
OVERZICHT1

      OPVANG en WONEN
 > Dienst Voogdij
 > Onthaal- en Oriëntatiecentra NBMV (Fedasil)
 > Collectieve opvangcentra 

 · Klein Kasteeltje
 · Foyer Bodegem
 · Plaatsen voor families: CR Jette, CR Ukkel, 
Foyer Selah, Samusocial - Specifiek voor 
NBMV: CR Jette, CR Ukkel 

 > Lokale opvang initiatieven (LOI Watermaal-
Bosvoorde, LOI Ukkel, SESO MENA, Caritas, 
Mentor Escale, Synergie 14)

 > Minor Ndako 

     (LANGDURIGE) (PROFESSIONELE) BEGELEIDING
 > Voogd
 > Begeleid wonen (Minor Ndako, Caritas e.a.)
 > Trajectbegeleiding Masir Avenir (AgII)
 > Mentor Escale
 > CAW, OCMW, MADO Noord
 > Crisis-BXL

Aanmeldpunten: Minor Ndako, OOC Fedasil Neder-Over-Heembeek 
en Sint-Pieters-Woluwe

     NBMV ZONDER WETTIG VERBLIJF
 > Dienst Voogdij
 > HUB, SOS Jeunes, Synergie 14
 > CAW Brussel
 > Caritas
 > Meeting, Voyaach, Vrienden van K
 > Startpunt Vluchtelingenwerk
 > Child Focus (app Miniila)

     JURIDISCH
 > CAW Brussel, Caritas, PSC, SESO
 > CIRE, SIRÉAS, ADDE
 > AgII (voor professionelen)

      PSYCHO-SOCIAAL WELZIJN
 > CAW Brussel (o.a. Mind-Spring)
 > Solentra
 > CGG
 > Bru-stars (netwerk GGZ  kinderen en jongeren)
 > Tejo
 > Wijkgezondheidscentrum
 > (FR): Exil, SSM Ulysse, D’Ici et d’ailleurs

      MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
AgII
ONDERWIJS
 > Diploma-erkenning: NL en FR
 > OKAN-scholen en vervolgschoolcoaches
 > CLB
 > OCB
 > Aanvullend: Taalkot vzw Abrusco, NAFT Groep Intro
 > TKO (tweedekansonderwijs): CVO’s, Syntra
 > Ondersteuning: Brusselleer

OPLEIDING EN WERK 
 > Tracé, Infopunt Jobstudent Brussel, Leerwinkel
 > Beroepenpunt
 > Projecten, sociale ondernemingen, socio-professionele 

inschakeling
 > Actiris, VDAB
 > Project taalhulpen Vluchtelingenwerk Vlaanderen

VRIJE TIJD 
Toeleiden
 > OKAN after school (Groep Intro), Masir Avenir, Centrum 

West, BIS Foyer, VGC: Sport en Jeugd, GC

Aanbod 
 > Jeugd: KAJ De MUG, Smaakmakers (Centrum West), 
 > Sport: Minor Ndako sport, Les Gazelles de Bruxelles,
 > BIS Foyer, Rising You, sociaal-sportieve praktijken
 > Cultuur: Bewogen, Applaus, Transfocollect, Circuit Jong & 

Divers, The Sound of Home 
 > Overzicht aanbod CJS van VGC: Cultuur, Jeugd en Sport

      HUISVESTING
 > Caritas (CAW Brabantia)
 > JAC CAW
 > OCMW
 > Vluchtelingenwerk
 > Platform Kinderen op de Vlucht

      DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
      info, expertise, ondersteuning

 · Platform Kinderen op de Vlucht
 · Vluchtelingenwerk
 · Manorea (helpdesk Minor Ndako)
 · Caritas
 · Helpdesk Rode Kruis Vlaanderen
 · Solentra
 · Bru-Stars
 · OTA vzw
 · Merhaba
 · Brussel Onthaal
 · ICB Foyer

1PSC = Protestants Sociaal Centrum,  
SESO = Sociale dienst socialistische solidariteit, AgII = Agentschap Integratie en Inburgering
Voyaach is een samenwerkingsverband tussen Samenlevingsopbouw Brussel, Pigment en vrienden van K

Potentieel, veerkracht
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Heeft u opmerkingen/aanvullingen/recentere informatie: 
graag een mailtje naar samenleven.diversiteit@vgc.be, 
dan passen wij dit overzicht aan.

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen
https://www.fedasil.be/nl/opvangcentra
https://www.fedasil.be/nl/klein-kasteeltje
https://www.caw.be/locaties/onthaalhuis-foyer-bodegem/
https://accueil-migration.croix-rouge.be/centres/jette/
https://accueil-migration.croix-rouge.be/centres/uccle/
https://www.armeedusalut.be/foyer-selah/
https://samusocial.be/
https://accueil-migration.croix-rouge.be/centres/jette/
https://accueil-migration.croix-rouge.be/centres/uccle/
https://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/sociaal/ocmw/lokaal-opvang-initiatief-loi
https://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/sociaal/ocmw/lokaal-opvang-initiatief-loi
http://cpasuccle.be/initiative-locale-daccueil/
https://www.sesoweb.org/index.php/nl/diensten/opvang-asielzoekers-conventie-fedasil
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-jongeren-overgang-naar-autonomie/
https://www.mentorescale.be/contact/
https://www.facebook.com/synergie14
https://minor-ndako.be/
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij
https://minor-ndako.be/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-jongeren-overgang-naar-autonomie/
https://integratie-inburgering.be/kaart-regio-brussel
https://www.mentorescale.be/onze-werking/?lang=nl
https://www.caw.be/locaties/jac-brussel/
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/hulp-ocmw/hulp-bij-huisvesting
http://ocmwbxl.brussels/?p=106
http://crisis-bxl.be/nl.html
https://minor-ndako.be/
mailto:info.wsp%40fedasil.be?subject=
mailto:info.wsp%40fedasil.be?subject=
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen
https://sociaal.brussels/organisation/18345
http://www.sosjeunes.be/spip.php?article52&lang=fr
http://www.sosjeunes.be/spip.php?article73&lang=fr&retour=1
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/opvang/opvang-voor-jongeren/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/hulpverlening-voor-jonge-transmigranten/
https://samenlevingsopbouwbrussel.be/wat-doen-we/projecten/voyaachmeeting/
https://samenlevingsopbouwbrussel.be/wat-doen-we/projecten/voyaachmeeting/
https://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligersgroep/vriendenvank
https://www.vluchtelingenwerk.be/startpunt
http://miniila.com/
https://www.caw.be/locaties/team-migratie/
https://www.brabantia.brussels/nl/de-sociale-dienst-van-caritas-international/
http://csp-psc.be/nl/dienstverlening/maatschappelijke-diensten/vluchtelingendienst
https://www.sesoweb.org/index.php/nl/diensten/algemene-sociale-dienst-asd
https://www.cire.be/le-service-juridique/
http://sireas.be/le-service-juridique/
http://www.adde.be/services/service-juridique/service-juridique-2
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/juridische-helpdesk-agentschap-integratie-en-inburgering
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/
https://www.solentra.be/nl/
http://www.cgg-brussel.be/verwijzers/project-niet-begeleide-minderjarige-vluchtelingen-nbmv/
http://www.bru-stars.be/nl/
https://tejo.be/tejo-bxl/
http://www.wgcdebrug.be
http://www.exil.be
https://www.ulysse-ssm.be/
http://www.dieda.be/
https://integratie-inburgering.be/kaart-regio-brussel?f%5B0%5D=pas_164%3A192
https://www.naricvlaanderen.be/
http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=524
https://www.onderwijsinbrussel.be/fr/faq/que-sont-les-%C2%AB-classes-okan-%C2%BB-ou-%C2%ABonthaalklassen-voor-anderstalige-nieuwkomers-%C2%BB
https://www.vlaanderen.be/centra-voor-leerlingenbegeleiding
https://www.onderwijscentrumbrussel.be/projecten/zomerschool
https://www.abrusco.be/
https://www.groepintro.be/nl/school/schoolloopbaan/
http://www.tweedekansonderwijs.be/component/cvo/?view=school&id=11
https://www.syntrabrussel.be/
https://partners.brusselleer.be/samenwerken/scholen
https://tracebrussel.be/home
https://www.citedesmetiers.brussels/nl-BE/Home
https://tracebrussel.be/werking/partnerwerking/samenwerking/sectorondersteuning
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/sociale-onderneming
https://sociaal.brussels/sector/79
https://sociaal.brussels/sector/79
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/contact/
https://www.vdab.be/contact
https://www.vluchtelingenwerk.be/taalhulpen-onderwijs
https://www.groepintro.be/nl/vrijetijd/
https://integratie-inburgering.be/kaart-regio-brussel
https://www.facebook.com/groups/1742354889343356/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1742354889343356/?fref=ts
https://www.foyer.be/bruxelles-integration-par-le-sport-bis/?lang=fr
https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/actief-beleid-brussel/het-sportbeleid-van-de-vgc
https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/actief-beleid-brussel/het-jeugdbeleid-van-de-vgc
https://www.n22.brussels/scholenwerking
http://www.kaj.be/kaj-afdelingen/21-regio-brussel/60-kaj-afdeling-de-mug.html
https://www.facebook.com/groups/1742354889343356/?fref=ts
https://minor-ndako.be/projecten/
http://www.lesgazellesdebruxelles.be
https://www.foyer.be/bruxelles-integration-par-le-sport-bis/?lang=fr
https://risingyou.be/?lang=fr
http://sociaalsportief.be/ondertekenaars/
https://www.bewogen.brussels/
https://www.kaaitheater.be/nl/applaus
http://www.transfocollect.com/
https://www.n22.brussels/circuit
https://www.n22.brussels/circuit
http://soundofhome.be/
https://www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/cultuur-brussel
https://www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/voor-kinderen-en-jongeren-brussel
https://www.sportinbrussel.be/
https://www.brabantia.brussels/nl/huisvesting/
https://www.caw.be/locaties/woonbegeleiding-jongeren/
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/hulp-ocmw/hulp-bij-huisvesting
https://www.vluchtelingenwerk.be/huisvesting
https://www.kinderenopdevlucht.be/nl/dossiers-thematiques/huisvesting/introductie-1/
https://www.kinderenopdevlucht.be/nl/dossiers-thematiques/huisvesting/introductie-1/
https://www.vluchtelingenwerk.be/huisvesting#sub-209.
https://www.mentorescale.be/our-impact/helpdesk-manorea-2/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-jongeren-overgang-naar-autonomie/
mailto:coaching.helpdesk%40rodekruis.be?subject=
https://www.solentra.be/nl/opleiding-en-vorming/
http://www.bru-stars.be/nl/
https://ota-vlaamsbrabant-brussel.be/
http://www.merhaba.be
http://www.sociaalvertaalbureau.be/
https://www.foyer.be/mediation-interculturelle/?lang=fr
mailto:samenleven.diversiteit%40vgc.be?subject=
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            OPVANG en WONEN

BESCHRIJVING 

Het onthaal en de opvang van nieuwkomers zijn afhankelijk van het statuut dat de 
nieuwkomers hebben of  al dan niet aanvragen.

