vanuit CAW Noord-West-Vlaanderen houden we ons er aan om ook onze bezorgdheden te             
formuleren en signalen mee te geven aan de beleidsmakers.  
 
Wij beogen met dit verslag aan alle inhoudelijke en vormelijke voorwaarden te voldoen. 
 
 
 

Opgemaakt te Oostende op 19/04/2018.  
 
 

 
Tine Wyns 
Directielid en aanspreekpunt vluchtelingen 
CAW Noord West-Vlaanderen 
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1. ALGEMENE INFO OVER CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN 

Administratieve zetel: 
Ruddershove 8, 8000 Brugge 
Telefoon: 050/ 66 30 00 
Mail: info@cawnoordwestvlaanderen.be 
Website: www.cawnoordwestvlaanderen.be 

1.1. Maatschappelijk doel en missie van de organisatie 
CAW Noord-West-Vlaanderen biedt informatie, advies en deskundige hulp om het welzijn van 
mensen uit de regio te versterken. We signaleren ook maatschappelijke problemen en bouwen via 
preventie mee aan de opbouw van de samenleving. We brengen onze hulpverlening dicht bij de 
mensen en hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. 

 
CAW Noord-West-Vlaanderen is nauw verbonden met de samenleving. Dit uit zich in een grote 
openheid voor samenwerking met lokale overheden en partners en het actief betrekken van 
vrijwilligers. 

1.2. Werkingsgebied 

Het werkingsgebied van ons CAW wordt weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

1.3. Overzicht activiteiten CAW Noord-West-Vlaanderen 

CAW Noord-West-Vlaanderen zet verschillende werkvormen in, gespreid over de regio, om het 
algemeen welzijn in Noord-West-Vlaanderen te versterken: 
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ONTHAAL 

● Onthaal Brugge 
● Onthaal Oostende 
● Onthaal Torhout 
● Onthaal Blankenberge 
● Inloopcentrum Oostende 
● Slachtofferhulp 
● Crisismeldpunt Minderjarigen 
● Hulplijn 1712  

BEGELEIDING 
● Ambulante Begeleiding Brugge 
● Ambulante Begeleiding Oostende 
● Ambulante Begeleiding Torhout 
● Ambulante Begeleiding Blankenberge 
● Bezoekruimte Brugge 

JONGEREN 
● JAC Brugge 
● JAC Oostende 
● Casemanagement LOGiN 
● Jongerenwerking ’t Salon 
● Jongerenbegeleiding Exit 
● Jeugdzorg Middenkust - Breedsporige 
● Contextbegeleiding 
● Jeugdzorg Middenkust - Positieve 
● Heroriëntering 
● Jeugdzorg Middenkust - Begeleid 

● Zelfstandig Wonen 
FORENSISCH 

● Trajectbegeleiding Justitieel 
welzijnswerk 

● Organisatieondersteuning 
● Gerechtelijk Opgelegde Hulp 

THUISLOZENZORG 
● Crisisopvang 
● Vrouwenopvang Brugge 
● Jongerenopvang 
● Vrouwenopvang Oostende 
● Mannenopvang Brugge 
● Gezinsopvang Brugge 
● Mannenopvang Bredene 
● Kortopvang 
● Woonbegeleiding 

PROJECTEN en ANDERE DIENSTEN 
● Budget in Zicht Noord    

West-Vlaanderen 
● Televestiaire 

 

  

 4 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. KWALITATIEVE REALISATIES EN ONDERNOMEN ACTIES 
 

2.1. Interne overlegstructuren in het kader van dit project 

Naast diverse externe overlegstructuren werden in de loop van 2016 enkele specifieke interne 
overlegstructuren opgezet met het oog op doorstroom van cliënten en ook expertise. 
 
De overlegstructuren vormen hier een triade 

1. De stuurgroep project erkende vluchtelingen met contracting en mandaat op 17 maart 
2016 vanuit het directieteam 

2. Het Team erkende Vluchtelingen dat operationeel werd gemaakt in januari 2016 
3. De werkgroep cultuursensitiviteit met  finale mandatering in januari 2017. De opbouw en 

structuur van deze laatste overlegstructuur werd gedurende het werkjaar 2016 
geoptimaliseerd. Vanaf dit jaar draagt deze structuur en het kader van een herinvulling van 
haar opdracht de nieuwe naam 'werkgroep cultuursensitiviteit'. 

 
Hieronder belichten we de verantwoordelijkheden, de operationele bevoegdheden, de kennisbasis en 
de belangrijkste realisaties doorheen 2016 van deze overlegstructuren. 

2.1.1. Stuurgroep vluchtelingen 
Samenstelling 

● Directielid verantwoordelijk voor intern vluchtelingenbeleid 
● Teamverantwoordelijken van onthaalteams  
● Teamverantwoordelijke ambulant begeleidingsteam Oostende 

 
Verantwoordelijkheden 

● Het ontwikkelen van een intern vluchtelingenbeleid  
● De samenwerkingsinitiatieven en acties op het terrein afstemmen op elkaar 

 
Bevoegd tot 

● het installeren van een interne werkbare structuur en deze aansturen, 
● concrete afspraken inzake instroom, doorverwijzing en uitstroom van vluchtelingen 

aanbrengen 
 
Expertise 
Koppeling van strategische doelstellingen naar operationele acties. 
 
Werkzaamheden 
Belangrijkste realisaties: 

● Bekendmaking van het aanbod intern en extern 
● Opvolgen van het hulpaanbod 
● Stimuleren en faciliteren van samenwerkingsverbanden 
● Opvolgen van de inzet van het aanbod binnen het werkingsgebied 
● Opvolging van cijfergegevens ifv  bijsturing en terugkoppeling 
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2.1.2. Team erkende vluchtelingen (TEV) 
Samenstelling 

● De teamverantwoordelijke  
● De woonbegeleiders 
● De intercultureel medewerkers 

 
Verantwoordelijkheden 
Operationele uitvoering van de dienstverlening ten aanzien van de erkende vluchtelingen in ons 
werkingsgebied. 
 
Autoriteit 
Het team draagt de autoriteit binnen haar operationele opdracht. 
 
Expertise 

● Intake met een verhoogd kansenscheppend kader door de intercultureel medewerkers. 
● Woonbegeleiding door teamleden 

 
Werkzaamheden 
Casusbehandeling 

2.1.3. Werkgroep cultuursensitiviteit 
Eerder gekend als werkgroep vluchtelingen, vanaf 1/1/17 onder de naam 'werkgroep 
cultuursensitiviteit'. 
 
Responsabiliteit 

● Inhoudelijke zelfsturing over de diensten heen rond het thema cultuurdiversiteit  
● Intervisie faciliteren 

 
Autoriteit 

● advies geven: 
○ aan stuurgroep erkende vluchtelingen 
○ aan de teamverantwoordelijken en directie rond cultuursensitiviteit om het belang 

van een cultuursensitieve beroepshouding bij medewerkers te helpen uitdragen en 
versterken 

○ capteren van signalen en doorgeven aan preventieteam 
○ noden detecteren op gebied van vorming  inzake verhogen van cultuursensitiviteit 

 
Expertise 

● kennis en methodes die de hulpverlener bezit en hanteert zodat de hulpverlening 
toegankelijk en kwalitatief is voor kwetsbare doelgroepen 

● Specifieke etnisch culturele aspecten 
 

Werkzaamheden 
● informeren en uitwisseling van kennis en ervaring  
● introductie van specifieke vorming  
● interne en externe sprekers uitnodigen om thema’s /culturen te belichten 
● appel op zelfreflectie als basishouding  
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2.2. Wijze waarop de opdrachten werden bereikt 
2.2.1. Samenstelling Team Erkende Vluchtelingen 

In januari 2016 werd binnen het CAW Noord-West-Vlaanderen een nieuw Team Erkende 
Vluchtelingen (verder TEV) samengesteld. 
In totaal werd het toegewezen 3,3 VTE benut over zes natuurlijke personen. 
 
Er werd gekozen om de hulpverleners/ personeelsleden die reeds ervaring hadden met de doelgroep 
in te zetten op het project. Dit houdt in dat sommigen in hun tot dan toe actuele functie werden 
vervangen. 
De 3,3 FTE werden aangevuld met middelen uit het diversiteitsplan. Alle medewerkers werk(t)en 
voor de hele regio van Noord-West-Vlaanderen. 
 

Wie Wat Competenties inzet 

Petra Lust 

coördinatie en  
netwerkvorming 

Combineert deze functie met die     
van coördinator Ambulant   
begeleidingsteam Oostende  
18 jaar ervaring 
met de doelgroep 

4 uur vanaf 
1/1/2016 

tot 31/12/ 2017 

Joachim De 
Wolf 

woonbegeleiding 
Oostende 

Maatschappelijk assistent 
8 jaar ervaring met de doelgroep 

38 uur vanaf 
01/01/2016 

tot 31/12/2017 

Hamid Hisari 
Intercultureel 
medewerker 

Ervaringsdeskundige, spreekt 8   
talen 
7 jaar ervaring met de doelgroep 

19 uur vanaf 
01/01/2016 

tot 31/07/2017 

Silvy Pérot 
Woonbegeleiding 
Blankenberge, 

Maatschappelijk assistent 
4 jaar ervaring met de doelgroep 

38 u vanaf 
27/01/2016 

tot 31/12/2017 

Ellen Stemgee 
onthaal Oostende Maatschappelijk assistent 

1 jaar ervaring met de doelgroep 
34 u vanaf 

01/02/2016 
tot 6/12/2016  

Vinous Abbas  
Intercultureel 
medewerker Oostende/  
woonbegeleider 

Ervaringsdeskundige spreekt  
Arabisch 
1 jaar ervaring met de doelgroep 

19u vanaf 
02/03/2016 

tot 31/12/2017 

Stoffel 
Verheyde 

Structureel 
medewerker 

Maatschappelijk assistent /   
flankerende ondersteuning voor   
het project  

19 u vanaf 
16/1/2017 

tot 31/12/17 

Johan 
Bultiauw 

Woonbegeleider Grad. Orthopedagogie, ruime   
ervaring met pas erkende    
nieuwkomers in diverse  settings  

30u vanaf 
16/1/17 

 tot 31/12/17 

Hossai Popal 

Woonbegeleider Ervaringsdeskundige met Roots iin    
Afghanistan 

19u vanaf 
1/08/17 

tot 31/12/2017 
 

Lili Chung 
Woonbegeleider Ervaringsdeskundige 

nieuwkomers 
30 uur vanaf 

01/09/17 
tot 31/12//17  
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2.2.2. Netwerking tijdens de opstartfase 
Aan volgende organisaties hebben we persoonlijk de werking voorgesteld en concrete afspraken 
gemaakt voor samenwerking: 
 

● Solentra ● Pleeggezinnendienst 

● SDV ● Straathoekwerk 

● FMDO ● CLB’S 

● Buddyproject ( FMDO + Sociaal huis) ● De OKAN klas 

● Sociaal huis Oostende ● Dokters van de Wereld 

● Caritas international ● Oostende helpt 

● Diverse OCMW’s en LOI’s uit de regio ● Rode kruis 

● Lokale besturen ● Tracing Rode kruis Kringwinkel 

● De katrol, thuisbegeleidingsdienst  ● Dienst wonen stadhuis 

● Bredene met een hart voor vluchtelingen ● Andere CAW’s 

● Agentschap voor integratie en inburgering  

 

2.3. Samenwerkingsinitiatieven doorheen het projectverloop 
2.3.1. Overzicht van de formele samenwerkingsprotocollen 

In de schoot van het beleid ten aanzien van vluchtelingen werden in de afgelopen periode een aantal 
samenwerkingsprotocollen uitgewerkt met een aantal diensten. 

● het samenwerkingsprotocol OCMW Brugge en CAW NWVL 
● het samenwerkingsprotocol SHO en CAW NWVL 
● het samenwerkingsprotocol FMDO – SDV- SHO en CAW NWVL 
● het samenwerkingsprotocol Pleegzorg WV en CAW NWVL 
● het samenwerkingsprotocol CGG NWVL – CGG Prisma en CAW NWVL 
● het samenwerkingsprotocol Dokters van de wereld en CAW NWVL 

 
Twee specifiek afgesloten samenwerkingsprotocollen in het kader van deze projectmiddelen worden 
in dit verslag nader toegelicht. 

2.3.2. De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
Er werd op 17 juli 2017 een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen de CAW's en de lokale 
besturen en OCMW'S. De lokale besturen lieten zich hierbij overkoepelend vertegenwoordigen door 
de Vlaamse vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). 
 
Hoofdstukken 5 en 6 van het protocol omschrijven de gemaakte afspraken. 
 
Doorverwijzing van de vluchtelingen van het OCMW naar het CAW.  
Voor de doorverwijzing van vluchtelingen door het OCMW naar het CAW gelden volgende afspraken: 
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● De maatschappelijk werker van het OCMW verduidelijkt samen met de persoon zijn 
hulpvraag. 

o Indien blijkt dat de begeleiding van het CAW een duidelijke meerwaarde heeft wordt 
de persoon verwezen. 

o Indien er voor deelaspecten nog begeleiding door het OCMW gebeurt, wordt dit 
duidelijk gecommuniceerd met de persoon van het CAW. 

● De maatschappelijk werker van het OCMW neemt, in overleg met de hulpvrager, contact op 
met het onthaal van het CAW voor verdere afspraken. Het CAW geeft hierbij duidelijk aan 
hoe het vervolgtraject zal lopen inzake: 

o de termijn waarop de begeleiding zal starten  
o hoe er verder vorm zal worden gegeven aan de begeleiding. 

● Het CAW en het OCMW wisselen onderling de nodige informatie uit met respect voor het 
gedeeld beroepsgeheim. 

 
 
De samenwerking tussen het CAW en het lokaal bestuur met betrekking tot de regionale 
coördinatie. 
De CAW’s verzekeren hun aanbod van psychosociale begeleiding en woonbegeleiding in alle 
gemeenten van hun werkingsgebied; rekening houden met de beschikbare middelen. 

● Zij nemen de regionale operationele coördinatie op van het aanbod van woonbegeleiding en 
psychosociale begeleiding aan vluchtelingen. 

● Ze zorgen er voor dat het beschikbare aanbod maximaal wordt gestroomlijnd met het oog op 
een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van de middelen. 

 
De operationele coördinatie omvat: 

● Het in kaart brengen van het beschikbare aanbod van woonbegeleiding en psychosociale 
begeleiding. 

● Het overleggen met de lokale besturen in het werkingsgebied om afstemming te zoeken 
tussen het aanbod en de uiteenlopende noden en behoeften van de verschillende lokale 
besturen. 

● Het zoeken naar synergie en het stimuleren van samenwerking. 
●  Het communiceren van het eigen aanbod aan psychosociale begeleiding en 

woonbegeleiding. 
Deze operationele coördinatie is gericht op zowel het professionele aanbod als op het 
vrijwilligerswerk. 

2.3.3. Solentra 
Solentra staat voor ‘Solidariteit en Trauma’. De vereniging is een onderdeel van Paika, de 
psychiatrische afdeling van het UZ Brussel voor infants, kinderen en adolescenten. Solentra geeft 
diagnostische en therapeutische ondersteuning aan: vluchtelingen, migrantenkinderen en hun 
families. 
 
Veel nieuwkomers dragen trauma's mee die ze voor of tijdens hun traject opgelopen zijn; Het gaat in 
veel gevallen om ernstige oorlogstrauma's na psychosociale uitbuiting, foltering, doodsangsten, ... 
Op deze veelheid aan problemen moeten we als maatschappij een antwoord formuleren. Er moet 
vermeden worden dat deze trauma's een destructieve uitwerking hebben op onze samenleving. 
 
De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg is moeilijk voor nieuwkomers die door deze trauma's 
een veelheid aan problemen dragen. 
 
Solentra kan een belangrijke meerwaarde bieden voor langdurige en therapeutische begeleiding van 
volwassenen en kinderen met het PTSS.  
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Met Solentra hebben we een samenwerkingsakkoord.  
Solentra komt een dag in de week therapie geven aan vluchtelingen die in de regio verblijven. Dit 
gaat door in de gebouwen van het CAW. 
We werken inhoudelijk samen:  

● doorverwijzen  
● intervisie   
● inbedding en bekendmaking in de regio 
● vorming opzetten 

 
We werken ook praktisch samen. Zo hebben we 3 vrijwilligers van het CAW gevonden die het 
onthaal voor Solentra willen opnemen. 
 
