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INLEIDING 

Inleiding 

De achtergestelde positie van personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt is een 
gekend probleem in België. Met een gemiddelde werkzaamheidsgraad van 58.7 procent bij wie buiten 
België geboren is, scoort België zelfs het slechtst van alle landen van de Europese Unie (OECD, 
2021). Ook de werkloosheidsgraad is hoog bij deze groep (10.4 procent). Ter vergelijking: voor wie 
in België geboren is, bedraagt de werkloosheidsgraad 4.3 procent (OECD, 2021). Naast het feit dat 
relatief gezien minder mensen met een migratieachtergrond aan de slag zijn op de arbeidsmarkt in 
België, werken velen ook onder hun niveau. 

De moeilijke integratie op de arbeidsmarkt kent verschillende verklaringen. Enerzijds is er de aan-
bodzijde van de arbeidsmarkt, namelijk de werknemers met een migratieachtergrond, maar anderzijds 
spelen ook de vraagzijde (de werkgevers) en systemische kenmerken van de arbeidsmarkt een belang-
rijke rol. Zonder afbreuk te doen aan het belang van deze laatste factoren, en het feit dat op alle 
fronten actie vereist is om de arbeidsmarktintegratie van personen met een migratieachtergrond naar 
een hoger niveau te tillen, staat in deze bijdrage de aanbodzijde van de arbeidsmarkt centraal, of 
anders gezegd de werknemers met een migratieachtergrond zelf.  

Wat de werknemers betreft, is de essentie dat zij vaak over onvoldoende (landenspecifiek) ‘menselijk 
kapitaal’1 beschikken. Hierbij kan het gaan om economisch kapitaal (taal, opleidingen, diploma’s), 
maar daarnaast ook om sociaal kapitaal (o.m. professionele netwerken), informatiekapitaal (kennis 
van de arbeidsmarkt), cultureel kapitaal (inzicht in arbeidscultuur, jobs, sectoren, etc.) of psycholo-
gisch kapitaal (zelfvertrouwen, zelfbeeld, motivatie, etc.) (zie figuur 1.1) (De Cuyper & Vander-
meerschen, 2021). Soms heeft men in het land van herkomst reeds een achterstand opgebouwd en 
heeft men bijvoorbeeld niet de kans gehad om een goede opleiding te genieten, maar vaak is het een 
kwestie van ‘landenspecifiek’ menselijk kapitaal dat de arbeidsmarktintegratie bemoeilijkt: bronnen 
van menselijk kapitaal – gaande van een diploma of professionele vakkennis tot een professioneel 
netwerk of inzicht in de gebruiken en geplogenheden binnen een specifieke sector – zijn niet zomaar 
overdraagbaar van één land of context naar een andere (zie o.m. Bauder, 2005; Kalter & Kogan, 2014; 
Lai, Shankar, & Khalema, 2017; Pajic, Ulceluse, Kismihók, Mol, & den Hartog, 2018). Uit eerder 
onderzoek blijkt dat velen dus een goede arbeidsmarktpositie in het land van herkomst hadden, terwijl 
men in het gastland (i.c. België) tal van moeilijkheden ondervindt om zich duurzaam te integreren op 
de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen trauma’s die voor of tijdens de vlucht zijn opgelopen ook een 
impact hebben op de mogelijkheden om vormen van kapitaal te verwerven of te versterken, zoals 
bijvoorbeeld taalkennis (Van Tubergen, 2010). Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt overigens 
ook dat hoe groter de structurele en culturele verschillen zijn tussen het land van herkomst en het 
gastland, hoe moeilijker het is voor immigranten om een goede positie op de arbeidsmarkt te ver-
werven (Kogan, Kalter, Liebau, & Cohen, 2011). 
 

 
1  De term verwijst naar de ‘human capital theory’ (Becker, 1964; Mincer, 1958), waarbij gesteld wordt dat de selectie op de 

arbeidsmarkt – in termen van tewerkstelling, loon, … - gebeurt op basis van meritocratische principes. Door te investeren in menselijk 
kapitaal, en economisch kapitaal in het bijzonder (opleiding, training, opbouwen van werkervaring, …), wordt de productiviteit van 
een werknemer verhoogd, en daarmee ook de attractiviteit op de arbeidsmarkt. 
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Figuur 1.1 Verklaringsmechanismen voor de moeilijkere arbeidsmarktintegratie van nieuwe migranten 

 
* ‘AM’ staat voor arbeidsmarkt.  
Bron De Cuyper & Vandermeerschen, 2022 

In de praktijk zien we ook dat de weg naar de arbeidsmarkt vaak erg lang is. Enerzijds is men deels 
afgestapt van het lineaire denken van ‘eerst de taal leren’ (wat afhankelijk van de persoon en de kansen 
die worden geboden soms lang kan duren) en pas daarna werk zoeken, en wordt het idee van ‘inte-
gratie door werk’ vaker naar voren geschoven; anderzijds zien we dat men in de praktijk toch nog 
vaak een lange en lineaire weg bewandelt, waarbij anderstalige nieuwkomers pas na een lange ver-
blijfsperiode in België de eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Ervaring leert dat dit voor nieuw-
komers ook vaak moeilijk is: velen willen snel aan het werk, en ervaren het als frustrerend en soms 
ook deprimerend om te moeten ‘wachten’ (bijvoorbeeld tot de afronding van een cursus Nederlands) 
en/of in een afhankelijke positie te zitten (bijvoorbeeld steunend op een leefloon voor hun inkomen), 
terwijl ze actief willen bijdragen aan de samenleving. 