Nieuwkomers op de vlucht kunnen een aanvraag tot internationale bescherming 
indienen (vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming) of andere verblijfstitel 
(humanitaire regularisatie, medische regularisatie). 

Meer info op > www.cgvs.be en www.agii.be

Begeleide minderjarigen
Wanneer het gezin een vraag voor internationale bescherming indient, worden zij 
opgevangen in een opvangcentrum. 
Voor meer info > www.fedasil.be

Wanneer zij geen vraag voor verblijf indienen, zijn zij illegaal op het grondgebied 
en hebben ze enkel recht op dringende medische hulpverlening en onderwijs voor 
minderjarigen. 
Voor meer info > www.agii.be

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
Iedere overheid die weet heeft van een NBMV, aanwezig op Belgisch grondgebied 
of aan de grens, is verplicht dat onmiddellijk te melden aan de Dienst Voogdij.  Ook 
particulieren kunnen contact opnemen met de Dienst Voogdij om een NBMV te melden. 

Elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NMBV)  heeft recht op extra bescherming. 
Na identificatie als niet-begeleide minderjarige, krijgt deze een voogd toegewezen en kan 
dan een bijzondere verblijfsprocedure opstarten. Naast de bijzondere verblijfsprocedure 
voor NBMV, kan deze ook de andere verblijfsprocedures opstarten. 

Minderjarigen, die zonder ouders of wettelijke voogd in België aankomen, volgen een 
ander traject dan volwassen verzoekers. De overheid organiseert een aangepaste opvang 
voor deze niet-begeleide minderjarigen. 

Het opvangtraject van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verloopt in drie fasen. 

• 1e fase: Observatie
In een eerste fase worden de jongeren opgevangen in een Observatie- en 
Oriëntatiecentrum (OOC). Van daaruit volgt doorverwijzing naar centra over heel 
België (na 2 à 4 weken).

• 2e fase: Stabilisatie
Na twee tot vier weken in een Observatie- en Oriëntatiecentrum, wordt de jongere 
doorverwezen naar een collectieve opvangstructuur (federaal opvangcentrum of een 
centrum van een van de partners, bv. Rode Kruis). 

De NBMV jonger dan 15 of diegenen met een duidelijke kwetsbaarheid worden 
opgevangen in voorzieningen die door de gemeenschappen (het Agentschap 
Jongerenwelzijn (AJW) of de Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse (AGAJ)) 
zijn opgericht in samenwerking met Fedasil (cofinanciering) in Brussel en Vlaanderen.  
Er zijn geen specifieke plaatsen voor NBMV in Brussel (i.e. plaatsen beschikbaar voor 
Fedasil o.b.v. conventie met Vlaamse en Franstalige Gemeenschap).

Minor Ndako plaatst NMBV tot en met 14 jaar na aankomst in België binnen enkele 
dagen in een pleeggezin. 
Zie > minor-ndako.be

• 3e fase: Begeleide autonomie
Jongeren, wiens verzoek tot internationale bescherming werd aanvaard, kunnen 
doorstromen naar de derde opvangfase mits ze ouder zijn dan 16 en voldoende 
zelfstandig zijn. In een lokaal opvanginitiatief (LOI) van een OCMW genieten de 
jongeren meer vrijheid en autonomie, maar krijgen ze toch de nodige begeleiding.

• Het einde van het opvangtraject
Tot de leeftijd van 18 mag een NMBV niet uitgewezen worden, ongeacht het feit of 
deze wel of niet een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend. Als 
deze voor hun achttiende erkend worden als vluchteling of een ander verblijfsstatuut 
krijgen, dan heeft deze recht op financiële steun van een OCMW. 

Als de jongere 18 wordt en er is nog geen beslissing over zijn verzoek, gaat deze naar een 
opvangstructuur voor volwassenen. Als de jongere 18 wordt en geen verblijfsvergunning 
meer bezit, moet deze het opvangnetwerk verlaten.

Voor meer info zie website van Fedasil > www.fedasil.be
en het schema van het opvangmodel 

http://www.cgvs.be/nl/asiel
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht
https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/opvang-asielzoekers
https://www.agii.be/thema/bijzondere-groepen/mensen-zonder-wettig-verblijf
https://minor-ndako.be/watwedoen/pleegzorg/
https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen-nbmv
http://www.fedasil.be/sites/default/files/schema_opvangmodel_nbmv.jpg
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ACTOREN

 > Dienst Voogdij 

 > Collectieve opvangcentra 
 · Plaatsen voor families: CR Jette, CR Ukkel, Foyer Selah, Samusocial. Specifiek            
 voor NBMV: CR Jette, CR Ukkel 

 > Onthaal- en Oriëntatie Centra (Fedasil)

 > Lokale opvang initiatieven
 · LOI Watermaal-Bosvoorde, LOI Ukkel, SESO MENA, Caritas, Mentor Escale, Synergie 14

 > Minor Ndako

Dienst Voogdij 
Voor melding van een niet- begeleide minderjarige vreemdeling is er permanente 
dienstverlening gedurende 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar via het noodnummer 
078 15 43 24.

Waterloolaan 115 - 1000 Brussel.
078 15 43 24   
voogdij@just.fgov.be
justitie.belgium.be

Wat doet de dienst voogdij en de voogd? 
www.agii.be

Collectieve opvangcentra
Federale opvang (Fedasil en Rode Kruis)

• Fedasil

KLEIN KASTEELTJE 
is een aanmeldcentrum waar mensen normaal gezien zeer kort verblijven en dan 
doorstromen naar andere opvangcentra.

Aanmeldcentrum Klein Kasteeltje
Negende Linielaan 27 - 1000 Brussel
02 250 05 11
aanmeldcentrum@fedasil.be

FOYER SELAH
Leger des Heils - voor alleenstaanden en families

Opvangcentrum Brussel – Foyer Selah
Ieperlaan 28 - 1000 Brussel
02 219 01 77 
selahdir@armeedusalut.be 

FOYER BODEGEM
CAW - voor alleenstaande mannen

Opvangcentrum Brussel – Foyer Bodegem
Bodeghemstraat 27 - 1000 Brussel
02 512 17 92 
bob.vanhoecke@cawbrussel.be 

• Croix-Rouge 

OPVANGCENTRUM CROIX-ROUGE JETTE 
voor asielzoekers met een capaciteit van 88 personen, waaronder 12 plaatsen voor 
vrouwen NMBV .

Centre d’accueil Croix-Rouge pour demandeurs d’asile
Rue Fernande Volral 37 - 1090 Jette 1090
02 474 01 23 en 02 474 08 10
centre.jette@croix-rouge.be

OPVANGCENTRUM CROIX-ROUGE UKKEL 
voor asielzoekers met 72 plaatsen voor NMBV

Centre d’accueil Croix-Rouge pour demandeurs d’asile
Rue du Ham 1 - 1180 Ukkel
02 373 07 61
centre.uccle@croix-rouge.be

NEW SAMUSOCIAL - CENTRE BÉJAR 
Opvangcentrum voor 350 asielzoekers in Neder-Over-Heembeek

Avenue De Béjar, 2 - 1120 Brussel
02 267 67 02
info@samusocial.be 
www.samusocial.be

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/niet-begeleide-minderjarigen-nbm/wat-doet-de-dienst-voogdij-en-de-voogd
https://www.samusocial.be
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• Observatie- en Oriëntatiecentrum (OOC) 
Voor NBMV: Observatie- en Oriëntatiecentrum (OOC) van Fedasil voor de 1e fase.

Twee van de drie OOC’s bevinden zich op het grondgebied van het Brussels Gewest. 
Het derde ligt in Steenokkerzeel.

OOC NEDER-OVER-HEEMBEEK (50 jongeren)
Opvangcentrum Neder-Over-Heembeek

Bruynstraat 11-20 - 1120 Brussel
02 266 48 21
info.noh@fedasil.be 

OOC SINT-PIETERS-WOLUWE (60 jongeren)
Opvangcentrum Sint- Pieters- Woluwe

Palmboomstraat 80 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 739 62 36
info.wsp@fedasil.be

• Lokale Opvanginitiatief-plaatsen voor NBMV in Brussel 
(i.e. kleinschalige opvang ter voorbereiding op autonoom wonen – jongeren in de 
asielprocedure of met vluchtelingenstatus/subsidiaire beschermingsstatus die op zoek 
zijn naar privéwoning) (een samenwerking met Fedasil)

LOI WATERMAAL-BOSVOORDE (15 plaatsen)
Het OCMW van Watermaal-Bosvoorde heeft een LOI (ILA: initiative locale d’accueil)  
waar meisjes en jongens van 16 jaar tot 18 jaar verblijven.

Jagersveld 6 - 1170 Watermaal-Bosvoorde
02 660 71 56 en 02 663 97 76
ilawb@cpas1170.brussels 
www.watermaal-bosvoorde.be

LOI UKKEL (6 plaatsen)
Chaussée d’Alsemberg 1011 -  1180 Ukkel
Tel: 02 333 89 78
cpas.uccle@publilink.be
cpasuccle.be

SESO MENA (23 plaatsen)
Zetel van SESO:
Parmastraat 26 - 1060 Sint-Gillis 
02 533 39 84
info@seso.be 
www.sesoweb.org 

CARITAS- Youth in Transit (16 plaatsen)
Ze hebben 16 plaatsen (individuele studio’s) verdeeld over twee Brusselse gemeentes: 
Sint-Joost-ten-Node en Laken.

Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel
02 229 36 11 
infonl@caritasint.be 

Voor meer info > www.caritasinternational.be

MENTOR ESCALE asbl – Brussel  (10 plaatsen)
(Services agréés de l’Aide à la Jeunesse)
Voor NMBV met statuut vluchteling of subsidiaire bescherming 

Rue Souveraine 19 - 1050 Bruxelles
02 505 32 32
info@mentorescale.be
www.mentorescale.be

• Time-Out en trajectplaatsen voor NBMV in Brussel

SYNERGIE 14 asbl – Elsene (10 plaatsen)
(Services agréés de l’Aide à la Jeunesse)

Rue Wéry 92 -1050 Elsene
02 646 96 70 en 0487 63 69 85
asblsynergie14@gmail.com
Synergie14

https://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/sociaal/ocmw/lokaal-opvang-initiatief-loi
http://cpasuccle.be/initiative-locale-daccueil/
https://www.sesoweb.org/index.php/nl/diensten/opvang-asielzoekers-conventie-fedasil
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-jongeren-overgang-naar-autonomie/
https://www.mentorescale.be/contact/
https://social.brussels/organisation/14310
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Voorzieningen Jeugdhulp die NMBV opvangen: Minor Ndako
Minor-Ndako is een erkende voorziening van de integrale jeugdhulp van de Vlaamse 
Gemeenschap met hoofdzetel in Anderlecht. De organisatie heeft vestigingen in Kortrijk, 
Gent, Aalst, Liedekerke, Dilbeek, Anderlecht, Brussel en Leuven. 