In het verleden hebben we veel mensen met PTSS doorverwezen naar Brussel 
omdat er hier te weinig aanbod is. 
We waren meteen enthousiast om een samenwerking met Solentra  op te zetten in de regio. Solentra 
heeft aan de organisaties in de regio vorming gegeven. 

2.4. Inhoudelijke invulling van de kernopdracht 
2.4.1. Intervisie en supervisie 

Wekelijks komen de medewerkers van het team samen. De psycholoog van Solentra is het eerste 
uur aanwezig en geeft inhoudelijke supervisie.  Dit staat open voor alle afdelingen van het CAW. 
 
Daarna is er ruimte voor intervisie met de interculturele medewerkers en de hulpverleners van het 
project.   
 
We merken dat dit zeer leerzaam is voor alle medewerkers. We overlopen de dossiers en hebben 
daarbij oog voor de organisaties waar we mee samenwerken. We contacteren die organisaties 
systematisch om onze werking voor te stellen. 

2.4.2. De begeleidingen 
Topics binnen de begeleidingstrajecten waren woonbegeleiding en psychosociale begeleiding. 
 
Wij richtten ons op de meest precaire doelgroepen onder de erkende vluchtelingen:  

● niet- begeleide minderjarigen 
(in de eerste plaats een consultfunctie, indien er geen alternatieven zijn van gespecialiseerde 
diensten kunnen we deze begeleiding opnemen); 

● alleenstaande ouders; 
● alleenstaande vrouwen 

de positie van alleenstaande vrouwen kan meer precair zijn omwille van culturele redenen; 
● mensen met verminderde zelfredzaamheid 

(bijv. minder netwerk, analfabeet, traumatische ervaringen.) 
 

Het gaat om een integrale begeleiding met de klemtoon op het vinden van een eerste woning 
in België. Uitzonderingen op deze regel zijn de casussen van gezinshereniging in ons 
werkingsgebied. In deze begeleidingen wordt gezocht naar een nieuwe gezinsvriendelijke woning 
voor de cliënt en diens aanverwanten. 
 
De focus ligt op integratie en gaat over alle levensdomeinen. Na het vinden van een woning is 
een overbruggingsperiode van twee maanden voorzien. Daarbinnen kunnen alle vragen van de cliënt 
of het OCMW opgenomen worden. Als er nadien nog een hulpvraag is, wordt er deze doorverwezen.  
 

 10 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Het was in 2016 een belangrijke opdracht om intervisie, afstemming en doorstroom te 
realiseren naar het reguliere circuit. We verwijzen zo snel en adequaat mogelijk door naar het 
reguliere circuit. Dit zowel naar de eigen diensten van het CAW Noord West-Vlaanderen als naar de 
andere initiatieven in het werkingsgebied. 
 
Om dit vlot en doelgericht te laten verlopen werden dan ook diverse, al dan niet projectspecifieke, 
structuren opgezet. 

2.5. Opleiding en kennisoverdracht 

Ons team Erkende vluchtelingen is samengesteld uit hulpverleners met ervaring voor de doelgroep.  
 
De medewerkers van de onthaalpoorten hebben voldoende juridische kennis. CAW medewerkers 
kunnen bij hen terecht voor consultvragen. 
 
De teamleden Erkende Vluchtelingen volgden opleiding over volgende onderwerpen:   

● Gedeeld beroepsgeheim 
● Dag van het slachtoffer 
● Hulp aan vluchtelingengezinnen 
● Integrale jeugdhulp en voogden 
● Tracing van het Rode kruis 
● Mindspring 

 
De teamleden gaven vorming en ‘on the job’-coaching aan netwerkactoren.  
Dit gebeurde vooral door de intercultureel medewerkers. 
Er werd vorming gegeven aan: 

● Pleeggezinnendienst 
● De katrol 
● Straathoekwerk 
● Scholen 
● OCMW’s 
● Diverse afdelingen van het CAW 
● Opvanginitiatieven 

 

2.6. Sensibilisering van het lokale werkveld in 2017 
2.6.1. Filmvoorstelling 

Op donderdag 26 oktober van vorig jaar vertoonden wij voor een 70 tal mensen uit het lokale 
werkveld te film ‘Herinneringen van een oorlogskind 1939-1945’ van Alfons Vandenbussche. 
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Met de filmvoorstelling "Herinneringen van een oorlogskind 1939-1945” hebben we de kans om een 
meerzijdige kijk te krijgen op de moeilijke, vaak tegenstrijdige, positie waarin sommige van deze 
kinderen zich nu bevinden. 
 
In een niet zo ver verleden kenden onze contreien zelf woelige jaren. 
Alfons Vandenbussche getuigt in zijn zelfgemaakte film over de ervaringen die hij als kind 
meemaakte in de periode van de tweede wereldoorlog. 
 
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, moesten zijn ouders,die een winkel hadden in Oostende, 
vluchten. Zij vonden uiteindelijk onderdak in Gistel. Gedurende de oorlog bleef Alfons heimwee 
hebben naar Oostende, waar hij pas jaren later definitief kon terugkeren. 
 
De gebeurtenissen die hij als kind ervaren heeft tijdens en vooral na de oorlog, heeft hij proberen te 
evoceren door archieffoto’s, re-ensceneringen, korte nieuwsflitsen en interviews met oudere 
inwoners die beter konden getuigen over wat er gebeurde. Die traumatische ervaringen hebben lang 
nagewerkt en maakten het pas onlangs mogelijk daarover te getuigen. Vooral de vraag van zijn 
familie om daar eindelijk iets over te vertellen, heeft Alfons doen besluiten om het medium film, dat hij 
sedert zijn pensioen had leren kennen, daarvoor te gebruiken. 
 
Aan deze documentaire (50’) heeft Alfons Vandenbussche drie jaar gewerkt. 
 
Solentra vzw gaf na de voorstelling een toelichting met linken naar de situatie van de vluchtelingen 
van vandaag. Er was ook duiding bij de manier oorlogsslachtoffers hier en nu door hen geholpen 
worden bij het verwerken van hun trauma's. Nadien was er ruimte om vragen te stellen. 
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2.6.2. Toolbox voor nieuwe woonbegeleiders 
Half januari 2017 werd binnen de personeelsbezetting van het project ruimte voorzien voor de 
opmaak van een document ter ondersteuning van de hulpverleners van het CAW. 
 
Het document vertrekt vanuit de ervaringen van de woonbegeleiders die in de afgelopen twee jaar 
actief zijn geweest in het project. 
 
Aan de hand van concrete tips, casussen en praktijktests worden concrete handvaten aangereikt die 
de hulpverleners kunnen helpen bij het vinden van een geschikte woning voor pas aangekomen 
vluchtelingen. 
 
De toolbox vind je als bijlage bij dit werkingsverslag. 

2.7. De interculturele medewerkers als specifieke kernfactor 

Het interculturele aanbod vormt een aparte invalshoek met specifieke doeleinden en succesfactoren. 
Individuele hulpverlening aan nieuwkomers kan door communicatieproblemen moeilijk verlopen.  
 
Daarom zijn er intercultureel medewerkers actief in het project. 
Hun taak is om de instroom in het TEV te begeleiden. 
 
Voor de nieuwkomers/cliënten van het TEV wordt een eerste gesprek voorzien. Daarin wordt het 
westerse concept van hulpverlening uitgelegd binnen de, voor hen, vertrouwde denkkaders. Het 
hoofddoel van het intakegesprek is om het nodige vertrouwen te winnen. 
 
De interculturele medewerkers vormden een vast onderdeel van het projectteam en werkten vooral in 
tandem met een hulpverlener. 
 
Het concept ‘praten om je problemen aan te pakken’ is voor veel mensen uit een andere cultuur geen 
evidentie. Zeker als het gaat om 'praten' met een onbekende die door een samenleving aan u wordt 
voorgedragen. De intercultureel medewerkers maken de brug en kaderen dit gegeven van 
'hulpverlening' binnen de voor 'nieuwkomers' bekende denkkaders. 
 
Dit aanbod van interculturele bemiddeling is zowel intern in de afdelingen van het CAW als extern bij 
andere organisaties aanwendbaar. 
Dit binnen het werkingsgebied van CAW Noord-West-Vlaanderen.  
 
Vanaf januari 2017 werd een samenwerkings- en intervisiestructuur opgezet met de intercultureel 
medewerkers van respectievelijk het Stadsbestuur Oostende en het Sociaal Huis Oostende. 
 
Dit overleg komt op vandaag maandelijks samen en heeft als doel dienstoverschrijdende initiatieven 
mogelijk te maken. Daarenboven wordt binnen het kader van het gedeeld beroepsgeheim kennis en 
know-how gedeeld in functie van het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie.  
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3. CIJFERS EN GEREGISTREERDE CASUSSEN BINNEN DIT 
PROJECT 

3.1. Aantal bereikte cliënten (2016 - 2017) 

 Onthaal Begeleiding 

Aantal bereikte vluchtelingen 2016 483 95 

Aantal bereikte vluchtelingen 2017 523 84 

Aantal bereikte vluchtelingen over onthaal en 

begeleiding heen (2016) 531 

Aantal bereikte vluchtelingen over onthaal en 

begeleiding heen (2017) 587 

 

3.2. Aantal hulpverleningstrajecten (2016- 2017) 

 Onthaal Begeleiding 

Aantal trajecten met vluchtelingen (2016) 526 96 

Aantal trajecten met vluchtelingen (2017) 510 84 

 

3.3. Bereikte cliënten naar verblijfsstatuut 
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3.4. Bereikte cliënten naar leeftijd 

 

 

3.5. Bereikte cliënten naar gezinssamenstelling 
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3.6. Bereikte cliënten naar origine 

De tabel geeft de aantallen van de 10 meest voorkomende origines, de cirkeldiagrammen 

geven de grote diversiteit aan origines weer. 

 

 

 

Top 10 meest voorkomende 

origines 2016 

Afghanistan 127 

Syrië 120 

Irak 58 

Eritrea 51 

Nepal 16 

Rusland 14 

Somalia 14 

Iran 10 

Marokko 7 

Pakistan 7 

 

 

 

 2017 

Afghanistan 164 

Syrië 87 

Irak 58 

Eritrea 43 

Somalia 33 

China 15 

Rusland 7 

Iran 5 

Nepal 5 

Marokko 4 
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3.7. Problematieken (2016) 

De problematieken kunnen meegenomen zijn vanuit onthaal en daarnaast kunnen er 

nieuwe problematieken toegevoegd worden in het begeleidingstraject. Er wordt aan 

meerdere problematieken tegelijk gewerkt.  
Beschrijving problematiek Onthaal & 

begeleiding 2016 

Vreemdelingenstatuut 255 

Huisvesting 197 

Vluchtelingenproblematiek 68 

Financiële problemen 41 

Materiële problemen 38 

Administratieve onkunde 33 

Problemen ivm partnerrelatie 14 

Acculturatieproblemen 12 

Thuisloosheid / ontankering 11 

Sociale netwerken 10 

Administratieve problemen 10 

Verwerkingsproblemen 9 

Tewerkstelling 9 

Partnergeweld 8 

Stress en draagkracht 7 

Lichamelijke ziektes en aandoeningen 6 

Gezinssystemen in moeilijkheden 5 

Problemen in de hulpverlening 4 

Vreemdelingenrecht 4 

Problemen ivm opvoeding 3 

Problemen kinderen bij relatiebreuk 3 

Kindermishandeling 3 

Beroepskeuze en beroepsopleiding 3 

Contact met anderen 2 

Angsten 2 

Andere psychiatrische stoornissen 2 

Problemen ivm seksualiteit 2 

Leren en studeren 2 

Klachten onvrede … 2 
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Verstandelijke handicap 1 

Niet aangeboren hersenletsel (neuropsychologisch) 1 

Denken 1 

Verslavingsproblemen 1 

Gedragsproblemen 1 

Emotionele stoornissen 1 

Kinderverwaarlozing 1 

Kinderen getuige van huiselijk geweld 1 

Personen- en familierecht 1 

Andere juridische problemen 1 

Totaal 775 

 

3.8. Problematieken (2017) 

De problematieken kunnen meegenomen zijn vanuit onthaal en daarnaast kunnen er 

nieuwe problematieken toegevoegd worden in het begeleidingstraject.Er wordt aan 

meerdere problematieken tegelijk gewerkt.  
 
Beschrijving problematiek Onthaal & 

begeleiding 2017 

Vreemdelingenstatuut 358 

Huisvesting 138 

Materiële problemen 50 

Financiële problemen 42 

Administratieve onkunde 31 

Vluchtelingenproblematiek 20 

Acculturatieproblemen 11 

Problemen ivm partnerrelatie 10 

Sociale netwerken 7 

Stress en draagkracht 6 

Tewerkstelling 6 

Administratieve problemen 6 

Angsten 5 

Partnergeweld 5 

Thuisloosheid / ontankering 5 

Lichamelijke ziektes en aandoeningen 4 

Verwerkingsproblemen 4 
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Vreemdelingenrecht 4 

Contact met anderen 3 

Gezinssystemen in moeilijkheden 2 

Leren en studeren 2 

Problemen in de hulpverlening 2 

Strafrecht en strafvordering 2 

Etnische/zingevingsproblemen 1 

Andere psychiatrische stoornissen 1 

Kinderen getuige van huiselijk geweld 1 

Beroepskeuze en beroepsopleiding 1 

Personen- en familierecht 1 

Jeugdrecht 1 

Andere juridische problemen 1 

Totaal 730 

 
 

3.9. Wijze van beëindigen onthaaltraject 
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3.10. Typemodules binnen begeleidingstraject vluchtelingen 
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3.11. Duur van een afgerond begeleidingstraject 
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3.12. Wijze van beëindigen begeleidingstraject  
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4. SIGNALEN UIT DE REGIO NOORD-WEST-VLAANDEREN 

CAW Noord-West-Vlaanderen zet sterk in op preventie. We willen optimale kansen creëren om 
mensen met een erkenningsstatuut als vluchteling in onze samenleving te integreren. 
 
We houden er ons aan om enkele noden formeel te definiëren naar het beleid toe. 

4.1. Nood aan doorgedreven ondersteuning bij taal 

We benadrukken daarbij als meest fundamentele factor het belang van de taal. Het CAW 
onderstreept dan ook de waarde van het Nederlands als universeel communicatiemiddel in onze 
regio. Dezelfde taal spreken is immers een cruciale voorwaarde om van een geslaagde integratie te 
kunnen spreken. 

4.2. Minderjarige vluchtelingen extra kwetsbaar 

Heel wat vluchtelingen zijn minderjarig in de regio. Ongeveer een kwart van de mensen die 
bijvoorbeeld via het Federaal vluchtelingenbeleid de laatste twee jaar in Oostende terecht kwamen 
zijn jonger dan 16 jaar. Dat bevestigen onze ervaringen maar ook de cijfers van het Agentschap 
inburgering en Integratie. Het gaat om een bijzonder kwetsbare groep waarvan velen zelfs niet 
begeleid zijn door een meerderjarige. Als kinderen maakten ze al oorlogstrauma's mee (voornamelijk 
in Syrië en Afghanistan, maar ook elders in de wereld). 
 
Nu worden ze geconfronteerd met een nieuwe cultuur die hen kansen biedt maar ook eisen stelt. De 
gezinnen hebben zeker begeleiding nodig.  

4.3. Nood aan nazorg 

De begeleidingstrajecten in het project duren relatief kort. Mensen worden verondersteld een snel en 
intensief inburgeringstraject waar te maken voor zichzelf maar ook hun familie. 
 
In dat verband onderstrepen we de nood aan specifieke nazorg met oog voor onder meer ook 
posttraumatische stress die zich in de meeste gevallen pas manifesteert wanneer de basisbehoeften 
van de betrokkene zijn ingevuld. 

4.4. Nood aan vorming rond wooncultuur 

We merken doorheen onze intensieve begeleidingen dat de cultuurverschillen zich ook op het vlak 
van het wonen aftekenen. 
We willen problemen aanpakken voor ze zich manifesteren.  
Dit kan volgens ons door mensen bij aanvang van hun verblijf in België actief te laten kennismaken 
met onze kijk op wonen. 
 
