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Introductie
Wanneer minderjarige vluchtelingen op eigen

gezag asiel aanvragen in een welbepaald

Europees land, krijgen zij gehele bescherming

onder het statuut van ‘niet-begeleide

minderjarige vluchteling’ (Agentschap
Binnenlands Bestuur, 2018). De beschermings-

maatregel werd een tiental jaren geleden amper

toegepast, maar wordt steeds accurater sinds de

opkomst van de ‘vluchtelingencrisis’ in 2013

(Eurostat, 2018). Zo piekte het aantal niet-

begeleide minderjarigen in 2015. In dit jaar

vroegen 3.099 minderjarigen asiel aan in België.

Het aantal daalde omwille van de

vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije en de

sluiting van de grenzen aan de Balkanroute,

maar het aantal NBMV blijft aanhoudend hoog

(CGVS, 2016).  

 

De vraag die zich hier opdringt is wat er gebeurt

met deze minderjarigen wanneer zij de leeftijd

van 18 jaar bereiken en niet langer immuniteit

genieten in het gastland. Welke bescherming

krijgen ze?  Welke veranderingen maken ze

door? En in hoeverre worden ze hierin

begeleid? 

Deze vragen openen onze ogen voor een 

kwetsbare doelgroep die nog te vaak in de 

schaduw van het welzijnswerk worden gehouden : 

De niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen 

(NBJV).   

 

Dit adviesrapport focust op NBJV en tracht 

tegemoet te komen aan de specifieke noden en 

wensen van deze jongeren. Met huisvesting als 

uitvalsbasis (tevens één van de grootste 

problemen van deze doelgroep), wordt 

beschreven welke drempels NBJV ervaren en hoe 

een alternatieve benadering een antwoord kan 

bieden op de huisvestingsproblemen en sociaal- 

culturele drempels die deze jongvolwassenen 

ervaren.    

 

Met een 'alternatieve benadering' wordt verwezen 

naar  de alternatieve woonvormen die NBJV  en 

studenten uit het Gentse samen brengt. Dergelijk 

project biedt kans op betaalbare en degelijke 

huisvesting. bovendien staat sociaal-culturele 

integratie centraal en interetnische netwerken. 

Een doelstelling dat zowel de NBJV, de student en 

de samenleving ten goede komt.  

 

NBJV Niet-begeleide 
jongvolwassen vluchteling

'Niet-begeleide jongvolwassen vluchteling' is een officieuze 

term die verwijst naar NBMV die meerderjarig worden. Het 

betreft (bijna)18- tot 25-jarige vluchtelingen die geen familie 

hebben in de directe omgeving en dus op zichzelf aangewezen 

zijn als vluchtelingen in het gastland. 

 

binnen het welzijnswerk wordt deze groep amper benaderd als 

aparte categorie, maar wordt de lijn steeds getrokken tussen 

minderjarigen en meerderjarigen. De overgangsperiode van 

jongvolwassenheid is dus een blinde vlek in het welzijnswerk 

voor vluchtelingen (Mahieu & Ravn, 2017). Nochtans 

ervaart deze specifieke groep unieke, meervoudige 

problematieken, eigen aan de levensfase (Stein, 2006) 
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Welke problemen doen 
zich voor? 

A.d.h.v. diepte-interviews en focusgesprekken werden zowel
medewerkers uit het werkveld als NBJV bevraagd. Ze werden
bevraagd naar sociaal-culturele drempels die ze ervaren en of ze
ooit in contact kwamen met hindernissen in de zoektocht naar
een woning. Tot slot werd gepolst naar hun visie op  een
samenhuizingsproject tussen NBJV en studenten. 

gebrek aan interetnische 
netwerken

OZ kwalitatief onderzoek

Uit de focusgesprekken met NBJV werd
duidelijk dat de meerderheid van de
bevraagde jongeren gevoelens van
eenzaamheid en isolatie ervaart. Hun
sociale interculturele relaties beperken zich
veelal tot zorgverleners en schoolgenoten
die enkele jaren jonger zijn dan zijzelf. Meer
dan bij de controlegroep, gaven NBJV aan
dat ze samenhuizen met studenten zouden
overwegen, niet enkel om praktische, maar
ook om sociale redenen. Het gebrek aan
interetnische sociale netwerken verhindert
hen om aansluiting te vinden bij de Vlaamse
samenleving. Dit heeft eveneens impact op
het integratieproces van de jongeren en
verhoogt bovendien de kans op isolatie en
segregatie! (Mels, Derluyn, & Broekaert,
2008).

Autonomie 
en 'agency'

Autonomie en agency  zijn eveneens
significante waarden die NBJV willen
nastreven door middel van zelfstandig wonen.
De moeilijkheid bij deze specifieke doelgroep
is de soms abrupte overgang naar deze
zelfstandigheid. Tijdens de periode van
minderjarigheid wordt de begeleiding door
maatschappelijk werkers of andere
staatsambtenaren vaak gezien worden als
betuttelend. Jongeren gaven regelmatig aan
dat advies en beslissingen onvoldoende
rekening hielden met hun ambities en
verlangens. Ze voelden dat ze vaak werden
ontkend in hun eigenheid en “agency”,
waardoor ze zich eerder machteloos voelen
en geen gevoel van zelfbepaling ervaren. Dit
geeft aan hoe diensten die ontworpen zijn om
deze doelgroep te ondersteunen, ervaren
worden als controlemechanismen (De Graeve
& Bex, 2017).  Eenmaal deze jongeren
meerderjarig zijn, valt deze begeleiding
grotendeels weg. De overgang is vaak te
groot en er zijn amper instanties die deze
kloof overbruggen tijdens de transitiefase. 
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Discriminatie op de 
huizenmarkt 

Recent onderzoek wijst uit dat discriminatie
op raciale of etnische grond realiteit is in
België. Meer specifiek in Gent werden
enkele praktijktesten uitgevoerd m.b.t.
discriminatie op de huizenmarkt. Een
telefonische praktijktest van het
Minderhedenforum uit 2012 signaleerde dat
in 30% van de gevallen een vermoeden van
discriminatie kon vastgesteld worden
(Lahlali, Andino, & Spaas, 2012). Een
veldexperiment naar discriminatie van
eerste en tweede generatie migranten bij
581 huurwoningen in Gent en Antwerpen,
bracht aan het licht dat één op zes
huurders uit de categorie ‘eerste generatie
migranten’ uitgesloten werd. Bij tweede
generatie migranten was dit nog één op
acht. Bovendien blijkt discriminatie vaker
voor te komen bij goedkope huurhuizen
(Van der Bracht & Van de Putte, 2013). Dit
maakt NBJV, die door hun financiële
situatie automatisch naar goedkopere
huizen geleid worden, rechtstreeks tot
kwetsbare groep op de private huizenmarkt.

Autonomie 

en 'agency'

NBJV moeten op zoek naar een woonst met
vaste domicilie eer ze op zoek kunnen naar
werk of beroep kunnen doen op financiële
bijstand van het OCMW. Ze kunnen niet
legaal samenwonen zoals kotstudenten dit
doen, omdat kotbazen meestal kamers of
studio’s verhuren zonder vaste domicilie toe
te kennen aan de huurders. Volgens de
respondent van de dienst studenten-
huisvesting zijn eigenaars echter verplicht om
een domicilie toe te kennen indien de huurder
dit verzoekt.  
 
Indien een NBJV opteert voor
samenhuizing, moeten alle bewoners de
woonst als hoofdverblijfplaats doorgeven en
zich domiciliëren op hetzelfde adres. Vanaf
dat moment worden zij juridisch gezien als
een gezin, en personen met een
vervangingsinkomen ontvangen hierdoor een
kleinere uitkering (Stad Gent, 2014). De
uitkering zakt naar € 595,13, wat de situatie
onleefbaar zou maken voor NBJV.  
 
IN-Gent kaart eveneens het probleem van
domicilie aan en ijvert voor alternatieven. De
jongeren krijgen na hun erkenning slechts
twee maand de tijd om een woning te vinden,
maar dit zoekproces wordt bemoeilijkt
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw, 2018).
Veel jonge vluchtelingen komen op deze
manier terecht in ondermaatse, soms zelfs
verkrotte woningen. IN-Gent wil dit probleem
bestrijden.  

Domicilie



0
5

Missie en visie 
Binnen de dominante cultuur in België worden
initiatieven voor integratie voornamelijk vanuit
economisch standpunt gevormd (Kantola &
Nousiainen, 2009). Vluchtelingen worden bij
aankomst voorzien in primaire behoeften, en
later, na goedkeuring van de
verblijfsvergunning, geraakt de hulpverlening
vaak niet veel verder dan ondersteuning in
taallessen en zo snel mogelijke toeleiding naar
de arbeidsmarkt (Wets, Rea, & Herman,
2014). Binnen de vooropgestelde trajecten die
deze 'harde' integratie nastreeft, is beperkte
ruimte voor de individuele situatie van
vluchtelingen. De overheid zet eerder in op
snelle resultaten in plaats van duurzame
projecten die op lange termijn ook kunnen
doordringen tot de zachte integratie. Ook op
gebied van huisvesting wordt deze 'klassieke
aanpak' gehanteerd in plaats van op creatieve
wijze invulling te geven aan wonen in
diversiteit (Beeckmans, De Maeyer, De Vos,
Hauquier, & Van Den Driessche, 2017).  De
hervestigingsfase, en dan vooral het moment
waarop vluchtelingen een vaste woonst
vinden, wordt door vluchtelingen als
‘levensreddende fase’ aanzien, omdat ze
hierbij een einde maken aan hun ‘vlucht’, en
klaar zijn voor de volgende fase van
inburgering en settlement (Caestecker &
Derluyn, 2017). Juist om die reden is het van
cruciaal belang om te investeren in deze fase.
Het is een kantelpunt waar vluchtelingen de
overstap maken om effectief in België te
wonen, en het beïnvloed de rest van het
verdere integratieproces.  
 

Het project heeft tot doel om af te stappen
van deze lineaire aanpak die gehanteerd
wordt binnen het Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid. Het wil tegemoet komen
aan de noden van NBJV en een betere
integratie nastreven a.d.h.v. vier doelen  
(zie p. 6). 

INT  Harde versus 

zachte integratie

De invulling die gegeven wordt aan
het begrip ‘integratie’ in het Vlaamse
decreet inzake integratie en
inburgering, verwijst voornamelijk naar
de ‘harde’ kant van integratie. Hierbij
wordt de integratie afgemeten aan de
hand van participatie in het onderwijs
en de arbeidsmarkt, terwijl integratie in
realiteit veel verder rijkt. De zachte
integratie verwijst naar de sociale
interactie tussen bevolkingsgroepen,
de identificatie en de culturele
oriëntatie van migranten en etnische
minderheden (Pulinx, 2016).  
 
sociale wetenschappen bestaat geen
eenduidige definitie voor ‘integratie’.
Sociaalwetenschappelijk onderzoek
zet in op het meten van de harde kant
van integratie, ook wel ‘sociaal-
structurele integratie’ genoemd. De
zachte kant, of ‘sociaal-culturele
integratie’ is echter veel moeilijker af
te meten (Schinkel, 2008).  
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Missie en visie: 4 doelen

Begeleiding in de transitiefase

In een ‘ideale wereld’ zou een samenhuizingsmodel tussen meerdere NBJV en
meerdere studenten als optimaal zijn.  Elke jongvolwassene beschikt over een
private kamer die verbonden is met gemeenschappelijke leefruimtes. De
interetnische relaties tussen autochtonen en allochtonen is bevorderlijk voor de
sociaal culturele integratie van de vluchtelingen (Geldof, 2015). De
aanwezigheid van meerder NBJV kan de culturele kloof verkleinen tussen
vluchteling en autochtone Belgen (Cruz-Saco, 2008). Voornamelijk in de
beginfase kan de overgang in levenswijze impact hebben op de jongeren
(Mels, Derluyn, & Broekaert, 2008). Binnen het project wordt opzoek gegaan
naar een balans tussen culturen.

Interetnische relaties

Dit projectplan streeft naar een alternatieve werkwijze. Huisvesting  is niet enkel een doel,
maar kan ook fungeren als tool om integratie te bevorderen. Het project streeft vier doelen
na die de gehele stedelijke samenleving in Gent positief tegemoet komen. 