Een deel van de werking (+/- 25%) is gericht op kinderen en gezinnen uit Brussel en de 
Rand (Halle -Vilvoorde). Het grootste deel van de activiteiten is gericht op – de meest 
kwetsbare - niet-begeleide minderjarigen (jongste NBM, jongeren met specifieke zorg- of 
begeleidingsnoden). 

Residentiele hulp 
Minor: leefgroep voor NBMV van 12-18 jaar (10 plaatsen)

 · Veel aandacht voor structuur, rust en veiligheid
 · 1070 Anderlecht
 · Voor meer info en contact > minor-ndako.be

Major:  zelfregulerende leefgroep voor NMBV van 16-20j (6 plaatsen)
 ·  Veel aandacht voor afspraken,  verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
 ·  1000 Brussel
 ·  Voor meer info en contact > minor-ndako.be

Kamertraining: begeleid zelfstandig wonen in studio’s in aanbouw van leefgroep Minor  
                       (4 plaatsen)

 ·  Veel aandacht voor afspraken, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
 ·  1070 Anderlecht
 ·  Voor meer info en contact > minor-ndako.be

Studiotraining: Zelfstandig wonen voor 16+ vluchtelingen (4 studio’s)
 ·  Veel aandacht voor afspraken, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
 ·  1070 Anderlecht
 ·  Voor meer info > minor-ndako.be

Begeleide autonomie 
Binnen de Integrale Jeugdhulp is er een apart systeem voor het uitklaren en opvolgen 
van hulpvragen. Meer info vind je hier.

Eligo: Begeleiding van (ex)-NBM (17-25j) bij de overgang van opvang naar zelfstandig 
wonen (11 begeleidingsplaatsen). 
Studio 54: Begeleiding van (ex)-NBM (16-25j) die internationale bescherming genieten 
(vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming), bij de overgang van opvang naar 
zelfstandig wonen. Studio 54 is gericht op jong volwassen NBM die omwille van hun 
erkenning de federale opvang moeten verlaten en heeft een aparte aanmeldprocedure.   

Hulp bij het zoeken van een woning

CAW BRABANTIA (Caritas)
geeft coaching en hulp bij huisvesting voor vluchtelingen. 
serv.soc.dienst@caritasint.be
Voor meer info > www.brabantia.brussels

Het TEAM WOONBEGELEIDING van het JAC (CAW)
werkt samen met het SVK (sociaal verhuurkantoor) om enkele wooneenheden voor  
te behouden. 

Anspachlaan 160 - 1000 Brussel
02 486 45 17 
woonbegeleiding@cawbrussel.be 
Voor meer info > www.caw.be

Het OCMW 
kan tussenkomen in huisvestingskosten. 
Voor meer info > www.socialsecurity.be

VLUCHTELINGENWERK 
heeft een online Woonplatform met informatie waar vluchtelingen en verhuurders 
elkaar kunnen vinden.
Voor meer info > www.vluchtelingenwerk.be 

Het PLATFORM KINDEREN OP DE VLUCHT - tweedelijns
buigt zich over deze problematiek en heeft een specifieke werkgroep rond huisvesting 
van NBMV en ex-NBMV.
Voor meer info > www.kinderenopdevlucht.be

https://minor-ndako.be/watwedoen/minor/
https://minor-ndako.be/watwedoen/major/
https://minor-ndako.be/watwedoen/minor/
https://minor-ndako.be/watwedoen/studiotraining/
https://www.brabantia.brussels/nl/huisvesting/
https://www.caw.be/locaties/woonbegeleiding-jongeren/
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/hulp-ocmw/hulp-bij-huisvesting
https://www.vluchtelingenwerk.be/huisvesting#sub-209
https://www.kinderenopdevlucht.be/nl/dossiers-thematiques/huisvesting/introductie-1/
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            (LANGDURIGE) (PROFESSIONELE)   
     BEGELEIDING
 > Voogd 

 > Begeleid wonen (Minor Ndako, Caritas)

 > Trajectbegeleiding Masir Avenir (AgII)

 > Mentor Escale

 > CAW, OCMW, MADO Noord

Aanmeldpunten: Minor Ndako, OOC Fedasil

Wie de begeleiding opneemt, is afhankelijk van waar de jongere verblijft of waar een 
traject loopt. Soms proberen partners, vanuit hun engagement en bezorgdheid en  
omdat niemand anders de zorg opneemt,  jongeren te begeleiden op levensdomeinen  
die niet binnen hun opdracht liggen.

Voogd

DIENST VOOGDIJ 
De voogd neemt een centrale rol op bij NBMV tot 18 jaar.
Contact: zie boven 
justitie.belgium.be

Begeleid Wonen

MINOR NDAKO:
zie boven ‘opvang’

CARITAS 
Caritas heeft een team van 8 professionele voogden en ondersteunt onafhankelijke 
voogden in Brussel.
www.caritasinternational.be

VOOR BEGELEIDE MINDERJARIGEN: 
de ouders zijn op de eerste plaats het aanspreekpunt. Het is de opdracht van de 
instanties, die de ouders begeleiden, om in hun begeleiding aandacht te hebben voor 
de kinderen en jongeren in het gezin.

VOOR VERDERE BEGELEIDING IN OPVANGINSTANTIES:
zie boven onder ‘opvang’.

Trajectbegeleiding bij inburgeringstraject    

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING bon regio Brussel
• De trajectbegeleiders van het Agentschap integratie en inburgering begeleiden 

de jongeren die bij hen een inburgeringstraject volgen gedurende gemiddeld 18 
maanden (Masir Avenir).

• Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een inburgeringstraject 
op maat voor laaggeletterde moeders2.  Kan ook van toepassing zijn voor 
minderjarige en jongvolwassen moeders.

Toekomststraat 35 -  1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 701 73 80
integratie-inburgering.be

MENTOR ESCALE (FR)
Mentor-Escale begeleidt NMBV’s bij hun vertrek uit opvangcentra, na verkrijgen 
verblijfsstatuut, op het moment dat ze beginnen aan hun integratie in België: via 
opvang in een woning (zie boven) en/of socio-educatieve begeleiding, psychologische 
begeleiding, scholing-opleiding, begeleiding woningzoektocht en ondersteuning 
ouderschap.

Souverainestraat 19 - 1050 Brussels
02 505 32 32
info@mentorescale.be en info@mentorjeunes.be
Voor meer info > www.mentorescale.be

CAW 
realiseert een aanbod basisrechten via outreachend werk, via het aanbod woon- en 
leefbegeleiding voor nieuwkomers en juridische ondersteuning (team migratie), via het 
aanbod financiële hulpverlening, schuldbemiddeling en via begeleiding rond terugkeer.

JAC Brussel (CAW) 
krijgt veel jongeren over de vloer voor woon- en andere begeleiding. Het CAW doet 
eerst aan vraagverheldering en verwijst dan intern door naar de juiste deelwerking.
Jongeren worden ook doorverwezen via outreach en noodopvang en via Crisis-BXL, 
een Brussels netwerk voor kinderen en jongeren voor aanmelding van jongeren in 
crisis (een partnerschap van CAW en Bru-Stars).

Anspachlaan 160 - 1000 Brussel 
02 486 45 01 
jac@cawbrussel.be 

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/voogdij-nbmv/
https://integratie-inburgering.be/kaart-regio-brussel
https://www.mentorescale.be/onze-werking/?lang=nl
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OCMW
Jongeren die niet meer in de opvang zitten, kunnen in principe begeleiding krijgen bij 
het OCMW.
www.ocmw-info-cpas.be

MADO NOORD 
Het Huis van de jongere – MADO NOORD – richt zich tot jongeren van 11 tot 22 jaar, 
tot hun familie en hun naasten, maar ook tot de deskundigen die betrokken zijn bij 
de begeleiding van jongeren. MADO NOORD is een ontmoetingsruimte waar je terecht 
kan voor advies, voor informatie en voor doorverwijzing.
Een samenwerking van OCMW Stad Brussel en la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Emile Bockstaellaan 114 - 1020 Brussel
02 563 60 10 of  02 563 60 14
madonoord@ocmwbxl.brussels   
ocmwbxl.brussels 

Reguliere instanties in geval van crisis

Crisis-BXL – 24/24 7/7
Professionele aanmelders kunnen terecht bij Crisis-BXL terecht om een crisis te 
melden. Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp 
moet worden geboden.

Leopold II Laan 184d - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 209 16 36
info@crisis-bxl.be
Voor meer info zie > crisis-bxl.be 

Aanmeldpunten

Voor de meest kwetsbare jongeren zijn er aanmeldpunten die  ondersteuning bieden 
aan NMBV en hun voogd om de weg te vinden naar de Integrale Jeugdhulp. In Brussel 
is er het aanmeldpunt van Minor Ndako en het aanmeldpunt in het OOC in Neder-Over-
Heembeek. Via het Aanmeldpunt kunnen NBMV door hun voogd aangemeld worden voor 
niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

AANMELDPUNT MINOR NDAKO
0476 66 10 74
aanmeldpunt@minor-ndako.be
Voor meer info > minor-ndako.be

AANMELDPUNT OOC Neder-Over-Heembeek
Bruynstraat 11-20 - 1120 Brussel
02 266 48 21
info.noh@fedasil.be  

Niet-professionele netwerk

Een netwerk buiten de professionele sfeer kan ook ondersteuning bieden. Jongeren 
maken dit netwerk via school, vrije tijd, werk maar er zijn ook een aantal organisaties 
die expliciet inzetten op het uitbreiden en differentiëren van het netwerk.

MINOR NDAKO 
Minor Ndako zet in op het creëren van een netwerk van de jongere dat niet pro-
fessioneel is en dat de breuk van intensieve begeleiding naar het zelfstandig wonen en 
leven opvangt. Ze doen dat via netwerking met jongeren die al langer in België zijn en 
door jongeren in contact te brengen met een steungezin of steunfiguur.

SOLENTRA
Solentra werkt vanuit een ecologische visie met aandacht voor de verschillende 
netwerken waar de jongeren in zitten. Alle plekken waar de jongeren participeren en 
relaties aangaan, zijn in die zin plaatsen waar ze een netwerk hebben of uitbouwen.

SMAAKMAKERS CENTRUM WEST
Het project Smaakmakers van Centrum West (deelwerking van D’Broej) werkt sterk 
op maatschappelijke participatie in de vrije tijd en op de werkvloer maar gaat ruimer. 
Het project heeft oog voor de randvoorwaarden voor participatie en zet in op het 
netwerk van de jongeren.

2Website: https://www.integratie-inburgering.be/inburgering-voor-laaggeletterde-vrouwen-met-jonge-kinderen 

http://www.ocmw-info-cpas.be/fiche_FT_nl/les_adresses_et_heures_douverture_des_19_cpas_de_la_region_de_bruxelles_cap
http://ocmwbxl.brussels/?p=106
http://crisis-bxl.be/nl.html 
https://minor-ndako.be/watwedoen/aanmeldpunt/
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            JURIDISCH

 > CAW Brussel, Caritas, PSC, SESO

 > (FR) CIRE, SIRÉAS, ADDE

 > AgII (voor het werkveld)

Wat specifieke juridische hulpverlening betreft

CAW BRUSSEL
biedt juridische consultaties aan iedereen die vragen heeft over hun verblijf en over 
verblijfsprocedures in België. Dit gaat o.m. over de asielprocedure, medische en 
humanitaire regularisatie, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, aanvraag 
Belgische nationaliteit, gezinshereniging  (door Team Migratie dat ook psychosociale 
hulpverlening biedt).

Antwerpselaan 34 - 1000 Brussel
02 486 45 00
onthaal@cawbrussel.be    
www.caw.be 

SOCIALE DIENST VAN CARITAS INTERNATIONAL
biedt een algemene sociale permanentie, die alle thema’s rond vreemdelingen 
behandelt en waar hen een sociale, juridische en administratieve begeleiding geboden 
wordt (NL en FR). 

Liefdadigheidstraat 43 - 1210 Sint-Joost-Ten-Node
02 229 36 11
serv.soc.dienst@caritasint.be
www.brabantia.brussels

DE VLUCHTELINGENDIENST VAN HET PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM 
biedt onder meer duidelijke informatie over de asiel- en onthaalprocedure, de 
regularisatiemogelijkheden van het verblijf in België en de sociale rechten; Juridische 
bijstand voor o.a. vragen in verband met het verblijfsrecht, hulp bij het indienen van 
naturalisatieaanvragen, gezinshereniging, emigratie,…

Cansstraat 12 - 1050 Elsene
02 512 80 80
info@csp-psc.be
csp-psc.be

DE  ALGEMENE SOCIALE DIENST VAN SESO, SOCIALE DIENST VAN SOLIDARITEIT3, 
biedt algemene sociale eerstelijnshulp aan mensen in moeilijkheden en heeft 
specialisatie in Vreemdelingenrecht (NL en FR).

Parmastraat 26-28 - 1060 Brussel
02 533 39 84
www.sesoweb.org

FR

CIRÉ 
geeft telefonisch sociaal en juridisch advies over asiel- en vreemdelingenrecht
(via algemeen onthaal)

Vivierstraat 80-82 - 1050 Brussel
02 629 77 10 
cire@cire.be
www.cire.be  

VZW SIRÉAS 
heeft een juridische dienst gespecialiseerd in Vreemdelingrecht.

Marsveldstraat 5 - 1050 Brussel
02 649 99 58
sireas.be

L’ASSOCIATION POUR LE DROIT DES ETRANGERS (ADDE ASBL)
heeft een juridische dienst.

Algemene vragen :
02 227 42 41
Internationaal privaat recht :
02 227 42 41
www.adde.be

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
De dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap 
Integratie en Inburgering helpt het werkveld in Vlaanderen en Brussel om de rechts-
positie van vreemdelingen te erkennen en toe te passen in hun dienstverlening.
www.agii.be

3Website: https://www.sesoweb.Website: https://www.sesoweb.org/index.php/nl/# 

https://www.caw.be/locaties/team-migratie/
https://www.brabantia.brussels/nl/de-sociale-dienst-van-caritas-international/
ttp://csp-psc.be/nl/dienstverlening/maatschappelijke-diensten/vluchtelingendienst
https://www.sesoweb.org/index.php/nl/diensten/algemene-sociale-dienst-asd
https://www.cire.be/le-service-juridique/
http://sireas.be/le-service-juridique/
http://www.adde.be/services/service-juridique/service-juridique-2
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/juridische-helpdesk-agentschap-integratie-en-inburgering


9

            PSYCHO-SOCIAAL WELZIJN

Naast klassieke psycho-sociale ondersteuning, vormen het netwerk van de jongeren en 
de verdere begeleiding belangrijke aspecten voor het psycho-sociaal welzijn. Deze zijn 
dus ook opgenomen in de menukaart.
Scholen, die nieuwkomers onthalen, hebben aandacht voor welbevinden en werken met 
andere actoren of nemen zelf initiatieven.

 > CAW Brussel (o.a. Mind-Spring)

 > Solentra

 > CGG

 > Bru-stars (netwerk GGZ  kinderen en jongeren)

 > Tejo

 > Wijkgezondheidscentrum

 > (FR): Exil, SSM Ulysse, D’Ici et d’ailleurs

CAW BRUSSEL 
biedt begeleiding bij persoonlijke of psychische problemen.
Aanbod Mind-Spring Junior voor jongeren van Masir Avenir. Mind-Spring Junior is een 
psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen- en migrantenjongeren tussen 14 
en 18 jaar. Het programma verhoogt de mentale weerbaarheid vanuit hun eigen kracht 
en helpt hen de toekomst aan te pakken.  

Antwerpselaan 34 – 1000 Brussel
migratie@cawbrussel.be
02 486 45 11
www.caw.be

SOLENTRA
Jonge vluchtelingen en hun gezin. Zij begeleiden kinderen en gezinnen en zijn een 
expertisecentrum voor het werkveld (opleidingen en consult). 
Het project ‘Kleur in zorg en zorg in kleur’ gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, is een bicommunautair project van Solentra in Brussel dat 
toegankelijke en efficiënte geestelijke gezondheidszorg biedt aan kinderen met een 
migratieachtergrond en hun familie met betrokkenheid van alle partners uit het veld.

Saincteletteplein 17 (ingang Akenkaai 1) -  1000 Brussel
02 477 57 15
solentra@uzbrussel.be 
www.solentra.be

HET CGG BRUSSEL HEEFT EEN PROJECT NBMV.
Dit project richt zich op 2 domeinen:

• Deskundigheid bevorderen inzake geestelijke gezondheidszorg bij hulpverleners 
die vluchtelingen opvangen en psychosociaal begeleiden.

• Het aanbieden van trauma-gerelateerde groepsgesprekken bij vluchtelingen. 
Deze groepsgesprekken vinden plaats in de moedertaal van de groep.

       
Houba De Strooperlaan 136 - 1020 Brussel
02 478 90 90
redouane.bendriss@cgg-brussel.be en florence.malherbe@cgg-brussel.be 
www.cgg-brussel.be

BRU-STARS 
Het Brussels Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jongeren in het 
kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren.
www.bru-stars.be
(specifieke contactgegevens naargelang de vraag terug te vinden op de website)

VRIJWILLIGERSAANBOD VAN TEJO 
Therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, 
onmiddellijk, anoniem, en gratis

Groendreef 16 - 1000 Brussel
0495 87 34 08
info.bxl@tejo.be
tejo.be

WIJKGEZONDHEIDSCENTRA bieden meer holistische benadering en begeleiding dan 
huisartsen.

Wijkgezondheidscentrum De Brug – La Passerelle
Onafhankelijkheidsstraat 144 - 1080 Sint Jans-Molenbeek
02 411 18 38
charles.goethals@wgcdebrug.be
www.wgcdebrug.be

Wijkgezondheidscentrum Medikuregem
Jozef Dujardinstraat 8 - 1070 Anderlecht
02 522 32 87
info@medikuregem.be
medikuregem.be

ANDERE ACTOREN IN BRUSSEL (FR): Exil, SSM Ulysse, D’Ici et d’ailleurs.

https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/
https://www.solentra.be/nl
http://www.cgg-brussel.be/verwijzers/project-niet-begeleide-minderjarige-vluchtelingen-nbmv/
http://www.bru-stars.be/nl/
https://tejo.be/tejo-bxl/
http://www.wgcdebrug.be
https://medikuregem.be 
http://www.exil.be/
https://www.ulysse-ssm.be/
http://www.dieda.be/
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            MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
               (formeel)

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
Het Agentschap leidt nieuwkomers toe en biedt maatschappelijke oriëntatie 
en begeleiding aan nieuwkomers. Voor jonge nieuwkomers is er een aangepast 
inburgeringstraject: Masir Avenir.

Agentschap Integratie en Inburgering bon regio Brussel
Toekomststraat 35 -  1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 701 73 80
integratie-inburgering.be

ONDERWIJS EN VORMING
 > Diplomaerkenning

 > OKAN-scholen en vervolgschoolcoaches

 > Centrum Leerlingenbegeleiding

 > Onderwijscentrum Brussel

 > Aanvullend aanbod: Taalkot vzw Abrusco, NAFT Groep Intro

 > TKO (tweedekansonderwijs): CVO’s, Syntra

 > Brusselleer

Diplomaerkenning
Door het laten erkennen van je buitenlands diploma in België weet je welk studieniveau 
je in België hebt.
Je kan kiezen tussen een erkenning door de Vlaamse Gemeenschap of Franse 
Gemeenschap.

• Bij de Vlaamse Gemeenschap: Dien je aanvraag online in bij NARIC-Vlaanderen: 
www.naricvlaanderen.be

• Bij de Franstalige Gemeenschap: meer informatie voor diploma’s op het 
secundair niveau vind je op www.equivalences.cfwb.be

Meer informatie over de procedures, de documenten die nodig zijn, vertalingen en 
eventuele hulp vind je op de website www.mijndiploma.be.

OKAN-scholen en vervolgschoolcoaches
In Brussel worden de jongeren georiënteerd naar één van de twee onderwijstalen. De 
oriëntatie gebeurt in principe in het belang van het kind. Dit veronderstelt een goede 
kennis van beide onderwijssystemen.
Er zijn drie Nederlandstalige secundaire scholen die OKAN-onderwijs of afgeleide 
aanbieden. 

De OKAN-scholen zijn:

SINT-GUIDO INSTITUUT (Anderlecht)
Voor leerlingen die niet gealfabetiseerd zijn, is er een alfaklas, het is niet evident dat 
ze klaar zijn voor het regulieren onderwijs na 1 jaar, evt. kunnen ze nog een extra jaar 
OKAN-klas volgen. Jongeren kunnen in de alfaklas terecht na 1 jaar basisonderwijs als 
ze onvoldoende vooruitgang maakten.

Dokter Jacobsstraat 67 -  1070 Anderlecht
Tel: 02 521 60 10
info@sintguido.be 
sintguido.be

INSTITUUT ANNEESSENS-FUNCK (Brussel)
• 2 jaar voor de niet-gealfabetiseerden. Deze leerlingen verwijst men meestal 

door naar deeltijds leren en werken zoals CDO Woluwe met wie men goed 
samenwerkt.

• Het CLW (Centrum Leren en Werken) van de school biedt een taalklas voor ex-
OKANers.