Hier moet volgens ons sterk op ingezet worden. We kunnen niet verwachten dat mensen zich 
aanpassen zonder dat ze informatie, begeleiding en ondersteuning krijgen. 
De praktijk leert ons dat een goede opvolging resultaten oplevert. Momenteel kunnen we dat niet 
waarmaken. 
Om een aangepaste wooncultuur te implementeren willen we actief een beroep doen op die mensen 
uit de andere culturen die al langer in België verblijven. 
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4.5. Zeer snelle en blijvende toename van cliënten in de regio          
Kust 

Bijna alle Vlaamse centrumsteden kennen een positieve netto-instroom van erkende vluchtelingen en 
subsidiair beschermden. In absolute aantallen is de netto-instroom het grootst in Antwerpen, Gent, 
Leuven en Oostende. Enkel Brugge en Sint-Niklaas hebben een netto-uitstroom.  
De verhuisbeweging richting de centrumsteden is in ons geval zeer opvallend voor Oostende, met 
een toename van 274%.  
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Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur: Verhuisbewegingen van erkende vluchtelingen en 
subsidiair beschermden, bijlage bij nota: Monitoring verhuisbewegingen erkende 
vluchtelingen - Oktober 2016. 
 
Anno 2016 en 2017 heroriënteerden tal van nieuwkomers zich, eens in België, naar onze regio. We 
moeten dit kunnen ondervangen. Deze groep mensen verdient correcte en aangepaste aandacht. 

4.6. Nood aan constructieve interventies op de woningmarkt 

Er is een schrijnende nood aan betaalbare woningen voor kansengroepen. De nood zal, met de 
aankomende golf van gezinshereniging, toenemen. 
 
Eigenaars worden met de situaties in al hun facetten geconfronteerd. 
CAW Noord-West-Vlaanderen erkent hun aandeel en onderstreept het belang om hen te informeren 
en bij te staan zodat ze weten wat ze kunnen doen als er zich iets voordoet. Mensen aan hun lot 
overlaten is voor ons geen optie. 
We stellen een meldpunt voor specifiek voor de eigenaars en verhuurders van beschikbare panden. 
Snel reageren kan in veel gevallen veel ellende voorkomen. Er moet ruimte voor zijn om hier 
daadwerkelijk aan te werken! 

4.7. Nood aan bescherming tegen huisjesmelkers en      
frauduleuze constructies 

We merken dat binnen de gemeenschappen van nieuwkomers een nieuwe vorm van uitbuiting 
opduikt. Weliswaar een minderheid van de nieuw aangekomen vluchtelingen in België wordt 
geconfronteerd met mensen uit hun eigen gemeenschap die zich opwerpen als hun 'helpende hand'. 
In werkelijkheid eisen ze geld in ruil voor ondersteuning, een woonst en werk. Dit gaat om 
gedeeltelijk of geheel beslag op het eerst ontvangen leefloon. In een daaropvolgend stadium blijven 
mensen afhankelijk en wordt hen de formele opbouwende integratie ontzegd.  
 
Er is nood aan bescherming tegen dergelijke praktijken voor nieuw aangekomen mensen.  

4.8. Versnippering van de ondersteuning 

Het bovenlokaal en het lokaal vreemdelingenbeleid kent een zeer versnipperd karakter. Private en 
openbare initiatieven vullen elkaar aan. Iedereen draagt zijn steentje bij naar eigen kunnen en 
volgens de haar toegekende bevoegdheden. 
Tegelijk erkennen we een grote diversiteit in het hulpaanbod  Dit gegeven is op zichzelf niet negatief, 
maar het schept veel verwarring (zeker ook voor mensen die uit oorlogssituaties komen).  

4.9. Wegvallen van een noodzakelijke en op vandaag       
overvraagde dienstverlening 

We begrijpen de houding van de huidige Vlaamse regering niet. We stellen vast dat de middelen die 
nu aan de Centra Algemeen Welzijnswerk worden toegekend in functie van de ondersteuning van 
erkende vluchtelingen tijdelijk zijn. Ze zijn ook beperkt tot woonbegeleiding. 
 
We willen de ruimte krijgen om medewerkers te vormen zodat ze zich niet enkel meer hoeven toe te 
spitsen op de nieuwkomer zelf.  De CAW-medewerker moet ook aandacht kunnen besteden aan bv. 
de spelers op de regionale huizenmarkt. 
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4.10. Nood aan een proactief beleid rond radicalisering 

Als mensen zich niet erkend voelen als individu verhoogt het risico op radicalisering. Zij moeten zich 
enerzijds erkend voelen in relatie tot hun eigen cultuur. Daarnaast zijn de juiste voorwaarden en 
ondersteuning nodig om zich te leren verhouden tot de (nieuwe) westerse cultuur. In tweede instantie 
zijn de juiste voorwaarden én ondersteuning nodig om zich te leren verhouden tot de nieuwe 
westerse cultuur. Waar nodig moeten we krachtig en daadwerkelijk kunnen optreden. Participatie en 
integratie van nieuwkomers is een groeiproces met uitzonderlijk veel potentieel. Dat stelt CAW 
Noord-West-Vlaanderen altijd voorop. 

4.11. Nood aan ondersteuning van oorlogstrauma's bij      
vluchtelingen 

Veel nieuwkomers dragen trauma's mee die ze voor of tijdens hun vluchttraject opgelopen zijn; Het 
gaat in veel gevallen om ernstige oorlogstrauma's na psychosociale uitbuiting, foltering, 
doodsbedreigingen. Op deze veelheid aan problemen moeten we als maatschappij een antwoord 
formuleren. Er moet vermeden worden dat trauma's leiden tot posttraumatische stress en zo zorgen 
voor een destructieve uitwerking hebben op onze samenleving. 
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Inleiding 
Het project erkende vluchtelingen (PEV) is een tijdelijk project bij CAW Noord‐West‐

Vlaanderen gefinancierd door de Vlaamse overheid met als doel erkende vluchtelingen te 

helpen bij hun zoektocht naar een eerste woning. De medewerkers hebben reeds 

verschillende benamingen gekregen of gehoord – ‘woningzoeker’, ‘woonbegeleider’, 

‘huizenjager’, maar het komt erop neer dat we onze cliënten niet enkel helpen een woning 

te vinden, maar hen ook begeleiden naar sociale activering toe. Daarom gebruiken we het 

begrip ‘woonbegeleider’. Omdat het project niet verder gefinancierd wordt, is deze toolbox 

tot stand gekomen – om de kennis, tips en ervaringen door te geven aan een nieuwe 

dienst/woonbegeleider/hulpverlener. Dat het niet verder gefinancierd zal worden, wil niet 

zeggen dat de problematiek reeds gestopt is, of dat de nood daar niet meer is. Onder 

‘signalen’, signaleren we de problemen op de huizenmarkt en onze bevindingen van wat de 

risico’s zijn, en maken we enkele beleidsaanbevelingen van onderuit, volgens onze kijk en 

ervaring. 

Ook hebben we binnen het project geprobeerd om cultuursensitiviteit als basishouding te 

introduceren. Het betreft de aandacht en alertheid, maar ook houding, kennis en methodes 

die de hulpverlener bezit en hanteert zodat de hulpverlening toegankelijk en kwalitatief is 

voor kwetsbare doelgroepen (zoals bv dak‐ en thuislozen, mensen in armoede, 

gedetineerden en ex‐gedetineerden en hun omgeving, vluchtelingen, mensen zonder 

papieren, transitmigranten …..). In een cultuursensitieve basishouding wordt ‘cultuur’ een 

relevante factor, zonder de wederzijdsheid in dit verhaal uit het oog te verliezen. Niet alleen 

de cultuur van de cliënt telt immers, maar de hulpverlener dient zich zeker ook bewust te 

worden van zijn/haar referentiekader om de hulpverlening te kunnen aanpassen aan een 

divers cliënteel. 

De bedoeling van het project is de cliënten te begeleiden en hen tegelijkertijd te empoweren 

door hen actief in te schakelen om samen op zoek te gaan naar een woning. We doen dit 

door duidelijk op voorhand met hen af te spreken wat onze rol is, wat hun rol is en de rol van 

hun netwerk.  

Cliënten worden steeds aangemoedigd hun eigen netwerk en de mensen in hun nabije 

omgeving aan te spreken om niet enkel afhankelijk te zijn van hun hulpverleners. Op lange 

termijn is het voordeliger voor hen als ze kunnen terugvallen op hun eigen netwerk. Door 

deze vermaatschappelijking van de zorg kan onze rol uiteindelijk overbodig worden.  

Deze praktische tips, gebaseerd op onze eigen ervaringen, zijn bedoeld voor een 

toekomstige hulpverlener die iemand moet helpen een woning te vinden. 
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1. Tips en trucs voor woonbegeleiders  

1.1  Duidelijke communicatie 

We beginnen met duidelijke communicatie want dit is uiterst belangrijk in onze 

werking om tot goede afspraken te komen. Hier volgen talrijke tips en concrete 

voorbeelden vanuit onze ervaring. 

 

 Praat langzaam en duidelijk. 

Let op : Luid spreken is niet hetzelfde als langzaam spreken want luid spreken 

kan soms gezien worden als boosheid. Let op je stemvolume, want sommige 

mensen zijn de Nederlandse taal nog aan het leren of zijn niet zo taalvaardig.  

 

 Gebruik pictogrammen of illustraties ter ondersteuning van jouw verbale 

uitleg  (zie Tools en methodieken 2.3. Aan de slag met pictogrammen) 

Bvb : Het proces van onze begeleiding in een diagram (zie bijlage onder tool) 

 

 Spreek niet in beeldspraak. Het is niet evident voor onze cliënten. Directieve 

boodschappen zijn aan te bevelen. – Bvb.  

Niet  Maar wel  

zie je het zitten om naar hier te komen om 
14 uur? 

Kan je naar het CAW komen om 2 uur in de 
namiddag? 

bevalt dit appartement jou?  Wil je in dit appartement wonen? 

ik hou je op de hoogte over de beslissing van 
de verhuurder 

ik zal je bellen om te zeggen wat de 
verhuurder zegt 

kan je een goede huisvader zijn?  kan je goed voor het huis zorgen? bvb/Als er 
iets kapot is, moet je dat aan de verhuurder 
laten weten. Als er iets niet proper is, moet 
je kuisen/poetsen. 

 

 Gebruik simpele woorden. Sommige woorden zijn meer internationaal of 

herkenbaar uit het Engels of het Frans. – Bvb. 

Niet  Maar wel 

papierwerk  Administratie 

verwittigen  Bellen/telefoneren/mailen/laten weten  

we gaan een appartement bezichtigen  we gaan een appartement bekijken/ we 



5 
 

gaan naar een appartement kijken 

je moet ook inspanning leveren/moeite 
doen 

Jij moet ook zoeken naar woning 

het is de bedoeling dat je terugbelt als,..  Je moet terugbellen als,. 

wat is jouw indruk van het appartement  Wat vind je van het appartement 

 

 Spreek niet te lang aan een stuk en maak niet te lange zinnen en zorg dat 

jouw tussenkomsten beperkt zijn. Pauzeer soms om te checken. Vraag aan 

de cliënt of hij/zij jou begrijpt en wat ze moeten doen. Soms knikken de 

mensen of ze zeggen ‘ja’ omdat het in sommige culturen beleefd is om te 

doen, maar niet omdat ze het echt begrijpen. Bvb/ Je maakt een afspraak 

met jouw cliënt op tijd en plaats. Jouw cliënt zegt de ganse tijd ‘ja’. Je kunt 

jouw cliënt dan vragen, ‘wanneer is de afspraak en waar?’ Als de cliënt het 

niet begrepen heeft, kan je hulpmiddelen gebruiken om jouw communicatie 

te visualiseren. Het kan handig zijn de notities over ‘interculturaliteit’ onder 

tools te lezen. Zo kan je veel misverstanden en frustraties voor zowel jezelf 

als de cliënt vermijden. Ook onder ‘anekdotes’ kun je een paar voorbeelden 

van mogelijke misverstanden door onduidelijke communicatie lezen.  

 

 Herhaal jouw vraag en zeg aan jouw cliënt niet beschaamd te zijn om vragen 

te stellen. Benadruk dat wij er zijn om hen te helpen, maar ze moeten ook 

mee‐ en samenwerken. 

 

 Oefenmogelijkheden zijn ook heel interessant om aan te raden aan jouw 

cliënt. Is er een praattafel/babbelbox/ABC‐kaffie, dan kun je ze ernaar 

doorverwijzen, want ze kunnen veel baat hebben bij het oefenen van de 

taal. 

 

 Soms heb je kwetsbare mensen voor je die zich moeilijk kunnen uitdrukken 

over hun eigen gevoelens. Voor deze doelgroep kun je de creatieve 

methodieken raadplegen. (zie Tools en methodieken 2.2. Creatieve 

methodieken) 

Tip 1: Indien jij en jouw team hulp nodig hebben bij duidelijke communicatie met 

anderstaligen dan biedt het Agentschap Integratie en Inburgering een vorming op maat. Een 

sessie voor een 15‐tal medewerkers kost 150 euro en je krijgt toepasbare tips. 

Tip 2: Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan 

bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek. Het 
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inzetten van deze taaloverbruggende instrumenten zijn aanvullend. In deze 

communicatiewaaier krijg je ondermeer tips over communiceren in duidelijke taal en een 

beslissingsmodel om het juiste instrument te kiezen. http://www.integratie‐

inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/communicatiewaaier‐

tools_in_dienstverlening_aan_anderstaligen‐november_2017.pdf  

 

 

1.2 Intakegesprek met een cliënt 

1.2.1. Voorbereiding op een intakegesprek en de cliënt contacteren 

 Ga altijd na welke moedertaal en tweede taal de cliënt spreekt. Bel de cliënt 

want telefonisch kan je uitmaken in welke taal je moet communiceren of 

welke ondersteuning je nodig hebt. Bvb : Als de cliënt niet voldoende 

Nederlands/Frans of Engels kan praten, schakel je een collega in die dezelfde 

taal kan spreken, of vraag je aan de cliënt om iemand mee te brengen die kan 

fungeren als tolk. Meestal brengen ze een kennis of vriend mee, wat goed is 

voor het gebruikmaken van het eigen netwerk en zelfredzaamheid. Om zeker 

te zijn dat de afspraak duidelijk is, sturen we ook een e‐mail naar de assistent 

van de cliënt in het OCMW. Op die manier is hij of zij ook op de hoogte van 

die afspraak, kan ze de cliënt eraan helpen herinneren en een tolk voorzien.  

 Betrek de assistent van het OCMW of een hulpverlener uit het netwerk van de 

cliënt (dat kan evengoed een buddy of voogd zijn) zoveel mogelijk. Zo is de 

hulpverlener niet enkel op de hoogte van de situatie van haar/zijn cliënt, 

maar het is ook handig indien er afspraken onderling gemaakt moeten 

worden, zoals voor de huurwaarborg, of overdracht van de ene school naar 

de andere. Soms zijn er diensten waarop we een beroep kunnen doen via het 

OCMW, zoals een verhuisdienst of materiële hulp. Hier kan je het belang van 

een goede samenwerking met andere partners nog meer in de verf zetten 

zoals OCMW, andere diensten die helpen zoeken naar een woning zoals SVK, 

Huizen van Vrede, Sociale huisvestingsmaatschappij, dienst Wonen van Stad 

Oostende…. Het is belangrijk om te weten wie nog meer met je cliënt bezig is 

en af te stemmen en af te spreken wie wat doet zodat je de krachten kan 

bundelen en taken kan verdelen. 

 Vraag aan de cliënt om zoveel mogelijk te vertellen over zichzelf. Deze info 

kan belangrijk en nuttig zijn voor verhuurders of eigenaars die meer willen 

weten over de kandidaat‐huurder. Hier zijn enkele voorbeelden : 
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o Ben je getrouwd en heb je kinderen? Komen ze naar hier? 

o Wat heb je in jouw thuisland gedaan? Wat was jouw beroep daar? 

o Wat wil je hier worden/doen? Welke job wil je hier later doen? 

o Wat doe je graag in jouw vrije tijd? (dit ook om te polsen welke 

gepaste activiteiten aan te raden zijn voor sociale activering) 

o Welke andere talen kan je spreken? 

o Kan je goed koken/poetsen? Heb je vroeger in jouw thuisland 

gepoetst? 

o Kan je fietsen of heb je een rijbewijs? 

o In welk niveau Nederlands zit je en waar volg je Nederlandse les, in de 

Open School of de Avondschool?  

o Kan je met de computer werken en heb je een e‐mailadres? 

o Kan je lezen of schrijven?  

o Heb je het inburgeringsprogramma al gevolgd? Was het interessant? 

Wat heb je daar geleerd? 

o Heb je vrienden die jou kunnen helpen met de auto om te verhuizen, 

of vrienden die goed Engels of Nederlands kunnen spreken om jou te 

helpen? 

o Heb je kinderen – vraag of ze extra hulp nodig hebben voor school en 

of ze speciale interesses hebben. 

