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Begeleiding

Doelgroep

▪ Erkend vluchtelingen en subsidiaire 

bescherming

▪ 18+

▪ Wonen in regio Antwerpen

▪ Krijgen leefloon van OCMW Antwerpen

▪ Klein sociaal netwerk

▪ Of drempels t.a.v. integratie (ruim)



Begeleiding

Trajecten

▪ Zeer grondig intakegesprek (hulpvraag 

verkennen – verwachtingen verduidelijken)

▪ ± 6 maanden

▪ Intensieve begeleiding (voorkeur: wekelijks)

▪ Individuele begeleiding

▪ Groepssessies



Peilers

▪ Flexibiliteit

• Traject op maat van elke klant

• Ingaan op de motivatie van de klant

▪ Laagdrempeligheid

• Persoonlijk onthaal

• “Gezellige” spreekkamer

▪ Bereikbaarheid

• Smartphone met WhatsApp, Facebook 

Messenger, sms

• Facebook groep

• Tijd



Individuele begeleiding

Op maat van de klant

▪ Zeer diverse hulpvragen

→ Ingaan op de motivatie van de klant

▪ Taal

▪ Verschillende werklocaties

• Spreekkamer

• Huisbezoek

• Externe locaties



Individuele begeleiding

Doelstellingen

▪ Zelfredzaamheid verhogen

▪ Activering (professioneel of sociaal)

▪ Welzijn verhogen (in geval van trauma, 

depressie, verslaving, eenzaamheid…)



Groepssessies

▪ Wekelijks halve dag

▪ Thema’s

• Informatieve sessie (rechten en plichten, 

huurwetgeving, gezondheidszorg, …)

• Psychosociale sessies (omgaan met stress, 

slaapproblemen, identiteit als vluchteling, …)

• Uitstappen in kader van integratie (kennismaking 

met aanbod in Antwerpen)



Groepssessies

Doelstellingen

▪ Sociale netwerken uitbouwen

▪ Isolatie en eenzaamheid verminderen

▪ Sociale vaardigheden verbeteren

▪ Kennis van maatschappij verbeteren

▪ Integratie verhogen

▪ Voorbereiding op activering

▪ Taal verbeteren



Resultaten

▪ Zelfredzaamheid

• Meer informatie over werking samenleving

• Durven sneller organisaties contacteren

▪ Stabilisering levenssituatie

• Woning, kindergeld, schulden afbetalen, kinderopvang, 

opleiding, …

▪ Taal

▪ Zelfvertrouwen

▪ Sociale netwerken

→Zeer individueel

→Medewerking en motivatie is essentieel



De toekomst

▪ Meer inzetten op communicatie via FB, 

WhatsApp, smartphone (MAAR ook 

begrenzen!)

▪ Samenwerking met nieuwe initiatieven 

(Solentra in Antwerpen)

▪ Balanceren tussen eigen motivatie en 

verantwoordelijkheid van de klant en 

aanklampend werken



Einde

Bedankt voor uw aandacht

Nog vragen?

Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF


