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Netwerkdag “erkende 

vluchtelingen en 

huisvesting” 

PROGRAMMA 

 
8u45: Onthaal en koffie  
 
9u30: Verwelkoming door Charlotte Vandycke – woordvoerster Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
 
9u40: Het afgelopen jaar in cijfers door Ellen Van Vooren van Fedasil  
 
10u – 11u45: Afgevaardigden van de verschillende provincies lichten hun provinciale werking rond 
huisvesting toe, en presenteren enkele interessante projecten. Momenteel hebben we al bevestiging van 
Foaud Ahidar (Brussels Parlementslid), Jan Cools (kabinetsmedewerker gedeputeerde Eddy Couckuyt – 
Oost-Vlaanderen), Tom Raes (Diensthoofd Wonen Provincie Vlaams-Brabant) en Cathy Berx (gouverneur 
Provincie Antwerpen).  
 
11u45-12u15 : Het Vlaamse beleid toegelicht – Goele Mondelaers, raadgever Wonen kabinet Minister 
Liesbeth Homans  
 
12u15-13u : De ervaring van Syrische vluchtelingen en hun integratie  – huisvesting en andere obstakels 
door Robin Vandevoordt.  
Robin Vandevoordt is socioloog aan de Universiteit Antwerpen, en werkt aan een doctoraat over  solidariteit 
met Syrische vluchtelingen. Voor een deel van zijn onderzoek voerde hij 39 diepte-interviews met Syrische 
vluchtelingen over hun ervaringen in België. Hij presenteert enkele van zijn bevindingen, met specifieke 
aandacht voor de ervaring van afhankelijkheid, de rol van informele netwerken en formele hulpverlening en 
algemene obstakels bij het integratieproces.  
 
13u-14u: Broodjeslunch. Voor wie meedoet met de ramadan is een aparte ruimte voorzien om even te 
rusten.  
 
14u – 16u15: Werkgroepen. In de werkgroepen wordt ingegaan op enkele thema’s die momenteel erg 
leven. Na de presentaties is er ruimte voor vragen en debat.  
 
Werkgroep 1: Woningnood – mogelijke oplossingen voor het creëren van extra woningen 
Er is een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. De druk op dit segment van de woningmarkt 

wordt alleen maar groter met de komst van erkende vluchtelingen. Welke mogelijkheden bestaan er in 

Vlaanderen en Brussel om op korte en middellange termijn woningen bij te creëren?  

Leen Verbist geeft een overzicht van de huidige situatie en bespreekt verschillende (innovatieve) pistes. 

Collectief Goed cvba uit Antwerpen heeft een coöperatief woonmodel opgezet van en voor kwetsbare 



gezinnen, en maakt gebruik van leegstand bij sociale huisvestingsmaatschappijen. Tiny Houses Belgium 

(onder voorbehoud) ontwikkelt kleine, goedkope en verplaatsbare woningen. Zij hebben gesprekken met 

enkele steden en gemeenten om hun woningen in te zetten voor vluchtelingen.  

 
Werkgroep 2: De rol van lokale partners in de huisvestingszoektocht voor erkende vluchtelingen  
In deze werkgroep krijg je informatie over hoe je lokaal kan (samen)werken om de zoektocht naar een 
woning voor hen te ondersteunen, en woningen kan vrijmaken. Wat kan je doen als vrijwilligersvereniging 
of lokaal bestuur? Hoe kan je efficiënt met elkaar samenwerken?  
Nils Luyten werkt bij Orbit vzw aan het project “Woning gezocht, buren gevonden”. Hij zal uitleg geven 
over hoe je werkgroepen vormt met lokale organisaties en op welke manier je op zoek kan gaan naar 
woningen. Enkele van zijn eigenzinnige ideeën kunnen je inspiratie geven.  
Een medewerker van Stad Gent zal toelichten hoe zij de huisvestingsproblematiek aanpakken: samen 
met lokale vrijwilligers (Hart Boven Hard), projecten met het CAW, en aangepaste regelgeving 
(hospitawonen).  
 
Werkgroep 3: De juridische uitdagingen rond woningdelen en praktijkvoorbeelden 
Als je een beperkt inkomen hebt, dan ken het delen van een woning je heel wat kosten besparen. Het delen 

van je woning met een ander heeft echter een aantal juridische implicaties. Roland Kums van 

samenhuizen vzw zet de juridische gevolgen op een rijtje, en reikt enkele oplossingen aan. Jozef Hertsens 

, coördinator van VLOS vzw, stelt het project Solidair Wonen voor. In dit project wonen 8 vluchtelingen en 

Belgen samen in enkele huizen. Ook zij hadden te maken met enkele juridische en administratieve 

obstakels. In Antwerpen wordt gewerkt aan een project waarbij niet-begeleide minderjarigen en studenten 

samenleven en buddy-teams vormen. Jolien Decrom is intercultureel bemiddelaar bij OCMW Antwerpen 

en licht dit project toe.  

Werkgroep 4: Als begeleider ondersteunen in de huisvestingszoektocht van erkende vluchtelingen. Hoe 
pak je dit aan? En hoe ga je om met racisme en discriminatie?  

Erkende vluchtelingen hebben twee maanden tijd om de asielopvang te verlaten en een huurwoning te 

vinden op de private huisvestingsmarkt. Dit is geen gemakkelijke opdracht. Verschillende organisaties 

voorzien begeleiding in deze zoektocht. Ook vrijwilligers ondersteunen hen. In deze werkgroep krijg je een 

overzicht van beschikbaar materiaal dat je kan helpen als begeleider. Een begeleider en erkende 

vluchteling vertellen over hun woningzoektocht, en welke strategieën werkten. Thomas Peeters van 

Orbit vzw vertelt je meer over de oorzaken van discriminatie, de juridische grenzen, en hoe je hier als 

begeleider mee kan omgaan.  

Werkgroep 5: Sensibiliseren van huiseigenaars, hoe doe je dat?  

Wie als erkend vluchteling een woning zoekt op de private huisvestingsmarkt, stoot op heel wat 

vooroordelen en discriminatie. In deze werkgroep geeft Lie Verrijsen van Unia je zicht op de 

bezorgdheden van huiseigenaars, welke juridische stappen je kan zetten tegen discriminatie en hoe je kan 

samenwerken met immokantoren. Vastgoedmakelaar Meral Özcan won een gastvrije award voor haar 

samenwerking met het OCMW en de zoektocht naar gastvrije verhuurders.  Zij vertelt over haar contacten 

met verhuurders en hoe je kan samenwerken met makelaars.   

16u15-17u30: Receptie  
 
  



LOCATIE: 

Huis van het Nederlands Brussel, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel. 

PRIJS:  

Wie beroepshalve deelneemt, betaalt 25 euro. Omdat we vrijwilligers ook de kans willen geven om deel te 

nemen, betalen zij slechts 10 euro. 

INSCHRIJVEN: 

Wacht niet te lang met inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan je hier .  

 

http://www.vluchtelingenwerk.be/formulier/netwerkdag-huisvesting-voor-erkende-vluchtelingen?cid1=%7bcontact.contact_id%7d&%7bcontact.checksum%7d