Tip : Een intake‐leidraad of een soort standaardformulier voor elke medewerker is handig, zo 

vergeet je de belangrijke vragen niet te stellen. Niet alle voorbeeldvragen zijn even 

belangrijk voor iedereen, maar sommige vragen zijn heel bruikbaar om een profiel te maken 

van jouw cliënt. Hoe meer positieve achtergrondinformatie over jouw cliënt je kan geven 

aan de verhuurder, hoe meer vertrouwen de verhuurder kan hebben.  

1.3 Afspraken –wie doet wat? 

Je spreekt altijd duidelijk in het begin af dat je samen met de cliënt naar een woning 

zal zoeken. Ze moeten zelfs actief gaan zoeken naar advertenties van woningen en de 

telefoonnummers van privé‐eigenaars noteren en aan je bezorgen. Je toont best een 

voorbeeld van hoe zo’n advertentie eruitziet, zodat er een onderscheid kan gemaakt 

worden met een reclame van een immokantoor. (zie tools en methodieken 2.1.3. 

Nuttige borden) 
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Afspraken met de cliënt voor een intakegesprek. Wie doet wat? –  

Rol van woonbegeleider  Rol van cliënt 

Bellen naar verhuurders voor afspraak  Zoek telefoonnummers en stuur ze naar 
de begeleider  

Afspraak regelen voor iedereen 
(makelaar en cliënt) 

Snel reageren en zich beschikbaar maken 
voor de afspraak 

De cliënt voorbereiden op afspraak om 
een goede indruk te maken 

De cliënt moet gepaste kledij aandoen 
en er presentabel uitzien 

Helpen met contract, OCMW‐aanvraag, 
huursubsidie/installatiepremie/verzeke
ring/elektriciteitsovername 

De cliënt moet de nodige papieren 
meebrengen (identiteitskaart, bankkaart, 
huurcontract) 

Helpen met integratie van de cliënt in 
de gemeente (sociale activering) 

De cliënt gaat zelf naar het 
gemeentehuis om zich te domiciliëren. 
Cliënt doet ook zijn/haar best om onze 
adviezen rond doorverwijzing te volgen.  

Opvolging met de verhuurder bij vragen 
of problemen met de huurder  

De cliënt moet zorgen dat hij de plichten 
als huurder naleeft. (met hulp van 
pictogrammen, i.e. over afvalsortering en 
schoonmaakproducten) (zie Tools en 
methodieken 2.3. Aan de slag met 
pictogrammen) 

Allerlei : Nuttige adressen en contacten 
geven – zoals kringloopwinkel, 
Avondschool in de omgeving 

Terugkoppelen naar woonbegeleider hoe 
het daar verloopt 

Hulp bij financiële begeleiding –
persoonlijk budgetbeheer leren (zie 
onder tool budget) 

Zuinig leven en eerst alle kosten betalen 

Eventueel: meld de rol van betrokken partners 

Is jouw cliënt een NBMJ en heeft een 
voogd? De voogd heeft ook de 
verantwoordelijkheid samen te gaan 
zoeken en eventueel met de NBMJ 
woningen te bezichtigen. De voogd is 
ook nodig om het huurcontract voor de 
NBMJ te ondertekenen. Communiceer 
goed op tijd, zodat het niet te lang 
duurt voor de voogd reageert, want 
anders loopt je tot risico dat je de 
potentiële woning verliest.  

Heeft jouw cliënt een assistent in 
zijn/haar LOI/OCMW/crisisopvang? Voor 
papieren mbt tot de cliënt, bekijk dit met 
de assistent. Is het niet haalbaar een 
woning op tijd te vinden? Vraag 
verlenging bij LOI. 
De assistent zal ook helpen met de 
huurwaarborg en het invullen van 
paperassen voor huursubsidie, 
installatiepremie en leefloonaanvraag. 

Als de cliënt nog geen 
inburgeringcursus gevolgd heeft, 
verwijst de cliënt door naar het 
Agentschap Integratie en Inburgering 
voor een afspraak.  

Heeft de cliënt nood aan psychologische 
hulp? Verwijs hun hulpverlener door 
naar Solentra om deze cliënten aan te 
melden. Dit moet zo snel mogelijk 
gebeuren, gezien de lange wachtlijst. 

Wil de cliënt in de regio  Bel direct naar het nieuwe OCMW van de 
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Rol van woonbegeleider  Rol van cliënt 

Brugge/Blankenberge wonen, verwijs 
door naar Huizen van Vrede.  

cliënt bij de ondertekening van het 
huurcontract, want de datum van de 
comitévergadering is belangrijk. 

 

Tip/aanbeveling: Het is een goed idee om een soort “wooncultuur in Vlaanderen” als 

vorming aan onze cliënten in hun moedertaal te geven. Zo leren ze om als ‘goede huisvader’ 

te leven in hun nieuwe woning.  

Het opstarten van een infopunt voor verhuurders/eigenaars waar zij met hun vragen en 

problemen bij de verhuur aan kwetsbare doelgroepen terecht kunnen, kan het netwerk van 

sociale eigenaars verbreden. 

 

1.4 Zoektocht naar woningen 
De cliënt op pad sturen 

 Er wordt best voorgesteld aan de cliënt om zelf op pad te gaan en 

aanhangborden of reclames op de vensters te fotograferen of te noteren en 

naar de woonbegeleider via sociale media of sms door te sturen. De 

woonbegeleider kan dan vlug in actie komen.  

Via verschillende kanalen zoeken naar woningen 

 Zoek in de wekelijkse krant, ‘de Tips’ Brugge en Oostende 

 Zoek online op Facebook via ‘te huur (particulier) regio Oostende’ 

 Zoek op immoweb of zimmoweb of tweedehands.be 

 Maak een Facebookprofiel zoals ‘Johan woningzoeker’ 

Eigen netwerk 

 Vraag na bij collega’s, vrienden, kennissen of derden die mensen kennen die 

geneigd zijn om te verhuren aan kwetsbare mensen.  

Via andere organisaties/partners  

 Huizen van Vrede (zijn specifiek gericht op vluchtelingen en stelt geen 

voorwaarden, maar werken gestaag voort door veel vragen) Contactpersoon 
daar is Frank Vangaever. (f.vangaever@gmail.com) voor woningen in de regio 

Brugge tot Blankenberge.  
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 Organisaties die reeds woningen en begeleiding aanbieden aan mensen met 

een beperking en ouderen (die waar thuislozen als doelgroep in hun werking 

opgenomen is) 

 De dienst Wonen van de stad of woonwinkels in de regio 

 SVK’s  

 Overweeg ook alternatieve huisvestingspistes zoals het project van ' tijdelijke 

bezetting van woning' uitgewerkt door Samenlevingsopbouw, CAW en 

Oostendse haard in Oostende en Brugge 

Tip: Ter plaatse gaan! 

Soms mail of bel je naar immokantoren maar je krijgt geen reactie. Wil je snel een antwoord 

krijgen, dan kan je best gewoon naar de immokantoren tijdens hun openingsuren gaan. Zo 

maak je direct een face‐to‐face contact met hen, en kan snel met hen afstemmen welke 

(betaalbare) gepaste woningen er zijn voor jouw cliënten.  

 

1.5.1.Afspraak met de eigenaar/immokantoor maken 

Wat je telefonisch zegt om een afspraak vast te leggen, is essentieel en bepalend 

of de cliënt een kans kan krijgen.  

 Bel naar de verantwoordelijke voor de verhuur. Zoek eerst op het Internet wie 

deze persoon is, en bij telefonisch contact, vraag onmiddellijk aan hem/haar 

om zo snel mogelijk een face‐to‐face contact te regelen. Breng dan een goed 

voorbereide cliënt mee. 

 Vraag naar de beschikbaarheid van de woning, vanaf wanneer, en zeg dat je 

iemand hebt die je kent die de huur maandelijks op tijd kan betalen. Maak dat 

er al een paar data vrij zijn om direct een afspraak te kunnen maken.  

 Indien de eigenaar/makelaar niet met mensen van het OCMW en/of mensen 

met migratieachtergrond wil samenwerken, luister eerst naar hun 

verzuchtingen zonder te onderbreken of te argumenteren. Geef toe dat het 

soms moeilijk kan verlopen met huurders, maar dat niet alle OCMW’ers of 

mensen met migratieachtergrond slechte huisvaders zijn. Wat je kunt zeggen 

is dat iemand die een positieve erkenning krijgt zijn/haar best zal doen om 

problemen te vermijden, want ze zijn meestal zeer dankbaar hun papieren te 

krijgen. Deze mensen zullen alles doen om te zorgen dat ze nooit in 

problemen komen waardoor hun papieren of erkenning mogelijks in het 

gedrang gebracht kunnen komen.  
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1.5.2.Afspraak met de cliënt maken voor bezichtiging appartement 

 Goede indruk maken – de cliënt expliciet adviseren om gepaste/propere kledij 

aan te doen (bvb. geen jogging/short maar bvb. propere jeans, hemd of trui). 

Dit geeft een indruk aan de eigenaar/immokantoor dat de cliënt net, ordelijk 

en betrouwbaar is. Laat de cliënt Nederlands praten met de 

makelaar/eigenaar. Spreek met de cliënt op voorhand af om interesse te 

tonen tijdens de bezichtiging– zoals glimlachen, en heel goed rondkijken in 

het appartement, en zeggen dat hij/zij het appartement echt wil hebben. 

 Op tijd komen – de cliënt adviseren om op tijd of iets vroeger af te komen 

voor de afspraak. 

 Herinnering naar de cliënt sturen een dag voor de afspraak via sms of e‐mail 

met het adres – de cliënt zoekt meestal het adres op gps of op een stadsplan. 

Telefonisch kan een adres moeilijk verstaanbaar zijn voor een cliënt die het 

adres niet kan spellen in gps.  

Tip: Maak duidelijk aan jouw cliënt dat de 1ste woning niet de perfecte woning kan zijn, 

maar wel een oplossing biedt voor hun huisvestingsprobleem. Ze kunnen altijd in de 

toekomst hun woonsituatie verbeteren.  

1.6. Onderhandelen met verhuurder/makelaar  

Je moet na de afspraak/huisbezichtiging proberen om de deal op de meest 

overtuigende manier zo snel mogelijk af te sluiten. Want heel veel woningen zijn 

op korte termijn verhuurd. Spreek uit wat het belang is van het 

immokantoor/eigenaar om aan jouw cliënt te verhuren door alle voordelen voor 

hen op te sommen. Je voordeel/ troef is dat je met de cliënt samen de woning 

gaat bezichtigen. Je helpt de kandidaat‐huurder met het stellen van de 

belangrijke vragen aan de eigenaar/immokantoor en werkt aan het maken van 

een goede indruk op de makelaar/eigenaar.  

 

Er zijn ook concrete tips beschikbaar over hoe je het best kan onderhandelen. 

Deze worden aangeboden als een van de tools. ( zie Tools en methodieken 2.5.) 

 

 Wat zijn de belangen van een eigenaar/immokantoor? Wat willen ze horen? 
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 Dat de cliënt als een goede huisvader de woning verzorgt. Zeg dat de 

cliënt zorgzaam en netjes is en de woning goed zal onderhouden. Zeg 

ook dat het je taak is om de cliënt te informeren en te sensibiliseren 

over hun plichten als huurder.  

 Dat het maandelijkse huurgeld op tijd betaald wordt. Bespreek de 

mogelijkheid dat het OCMW de betalingen maandelijks via 

domiciliëring kan doen waardoor het huurgeld elke maand op tijd op 

de rekening van de eigenaar zal staan.  

 Wat de rol is van een woonbegeleider, en waarom het interessant is met een 

woonbegeleider samen te werken. Licht  toe wat  je voor de cliënten kunnen 

overnemen van administratie.  

 Overlopen wat op het contract staat – zeg dat je de cliënt erop kan wijzen 

wat de belangrijke clausules zijn. 

 Helpen met regelen van huurwaarborg via het OCMW. Desnoods ga je 

met de cliënt samen naar de bank om een geblokkeerde bankrekening te 

helpen openen. 

 Helpen met aansluiten van de verplichte brandverzekering bij de bank. 

 Helpen met plaatsbeschrijving  

 Als de afspraak gemaakt is met de verhuurder‐eigenaar zelf, kan de 

ondertekening van het contract rechtstreeks geregeld worden.  

Het is heel interessant om bij huisbezichtiging meteen de mogelijkheid te 

hebben om het huurcontract te ondertekenen omdat dit efficiënt en 

tijdbesparend is.  

 Na de huisbezichtiging/afspraak, is het aangewezen om een korte mail te 

sturen naar de eigenaar of makelaar om hen te bedanken voor de rondleiding 

en nog een korte toelichting te geven over onze cliënt. Zo hebben ze je 

contactgegevens als ze een beslissing genomen hebben.  

 

Wat is een aanvaardbare huurprijs + syndickosten voor een leefloontrekker? 

Een algemene ‘regel’ van de immowereld is dat een huurprijs maximum 1/3 

van jouw inkomen bedraagt. Als de huur 400 € bedraagt, dient je maandelijks 

inkomen minstens 1200 € te bedragen.  
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Als het kan, probeer te mikken op een huurprijs tussen 350 en 450 € per 

maand, en met syndickosten van maximaal 50 € per maand. Soms zijn er ook 

kosten voor de plaatsbeschrijving. Het varieert van de ene verhuurder of 

makelaar tot de andere, afhankelijk van hoe uitgebreid de inventarisatie is. 

(soms wordt deze som betaald met de installatiepremie). Soms kan je een 

simpele plaatsbeschrijving samen met de verhuurder samenstellen door 

foto’s te nemen en op papier te inventariseren wat werkt en wat niet werkt. 

Zo kan je proberen te besparen op kosten voor de plaatsbeschrijving. In geval 

van twijfel, kan je de huurdersbond hierover contacteren. 

Studio/Appartement met 1 
slaapkamer  

Max 500 € (met syndic of gemeenschappelijke 
kosten) 
Elektriciteit en verwarming nog apart 
Studio is meestal voor een alleenstaande 
1‐slaapkamer voor een alleenstaande persoon 
of een koppel 

Appartement met 2 
slaapkamers 

Max 600 € (met syndic of gemeenschappelijke 
kosten) Elektriciteit en verwarming nog apart 
Voor een gezin met 1 of 2 kinderen 

Appartement met 3 
slaapkamers 

Max rond 650/700 € –voor grote gezinnen 

 

 Niet onbelangrijk en nuttig om te weten is hoeveel iemand krijgt als leefloon (op 

maandelijkse basis) als alleenstaande of samenwonende.  

 

 Naast het leefloon zal hij ook recht hebben op het sociaal tarief voor water, gas en 

elektriciteit (= gunstig tarief om te helpen met het betalen van de rekeningen) en soms 
op maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie.   
 

 

 

  Alleenstaande  Samenwonend 
zonder gezinslast 

Samenwonend 
met gezinslast 

Leefloon1  892,70  595,13  1.190,27 

Huursubsidie2(als 
de woning 
voldoet aan de 
voorwaarden) 

1/3 van de huurprijs van uw woning tot maximaal 125,57 
per maand of 138,12, afhankelijk waar de woning is, en 
extra  20,93 of 23,46 (21,33 euro vanaf 2018) extra 
per persoon ten laste. 

                                                            
1 Leefloon op toestand 01/09/2017 ‐ https://www.mi‐is.be/nl/equivalent‐leefloon  
2 Hoeveel bedraagt de Vlaamse huursubsidie? ‐ https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoeveel‐bedraagt‐
de‐vlaamse‐huursubsidie  
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Installatiepremie  Bovenop  de  huursubsidie  krijgt  u  bij  uw  verhuis  ook 
eenmalig een installatiepremie. Die bedraagt driemaal uw 
maandelijkse huursubsidie.  

Hoeveel per 
maand om te 
overleven 
(gebaseerd op 
simulaties) 

 Stel dat een alleenstaande in een studio van 500 € per 
maand  in Oostende verblijft, dan krijgt hij elke maand 
892,70  +  138,12  =  1030,82  –  500  =  530,82  €  om  te 
overleven per maand 

 Een samenwonend koppel woont  in een appartement 
met  1  slaapkamer  voor  600  €  per maand,  krijgt  elke 
maand = 595,13 + 595,13 + 138,12 + 23,46 = 1351,84 ‐
600=  751,84  (375,92  €  per  persoon  om  te  overleven 
per maand 

 Een gezin met 2 kinderen woont  in een appartement 
met 2  slaapkamers voor 650 € per maand, krijgt elke 
maand = 1190,17 + 138, 12 + 23,46 +23,46 + 23,46 = 
1399,2 voor gans gezin om te overleven per maand  

 

Tip 1: Persoonlijk contact loont want in de immosector is vertrouwen zeer 

belangrijk. Bij een positieve ervaring, kan je meestal opnieuw bij dezelfde 

makelaar terecht. Dit persoonlijke contact moet goed gekoesterd worden. 