De zoektocht naar balans en ondersteuning in de overgangsfase staat centraal
binnen het projectplan. Om die reden zouden 17-jarigen reeds opgenomen

worden, zodat de transitie naar meerderjarigheid omvat zit in het project
(Stein, 2005). Een trajectbegeleider die het gehele traject en de relatie tussen

NBJV en woonbuddy’s opvolgt, vormt hierbij een essentiële vereiste.

Het project draagt eveneens bij tot de taalontwikkeling en de acclimatisering via
‘informeel leren’. Via sociale interactie internaliseren NBJV culturele waarden en
normen veel sneller dan ze te leren binnen een schoolse context. Dit geldt
eveneens voor taal, waarbij het sociaal leerproces en de formele taallessen
elkaar wederzijds beïnvloeden (Van Avermaet & Sierens, 2010). Dit komt de
integratie van de NBJV ten goede. 

Sociaal leren 

Goede leefomstandigheden
De huisvesting zelf komt ook tegemoet aan de noden van zowel studenten

als NBJV. Door kwalitatief degelijke huisvesting aan te bieden een lage
prijzen, verdwijnen financiële zorgen voor NBJV en krijgen ze de kans om
'jong' te zijn. Het risico om in armoede te belanden daalt, en ze krijgen de
kans om zich volledig te richten op hun studies en integratieproces. Voor

studenten biedt het een alternatief voor dure studentenkoten.  
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Bestaande initiatieven in 
Europa 

Globaal gezien bestaan er reeds projecten die zich richten op de integratie van NBJV en
jongvolwassen vluchtelingen aan de hand van huisvesting. Een verbeterde integratie en de

cruciale leeftijdsfase waarin NBJV zich bevinden vormen belangrijke pijlers binnen de
initiatieven. Op Belgische bodem vinden we 2 opvallende projecten die een gelijkende visie

delen op integratie en de rol die huisvesting hierbij kan spelen.

CURANT  België

BelgiëMinor Ndako 

“Cohousing and Casemanagement for Unaccompanied young
adult Refugees in ANTwerp” (kortweg CURANT) is een Antwerps
project dat samenwonen tussen NBJV en Antwerpse
jongvolwassenen mogelijk wil maken. Ze hebben één-op-één
projecten en grotere woonunits waar meerdere vluchtelingen en
studenten samenwonen. Het project wil tegemoetkomen bij het
verlies aan omkadering bij NBMV die meerderjarig worden, alsook
een oplossing bieden voor de moeilijke zoektocht naar goede
huisvesting voor jongvolwassen studenten en pas afgestudeerden
in Antwerpen (CURANT, 2017). CURANT wordt grotendeels
gesubsidieerd door het Europese subsidiekanaal Urban Innovative
Actions (UIA) .  

Minor Ndako heeft twee projecten waarin huisvesting aan NBJV wordt
aangeboden. Het project CBAW Eligo biedt woonbegeleiding voor 17-
jarige vluchtelingen, die de overstap maken naar de volwassen leeftijd
en die begeleiding kunnen gebruiken om de drempel naar
volwassenheid te verlagen. Er is eveneens oog  voor het inclusie-
aspect door het additionele project “Eligo Plus”  waarbij de NBJV
kunnen terugvallen op een ‘vrijetijdsbuddy’.  
Studie 54 staat in voor de huisvesting van 16- tot 25-jarige
vluchtelingen met een erkend vluchtelingenstatuut. In tegenstelling tot
Eligo worden de jongeren niet getraind om alleen te wonen, maar
worden zij ondergebracht in kleine wooneenheden met individuele
kamers en een aantal gedeelde faciliteiten (Minor Ndako, 2018).  
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Bestaande initiatieven in 
Europa 

Globaal gezien bestaan er reeds projecten die zich richten op de integratie van NBJV
en jongvolwassen vluchtelingen aan de hand van huisvesting. Een verbeterde

integratie en de cruciale leeftijdsfase waarin NBJV zich bevinden vormen belangrijke
pijlers binnen de initiatieven. 

ARSIS  Griekenland

NederlandStartblok Riekerhaven  

In Griekenland, het land dat de hoogste concentratie vluchtelingen opvangt in Europa, staat
ESTIA in voor de (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen die uit de opvangkampen komen.
Hiervoor ontvangt het land subsidies van de Europese Unie voor civiele bescherming en
humanitaire (European Commission, 2018). ARSIS neemt deel aan het ESTIA-programma en
bood in 2017 alleen al onderdak aan 3797 mensen (478 in Thessaloniki, 706 in Athene, 2.528
op de eilanden). Dit werd mogelijk door tijdelijke woningen aan te bieden aan lage huurprijzen.
Opvallend is dat ARSIS ook 35 sociale appartementen voorziet die specifiek onderdak bieden
aan jonge mannelijke asielzoekers van 18 tot 25 jaar oud, die voorheen gehuisvest waren in
opvangcentra voor NBMV. Het doel van deze appartementen is om de vluchtelingen te
begeleiden in de overgangsperiode naar totale autonomie. Via recreatieve activiteiten met het
oog op inclusie, komen de NBJV in contact met lokale jongeren. Gedurende 2017 werden in
totaal 478 NBJV ondergebracht in deze sociale appartementen (ARSIS,2018). 

In de containerwoningen van Startblok Riekerhaven is ruimte voor 585
jongeren die tijdelijk kunnen wonen onder het beheer van de
organisatie Socius Wonen. De groep jongeren tussen 18 en 27 jaar
bestaat uit 50% Nederlandse jongeren die studeren of net afgestudeerd
zijn en 50% jonge erkende vluchtelingen. Het project heeft als doel om
jongeren een springplank bieden naar een betere toekomst. Hierbij
staat de opbouw van een community centraal waar veel ruimte is voor
sociaal contact maar evenzeer voor eigen initiatief en zelfbeheer van
de bewoners. Het project bestaat uit 463 zelfstandige studio’s en 102
gedeelde woningen met gemeenschappelijk ruimtes waar vier à vijf
personen kunnen samenwonen. (Socius, 2016).  



En nu? 
Waar wachten we nog op? 
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Hoewel er reeds voorbeelden zijn van geslaagde cohousingsinitiatieven tussen studenten
en vluchtelingen, is de uitbouw van een gelijkaardig model in Gent niet zo evident. Er zijn
vanzelfsprekend restricties verbonden aan het project. Op structureel  niveau zijn er
juridische en budgettaire kwesties die opgelost moeten raken om de haalbaarheid van het
projectplan te verzekeren.  

Op juridisch gebied zijn er twee wetgevingen
de uitvoer van het project verhinderen: de
strikte regelgeving omtrent samenhuizen in
Gent en de domicilieregeling (Dienst
Wonen, 2014). Sociale bijstand, sociale
huisvesting en subsidiëring van sociale
projecten vallen onder gemeentelijke
bevoegdheid, dus om dit te kenteren is de
medewerking van Stad Gent vereist (Stad
Gent, 2012; Departement Ruimte
Vlaanderen, 2016).  

Het financiële kostenplaatje vormt wellicht
de grootste uitdaging voor de uitbouw van
het project. Gezien de inkomsten (huur
van studenten en NBJV) laag liggen,
moet hoe dan ook beroep gedaan worden
op subsidies of investeringen van
stakeholders. Projecten als CURANT en
ARSIS zijn beiden grotendeels afhankelijk
van Europese subsidies, terwijl  
Startblok Riekerhaven gemeentelijke
subsidies verkreeg. Het is dan ook
aangewezen om zich meer te verdiepen
in het model van Startblok Riekerhaven.  

Juridisch

Budgettair

Met dit onderzoek werd de eerste stap gezet
richting awareness rond NBJV en de impact
dat huisvesting kan hebben op hun
integratieproces. Om effectief iets te
ondernemen, hangt veel af van de
bereidwilligheid van Stad Gent om rond de
tafel te zitten met stakeholders. Stad Gent
zou het grootste aandeel hebben in de
realisatie van het project, gezien het
bestaansrecht financieel en beleidsmatig
geheel afhankelijk is van de gemeente.
Verder zou verdiepend onderzoek
aangewezen zijn binnen twee domeinen:  

Een uitgebreid onderzoek naar het
juridisch kader is noodzakelijk om tot
realisatie te komen. 
Om subsidies te verkrijgen op eender
welk beleidsniveau, moet een
financieel plan voorgelegd worden. De
uitwerking van een uitgebreid
financieel rapport is de logische
volgende stap om de opties van het
project te achterhalen.  

Aanbevelingen

En nu, Waar wacht u nog op?  
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