• 1 jaar voor de anderen. De school zet in op schoolstructuur en talenten en 
biedt snuffelstages aan.

Fonteinstraat 2 - 1000 Brussel
02 510 07 50 (hoofdgebouw Groot Eiland) of 02 279 58 62 (vestigingsplaats 
Fonteinstraat OKAN)
sec.iaf@brunette.brucity.be  
www.anneessens-funck.be 

GO! MEERTALIG ATHENEUM WOLUWE (Sint-Pieters-Woluwe)
Grote Prijzenlaan 59 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 771 37 42
info@atheneumwoluwe.be
www.atheneumwoluwe.be

CLW DON BOSCO (Sint-Pieters-Woluwe)
CLW Don Bosco biedt geen klassiek OKAN-traject voor de jongeren. De meeste van hun 
jongeren zijn wel nieuwkomers. De meeste nieuwkomers zijn NBMV of jongvolwassen 
en laagopgeleid. De leeftijd varieert van 15 tot ongeveer 20 jaar. Tot 25 jaar kunnen 
jongeren er les volgen.

François Gaystraat 127 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 779 87 00 
onthaal@clwwoluwe.be 
www.donboscospw.be 

https://integratie-inburgering.be/kaart-regio-brussel?f%5B0%5D=pas_164%3A192
https://www.naricvlaanderen.be/
http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=524
http://www.mijndiploma.be
http://sintguido.be/joomla/index.php/studieaanbod/okan
http://www.anneessens-funck.be/nl/okan-29.htm
http://www.atheneumwoluwe.be
https://www.donboscospw.be/
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20 Franstalige secundaire scholen bieden onthaalonderwijs aan onder 
vorm van DASPA (classes passerelles).
www.enseignement.be

Centrum Leerlingenbegeleiding
Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) bestaat uit een team van artsen, 
verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Elke erkende 
school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Het CLB is verantwoordelijk voor het 
medisch schooltoezicht, maar u kunt er als ouder of leerling ook gratis terecht voor hulp 
bij leerproblemen, studiekeuze en psychische en sociale problemen, zoals pesterijen of 
faalangst.
www.vlaanderen.be

Onderwijscentrum Brussel (OCB)
Het OCB biedt ondersteuning aan de scholen via het groeiboek anderstalige 
nieuwkomers. Andere ondersteuning  gebeurt vraaggestuurd en situeert zich voor deze 
doelgroep vnl.  op het vlak van differentiëren en taal  via een aanbod ‘anderstalige’ en 
anders geletterde leerlingen.

Marcqstraat 16-18 - 1000 Brussel 
Tel: 02 210 63 90 
onderwijscentrumbrussel@vgc.be 
www.onderwijscentrumbrussel.be

Aanvullend aanbod

ABRUSCO vzw organiseert TAALKOT
Taalkot Brussel werkt aan functionele taalvaardigheden die nodig zijn voor de 
opleiding en werkervaring en richt zich tot:

• Leerlingen in het Nederlandstalig deeltijds beroepssecundair onderwijs in 
Brussel met een zeer beperkte kennis van het Nederlands.

• Jongeren in de leertijd bij Syntra Brussel met een zeer beperkte kennis van het 
Nederlands.

Het taalleertraject (dat voorbereidt op het werkplekleren) gebeurt in samenwerking 
met het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel (CVO Brussel) en het Centrum 
voor Basiseducatie Brusselleer.

Leopold II Laan 178 - 1080 Brussel
02 411 72 15
info@abrusco.be
www.abrusco.be

GROEP INTRO voor een NAFT (naadloos flexibele trajecten)
NAFT, een traject om schooluitval tegen te gaan, is er voor jongeren die wegens 
pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te 
verlaten.

Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel
02 242 85 43
info@groepintro.be
www.groepintro.be 

In principe hebben leerlingen, na het OKAN-onderwijs en als ze 18 worden, toegang tot 
het volwassenenonderwijs: TKO, lessen Nederlands, graduaatsopleiding en andere. 

Tweedekansonderwijs (vrijstellingstesten op overkoepelend niveau)

CVO BRUSSEL 
neemt in samenwerking met het Huis van het Nederlands een taaltest af van de 
jongeren in functie van de opleiding die ze willen volgen (het ‘vereiste’ taalniveau 
verschilt van opleiding tot opleiding). Deze taaltest is louter adviserend en niet 
verplichtend. Indien de jongeren niet geslaagd zijn voor de taaltest, kunnen ze voor 
bijna alle opleidingen een voorbereidend traject volgen. Deze trajecten focussen 
ook op algemene vaardigheden zoals bv. basis ICT-vaardigheden die jongeren nodig 
hebben om bijv. hun taken op te laden.

Materiaalstraat 67 - 1070 Anderlecht
02 528 09 50 (Campus Kaai) en 02 526 51 00 (Campus COOVI).
www.cvobrussel.be 

CVO LETHAS
Biedt oriëntatiebegeleiding voor alle cursisten (ook niveaubepaling taal).

• TKO: Secundair Onderwijs (SO)
 · een Algemene Aanvullende Vorming (AAV): een reeks algemene 

vakken; een Beroepsgerichte Opleiding: ICT & Administratie; Medisch 
administratief bediende

• LIFT biedt ondersteuning en begeleiding voor jongeren vanaf 16 jaar om het 
diploma SO te behalen via de examencommissie. Via coaching/begeleiding van 
schoolse vaardigheden en van niet-schoolse vaardigheden.
LIFT Brussel biedt momenteel begeleiding voor de hoofdvakken van de derde 
graad Algemeen SO (ASO) (humane wetenscha, Technisch SO en Beroeps SO-
richtingen.

http://www.enseignement.be/index.php?page=26430&navi=894 
https://www.vlaanderen.be/centra-voor-leerlingenbegeleiding
https://www.onderwijscentrumbrussel.be/inhouden/omgaan-met-diversiteit-en-armoede
https://www.abrusco.be/
https://www.groepintro.be/nl/school/schoolloopbaan/
https://www.cvobrussel.be/nl/ontwikkel-je-vaardigheden
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• Verzorgt het vormingsluik van de samenlevingsdienst (zowel NL als FR) voor 
-25-jarigen:
Samenlevingsdienst: meewerken aan gemeenschapsprojecten (6 maanden 
voltijds vrijwilligerswerk, individueel of in team, met een vrijwilligersstatuut, 
een erkenning, een vergoeding, een verzekering). 4/5 van de tijd wordt aan 
de opdracht besteed, 1/5 aan vorming. Met certificaat aan het einde van het 
traject. In samenwerking met JES en Duo for a Job.

Rouppe
Rouppeplein 16 - 1000 Brussel
TKO
Tel: 0493 932770
tko@cvolethas.be
       
LIFT
0492 223 581 
info@liftbrussel.brussels 
cvolethas.be

CVO SEMPER
CVO Semper biedt de kans om het diploma ASO te halen, TSO en BSO. Niet alle 
cursussen zijn in Brussel. Ze hebben ook vestigingen in Meise, Strombeek, Vilvoorde.
tko@cvosemper.be 
www.cvosemper.be  

SYNTRA BRUSSEL
Syntra Brussel biedt beroepsopleidingen via Leren en Werken vanaf 15 jaar.
PROJECT GROOT is een vorm van duaal leren en bereidt talentvolle Brusselse jongeren 
beter voor op de arbeidsmarkt en in hun zoektocht naar werk. Het project is een 
samenwerking van Syntra en JES.

Campus Ukkel
Stallestraat 292 - 1180 Brussel 
02 331 68 01 
info@syntrabrussel.be

Campus Tour & Taxis
Havenlaan 86c bus 209 -  1000 Brussel 
02 421 17 70 
info@syntrabrussel.be 

www.syntrabrussel.be

Ondersteuning 

ONDERWIJSCENTRUM BRUSSEL (zie boven)

BRUSSELLEER 
werkt met ouders in de scholen voor taalverwerving en emancipatorisch.

Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel
02 223 20 45
info@brusselleer.be 
partners.brusselleer.be 

OPLEIDING EN WERK

 > Tracé, Infopunt Jobstudent Brussel, Leerwinkel

 > Beroepenpunt

 > Projecten, sociale ondernemingen, socio-professionele inschakeling

 > Actiris, VDAB

 > Project taalhulpen Vluchtelingenwerk Vlaanderen

TRACÉ BRUSSEL vzw 
Tracé is een Nederlandstalige Brusselse organisatie die volop inzet om de werkloosheid 
in de hoofdstad aan te pakken. Haar missie is de positie op de arbeidsmarkt 
versterken van alle werkzoekenden, zeker van kwetsbare groepen, en hun inschakeling 
bevorderen. Samen met een netwerk van partners, ontwikkelt Tracé Brussel 
innovatieve wegen naar opleiding, werk en een solidaire economie. 

• Begeleiding Werkzoekenden in werkwinkels:  begeleiding en advies bij het 
zoeken naar opleidingen of jobs.

• Kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen: Jump naar werk (voor 
laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs), Infopunt Jobstudent Brussel, 
Duaal leren en Leren en Werken, Leerwinkel Brussel(informeert, begeleidt en 
oriënteert Brusselaars vanaf vijftien jaar).

• Toeleiding specifieke doelgroepen door de brug te slaan tussen deze groepen 
en de verschillende diensten van het werkveld van socio-professionele 
inschakeling in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

TRACÉ
Antwerpselaan 26 - 1000 Brussel
02 511 99 72 
info@tracebrussel.be
tracebrussel.be

https://cvolethas.be/tweedekansonderwijs-in-brussel/
https://www.cvosemper.be/
https://www.syntrabrussel.be/opleidingsvormen/leertijd
https://partners.brusselleer.be/samenwerken/scholen
https://tracebrussel.be/home
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Infopunt Jobstudent Brussel
Astrotoren (verdieping M), 
terrenkundelaan 14 - 1210 Brussel
0486 75 41 96 
jobstudent@jumpnaarwerk.brussels
facebook.com/jumpnaarwerk

Leerwinkel Rouppeplein
Rouppeplein 16 - 1000 Brussel

Leerwinkel Sterrenkundelaan
Astrotoren (verdieping M),  
Sterrenkundelaan 14 -  1210 Sint-Joost-ten-Node
info@leerwinkel.brussels 
leerwinkel.brussels

Wegen naar je toekomst’: de gids in uw zoektocht naar een diploma, opleiding of werk
Op welke verschillende manieren kunnen jongeren een diploma secundair onderwijs 
behalen? Of willen ze liever een beroepsopleiding volgen of meteen aan het werk?
De folder ‘Wegen naar je toekomst’ biedt hen een overzicht van organisaties die hen 
wegwijs maakt in hun zoektocht naar een diploma, opleiding of werk. Een uitgave 
van het Netwerk Samen tegen Schooluitval Brusselin samenwerking met Leerwinkel 
Brussel.
Download de gids ‘Wegen naar je toekomst’

BEROEPENPUNT
Het Beroepenpunt informeert, adviseert en oriënteert naar het beroep of de opleiding 
die het best bij de cliënt past.
www.citedesmetiers.brussels 

PROJECTEN
Partners met projecten die inzetten op het vergroten van duurzame tewerkstelling en 
het versterken van de positie op de arbeidsmarkt.
Voor een overzicht van partners binnen de bouw-, zorg- en horecasector, zie  pagina 
over Sectorondersteuning op de website van Tracé Brussel 
tracebrussel.be 

SOCIALE ONDERNEMINGEN
Voor een lijst van sociale ondernemingen in Brussel, zie de website van Brussel 
Economie en Werkgelegenheid
werk-economie-emploi.brussels

SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING
voor een overzicht van alle activiteiten die inzetten op socio-professionele 
inschakeling, zie de website Sociaal Brussel: sociaal.brussels 

• ACTIRIS
• VDAB

NEET in partnerschap met Actiris
Jobspot 3.0 identificeert, activeert en begeleidt NEET-jongeren uit Brussel. Het doel 
is om zo veel mogelijk jongeren via een compagnon te identificeren en gemotiveerd 
te krijgen om in te stappen in een activatie-proces. Hier zullen de jongeren begeleid 
worden door een jobcoach en jobhunter in het ontdekken van zijn/haar interesses, 
competenties en mogelijkheden. 