Tip 2: Verzamel een netwerk van vertrouwelingen in de immosector om cliënten 

makkelijker te helpen.  

Tip 3: Snel beslissen en reageren is de boodschap. Betaalbare woningen zijn 

schaars want vraag/aanbod is heel onevenwichtig. Verhuurders wachten niet, het 

leven is voor de rappe. Waar mogelijk, tref al bij de bezichtiging van het 

appartement een regeling om het contract te ondertekenen.  

Tip 4: Flexibiliteit is ook een troef. Indien je over een auto beschikt, is het handig 

om met de auto samen met de cliënt naar een woning te gaan kijken.  

Tip 5: Bij de tekortkomingen aan een woning, kan er ook een onderlinge regeling 

getroffen worden. Bvb. Als de cliënt zelf kleine herstellingen of schilderwerken 

kan doen, is het interessant dit voor te stellen aan de verhuurder in ruil voor een 

(tijdelijke) vermindering van het huurgeld. 

 

1.5.1. Woning gevonden, wat nu? 

 De woning is gevonden, nu moeten de afspraken nageleefd worden.  

a) Je contacteert zo snel mogelijk het nieuwe OCMW van de cliënt om een 

afspraak te regelen voor de aanvraag van leefloon, huursubsidie en 
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installatiepremie in te dienen, samen met de cliënt. Dit is niet nodig indien 

de nieuwe woning ook in dezelfde gemeente is. 

b) Je gaat samen naar de bank (indien nodig, en niet geregeld door het 

OCMW) om de brandverzekering te regelen 

c) Je contacteert ook de eigenaar om de plaatsbeschrijving samen op te 

stellen 

d) Je geeft tips aan de leefloontrekker over wat er in de nieuwe gemeente te 

doen is naargelang hun interesses. Je toont hen ook de weg ernaartoe, of 

indien je de verantwoordelijke van de verenigingen kent, kan je 

rechtstreeks verbinden met de persoon van de 

buddywerking/praattafels/sportvereniging/vrouwengroep  

TIP: Wil je een praattafel of buddywerking opzoeken voor jouw cliënt als deel van sociale 

activering kan je dat hier vinden ‐ http://nederlandsoefenen.be/west‐vlaanderen/ en op ons 

overzichtsdocument (zie bijlage 6 onder tools) 

 

1.6. De rol van een interculturele medewerker in CAW 

De resultaatsgebieden van een interculturele medewerker zijn de volgende: 

 De drempel verlagen voor mensen met een migratieachtergrond 

 Brugfiguur zijn tussen de cliënt en het CAW in functie van het winnen van 
vertrouwen en mensen toeleiden naar de meest gepaste hulp‐ en dienstverlening 

 Ondersteunen van CAW‐medewerkers in het eigen maken van het 
diversiteitsdenken 

 Verhogen van de interculturele competenties bij medewerkers van het CAW  

 De noden en behoeften van mensen met een migratieachtergrond (erkende 
vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren, migranten) bespreekbaar 
maken binnen het CAW 
 

Een interculturele medewerker is iemand die de brug kan maken tussen 

verschillende culturen en de Vlaamse cultuur. Vaak is het iemand die zelf een 

migratieachtergrond heeft en die een veelgesproken vreemde taal kan spreken, 

zoals Arabisch of Afghaanse talen en Russisch. (zie bijlage 7) 

 

Vaak kan een misverstand of foute communicatie voorkomen worden door in 

dezelfde contacttaal te spreken. Bvb/Indien er een cliënt is die weinig Engels 

spreekt, maar zeer goed Arabisch, is het aangewezen de hulp van de 
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Arabischtalige interculturele medewerker of een sociale tolk in te schakelen. 

Soms zijn culturele verschillen onbekend voor de hulpverlener, maar bekend voor 

de interculturele medewerker die een misverstand kan verklaren en overbruggen 

door aan beide partijen uit te leggen hoe het is in België en ginder. Door de hulp 

of tips van de interculturele medewerker vroeg in te schakelen, kan je preventief 

werken en vlotter met jouw cliënt omgaan. 

 

Het kan helpen dat de interculturele medewerker zijn/haar eigen ervaring met 

een vroegere woningzoektocht deelt met jouw cliënt, om te helpen relativeren 

hoe moeizaam het is om een betaalbare woning te vinden, waardoor er echt 

geen ruimte is voor kieskeurigheid of luxe. Bvb/ niet in Bredene willen wonen 

gewoon omdat hij/zij enkel in Oostende wil wonen, of een huis met een te kleine 

keuken. Je kunt aan jouw cliënt zeggen dat de eerste woning bescheiden mag 

zijn, zolang ze bewoonbaar is, want het is niet voor altijd. Het contract is voor een 

jaar. En daarna, kan de situatie altijd verbeteren, hij/zij kent de taal en de weg 

beter, dan kan hij/zij later misschien een betere woning vinden. In het begin is 

het altijd moeilijk voor iedereen want veel verhuurders willen niet verhuren aan 

leefloontrekkers. 

Tip: Inschakelen van een sociale tolk kan via het Agentschap Integratie en Inburgering, via 

telefoon, webcam of ter plaatse. Vraag een tolk aan via 02/ 208 06 11, voor informatie via 

STVtelefoontolken@ integratie‐inburgering.be en via dit online formulier om te reserveren.  

 

1.7. Nazorg op maat  

1.7.1. Wooncultuur in Vlaanderen 

Het is voor een vluchteling of kwetsbare persoon niet altijd evident hoe ze de woning 

goed kan onderhouden. Als woonbegeleider kan je bij het ondertekenen van het 

huurcontract in de woning al tonen/adviseren welke producten ze kunnen gebruiken 

om te poetsen. We kunnen aanraden wekelijks te poetsen zodat het netjes blijft. 

 

Als er iets kapot gaat, moet de cliënt dit zo snel mogelijk melden aan de verhuurder.  

Afvalsortering leren kan je aan de hand van pictogrammen (zie Tools en methodieken 

2.3. Aan de slag met pictogrammen). Een afvalkalender kan je cliënt verkrijgen in het 

gemeentehuis. Je kan deze kalender kort toelichten. Als de afvalsortering niet correct 

wordt gedaan, kan de cliënt een boete krijgen. 
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1.7.2. Sociale activering 

Bij het  intakegesprek heb  je zoveel mogelijk  informatie over de cliënt  ingezameld en 

geregistreerd. De achtergrondinformatie over de cliënt, zoals hun hobby of interesses, 

kunnen bepalend zijn om hen gericht te adviseren of voor  te stellen waar ze  in een 

gemeente  terecht  kunnen  voor  welke  activiteit.  In  elke  gemeente  is  het  aanbod 

anders. Bij de ene gemeente bestaan er verschillende initiatieven zoals buddywerking 

en praattafels, bij de andere gemeente is er helemaal niks of kan men deelnemen aan 

een  regulier aanbod van de gemeente,  in het  cultuurcentrum, de bibliotheek of de 

sportzaal.  Als  je  niet  weet  welke  initiatieven  er  allemaal  zijn,  vraag  je  aan  de 

toekomstige  OCMW‐assistent  van  de  cliënt  in  haar/zijn  gemeente  om  hem/haar 

gericht  te  helpen.  Soms  bestaat  er  een  soort  participatiekaart  of  vrijetijdspas 

uitgegeven door een OCMW of stadsdienst. Die kan  je enkel verkrijgen via bepaalde 

instanties, maar  laat  aan  jouw  cliënt weten  dat  het  in  zijn/haar  nieuwe  gemeente 

bestaat dat hij of zij via hun OCMW kan aanvragen. 

 

Cliënt met kinderen? 

Als de cliënt kinderen heeft, kan  je hen aanraden om bij hun OCMW te vragen of er 

een opvoedingsondersteuningsdienst  is  in hun gemeente, zoals de Katrol‐werking of 

een Huis van het Kind. Bvb/ In Oostende bestaat er een Inloopteam, waar ouders hun 

kinderspullen kunnen ruilen en netwerken met andere ouders. In De Haan bestaat er 

een ontmoetingshuis waar ouders elke woensdagnamiddag met hun kinderen kunnen 

koken of knutselen.  

 

 

1.7.3. Andere mogelijke hulp – ‘zorg op maat’ 

Iedere kwetsbare cliënt is anders. De ene heeft meer hulp en begeleiding nodig, de 

andere minder. Naar de toekomst toe is het wenselijk dat de hulpverlening vanuit 

vraaggestuurde zorg vertrekt en niet aanbodsgericht. Het hangt ook af van de situatie 

en omstandigheid van een cliënt, dus soms kan er van de begeleider verwacht 

worden om heldere informatie te geven of outreachend te werken.  

Enkele voorbeelden: 
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a) Samen met een taalarme cliënt naar het OCMW gaan om te helpen met de 

aanvraag voor huurwaarborg, eerste maand huurgeld, leefloon, huursubsidie, 

installatiepremie en kinderopvang waar dat van toepassing is. 

b) Naar de huurdersbond gaan met de cliënt om te informeren naar zijn/haar 

rechten als huurder.  

c) Samen naar het Vlaams Woningsfonds gaan om te informeren naar de procedure 

voor een sociale lening behoort ook tot de opties voor gezinnen met ruimer 

uitkering/inkomen.  

d) De cliënt informeren over de leefcultuur hier.  

e) Adviseer de cliënt ook dat het niet nodig is dat er verwarming is in de slaapkamer 

(vooral voor cliënten van warme landen waar er geen winter is). Het is een norm 

dat mensen hier zonder verwarming in de winter slapen, want het is gezonder en 

goedkoper. Ze kunnen een warmwaterkruik kopen, of een dikke trui thuis 

aandoen als ze koud hebben, of slapen met een extra deken.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Tools en methodieken 

2.1.  Werken met visuele ondersteuning 

        2.1.1. Werkproces in beeld 

 

        2.1.2. Uitleg aan cliënt omtrent aanbod 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  

2.3.  

 

     2.1.3. Nuttige borden 

Welke borden zijn nuttig voor woonbegeleiders (om aan de cliënt te tonen): 

 
Foto van een privé‐verhuurder, niet via 
immokantoor. We kunnen het 
herkennen door dit voorbeeld boven.  

 
En niet een foto van een immokantoor 
bord. Maar als het met de foto van een 
immokantoor is, dan moet de 
straatnaam, huisnummer en naam van 
de stad gegeven worden, want het 
immokantoor vraagt altijd over welke 
woning het gaat. 

 

            

                     2.1.4. Externe relevante bron voor cliënten – Tips bij zoektocht naar woning ‐ 

https://www.ocmw‐brugge.be/handleiding‐zoeken‐naar‐een‐woningpdf  

 

Erkenning gekregen? 
(2 maanden om (met 

mogelijkheid tot verlenging) 

tijd om woning te vinden.) 

Aanmelding door 

LOI (we verdelen het 
dossier in ons team, meestal 

volgens taalkennis ) 

Intakegesprek met 

cliënt (gegevens noteren 
en begin zoektocht, rekening 

houdend met hun situatie) 

Zoektocht naar 

woning begint 

Woning gevonden?  
Check of het huurgeld/maandelijkse 

kosten betaalbaar zijn. Onderhandel of 

aanvaard of zoek iets anders 

Cliënt naar nieuw OCMW met 

huurcontract, identiteitskaart 

en bankkaart (aanvraag leefloon, 
huursubsidie en installatiepremie) 

We geven tips aan cliënt wat in 

nieuwe gemeente te doen is of 

contacten leggen voor hen 
(buddywerking of kringloopwinkel) 

Cliënt laat zich 

domiciliëren in 

het gemeentehuis 

Helpen met het huurcontract, 

huurwaarborg, brandverzekering, 

plaatsbeschrijving 
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2.2. Creatieve methodieken 

Soms heb je een kwetsbare cliënt/hulpvrager voor jou –een minderjarige, puber, iemand 

met een mentale beperking, of gewoonweg iemand die moeilijk over gevoelens of zichzelf 

kan praten. Niet iedereen kan zich even goed uitdrukken. In dit geval zou je de creatieve 

methodieken kunnen gebruiken, die de cultuurverschillen overstijgen. We gebruiken 

hierbij niet‐verbale, maar beeldende, doe‐gerichte methodieken met hulpmiddelen zoals 

beelden, voorwerpen, spelletjes, kaarten, symbolen en metaforen om het ijs te breken 

met onze kwetsbare cliënt. Een cliënt kan zich makkelijker in zijn/haar gevoelens 

verplaatsen en vertellen door dit aan de hand van deze hulpmiddelen te doen, te ervaren, 

te voelen en te reflecteren. Indien je geen ondersteuningsmiddelen bij hebt, kan je ook 

aan de hand van vragen aan de slag gaan: 

 Maak een top drie van thema's in je leven die goed gaan en kijk hoe je die kan 
versterken 

 Maak een top drie van thema's waar het moeizaam gaat 

 Zijn er momenten geweest in je leven dat het minder moeizaam ging  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Aan de slag met Pictogrammen ' In een huis wonen' 

 
 

J E  AFVAL  VERWERKEN  

 

Afval moet je sorteren 
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Pas op voor geurhinder 

Gebruik een vuilbak tegen de geur 

 

 

 

 afval doe je in de afvalzak van de stad waar  je woont. 

wekelijks op …………… kan je de zak op de  stoep zetten 

Niet in de gang zetten  

 

 

 

karton verzamelen en buiten zetten op .. 

 

 

 

Plastiek flessen,  melkdozen 

en Blikken  dozen doe je in de blauwe 

zak 

Die zet je buiten op…………………….. 

 

Glas breng je naar de glascontainer 
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GELDZAKEN  

 

Dit kost extra geld 
 

 

Verlichting enkel laten branden als het nodig is  

 

 

 

 

Verwarming uitzetten als je het raam openzet 

 

 

spaarzaam met water 

 

 

 

 

douchen = 3 minuten 
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JE  HUIS  ONDERHOUDEN  

Poetsen 
 

 

Regelmatig poetsen 

 

 

Neerzitten op het toilet 

 

 

Oppassen met vuur 
 

Pas op met vuur 

 

 

 

 

 

 

NUTTIGE  ADRESSEN  

 

Moskee 
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Kerk 

 

 

 

 

Dokter 

 

 

Ziekenhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Budgetplan voor cliënten 
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2.5.  Onderhandelen met makelaars en eigenaars  

TED‐talk Adam Galinsky: ‘how to speak up for yourself’ 

In onderhandelingen gebeurt het soms dat we niet opkomen voor onze cliënt zijn belang 

wanneer we dat net wel zouden moeten doen. Door op dat moment geen initiatief te nemen, 

verliezen we mogelijke kansen. 

Vb: een verhuurder wijst onze vraag af en wij als begeleider hebben (na het tiende gesprek) niet 

meer het doorzettingsvermogen of de assertiviteit om toch te proberen hem op andere ideeën te 

brengen. 

Op andere momenten gaan we dan weer te ver in ons opportunisme en kunnen we te 

overheersend overkomen. We willen te veel overtuigen. Door de wijze waarop we 

communiceren, stellen we ons te krachtig op en verliezen we daardoor deze specifieke 

verhuurder.  

Dilemma: wanneer kom je duidelijk op voor je cliënt? Wanneer probeer je te gaan voor winst? 

Wanneer hou je jezelf in? 

 

“Marge van acceptabel gedrag” 

We hebben elk in verschillende situaties een bepaalde marge van acceptabel gedrag.  

 

 

Soms zijn we te sterk en pushen we teveel, bieden we bijvoorbeeld te laag op een 

tweedehandse aankoop waardoor de verkoper het laat afweten. Soms zijn we te zwak en 

hadden we eigenlijk voor een veel lagere prijs datzelfde product kunnen kopen. We hebben ons 

te zwak opgesteld en niet genoeg afgeboden. 

Als we binnen onze bepaalde marge van acceptabel gedrag blijven, worden we beloond.  

Als we echter te ver langs één van de kanten ‘doorschieten’ verliezen we door afgewezen te 

worden (te sterk), of door niet te worden gezien (te zwak)… 
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Wat bepaalt je marge? 

Wat is nu je marge in verschillende situaties? Deze marge is veranderbaar en dynamisch. 

Wat bepaalt je marge?  

Je macht: de mate waarin je over macht beschikt in een gegeven context, in een gegeven 

situatie. 

 

Als je bijvoorbeeld veel alternatieven hebt, wordt je macht groter ten opzichte van de 

onderhandelingspartner. Vb: verhuurders hebben soms wel meer dan tien kandidaten waar uit 

ze kunnen kiezen. De verhuurder heeft veel alternatieven. 

Ook je plaats in de hiërarchie bepaalt je macht: ben je de nieuwste werknemer in een team en 

moet je daar nog je plek veroveren? In dat geval zal op je nieuwe werkplek je macht lager zijn en 

je ‘marge’ kleiner. 

Bij veel macht heb je een brede marge waarbinnen je gedrag kan stellen. Je hebt een ruim 

speelveld. Je kunt je meer permitteren om te overtuigen, om argumenten aan te reiken, om een 

lagere prijs te verkrijgen, zonder het gevaar te lopen afgewezen te worden. Je kan je ook 

‘terugtrekken’ zonder dat je daarmee het gevaar loopt vergeten te worden. 

De machteloze dubbele binding  

Bij een kleine marge kom je in de ‘machteloze dubbele binding’: 
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Als je jezelf niet uitspreekt word je niet gezien, maar als je te snel/ te veel uitspreekt word je 

afgewezen en gestraft. 

Hoe kan je de marge van acceptabel gedrag groter maken? 

Door A. Jezelf als krachtig te zien & B. Krachtig gezien te worden door anderen. 

Als je jezelf als krachtig beleeft, verruim je zelf je marge (wat kan ik wel en niet zeggen tegen 

deze verhuurder) en gaat die verhuurder jou als krachtig ervaren. 

 

Op welke manieren kunnen we onze macht dan groter maken? 

1. Het ‘mama‐beer effect’ – pleiten voor anderen 

Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen in onderhandelingen minder hun kansen grijpen, 

minder voor zichzelf opkomen. Als zij echter onderhandelen voor iemand anders dan neigen ze 

om assertiever te zijn en zich sterker op te stellen. 

Dit is alvast rechtstreeks van toepassing op de onderhandelingen met verhuurders binnen ons 

project erkende vluchtelingen, gezien we steeds onderhandelen voor onze cliënten. 

2. ‘Perspective‐taking’, ‘perspectief‐nemen’:  naar de wereld kijken door de ogen van de ander. 

 het in staat zijn om de situatie vanuit een ander perspectief te zien. In dit geval vanuit het 

perspectief van de verhuurder. Hoe beter je kan jezelf inleven in het perspectief van de 

verhuurder en zijn voorkeuren en beslissingen, hoe beter je erop kan anticiperen. 

“Als ik jouw perspectief kan zien en zien wat jij echt wil, dan is er meer kans dat jij geeft wat ik 

wil.” 

Verhuurders hechten belang aan zorg voor het appartement, aan een vlotte betaling van de 

huur, communicatie met de huurder… 

Inleven in verhuurders hun bezorgdheden, in hun wensen en verlangens zal je marge aanzienlijk 

vergroten.  

Het laat ons toe om ambitieus en assertief te zijn maar toch aardig gevonden worden. 
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Perspectief nemen is één van de meest effectieve manieren om je macht te vergroten. 

 

3. Geef blijk van flexibiliteit.  

Geef verschillende opties 

Als je iemand een auto wil verkopen dan zal je als verkoper meer succes kennen als je 

verschillende opties voorstelt, verschillende scenario’s voorstelt: 

Optie A en optie B 

Onderzoek toont aan dat het aanbieden van verschillende opties weerstand doet zakken, 

defensiviteit vermindert. 

De verhuurder kan bijvoorbeeld kiezen uit familie A of familie B. De verhuurder kan bijvoorbeeld 

ook kiezen of hij maandelijks liever de huur rechtstreeks door de OCMW‐assistent betaald krijgt 

of liever de huurder rechtstreeks laat betalen… 

 

4. Win medestanders (door advies te vragen) 

Je kunt mensen die hoger in de hiërarchie staan als medestander winnen door advies te vragen. 

Het kan een krachtig effect hebben. Het werkt vleiend door ons nederig op te stellen.  

Het werkt zelfs indien je als ontvanger (degene die ‘bevleid’ wordt) op de hoogte bent van de 

mechanismen. Je wordt toch meer geëngageerd en je hebt de neiging om je meer in te zetten 

voor de adviesvrager zijn zaak. 

Zou het een idee zijn om een advies te vragen aan een Immo‐medewerker? 

 

5. Expertise tonen 

Expertise geeft ons geloofwaardigheid.  

Als we minder macht hebben in een situatie moeten we blijk geven van excellente expertise. 

Een goede kennis hebben van de sociaal‐administratieve‐jurdische situatie en mogelijkheden van 

onze cliënten komt als geloofwaardig over naar verhuurders toe. Vanuit ervaring spreken, kennis 

hebben van de huurwetgeving, kennis hebben van de financiële mogelijkheden (vb huursubsidie, 

de exacte bedragen leefloon en kinderbijslag,…) de manier van werken van het OCMW kunnen 

uitleggen… Het zijn allemaal aspecten van de expertise. 

Een belangrijke manier waarop we kunnen overkomen als een expert, is door te putten uit onze 

passie. Passioneel spreken heeft effect, het is non‐verbaal erg duidelijk voor de luisteraar, die 

zelf mee neigt te gaan in de passie. Het werkt zelfs als we bij aanvang overkomen als te zwak. 
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Tenslotte 

Als een situatie erom vraagt, wees een woeste ‘mama‐beer’ en een adviesvrager; heb de beste 

expertise en zoek sterke medestanders; neem het perspectief van de andere en doe dat op een 

passionele manier. 

Als je bovenstaande middelen gebruikt, kan je het speelveld waarin je onderhandelt aanzienlijk 

verruimen. 

 

2.6. Interculturaliteit en identiteit: basiskennis  
 

Intercultureel leren en identiteit 

Kort overzicht 

Werken met vluchtelingen en migranten betekent werken met mensen van andere culturele 

achtergrond. Maatschappelijk  werkers  dienen  zich  bewust  te  zijn  van  hun  eigen  culturele 

identiteit opdat ze de verschillen zouden kunnen overwinnen. In deze cursus beschouwden we 

verschillende modellen en kaders om groepsculturen  ‐ en vooral hun waarden en normen  ‐ 

beter te begrijpen. Omdat elke mens uniek is en zijn/haar eigen keuzes kan maken, namen we 

ook persoonlijke culturele identiteit onder de loep. Daarna gingen we dieper op zaken in zoals 

stereotypes, vooroordelen en discriminatie.  

Er  werd  gebruik  gemaakt  van  een  interactieve  en  ervaringsgerichte  aanpak  om  deze 

theoretische  modellen  te  bestuderen  tijdens  de  cursus  'Migratie  en  vluchtelingen'  in  de 

Howest, Brugge (25 tot 29 september 2017).  

Een groep mensen met migratieachtergrond van FMDO en CAW Oostende  (Vinous Abbas en 

Lili Chong) namen deel aan deze cursus. De cursus geeft een basis, doch bruikbaar theoretisch 

kader tot sociaal werk mee. 

 

PRIKALLE‐afspraken 

Voordat de cursus van start ging, werden enkele afspraken gemaakt: 

Privé  Elkaars persoonlijke ervaring en verhalen beschermen en respecteren 

Respect  Elkaar aanvaarden zoals we zijn 

Ik  Spreek voor jezelf en niet voor de ganse gemeenschap 

Keuze  Kom uit voor je eigen standpunt in het leven, want het is toegelaten om anders te zijn 

Actief  We moedigen een interactieve deelname aan 

Luister  Luister en sta open voor anderen 

Lach  Lach maar lach niemand uit 

Engels  Spreek in het Engels, onze gemeenschappelijke taal in de klas 
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Basisprincipes 

Hofstede ‐ Human Mental Programming  

Twee mensen uit een zelfde land kunnen een andere cultuur hebben omwille van hun verschillende 

achtergrond  en  opvoeding.  Indien  je  twee  mensen  uit  verschillende  landen  vergelijkt,  zijn  de 

verschillen mogelijks nog  groter. Maar, dit hoeft niet  altijd het  geval  te  zijn. We  zouden ook met 

elkaar kunnen verbinden omwille van bepaalde gemeenschappelijke waarden. 

 

 

 

Zo is er niet één cultuur (monocultuur) voor alle mensen uit Syrië omdat we mensen ontmoeten, en 

geen  culturen. We moeten  proberen  om  de  unieke  persoon  en  het  unieke  gedrag  te  begrijpen, 

eerder dan gewoon iemands cultuur.  

Bijvoorbeeld: "Je bent te laat, want je bent Latijns‐Amerikaans" terwijl deze persoon even goed te laat 

kan zijn omwille van andere redenen, zoals een ziek kind. 

 

Als mens delen we gemeenschappelijke doelen, zoals het streven naar kwalitatief onderwijs of goede 

onderwijskansen die we willen bieden aan onze kinderen. Echter, hoe wij onze doelen vertalen  in 

gedrag  verschilt  van  persoon  tot  persoon.  Bijvoorbeeld,  de  ene  persoon  zou  kunnen  denken  dat 

katholiek  onderwijs  beter  is  dan  methodeonderwijs  terwijl  een  andere  persoon  net  van  het 

tegendeel overtuigd  is. Kortom, wat als goed of slecht beschouwd wordt,  is voor  iedereen anders. 

Van daaruit neemt een maatschappelijk werker best een houding aan waarin de eigen beoordeling 

over  de  keuzes  en  beslissingen  van  anderen  zo  veel  mogelijk  trachten  uit  te  stellen  (eigen 

referentiekader).  

 

 

 

unieke persoon 

 

 

cultuur 
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Casus 

Een vrouw laat haar kinderen ‘s avonds op het plein spelen vanuit de overtuiging dat buiten spelen 

gezond  is  en  het  zelfstandigheid  kan  stimuleren.  Echter,  sommige  ouders  uit  de  buurt  waren 

bezorgd over haar opvoeding, betrokkenheid en bezorgdheid naar haar eigen kinderen omdat ze 

vonden dat het niet kon dat deze mama haar kinderen onveilig liet buiten spelen. Een ouder vroeg 

aan haar waarom zij dat toelaat. Zij reageerde verbaasd: "Waarom moeten ze binnen blijven? Er is 

hier geen oorlog en het is veilig om buiten vrij te spelen!”.  

Belgen zien dit anders. Zo heeft de zaak Dutroux er voor gezorgd dat bepaalde Belgen nooit meer 

hetzelfde  zullen  kijken  naar  kinderen  die  vrij  buiten  spelen.  Vandaar  dat  er  bijvoorbeeld 

tegenwoordig ook veel meer trampolines bij de mensen in de tuinen staan, in plaats van in het park 

of het plein.  

Veel  belangrijker  dan  een  oordeel  uitspreken  over  een  bepaald  gedrag  is  proberen  te  begrijpen 

waarom mensen bepaald gedrag stellen. Een kleine kanttekening: hou er rekening mee dat niet alle 

gedrag steeds te verklaren valt. Soms is er gewoonweg geen verklaring.  

 

 

 

Meerdere identiteitslagen en het gevoel ergens tot behoren  

De  cursisten  ontdekten  de  verschillende  lagen  van  hun  identiteit  a.d.h.v.  een  spinnenoefening 

buiten.  Mensen  veranderen  en  evolueren  door  de  jaren  heen,  o.m.  door  de  wijzigende 

verantwoordelijkheden  en  veranderingen  in het  leven.  Een meisje  kan bijvoorbeeld  evolueren  tot 

'vrouw  van' en nog  later  tot  'moeder  van'. De  identiteit en prioriteiten die  samen gaan met deze 

rollen, evolueren mee. Onze identiteit blijft nooit statisch maar evolueert, net zoals culturen, wat er 

voor zorgt dat regels, tradities en menselijke gedragingen mee veranderen. 
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Culturele mindmap  

De  cursisten  kregen de opdracht om een  ‘ik‐map’  te  tekenen van wie  ze waren en wat  ze wilden 

worden  toen  ze  kind waren. Hierbij  dienden  ze  de  verschillende  identiteitslagen  te  identificeren. 

Vervolgens duidden ze de twee belangrijkste identiteiten aan voor zichzelf. 

1) Wat werd beschouwd als goed gedrag toen jij kind was? 
2) Wat werd beschouwd als vervelend/ongepast gedrag toen jij kind was? 
3) Hoe werd je gestraft of beloond/gewaardeerd als je kind was? 

 

Ook de antwoorden op deze vragen kunnen veranderen later in het leven. 

De culturele dimensietheorie ‐ G. Hofstede  

Geert  Hofstede  is  sociaal  psycholoog  en  antropoloog  die  de  interactie  tussen  culturen  heeft 

bestudeerd. De  theorie  is gebaseerd op het  idee dat aan  zes  culturele dimensies een waarde kan 

worden toegekend. Deze dimensies zijn: 

1. machtsgelijkheid ‐ ongelijkheid 

2. collectivisme ‐ individualisme 

3. onzekerheidsvermijding ‐ onzekerheidstolerantie 

4. masculiniteit ‐ femininiteit 

5. kortetermijnoriëntatie 

6. uitbundigheid ‐ terughoudendheid 

 

Hofstede verzamelde de meeste van zijn gegevens over culturele waarden via enquêtes die werden 

uitgevoerd door het Amerikaanse  technologie‐ en  consultingbedrijf  IBM. Hij  stelde vervolgens een 

scoresysteem voor met een schaal van 1 tot 120. 

De cursisten in deze opleiding werden uitgedaagd om na te gaan of zijn model een relevante tool kan 

zijn voor maatschappelijk werkers: wat vormt een meerwaarde, wat  is eerder een beperking? Vier 

onderstaande dimensies werden onder de loep genomen: 
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1) machtsgelijkheid ‐ ongelijkheid 
2) onzekerheidsvermijding ‐ onzekerheidstolerantie 
3) collectivisme ‐ individualisme 
4) masculiniteit en femininiteit 

 

We  kunnen  ons  afvragen  of  ons  persoonlijke  geloof  overeen  komt  met  het  nationale  geloof? 

Wanneer we de theorie van Hoffman beschouwen, hoeven we hiervoor niet afhankelijk te zijn van 

onze cultuur, net omdat we allemaal unieke personen zijn en niet gedefinieerd worden door onze 

cultuur.  

 

Dimensie machtsgelijkheid ‐ ongelijkheid 

 

 

In  hiërarchisch  opgebouwde  samenlevingen  (zoals  Maleisië  en  Arabische  landen)  is  de  macht 

ongelijk verdeeld, dit in tegenstelling tot landen zoals Denemarken en Nieuw‐Zeeland. 

Ook de waarde ‘respect’ wordt beïnvloed door de machtsdimensie. In Maleisië (machtsongelijkheid) 

wordt het bijvoorbeeld als onbeleefd of onaanvaardbaar beschouwd om tegen te spreken of kritisch 

te  zijn  op  school.  In  Nederland  (machtsgelijkheid)  is  dit  net  omgekeerd:  studenten  worden  net 

aangemoedigd om hun eigen mening uit te spreken.  
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Casus  

Een  groep  Belgische  uitwisselingsstudenten was  in  Congo.  Ze  vroegen  de  organisatoren  of  het 

mogelijk was een broodje met avocadobeleg te krijgen als  lunch. De Congolese organisator kwam 

toe, echter veel te laat, maar hij had een ongerijpte avocado met zich mee. Hij had het gevoel dat 

hij  heel  erg  veel moeite  en  zijn  best  gedaan  had  om  de  wens  van  de  Belgische  studenten  te 

respecteren. Hij wilde echter bescheiden blijven en zei hierover niets. De groep studenten echter, 

vonden dat hij heel erg onbeleefd was omdat hij ten eerste veel te laat kwam en ten tweede geen 

alternatief  beleg  had  voorgesteld  gezien  de  avocado  nog  onrijp  was.  Er  ontstond  een  conflict 

omwille van de twee verschillende interpretaties van de situatie.  

 

Wanneer er een grote machtsafstand bestaat tussen mensen, dan kan de verwachting bestaan dat 

mensen in de machtspositie over heel wat kennis en bekwaamheid beschikken. Zo kunnen mensen 

die een grote machtsafstand ervaren t.o.v. hun bazen, verwachten van hun bazen dat zij alles weten. 