Het traject biedt de jongeren de mogelijkheid om verschillende competenties en jobs 
uit te testen door middel van stages, testdagen, oriëntatietools, bedrijfsbezoeken, etc. 
in samenwerking met onze partners Levanto, BRC Bouw en Euclides.

Het activatie-traject heeft tot eerste doel de jongeren een realistisch beeld mee te 
geven van hun eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt, alsook de verwachtingen die 
er bestaan bij de werkgevers. 

Het doel is om met de meeste  een positieve uitstroom naar opleiding, studies of werk 
te hebben en dat de rest gereactiveerd kan worden via een positieve actie.
www.actiris.be/partners

PROJECT TAALHULPEN VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert in samenwerking met Brussel Onthaal vzw 
en Groep INTRO een gratis vorming tot taalhulp in Brussel. Taalhulpen zijn mensen 
die meertalig zijn en het Nederlands goed beheersen en tolken. Onder de taalhulpen 
zitten vele ex-OKANers.
www.vluchtelingenwerk.be 

VRIJE TIJD

 > OKAN after school (Groep Intro), Masir Avenir, Centrum West, BIS Foyer, VGC, GC

 > Aanbod 

 > Jeugd: KAJ De MUG, Smaakmakers (Centrum West), OCB

 > Sport: Minor Ndako sport, Les Gazelles de Bruxelles, BIS Foyer, Rising You, sociaal-

sportieve praktijken

 > Cultuur: Bewogen, Applaus, Transfocollect, Circuit Jong & Divers, The Sound of Home 

 > Overzicht aanbod CJS van VGC

http://www.facebook.com/jumpnaarwerk
https://leerwinkel.brussels/nl
https://onderwijsinbrussel.us13.list-manage.com/track/click?u=879ecd4218e34c02f2689ad55&id=69445b93ef&e=029035c411
https://www.citedesmetiers.brussels/
https://tracebrussel.be/werking/partnerwerking/samenwerking/sectorondersteuning
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/sociale-onderneming 
https://sociaal.brussels/sector/79 
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/contact/
https://www.vdab.be/contact
https://www.actiris.brussels/nl/partners/wie-zijn-onze-partners/
https://www.vluchtelingenwerk.be/taalhulpen-onderwijs 
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Toeleiding

Verschillende actoren die met de jongeren werken, proberen hen toe te leiden naar 
vrijetijdsactiviteiten. Zo doen de scholen heel wat inspanningen en werken ze samen met 
verschillende partners.

Partners die expliciet op die toeleiding inzetten.

OKAN AFTER SCHOOL (GROEP INTRO) - Interactief - vrije tijd voor nieuwkomers?
Het project OKAN after school is een project waarbij Groep Intro minderjarige 
nieuwkomers uit het OKAN-onderwijs na school wil introduceren in 
vrijetijdsactiviteiten. Op die manier krijgen ze oefenkansen voor hun Nederlands, 
breiden ze hun sociaal netwerk uit en maken we hen wegwijs in België.

Werkhuizenstraat 34 - 1080 Molenbeek
02 411 62 44
info@groepintro.be 
www.groepintro.be en www.groepintro.be/vrijetijd  

MASIR AVENIR
Masir Avenir zet expliciet in op de kennismaking met en toeleiding naar sport, jeugd, 
cultuur.

Toekomststraat 35 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 701 73 80
integratie-inburgering.be

SMAAKMAKERS (CENTRUM WEST)
Het project Smaakmakers van de werking Centrum West (deelwerking van D’Broej) 
werkt sterk op maatschappelijke participatie in de vrije tijd en op de werkvloer maar 
gaat ruimer. Het project heeft oog voor de randvoorwaarden voor participatie en zet 
in op het netwerk van de jongeren. Bij de instap is er veel aandacht voor welzijn, een 
luisterend oor bieden, niet te veel willen aanbieden. De begeleiding zit op vrije tijd – 
jeugdwerk, welzijn, school en werk.

Centrum West
Menenstraat 24 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 411 09 04
centrumwest@dbroej.be 
dbroej.be 
Facebook Centrum West

BIS Foyer 
organiseert jaarlijks meerdere sportdagen voor nieuwkomers in samenwerking met 
Bon vzw/Agentschap Integratie & Inburgering. Deze sportdagen hebben tot doel om 
nieuwkomers te laten kennis maken met het sportaanbod in Brussel. 

Werkhuizenstraat 25 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
02 609 55 63
www.foyer.be 

JEUGD- en SPORTDIENST VGC
De VGC-Jeugd- en Sportdienst nam in de voorbije jaren, met inzet van projectsubsidies, 
het initiatief om outreachende acties (permanenties) op te zetten naar 
doelgroepwerkingen en  organisaties met een reëel bereik van aandachtsgroepen 
(waaronder ook nieuwkomers, zowel volwassenen als minderjarigen) en hen toe te 
leiden naar het vrijetijdsaanbod. 

Op dit moment wordt een medewerker binnen de Sportdienst vrijgesteld voor het 
realiseren van permanenties bij BON-Agentschap Integratie en Inburgering en de 
organisatie van sportdagen voor nieuwkomers (niet enkel gericht naar jongeren) 
i.s.m. BIS Foyer en het Agentschap Integratie en Inburgering. De Sportdienst zette in 
2019 ook in op het informeren van de ouders van kinderen die deelnamen aan de 
Zomerschool over het vrijetijdsaanbod. 
www.vgc.be/sport en www.vgc.be/jeugd

GEMEENSCHAPSCENTRA
Verschillende gemeenschapscentra (o.a. Nekkersdal, De Rinck) bieden in het kader van 
het scholenaanbod activiteiten aan voor OKAN-leerlingen. Dit is geen aanbod in de 
vrije tijd, maar zorgt er wel voor dat de kinderen en jongeren gemeenschapscentra en 
hun aanbod leren kennen. 
n22.brussels en n22.brussels/scholenwerking

Aanbod

Praktijken uit sport, cultuur, jeugd die zich specifiek richten op nieuwkomers of een 
sterke sociale dimensie hebben die participatie faciliteert. Waarschuwing: een overzicht 
is altijd achterhaald want er ontstaan en verdwijnen continu projecten en initiatieven. 

Volgende organisaties ontwikkelen in Brussel een werking met een reëel bereik van jonge 
nieuwkomers:

http://www.groepintro.be/nl/
https://www.groepintro.be/nl/vrijetijd/
https://integratie-inburgering.be/kaart-regio-brussel
http://dbroej.be/nl 
https://www.facebook.com/groups/1742354889343356/?fref=ts
https://www.foyer.be/bruxelles-integration-par-le-sport-bis/?lang=fr
https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/actief-beleid-brussel/het-sportbeleid-van-de-vgc
https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/actief-beleid-brussel/het-jeugdbeleid-van-de-vgc
https://www.n22.brussels
https://www.n22.brussels/scholenwerking
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Jeugd

KAJ DE MUG (+ 17) en KAJ DE MIER (-17): 
lokale jeugdverenigingen met een werking die zich specifiek richt op jonge 
nieuwkomers; KAJ De MUG zet zich in voor de jonge nieuwkomers:  via de 
onthaalklassen voor anderstaligen, de straathoekwerkers en de buurtwerkers ontgint 
de groep de ‘moeilijke’ wijk van het stadscentrum om er een tweede thuis voor de 
jongeren aan te bieden. Ze werken daarvoor samen met  A Place to Live, Bxl Cup, 
andere kaj-afdelingen, Cadee Klein Kasteeltje, Voyaach, Axcent.  Zij hebben een peter- 
en meterwerking.

0479 339 777
pol.arnauts@compaqnet.be 
 · www.kaj.be/
 · www.vluchtelingenwerk.be
 · www.kerknet.be

SMAAKMAKERS (CENTRUM WEST)
Het project Smaakmakers van de werking Centrum West (deelwerking van D’Broej) 
werkt sterk op maatschappelijke participatie in de vrije tijd en op de werkvloer maar 
gaat ruimer. Het project heeft oog voor de randvoorwaarden voor participatie en zet 
in op het netwerk van de jongeren. Bij de instap is er veel aandacht voor welzijn, een 
luisterend oor bieden, niet te veel willen aanbieden. De begeleiding zit op vrije tijd – 
jeugdwerk, welzijn, school en werk.

Centrum West
Menenstraat 24 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Facebook Centrum West

LENTE- EN ZOMERSCHOOL van OCB (6-12 jaar) (zie boven)
Het Onderwijscentrum Brussel organiseert met de Lente- en Zomerschool een 
vakantie-aanbod voor de doelgroep minderjarige nieuwkomers van 6 tot 12-jaar. Het 
doel is om enerzijds hun taalvaardigheid Nederlands te versterken en anderzijds hun 
integratie (op school, in de samenleving) te vergemakkelijken. Door het bieden van 
een ruime waaier aan boeiende en uitdagende spel- en sportactiviteiten, leren ze hun 
interesses en talenten ontdekken. Hiervoor wordt ook samengewerkt met partners uit 
de vrije tijd en de VGC-Jeugd en Sportdienst (zie boven). Infosessies voor de ouders zijn 
voorzien.
www.onderwijscentrumbrussel.be

Sport 

MINOR NDAKO biedt sportactiviteiten.  Jongeren van buiten Minor-Ndako zijn welkom 
in de sportteams. De kern moet wel altijd van Minor-Ndako zijn, minstens 50%. 
Daarnaast aanvullen met andere jongeren, sympathisanten, etc.

• 2 loopteams die wekelijks trainen (1 in Leuven, 1 in Brussel). Samen lopen ze een 
10-tal wedstrijden

• Zaalvoetbal: ook reeds 2 teams in de competitie. Training samen.
• Het Cricketproject:  

          gijs.vercoutere@minor-ndako.be

minor-ndako.be

LES GAZELLES DE BRUXELLES: 
een socio-sportieve organisatie die via joggen kansengroepen wil versterken en ook 
verschillende lokale loopgroepen ondersteunt (o.a. een loopgroep met minderjarigen 
bij Fedasil in Sint-Pieters-Woluwe). Iedereen die geen of moeilijk toegang heeft tot 
sport behoort tot de doelgroep: mensen in armoede, nieuwkomers, mensen zonder 
papieren,... 

Marcqstraat 17 - 1000 Brussel
02 430 25 68 
info@gazelles.org 
www.lesgazellesdebruxelles.be 

BIS (Brussel Integratie door Sport)
BIS is de sportwerking van Foyer vzw die via diverse activiteiten jongeren wil 
aanzetten tot en begeleiden bij een duurzame en gestructureerde sportbeoefening. 
Eigen aanbod zijn:

• BC-Foyer Molenbeek is een basketbalclub voor meisjes 
• Atlemo is een atletiekvereniging.
• Cricketwerking: BIS-Foyer werkt (in het kader van de een overeenkomst met de 

VGC tot eind 2020) aan het verhogen van participatie aan vrijetijdsactiviteiten 
door kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, met bijzondere 
aandacht voor nieuwkomers (o.a. cricket-werking met bereik van een 50-tal 
jongeren uit de Pakistaanse gemeenschap, o.a. naschools atelier waar jonge 
nieuwkomers hun digitale skills kunnen aanleren en versterken).

Werkhuizenstraat 25 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
02 609 55 63
www.foyer.be 

http://www.kaj.be/kaj-afdelingen/21-regio-brussel/60-kaj-afdeling-de-mug.html
https://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligersgroep/kaj-de-mug
https://www.kerknet.be/dienst-solidariteit-brussel/artikel/peter-meter-worden-van-iemand-van-kaj-de-mug-en-kaj-de-mier-0
https://www.facebook.com/groups/1742354889343356/?fref=ts
https://www.onderwijscentrumbrussel.be/projecten/zomerschool
https://minor-ndako.be/projecten/
http://www.lesgazellesdebruxelles.be
https://www.foyer.be/brussel-integratie-door-sport-bis/
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RISING YOU SPORTS CLUB
biedt kliminitiatie en klimtrainingen aan, onder meer in Brussel. 
jef@risingyou.be I brussel@risingyou.be 
risingyou.be

SOCIAAL-SPORTIEVE PRAKTIJKEN
Verder zijn er heel wat sociaal-sportieve praktijken in Brussel. Deze praktijken nemen 
extra maatregelen om de toegankelijkheid van hun sportaanbod te verhogen. 
De ondertekenaars van het memorandum voor sociaal-sportieve praktijken bieden een 
mooi overzicht.
sociaalsportief.be 

Cultuur

BEWOGEN
‘Bewogen’ is een Brussels cultureel festival dat kleine ontmoetingen wil creëren tussen 
vluchtelingen, nieuwkomers en mensen die al langer in Brussel wonen. ‘Bewogen’ 
ondersteunt het Brusselse middenveld, vrijwilligers, kunstenaars, nieuwkomers en 
Brusselaars bij de organisatie van culturele activiteiten die inzetten op deze kleine 
ontmoetingen. Het ‘Bewogen’ festival wordt voor, over, met en door vluchtelingen, 
asielzoekers en nieuwkomers gemaakt, op podia, op pleinen, in woonkamers of in 
keukens. 

bewogen.brussels@gmail.com 
www.bewogen.brussels 

APPLAUS
Applaus! is een samenwerking tussen vijf Nederlandstalige Brusselse culturele spelers. 
Samen organiseren ze gratis workshops voor personen die Nederlands leren, zodat 
ze hun taalkundige vaardigheden in de praktijk kunnen testen en bijspijkeren. Elke 
workshop wordt specifiek afgestemd op de groep leerlingen in functie van een 
culturele uitstap en heeft plaats in één van de deelnemende theaters. De vijf culturele 
partners hebben een lijst opgesteld met voorstellingen die geschikt zijn voor een 
publiek dat Nederlands leert en voorzien een begeleiding om de toegankelijkheid te 
verhogen. 

Lijst op de website van het Huis van het Nederlands.
Een project van: Beursschouwburg, Bronks, Kaaitheater, Kunstenfestivaldesarts, KVS in 
samenwerking met: Huis van het Nederlands.
www.kaaitheater.be

TRANSFOCOLLECT
TransfoCollect brengt Brusselse jonge mensen – vanaf 16 jaar - vanuit verschillende 
subculturen met verschillende levensstijlen samen die minder gemakkelijk in aanraking 
komen met kunst, kunstonderwijs of hoger onderwijs in het algemeen, maar die zich 
artistiek willen ontwikkelen.  In samenwerking met GC De Kriekelaar en het RITCS.

GC De Kriekelaar
Gallaitstraat 86 - 1030 Schaarbeek
02 247 75 22
transfocollect@gmail.com 
www.transfocollect.com 

CIRCUIT JONG & DIVERS
Een aantal gemeenschapscentra geven jonge makers met interculturele roots kansen 
om zich artistiek te ontplooien. De jongeren starten vanuit hun leefwereld en 
ambities, en werken toe naar een productie. De kwaliteit van die producties ligt in 
hun bijdrage aan een interculturele samenleving.

N22 Brusselse gemeenschapscentra
Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel
02 563 05 78
N22@vgc.be 
n22.brussels/circuit 

THE SOUND OF HOME
Gratis muziekles in muziekacademies voor jonge vluchtelingen (tussen 6 en 26 jaar 
oud, niet langer dan 2 jaar in België, in asielprocedure, of met status subsidiaire 
bescherming genieten of vluchteling).
Jetse academie: www.jette.irisnet.be 
sound@klarafestival.be 
soundofhome.be 

VGC geeft een overzicht van wat Nederlandstalige organisaties bieden op het vlak van 
Cultuur, Jeugd, Sport:

• Een overzicht van alle Nederlandstalige sportactiviteiten in Brussel:  
www.sportinbrussel.be

• Op zoek naar een bibliotheek, een gemeenschapscentrum, een activiteit of een 
cursus? Geïnteresseerd in Kunsten en Erfgoed?     
www.vgc.be/cultuur

• Aanbod voor kinderen en jongeren van Nederlandstalige organisaties in Brussel: 
www.vgc.be/jeugd

https://risingyou.be/?lang=fr
http://sociaalsportief.be/ondertekenaars/
https://www.bewogen.brussels/
https://www.kaaitheater.be/nl/applaus
http://www.transfocollect.com/
https://www.n22.brussels/circui
http://www.jette.irisnet.be/nl/Jetse_academie/actualiteit/sound-of-home-in-jetse-academie
http://soundofhome.be/
https://www.sportinbrussel.be/
https://www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/cultuur-brussel
https://www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/voor-kinderen-en-jongeren-brussel
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            NBMV ZONDER WETTIG VERBLIJF

 > Dienst voogdij 

 > HUB, SOS Jeunes, Synergie 14

 > CAW Brussel 

 > Caritas

 > Meeting, Voyaach, Vrienden van K

 > Startpunt Vluchtelingenwerk

 > Child Focus (app Miniila)

Dienst Voogdij
Iedere overheid die weet heeft van een NBMV, aanwezig op Belgisch grondgebied 
of aan de grens, is verplicht dat onmiddellijk te melden aan de Dienst Voogdij.  Ook 
particulieren kunnen contact opnemen met de Dienst Voogdij om een NBMV te melden. 
Wat doen de dienst voogdij en de voogd: www.agii.be

Waterloolaan 115 - 1000 Brussel.
078 15 43 24 
voogdij@just.fgov.be 
justitie.belgium.be

HUMANITAIRE HUB
De humanitaire hub van organisaties Dokters van de Wereld, Rode Kruis, Artsen Zonder 
Grenzen en Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen biedt verschillende diensten 
zoals juridische begeleiding, medische en psychische zorg, sociale hulp, het opsporen van 
familie, kledijdistributie, voedselbedeling en begeleiding naar nachtopvang.

Havenlaan 100 - 1000 Bruxelles
sociaal.brussels en www.bxlrefugees.be

SOS JEUNES – 24/24
Sos Jeunes begeleidt NMBV meestal niet-asielzoekers, verwezen door hun voogd, de 
voogdijdienst of door een ontmoeting op straat.

Bij SOS Jeunes-Quartier Libre krijgen ze hulp die is aangepast aan hun situatie, die 
kan variëren van het voorzien in hun primaire behoeften tot juridische en sociaal-
administratieve opvolging, inclusief contact met hun familie van herkomst.

Mercelisstraat 27 - 1050 Bruxelles
02 512 90 20 (permanentie)
contact@sosjeunes.be 
www.sosjeunes.be

SYNERGIE 14
Synergie 14 is een vzw die werkt met niet-begeleide minderjarige nieuwkomers. Elke 
jongere die minderjarig is en geconfronteerd wordt met een situatie van ballingschap, 
in het bijzonder jongeren die geen aansluiting vinden met onthaalparcours in België. 
Dat gaat onder meer over jongeren ‘in transit’ en jongeren op de dool. Biedt onthaal, 
begeleiding, huisvesting, en meer. Synergie 14 werkt aanklampend voor de moeilijke 
profielen.

Wérystraat 92 -  1050 Elsene
02 646 96 70 en 0487 63 69 85
asblsynergie14@gmail.com
Synergie 14

CAW werkt aanklampend voor de kwetsbare profielen.
CAW biedt noodopvang en toekomstoriëntering voor jongeren ‘in transit’.
CAW Brussel volgt ook NBMV die verblijven in de noodopvang/winteropvang.

Trierstraat 82 - 1040 Etterbeek
m.ballyn@caritasint.be
dalal.rajab@cawbrussel.be
www.caw.be

CARITAS
Caritas werkt voor jongeren op de vlucht die aanwezig zijn in het Brusselse 
Maximiliaanpark en in en rond het Brusselse Noordstation. SOS Jeunes e.a. partners 
(Porte d’Ulysse, HUB Noord) proberen de minderjarigen aan te klampen en leiden hen toe 
naar Caritas die met de jongeren een traject aangaan met de bedoeling hen te begeleiden 
naar een situatie die toekomstperspectief biedt (verblijf aanvragen, terugkeer, …).  