Dus, wanneer er bijv. Westerse bazen naar Gambia gingen en vroeger wat hun opinie was, dachten 

de Gambianen dat ze onbekwaam zijn. 

 

In  sommige  landen  zegt men  ‘ja’  om  niet  onbeleefd  te  zijn,  ook  al meent men  dit  niet. Op  dat 

moment ligt hun prioriteit bij de waarde 'beleefdheid'. Ze vinden het belangrijker om beleefd over te 

komen, ongeacht wat ze zelf vinden. De perceptie die anderen van hen heeft, primeert.  

 

 

Dimensie onzekerheidsvermijding ‐ onzekerheidstolerantie  

UAC ‐ uncertainty avoidance 

In  samenlevingen waar men  zich oncomfortabel  voelt wanneer  er onzekerheid en onduidelijkheid 

heerst, maakt men, schrijft men veel regels voor opdat men steeds zou weten hoe te handelen,  in 

elke omstandigheid of situatie. In België zijn er bijvoorbeeld procedures voor alles. Dit kan resulteren 

in rigide codes en geloof en kan leiden tot het niet openstaan voor nieuwe ideeën, zoals in Duitsland 

en  België.  Deze  rigiditeit  weerspiegelt  bijvoorbeeld  de  neiging  om  verschillende  zaken  te 

'oververzekeren'. 

 

In  samenlevingen waarin men gemakkelijker kan omgaan met een  relaxte, minder  rigide houding, 

zijn  de  mensen  meer  spontaan  en  hebben  ze  een  lagere  score  op  de  dimensie 

onzekerheidsvermijding (UAC). In deze landen valt het op dat er vaak prioriteit wordt gegeven in het 

maken  van  verbinding  en  connectie  met  elkaar  (bijv.  in  Congo  hebben,  heel  wat  van  de 

selectiecriteria voor het in aanmerking komen van een uitwisselingsprogramma, vooral te maken met 
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'wie kent wie' terwijl de kandidaten voor een uitwisselingsprogramma  in België gekozen worden op 

basis van procedures en eigen verdiensten van de kandidaten).  

 

Dimensie collectivisme ‐ individualisme 

Deze dimensie komt het meest frequent voor in de sociale sector. De meeste mensen die afkomstig 

zijn uit Arabische en Aziatische landen zijn 'warmere mensen' die een voorkeur hebben voor de notie 

'wij',  eerder  dan  voor  de  notie  'ik'.  Ze  zijn meer  geneigd  om  elkaar  in  de  eigen  gemeenschap  te 

beschouwen  als  een  grote  familie,  terwijl  de  identiteit  van mensen met West‐Europese  origine 

veeleer gevormd wordt door hun persoonlijke identiteit. 

In een  individualistisch gerichte maatschappij dragen enkel de ouders  (en eventueel andere nauw 

betrokkenen bij het gezin) de verantwoordelijkheid om een kind op te voeden en groot te brengen. 

Dit staat  in contrast met de manier waarop de opvoeding van kinderen gepercipieerd wordt  in een 

collectivistische maatschappij. Namelijk, het grootbrengen van een kind wordt beschouwd als de rol 

van de ganse gemeenschap en dorp. 

Deze  visie  kan  ook  doorschijnen  in  het  verschil  tussen  Belgische  maatschappelijke  werkers  en 

maatschappelijk werkers  van  andere  origine. De  aanpak  die  beide  gebruiken  is  anders.  Een  niet‐

Belgische maatschappelijk werker zal eerder de 'wij'‐optiek hanteren. 

 

Dimensie masculiniteit en femininiteit 

In  een  masculiene  maatschappij  is  men  eerder 

gedreven door prestatie en competitie (zoals in Italië 

en  Oostenrijk)  terwijl  men  in  meer  feministische 

maatschappijen  zich  meer  consensusgedreven 

gedraagt  (zoals  in Noorwegen  en  Zweden).  In  deze 

laatste  landen  is het bijvoorbeeld ook voor mannen 

toegelaten  om  ouderschapsverlof  te  nemen  om  te 

zorgen voor hun kinderen. Daar is dit niet louter een 

recht voor vrouwen.  

 

 

E. Hoffman ‐ TOPOI‐model  

Edwin Hoffman  is een Nederlandse onderzoeker en werd geboren  in Indonesië. Hij ontwikkelde het 

TOPOI‐model om  interculturele communicatie beter te begrijpen en culturele ruis op te heffen. Het 

model beoogt het kunnen achterhalen van gemeenschappelijke doelen, het begrijpen van menselijk 

gedrag en openlijk en transparant met elkaar te kunnen communiceren met wederzijds respect.  

 

Tongue (T) – Order (O) – Person (P) – Organisation (O) –Intentions and influence (I) 
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“All that we share, we have more in common than we think!” 

 

Tongue   mensen beïnvloeden met of zonder woorden 

Order   de relativiteit van de waarheid 

Person  communicatie heeft een relationeel niveau 

Organization  communicatie neemt plaats in een bepaalde context 
Voorbeelden:  is  het  niet  belangrijker  te  vragen waarom  iedereen  een  pauze  kan 
gebruiken  dan  voor  te  stellen  dat  het  enkel  voor  een Moslim  interessant  is  voor 
gebed?  In  de  L.O.  les  zouden  ook  kwetsbare  zwaardere  kinderen  deugd  kunnen 
hebben van het dragen van een lange broek en niet enkel de Moslimjongeren. 

Intention  alle gedrag is communicatie  
Voorbeeld:  is  het  niet  belangrijker  elkaar  beleefd  te  begroeten  dan  gewoon  te 
focussen of er  iemand weigert een hand  te schudden door haar  religie? Men kan 
ook op een andere manier iemand beleefd begroeten. 

 

 Wat doe ik, waardoor anderen zich gedragen zoals ze doen? 

 Wat doet de ander, waardoor ik me gedraag zoals ik doe? 

 Wat is de invloed van mijn eigen gedrag op anderen? 
 

Interessante video's: 'de zes blinde mannen' en 'exploring Flemish tribes'  

Equality vs equity vs justice (food for thought) 
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Waarden 

Waarden, motieven  waar  we  in  geloven  en  veel  belang  aan  hechten, maken  deel  uit  van  onze 

identiteit. Maar, iedereen hecht een andere waarde aan bijv. vriendschap of liefde. 

De studenten  in deze cursus kregen de opdracht om de drie waarden (uit een reeks van twaalf) die 

voor hen prioritair waren,  ten  rangschikken  (= waardehiërarchie). Nadien  ging men op  zoek naar 

medestudenten in de klas met een zelfde rangschikking. Dit was geen gemakkelijke opdracht!  

 

eerlijkheid, respect, beleefdheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid,  

religie, solidariteit, vrijheid, zelfstandigheid en integriteit 

 

Moraal van het verhaal bij deze opdracht  is dat  iedereen een andere  interpretatie van de waarden 

heeft.  Sommigen  zien  integriteit  als  een  groter  aspect  van  eerlijkheid,  verantwoordelijkheid  als 

respect, en vrijheid en onafhankelijkheid als uitwisselbare begrippen. 

We kunnen ons bijgevolg afvragen of het mogelijk of evident is om uit te leggen wat Europese of 

Westerse waarden en normen zijn aan nieuwkomers. 
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IJsberg Hall‐model  

Onze waarden, percepties en mentaliteit zijn zo diep ingebakken in wie we zijn. Het grootste deel van 

onze overtuigingen kun je niet waarnemen op het zicht. Ze zitten bij wijze van spreken onder water, 

zoals het grootste deel van een ijsberg.  

 

 

 

Stereotypen, vooroordelen, 'witte privileges' en discriminatie 

Of we het nu willen of niet, er zitten onvermijdelijk vooroordelen en stereotypes diep ingebakken in 

elk van ons door onze omgeving en opvoeding.  

Om de proef op de som te nemen, ondernamen we een simpele associatieoefening. Waaraan denk je 

bij de woorden...  

‐ Chinees? Take away, zakenwereld, luidruchtig, onbeleefd,... 

‐ Leerkracht? Zorgend, ... 

‐ Vrouw? Baby's, kinderen, ...  
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Het viel op dat de ganse groep direct en spontaan bepaalde gemeenschappelijke associaties maakte 

(los van een positieve of negatieve connotatie). Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen ervaring zijn, 

of doordat we iets geleerd hebben van jongs af aan.  

We geven onze eerste  indrukken en veronderstellingen vorm door hoe mensen zich kleden, hoe ze 

zich vertonen en gedragen. Een mens omvat echter zo veel meer dan enkel deze oppervlakkige en 

zichtbare kenmerken die mogelijks zelfs volledig misleidend kunnen zijn.  

Vooroordelen  en  percepties worden  gevormd  door  bepaalde  (stereotype)  beelden  die  nog  uit  de 

koloniale tijd stammen, die vaak terug te vinden zijn in de media, in de politiek, in de redevoering van 

stand‐up comedians,... Soms zijn ze zodanig frequent dat je ze niet meer in vraag gaat stellen maar je 

ze overneemt en er waarde aan hecht. Voorbeelden van zo'n stereotypen kunnen zijn dat vrouwen 

zwak en emotioneel zijn.  

Een goede video om bovenstaande vaststelling te illustreren is de reclame van Always: 'like a girl'.  
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Conclusies 

 Geen enkele cultuur is beter of superieur, alle culturen verschillen en zijn gewoonweg anders.  

 De  kernboodschap  luidt dat we moeten  zoeken  naar  gemeenschappelijke  intenties  en daarbij 
onze beoordeling/referentiekader (over elkaar) moeten uitstellen.  

 Iemand  anders  proberen  te  begrijpen  hoeft  niet  hetzelfde  te  betekenen  als  volledig  akkoord  
gaan met de (keuzes van een) ander.  

 
2.7.  Aan de slag met mensen met minder taal 

      Werkmap  'Communicatiegids' op te vragen via Sociaal huis Oostende bij  

      Yolanda Couvreur, taalcoach bij het SHO op het e‐mailadres: yolanda.couvreur@sho.be    
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3. Ervaringen en anekdotes van de medewerkers 

Er waren in het project 4 woonbegeleiders en 1 ondersteunend medewerker die 0,5 VTE 

werkte.  

Iedereen werkt anders met zijn/haar eigen stijl en benadering en heeft verschillende 

sterktes. Wij geven u graag een kijk op de verschillende stijlen en benaderingen. 

 

4.1.   Vinous Abbas, ervaringsdeskundige en woonbegeleider uit Irak 

Ik help mijn cliënten meestal vanuit mijn brede netwerk van kennissen, vrienden, en 

verantwoordelijken van immokantoren. Wat ik soms als moeilijk ervaar is de 

kieskeurigheid van mijn cliënten. Zo had ik een groot gezin proberen te helpen om een 

gepaste woning te vinden, wat niet evident is. We zijn in totaal naar een 5‐tal woningen 

gegaan, maar er scheelt altijd iets – ofwel is de locatie niet goed, de woning viel niet in 

hun smaak, te kleine keuken… Na de zoveelste keer te weigeren, hebben we besloten 

prioriteit aan andere cliënten te geven, want tijd is zo schaars, ik kan de tijd gebruiken 

om andere cliënten te helpen. Nieuwkomers moeten beseffen dat hun eerste woning 

niet de perfecte woning moet zijn, zolang ze bewoonbaar is. 

Ik maakte ook een gezin mee dat bijna een jaar lang op zoek was naar een woning voor 

hun moeilijke situatie: een gehandicapte oma, 4 volwassenen (oom, 2 tieners, papa en 

mama) die niet apart willen wonen. Het is al niet gemakkelijk iets te vinden voor zoveel 

mensen, dat ook toegankelijk moet zijn voor de gehandicapte oma. Na maandenlang op 

zoek gaan, vonden we eindelijk een eigenaar die bereid was aan hen te verhuren, want 

de meesten haken af als ze horen hoeveel mensen er zijn in het gezin. De eigenaar was 

zelfs bereid een elektrisch bed in bruikleen te geven, en gaf een halve maand korting aan 

het gezin want er moest nog een aantal kleine werken in het huis gebeuren. Toch 

reageerde het gezin niet erg dankbaar op haar aanbod en vriendelijkheid. Ik vind dat we 

minstens een klein beetje dankbaarheid zouden kunnen tonen aan mensen die hun best 

doen om vluchtelingen zich welkom te laten voelen. Deze eigenaar had vroeger een 

goede ervaring met een gezin van dezelfde afkomst, vandaar dat ze bereid was aan hen 

te verhuren. Ik hoop dat dit gezin een goede huisvader zal zijn. 

In een andere situatie had ik een cliënt uit een Afrikaans land die dringend zijn 

crisisopvang moest verlaten, en hij zocht elke dag op straat naar woningen. Hij stuurde 

echter telkens verkeerde nummers –nummers van handelspanden, vakantiewoningen of 

appartementen met 2 slaapkamers die veel te duur zijn. Uitleggen aan hem is niet 

gemakkelijk, want hij spreekt amper Engels en Nederlands. Eens vond ik een 

appartement voor hem in Oostende voor 500 € per maand, maar hij weigerde omdat het 

te duur was volgens hem. Toen ik met zijn vriend sprak, ondervond ik de echte reden: 

omdat er geen verwarming is in de slaapkamer. Als ik de echte reden geweten had, kon 
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ik aan hem uitleggen dat het eigenlijk normaal is in België geen verwarming in de 

slaapkamer te hebben, want dat is ongezond en duur. Ik was een beetje teleurgesteld 

dat hij met mij niet helemaal eerlijk was, maar achteraf begreep ik het, omdat zijn land 

van herkomst een dictatuur is, waardoor hij te bang is om zijn mening te geven. Ik stelde 

hem gerust dat hij mij in de toekomst de waarheid kan zeggen, want ik ben zijn 

hulpverlener, en hij kan me vertrouwen. Het is ook belangrijk voor onze ‘samenwerking’ 

dat we eerlijk en open zijn met elkaar. 

 

4.2.  Johan Bultiauw, woonbegeleider uit België 

Mijn eerste cliënt was een Syrische Koerd die zich gewoon aan onze deur aanmeldde. 

Het toeval wilde dat ik enkele dagen voordien op bezoek was geweest bij een ex‐

bewoner van het asielcentrum van Koksijde die me zei dat er boven hem een 

appartement vrij was. Een goed begin! Gelukkig is mijn Frans goed zodat ik met het CPAS 

(OCMW) uit Luik kon communiceren terwijl dit geen echte vereiste was voor mijn job. 

 

Diezelfde cliënt was met zijn vrouw en baby hun contract gaan ondertekenen toen ze me 

zeiden dat ze er eigenlijk niet in wilden. Toen gaf ik het eerste signaal dat vele zaken 

zoals een contract in ons land bindend zijn. Maar de angst om te springen begreep ik 

volkomen. 

Soms ga je heel hard op zoek naar een woning en bel je enthousiast op dat je iets 

gevonden hebt. Als blijkt dat ze al een tijdje iets gevonden hadden, zie je dat mensen op 

verschillende paarden spelen en dat je voor sommigen gewoon een "middel tot" bent. 

 

Het is moeilijk om te zeggen aan een cliënt dat je hem niet mag helpen omdat het niet 

zijn eerste woning betrof. 

 

Een ander voorbeeld: hoera, een groot appartement te huur! Bezichtiging was OK, de 

prijs heel goed en korting van 2 maanden indien ze zelf zouden schilderen, schoolbezoek 

heel goed verlopen, tram en strand op 100 meter en winkels vlakbij,......maar de keuken 

was te klein, verdorie! Moest ik nu kwaad of verdrietig zijn? De mensen hebben nog 

steeds geen woning omdat ze te veeleisend zijn. Mensen komen uit een niet‐realistische 

informatiegolf en denken dat alles op hen ligt te wachten....Ik zei hen dat ik ze onderaan 

mijn lijst plaatste. 

 

Een jongeman van meer dan 18 jaar gaf ik als cadeau een set poetsmateriaal mee met 

wat uitleg. De eigenaars vonden dit heel leuk, ook dat ik gevraagd had de prijs van de 

brandverzekering in de huurprijs te vervatten. 

4.3.  Hossai Popal, ervaringsdeskundige en woonbegeleider uit Afghanistan 

Ik ben eens met een Afghaanse jongen naar Middelkerke gegaan om een woning voor de 
eerste keer te bezichtigen. Hij heeft maandenlang zonder succes zelf gezocht naar 
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woningen, maar zijn gebrek aan taalkennis maakte het moeilijk te communiceren met 
verhuurders en makelaars. De woning in Middelkerke heeft hij zelf ergens gevonden, ik 
ben gewoon met hem per tram meegegaan, want hij wist niet goed hoe de woning te 
vinden. Ter plaatse zag hij de kleine studio, ondanks dat het huurgeld een beetje veel is 
voor de kleine ruimte, was hij blij om het te aanvaarden, want de eigenaar had ook het 
contract al klaar. Ik onderhandelde voor 20 € minder en dan konden we ook direct het 
papierwerk (huurwaarborg, brandverzekering en aanvraag voor leefloon) beginnen te 
regelen. De jongen heeft het gekregen want hij toonde enorme interesse voor de woning 
en zag er heel dankbaar uit, en kwam op tijd voor zijn afspraak om met mij samen naar 
de woning te gaan. 

 
In een ander geval, ben ik met een cliënt op appartementbezichtiging geweest, hij bleek 
blij te zijn met de woning, en we kregen het huurcontract van de eigenaar. Ik moest het 
papierwerk in orde brengen, o.a. zijn voogd contacteren, maar die was onbereikbaar en 
nadien was de cliënt zelf onbereikbaar. Hij beloofde zijn beslissing binnen de periode te 
geven, maar uiteindelijk heeft hij zijn afspraak niet nageleefd en was hij ook 
onbereikbaar. We zijn de studio nadien kwijtgeraakt, maar het frustreerde me enorm dat 
dit gebeurd is, aangezien het bijna in orde was, en het al zo moeilijk is een eigenaar te 
overtuigen onze cliënt te aanvaarden. Ik denk dat de eigenaar ook wat vertrouwen in mij 
kwijt is, want hij gaf ons een kans door mijn pleidooi, maar we hebben de kans verpest. 
 

4.4.  Lili Chong, woonbegeleider uit Maleisië 

Een cliënt van mij droeg een sjiek kostuum en deed deodorant aan zoals dat ik hem 

eerder aangeraden heb voor de huisbezichtiging. Hij daagde vroeger op dan 

afgesproken, wat ook een zeer goede indruk gaf aan de eigenaar. Hij toonde ook de 

ganse tijd interesse door foto’s te nemen en aandachtig te luisteren en te kijken, en 

glimlachte veel. Ondanks dat hij de taal nog niet zo goed spreekt, was de eigenaar al 

overtuigd door zijn lichaamsgedrag. We hebben het appartement enkele dagen later 

gekregen, want de eigenaar wou andere kandidaat‐huurders nog zien. De positiviteit van 

mijn cliënt, en mijn garantie dat ik zal helpen als woonbegeleider gaf de eigenaar 

vertrouwen dat zijn appartement in goede handen zal zijn. 

Ik had ook een uitzonderlijke cliënt die reeds een eerste woning had, maar doordat haar 

woning eigenlijk maar een ‘hok’ is, en omdat zij alle sociale rechten verloren heeft 

omwille van haar deeltijdse job, hebben we besloten haar te helpen. Maandenlang zocht 

ik naar een woning voor haar, maar het is moeilijk om immokantoren te overtuigen. 

Ineens was het winter, en haar situatie werd erger omdat er geen verwarming in haar 

‘hok’ is! In wanhoop vroeg ik hulp van mijn collega’s en via een netwerk van Huizen van 

Vrede, kwam ik te weten dat iemand in Roeselare op zoek was naar iemand om in zijn 

appartement te gaan wonen voor maar 450 € per maand met alle kosten inbegrepen. 

Aangezien mijn cliënt in Kortrijk werkt, is Roeselare ideaal, en ondanks dat Roeselare 

buiten ons werkingsgebied is, hebben we een uitzondering gemaakt om humanitaire 

redenen. Gelukkig was het een heel goede match, want de eigenaars waren heel blij met 
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mijn cliënt die heel goed de taal kan spreken en zeer ambitieus en dankbaar bleek te zijn 

met het appartement. Ik maakte ook kennis met een organisatie die actief is in 

Roeselare, die mensen zoals mijn cliënt helpt, en zij kreeg nog een gratis bed en matras 

voor haar appartement via deze organisatie. Het meisje woont nu eindelijk niet meer in 

een erbarmelijke omstandigheid en dit geeft me enorm voldoening in mijn job! 

In een ander geval, ben ik met een jongen naar een studio gaan kijken, maar ondanks de 

afspraak, deed hij niks speciaals aan zijn kledij en had een beetje lichaamsgeur. Het was 

te laat om er iets aan te doen, en tijdens de bezichtiging, was ik het die heel enthousiast 

veel vragen aan de makelaar stelde en foto’s van de studio nam. De jongen toonde geen 

interesse, terwijl ik probeerde aan hem uit te leggen dat hij daar maximaal 450 € zal 

betalen voor alles, behalve elektriciteit en verwarming. Hij keek niet overtuigend naar 

mij en zei dat het duur was, en moest erover nadenken. Zijn aarzelend gedrag gaf de 

indruk aan de makelaar dat hij niet geïnteresseerd was in de studio, wat in zijn nadeel 

speelde, want er waren 7 andere kandidaten ook aan het hopen op dezelfde studio. De 

makelaar vertelde dat er een Syriër alleen gekomen was, die de taal al vlot spreekt 

ondanks dat hij nog maar 8 maanden in België is. Ik denk dat het vaak de opvallendste 

mensen zijn die de meeste kans krijgen op een woning of job hier. De jongen kreeg 

uiteindelijk de studio niet, ondanks dat hij achteraf aan mij gezegd heeft dat hij de studio 

echt wou.  

4.  Bronnen/interessante literatuur/inspiratie 

 Mijn held is een hulpverlener – over zorg in een superdiverse wereld, boek 
door Fanny Matheusen 

 Brochure Verhuren aan een vluchteling? (handig bij het ontwarren van het 
juridische en administratieve kluwen, en benadrukken van enkele zaken die 
je zeker niet mag vergeten.) –
https://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/brochure‐verhuren‐aan‐een‐
vluchteling  

 Info over taalniveau NT2 ‐ 

http://www.klaretaalrendeert.be/op_het_werk/taalniveaus 

 Tips voor duidelijke taal ‐ http://www.klaretaalrendeert.be/  

 Ondersteuning –communiceren met een cultureel divers publiek ‐ 
https://www.studiosesam.be/sesam‐publicaties/publicaties/woorden‐en‐
beelden‐kleurig‐kiezen/  

 Concrete aanbevelingen voor de wooncrisis ‐ 
http://www.woninggezocht.be/wp‐content/uploads/2017/12/Dossier‐
Wonen‐Crisisplatform‐Wonen.pdf  

 Best practices bij zoektocht naar woning ‐
http://www.vluchtelingenwerk.be/huisvesting en 
http://www.woninggezocht.be/  
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Andere nationaliteiten

• 90% van de Oostendse bevolking heeft de Belgische 
nationaliteit

• 7.103 op 71.268 personen heeft een andere 
huidige nationaliteit dan de Belgische 

• Aantal inwoners met een andere nationaliteit is in 
10 jaar tijd met  4% gestegen (van 6% naar 10%)

• De drie grootste groepen zijn mensen met een:
• Aziatische nationaliteit (waaronder Afghanistan, Syrië, Irak 

en Pakistan) (37%)

• Oost-Europese nationaliteit van binnen de EU (14%) 

• Oost-Europese nationaliteit van niet-EU landen (11%)



Andere nationaliteiten: transit

• Bepaalde ‘Europese’ nationaliteiten zijn 
transitmigranten die oorspronkelijk nog in een ander 
land geboren zijn dan hun opgegegeven, huidige 
nationaliteit

• Een Vlaams gemiddelde werd in kaart gebracht: hoe 
groot is de verhouding tussen de volledige doelgroep 
inburgeraars die in hetzelfde land zijn geboren als hun 
opgegeven nationaliteit, én de nationaliteiten van de 
personen waarbij het geboorteland niet gelijk is aan het 
land van de opgegeven/huidige nationaliteit

• Vb: een ‘Nederlander’ kan eigenlijk een Surinaamse 
origine hebben

• Specifieke cijfers per gemeente zijn niet voorhanden, 
maar een Vlaams gemiddelde schept al een beeld



Andere nationaliteiten: transit
• Duitsland: 78% geboorteland Duitsland. 22% ander geboorteland (van grote groep naar kleine 

groep (met echter heel weinig verschil tussen): Turkije, Polen, Congo, VS, Marokko, Brazilië, Zuid-
Afrika, Irak, België en Zwitserland.

• Frankrijk: 83% geboorteland Frankrijk. 17% ander geboorteland (grootste groep Marokkanen, 
gevolgd door Belgen, Algerijnen, Congolezen, Tunesiërs, Turken, Frans Gyanezen, Senegalezen en 
Kameroenezen)

• Spanje: 62% geboortenationaliteit Spanje. 38% ander geboorteland (met heel veel verschil 
tussen tweede grootste groep) Marokko, Colombia, Ecuador, Dominicaanse Republiek, 
Venezuela, Peru, Argentinië, Brazilië en Pakistan)

• Italië: 80% geboortenationaliteit Italië. 20% ander geboorteland (grootste groep (met heel veel 
verschil tussen tweede grootste groep) Marokko, Brazilië, Albanië, Argentinië, België, Venezuela, 
Duitsland, Tunesië, India, Senegal)

• Nederland: 66% geboortenationaliteit Nederland. 34% ander geboorteland (met de twee 
grootste groepen Marokko en Suriname, gevolgd door Turkije, Nederlandse Antillen, 
Afghanistan, Congo, Irak, Somalië en Sierra Leone)

• Griekenland: 84% geboortenationaliteit Griekenland. 16% ander geboorteland (met de grootste 
groep, met een groot verschil met de rest, Albanië, gevolgd door België, Duitsland, VS, Australië, 
Canada, onbepaald, VK, Roemenië, Russische Federatie, Egypte, Nederland, Zuid-Afrika, Libanon 
en Frankrijk)

• Portugal: 81% geboortenationaliteit Portugal. 19% ander geboorteland (met de grootste groep 
Brazilië, gevolgd door de Canarische eilanden, Angola, Frankrijk, India, Nepal, Venezuale, 
Mozambique en Marokko)
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Geboortenationaliteit/origine
• 83% van de Oostendse bevolking heeft de Belgische 

geboortenationaliteit

• 11.806 van de inwoners van de stad hadden een andere 
nationaliteit bij de geboorte, of hebben die nog steeds (= 
hebben dus een andere origine)

• Aantal inwoners met een andere origine is in 10 jaar tijd 
met 8% gestegen (van 9% naar 17%), maar 

• De drie grootste groepen hier zijn: 

• Mensen met een origine in Azië (32%)

• Mensen met een origine van een Oost-Europees EU-land (19%)

• Mensen met een origine van een Oost-Europees niet-EU-land (10%)
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Herkomst
• 79% van de Oostendse bevolking heeft een Belgische herkomst – beide 

ouders zijn dus ook met de Belgische nationaliteit geboren

• 14.736 heeft een niet-Belgische herkomst. Dit zijn alle inwoners:

• Met niet de Belgische nationaliteit

• Met de Belgische nationaliteit, maar met een andere nationaliteit bij 
geboorte

• Met de Belgische nationaliteit bij geboorte, maar waarvan de nationaliteit bij 
geboorte van minstens één van de ouders niet-Belg was

• Deze groep inwoners met een andere herkomst is in 10 jaar tijd met 9% 
gestegen (van 12% naar 21%)

• Grootste groepen zijn hier: 

• Aziatische herkomst (29%)

• Europese niet-EU herkomst (20%)

• Afrikaanse herkomst (10%)



Instroom 2014-2017
Instroom doelgroep Oostende

2014

1 49

2 32

3 53

4 20

5 47

6 65

7 42

8 47

9 65

10 56

11 55

12 57

Totaal 2014 588

2015

1 57

2 25

3 37

4 47

5 63

6 63

7 56

8 51

9 71

10 63

11 58

12 55

Totaal 2015 646

2016

1 96

2 94

3 77

4 105

5 48

6 56

7 91

8 76

9 80

10 57

11 46

12 78

Totaal 2016 904

2017

1 84

2 50

3 84

4 77

5 62

6 97

7 44

8 74

9 84

10 78

11 70

12 57

Totaal 2017 861

Eindtotaal 2999



Instroom nationaliteiten 2017
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‘Tweede verhuisbewegingen’
• Instroom van binnen de EU kan een vertekend beeld geven over 

instroom diversiteit. 

• Zicht krijgen op ‘transmigratie’ of ‘tweede migratie’: mensen die na een 
eerste migratie, nog naar een ander land doortrekken

• Cijfers die de verhouding bekijken tussen inburgeraars die in hetzelfde 
land geboren zijn als hun opgegeven nationaliteit, én de nationaliteiten 
van de personen waarbij het geboorteland niet gelijk is aan het land van 
de opgegeven nationaliteit/de huidige nationaliteit). 

• Europese landen in top 10 van instroom in Oostende: 
• Nederland: 66% geboortenationaliteit Nederland  34% ander geboorteland (top 3: 

Marokko, Suriname en Turkije, gevolgd door Nederlandse Antillen, Afghanistan, Congo, 
Irak, Somalië en Sierra Leone)

• Frankrijk: 83% geboorteland Frankrijk  17% ander geboorteland (top 3: Marokkanen, 
Belgen, Algerijnen, en dan Congolezen, Tunesiërs, Turken, Frans Gyanezen, Senegalezen 
en Kameroenezen)

• Verenigd Koninkrijk: 29% ander geboorteland dan VK (top 3: onbekend, Pakistan en 
Ghana, gevolgd door VS, Congo, Australië, Zuid-Afrika, Afghanistan, Canada en Israel)

• Griekenland: 16% ander geboorteland dan Griekenland (top 3: Albanië, onbekend, 
België, Duitsland, VS, Australië, Canada, VK, Roemenië, Rusland, Egypte, Nederland, 
Zuid-Afrika, Libanon en Frankrijk



Instroom - Nationaliteit

• Top 3 – 2017

Brugge Kortrijk Oostende Roeselare

29% Roemenië 21% Roemenië 26% Roemenië 47% Roemenië

13% Polen 19% Polen 16% Syrië 21% Polen

10% Frankrijk 12% Frankrijk 11% Polen 6% Afghanistan



Instroom nationaliteiten 2016
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Instroom totaal 2014-2017
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Instroom verblijfsstatuut 2017
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Verblijf West-Vlaanderen

• 2017

Brugge Kortrijk Oostende Roeselare

EU-onderdaan 71% 55% 47% 65%

-18 jarige 18% 29% 28% 23%

Gezinshereniger 6% 9% 16% 7%

Erkend Vluchteling 5% 7% 9% 5%



Instroom verblijfsstatuut 2016

Asielzoeker
10%

Erkend vluchteling
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gekend
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Gezinshereniger met 
derdelander

16%

Minderjarige 
anderstalige 
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26%
• Hoge verhuisbewegingen
• 9,6/1000 inwoners (1 jan 

2017)
• 500 asielzoekers trekken 

na erkenning naar de stad 
Oostende (+277%)



Instroom verblijfsstatuut 2014-2017

Erkend 
vluchteling

11%

EU onderdaan - niet 
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34%

EU 
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8%

Gezinshereniger met 
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Minderjarige 
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nieuwkomer

30%



Instroom erkende vluchtelingen en 
subsidiair beschermden per maand 
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Instroom leeftijdsgroepen 2017
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Instroom jongeren 2017
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Instroom jongeren 2014-2017
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Instroom 2,5-5-jarigen
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Instroom 6-11-jarigen
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Instroom 12-17-jarigen
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Instroom 18-24-jarigen
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Contracten Inburgering 2017

62

78

90

61 60

49
40

79
89

82 85

34

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2017

Oostende

Brugge Kortrijk Oostende Roeselare

2014 555 552 493 588

2015 514 646 616 657

2016 743 998 945 867

2017* 628 791 773 817

Totaal 2440 2987 2827 2899



Attesten inburgering 

Brugge Kortrijk Oostende Roeselare

2014 369 496 412 422

2015 367 403 462 343

2016 359 487 516 375

2017 530 543 664 487

Totaal 1625 1929 2054 1627

* Cijfers t.e.m. november 2017



Hartelijk dank!

Fie Velghe|expert integratie
Fie.velghe@integratie-inburgering.be

Agentschap Integratie en Inburgering | private stichting
West-Vlaanderen• Kortrijk

www.integratie-inburgering.be