Liefdadigheidstraat 43 - 1210 Brussel
02 229 36 11 
infonl@caritasint.be en l.bruyneel@caritasint.be 
www.caritasinternational.be

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/niet-begeleide-minderjarigen-nbm/wat-doet-de-dienst-voogdij-en-de-voogd
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen.
https://sociaal.brussels/organisation/18345 en https://www.bxlrefugees.be/nl/2019/05/28/le-hub-humanitaire-de-la-gare-du-nord-demenage-au-port-de-bruxelles/
https://www.bxlrefugees.be/nl/2019/05/28/le-hub-humanitaire-de-la-gare-du-nord-demenage-au-port-de-bruxelles/
http://www.sosjeunes.be/spip.php?article52&lang=fr
https://social.brussels/organisation/14310
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/opvang/opvang-voor-jongeren/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/hulpverlening-voor-jonge-transmigranten/
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MEETING
Meeting is een onthaal- en steunpunt voor mensen zonder wettig verblijf in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Meeting  ondersteunt deze groep om hun grondrechten en 
toekomstperspectieven te kunnen uitoefenen.

Meeting is een initiatief van Samenlevingsopbouw met aanbod: Voyaach, een 
geïntegreerde basisvoorziening voor migranten in een precaire verblijfssituatie; 
Socio-juridische permanenties voor migranten in een precaire verblijfssituatie; 
Toekomstoriëntering voor migranten in een precaire verblijfssituatie; Ondersteuning 
sociale bewegingen van migranten in een precaire verblijfssituatie; 

Oppemstraat 54 - 1000 Brussel
samenlevingsopbouwbrussel.be 

Voyaach
Een geïntegreerde basisvoorziening voor migranten in een precaire verblijfssituatie

0489 27 56 84
veerle.depoorter@samenlevingsopbouw.be
samenlevingsopbouwbrussel.be

VRIENDEN VAN K
Vrienden van K ondersteunen jongeren vanaf 18 met precair verblijf met 
studiebegeleiding en meer.

vriendenvank@gmail.com
www.vluchtelingenwerk.be 

Startpunt VLUCHTELINGENWERK
Vluchtelingenwerk biedt basisinformatie over de asielprocedure in vele talen en 
antwoorden op vragen en biedt laagdrempelige onthaal op de Antwerpsesteenweg en 
aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers, Klein Kasteeltje (Dienst Vreemdelingenzaken 
en Fedasil). Tijdens de COVID-epidemie is het lokaal op de Antwerpsesteenweg gesloten. 

Antwerpsesteenweg 34 - 1000Brussel
02 225 44 00
nfo@vluchtelingenwerk.be 
www.vluchtelingenwerk.be 

MINIILA
Child Focus is lidorganisatie van de federatie Missing Children Europe. Missing Children 
Europa ontwierp een app die  niet-begeleide minderjarige vluchtelingen de weg  wijst.
De app biedt informatie rond bed-, bad- en broodmogelijkheden, doktersadressen en 
internetvoorzieningen. 

Bovendien informeert de applicatie nieuwkomers ook over hun rechten. Dat gaat van 
gezinshereniging, procedures en veiligheid tot bescherming. De app is kindvriendelijk en 
in verschillende talen beschikbaar. 

De website bevat informatie in 12 talen over 8 thema’s: asiel en procedure, huisvesting, 
wonen in België, terugkeer, werk, leren, niet-begeleide minderjarigen en gezondheid. Het 
maakt ook berippen toegankelijk voor iedereen. Een audiopictogram geeft u ook de 
mogelijkheid om de inhoud te bekijken en te beluisteren.
miniila.com

https://samenlevingsopbouwbrussel.be/migranten-zonder-wettig-verblijf/
https://samenlevingsopbouwbrussel.be/wat-doen-we/projecten/voyaachmeeting/ 
https://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligersgroep/vriendenvank
https://www.vluchtelingenwerk.be/startpun
http://miniila.com/
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            DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
              info, expertise, ondersteuning

 > Platform Kinderen op de Vlucht

 > Vluchtelingenwerk

 > Manorea (helpdesk Minor Ndako)

 > Caritas

 > Helpdesk Rode Kruis Vlaanderen

 > Solentra

 > Bru-Stars

 > OTA vzw

 > Merhaba

 > Brussel Onthaal

 > Dienst ICB Foyer

PLATFORM KINDEREN OP DE VLUCHT
Het Platform Kinderen op de vlucht biedt informatie en opleiding aan hen die met 
NBMV en gezinnen in precair verblijf werken. Dit gebeurt via de actieve verspreiding 
van informatie, deelname aan en organisatie van opleidingen, studiedagen, ronde 
tafelgesprekken enz.

Kiekenmarkt 30 - 1000 Brussel
02 210 94 91
kinderenopdevlucht@sdj.be 
www.kinderenopdevlucht.be 

VLUCHTELINGENWERK 
Vluchtelingenwerk is gespecialiseerd in heel wat thema’s rond asiel. Met deze expertise 
ondersteunen ze iedereen die werkt met vluchtelingen. Onder meer info voor scholen 
en lesmateriaal; Refugee Route, een wandeling door de Noordwijk van Brussel voor 
organisaties die meer te weten willen komen over asiel en migratie; laagdrempelige 
informatie over het statuut en de rechten van asielzoekers.
Website: https://www.vluchtelingenwerk.be/wat-we-doen 

Vluchtelingen Infolijn van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
beantwoordt vragen die te maken hebben met asielzoekers en vluchtelingen
02 225 44 00
info@vluchtelingenwerk.be 
www.vluchtelingenwerk.be 

MANOREA
Manorea is een tweetalig samenwerkingsverband tussen Mentor-Escale en Minor-Ndako. 
Beide Brusselse vzw’s hebben een jarenlange ervaring in het werken met niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen, onder meer bij het ondersteunen van de overgang naar het 
zelfstandig wonen. De helpdesk ‘Manorea’ ondersteunt hulpverleners in hun begeleiding 
van jongeren. 

Minor Ndako ontwierp ook een handleiding.
NL: manorea@minor-ndako.be  
02 274 09 70
FR: manorea@mentorescale.be 
Tel: 0485 454 093

Website: Manorea (helpdesk Minor Ndako)

CARITAS
Caritas biedt ondersteuning aan onafhankelijke voogden via basisopleiding, individuele 
coaching, continue vorming en helpdesk. Caritas deelt de jarenlange expertise in het 
werken met jonge transmigranten met verschillende actoren: vrijwilligers, politiediensten, 
sociaal assistenten, straathoekwerkers, jeugdwerkers… via  een vormingsreeks. Het 
wisselt informatie en expertise uit via praktijktafels en netwerking tussen partners.

Liefdadigheidstraat 43 - 1210 Brussel
02 229 36 11
infonl@caritasint.be
 · www.caritasinternational.be/voogdij
 · www.caritasinternational.be/transmigratie

HELPDESK RODE KRUIS VLAANDEREN
Helpdesk voor NL zelfstandige voogden
015 44 35 58 
coaching.helpdesk@rodekruis.be

SOLENTRA
Solentra biedt opleidingen en vormingen aan op maat, voor iedereen die professioneel 
in contact komt met migranten- en vluchtelingenkinderen en volwassenen. Zoals 
basisvorming ‘Psychosociale begeleiding van vluchtelingengezinnen’, thema-specifieke 
opleidingen, supervisie, intervisie en helpdesk.

Sainctelettplein 17,  ingang Akenkaai 1 - 1000 Brussel
02 477 57 15
solentra@uzbrussel.be 
www.solentra.be 

https://www.kinderenopdevlucht.be/nl/ 
https://www.vluchtelingenwerk.be/vluchtelingen-infolijn-en-juridische-helpdesk 
https://www.mentorescale.be/our-impact/helpdesk-manorea-2/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/voogdij-nbmv/
http://www.caritasinternational.be/transmigratie
https://www.solentra.be/nl/opleiding-en-vorming/
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BRU-STARS
Bru-Stars, het Brussels Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jongeren 
in het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren.
www.bru-stars.be 
(specifieke contactgegevens per leeftijd en vraag terug te vinden op de website)

OTA vzw Vlaams-Brabant en Brussel
OTA biedt, vanuit de praktijkervaring met ondersteuning op casusniveau en gekoppeld 
aan theoretische kennis,  vormingspakketten aan rond thema’s die verband houden 
met cultuursensitieve zorg en (jeugd)hulpverlening. Binnen het project ‘cultuursensitief 
vormen en sensibiliseren’, focussen de OTA’s op de doelgroep van minderjarige 
vluchtelingen (en hun context). Hulpverleners uit de IJH regio Vlaams-Brabant en Brussel 
kunnen bij OTA terecht voor een advies of bemiddelingsopdrachten in dossiers.

Vooruitgangstraat 333/8 - 1030 Schaarbeek
02 725 60 13 
info@ota-vlaamsbrabant-brussel.be 
ota-vlaamsbrabant-brussel.be 

MERHABA
Merhaba is, naast een ontmoetingsplek voor holebi, transgender en intersekspersonen 
(LGBTQI*) met een migratie-achtergrond, een expertise- en kenniscentrum dat individuen 
en organisaties informeert en sensibiliseert omtrent thema’s op de snijlijn van cultuur, 
gender en seksuele diversiteit.

0483 09 10 07
info@merhaba.be 
www.merhaba.be 

BRUSSEL ONTHAAL 
De Brusselse Nederlandstalige sociaal tolk- en vertaaldienst biedt het tolken ter 
plaatse en het schriftelijk vertalen van documenten aan in het kader van dienst- en 
hulpverlening aan anderstalige personen. De workshop “Hoe werken met sociaal tolken” 
geeft toelichting bij hoe men best werkt met een sociaal tolk.

Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Brussel
02 511 27 15
info@brusselonthaal.be 
www.sociaalvertaalbureau.be 

DIENST ICB FOYER
Het Team Interculturele Bemiddelaars werkt aan een kwalitatief betere en meer 
toegankelijke zorg. Centraal daarbij staan twee elementen: enerzijds de taalbijstand, die 
patiënten toelaat zich in hun moedertaal uit te drukken, en anderzijds het werken aan 
wederzijds begrip en vertrouwen.
website: ICB Foyer
 

USEFUL LINKS

www.fedasil.be
www.cgra.be
www.retourvolontaire.be
www.reinstallation.be
www.croix-rouge.be
www.rodekruis.be
www.samusocial.be
www.dofi.ibz.be
www.rvv-cce.be
www.cpas.be
www.caritasinternational.be
www.belgium.iom.int
www.cire.be
www.unhcr.be

http://www.bru-stars.be/nl/
https://ota-vlaamsbrabant-brussel.be/
http://www.merhaba.be
http://www.sociaalvertaalbureau.be/
https://www.foyer.be/mediation-interculturelle/?lang=fr
http://www.fedasil.be/
http://www.cgra.be/
http://www.retourvolontaire.be/
http://www.reinstallation.be
http://www.croix-rouge.be/
http://www.rodekruis.be
http://www.samusocial.be
http://www.dofi.ibz.be/
http://www.rvv-cce.be
http://www.cpas.be
http://www.caritasinternational.be
http://www.belgium.iom.int
http://www.cire.be
http://www.unhcr.be