Het faciliteren van de integratie van personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt vormt 
een belangrijke beleidsuitdaging – zowel vanuit het perspectief van de samenleving (economisch, op 
vlak van sociale cohesie, etc.) als vanuit het perspectief van de anderstalige nieuwkomers zelf (voor 
hun welbevinden, participatiekansen, financiële situatie, etc.). Tal van beleids- en middenveldactoren 
zijn dan ook actief om te zoeken naar, en te experimenteren met, interventies en strategieën die een 
verschil kunnen maken (gaande van mentoring tot jobhunting, andere/snellere begeleiding van 
anderstalige nieuwkomers, ondersteunen van werkgevers, etc.). Eén van die actoren is ook JobRoad 
ivzw. JobRoad ontwikkelde een model met als doel de arbeidsmarktkansen te verhogen door het 
faciliteren van het contact tussen kandidaat-werknemers en werkgevers, en het investeren in training 
en begeleiding. De organisatie is al geruime tijd met dit model actief voor verschillende subgroepen 
van personen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder anderstalige nieuwkomers, 
maar ontwikkelde het idee om een nieuwe subdoelgroep aan te spreken: verzoekers om internationale 
bescherming (of anders gezegd: kandidaat-vluchtelingen van wie de asielprocedure nog lopend is). 
De redenering hierbij is om anderstalige nieuwkomers zo snel mogelijk kennis te laten maken met de 
arbeidsmarkt en/of gericht te investeren in opleiding, in een fase die vaak ook als ‘wachtperiode’ 
wordt ervaren. Zij tekenden met dit voorstel in op een oproep vanuit Fedasil, en kregen vanuit Fedasil 
de toelating en financiële ondersteuning om dit idee vorm te geven in de praktijk. Het is in deze 
context dat voorliggende nota tot stand kwam. 
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Vanuit het HIVA hebben we wetenschappelijke input en ondersteuning geboden bij dit proefproject. 
Omdat het beleid met betrekking tot werk en vorming verschilt tussen de verschillende aanbieders 
en vormen van asielopvang, was een eerste doelstelling om kennis te verzamelen over wat er momen-
teel (anno 2021) reeds in de asielopvang gebeurt rond werk en vorming. Daarnaast wilden we ook 
inzicht bieden in de wensen en noden van de verzoekers op het vlak van werk en vorming. Het gaat 
om een kleinschalig exploratief onderzoek. Wat we wel en niet ambiëren met deze nota, wordt in het 
eerste hoofdstuk nader toegelicht. We willen hier alvast benadrukken dat de nota tot stand kwam in 
de context van – en in samenwerking met - het proefproject van JobRoad, maar dat de bevindingen 
desalniettemin op zichzelf staan en onafhankelijk van JobRoad worden gepresenteerd. De inzichten 
zijn dan ook relevant voor al wie beroepsmatig, als beleidsmaker, beleidsuitvoerder of middenveld-
actor, met integratie door werk en/of de asielopvang in aanraking komt. In het vervolg van deze nota 
komen eerst de onderzoeksopzet en methodologie aan bod. Vervolgens bespreken we de resultaten 
van achtereenvolgens de focusgroepen met medewerkers van lokale opvanginitiatieven (LOI’s) en 
collectieve centra,2 de quick scan en de interviews met bewoners van collectieve opvangcentra. We 
besluiten de nota met de algemene bevindingen en de implicaties van de bevindingen voor de toe-
passing van het JobRoad-model.  

 

 
2  Een lokaal opvanginitiatief is een individuele of zeer kleinschalige opvangstructuur die wordt beheerd door het OCMW en meestal 

bestaat uit een individuele woning, terwijl in een collectief centrum vele personen samenwonen in gebouwen als voormalige 
rusthuizen en kazernes.  
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HOOFDSTUK 1 | ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE  

1 |  Onderzoeksopzet en methodologie 

In dit exploratief onderzoek doen we beroep op een ‘mixed method design’, of anders gezegd worden 
verschillende onderzoeksmethoden van dataverzameling gecombineerd, en de resultaten samen-
gebracht, om zo een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Concreet steunden we op focusgroepen, 
individuele interviews en een korte survey (‘quick scan’) en werden zowel medewerkers van collec-
tieve opvangcentra en LOI’s bevraagd (focusgroepen), als centrumverantwoordelijken (quick scan) 
en bewoners van collectieve opvangcentra (interviews), telkens zowel in Vlaanderen als in Wallonië. 
We richtten ons op verschillende opvangaanbieders, d.w.z. centra van Fedasil en LOI’s, maar daar-
naast ook collectieve centra beheerd door het Rode Kruis, Croix-Rouge of andere aanbieders (zoals 
bijvoorbeeld G4S, My Assist, Caritas International, Mutualités Socialistes, etc.). Voor deze fase van 
het onderzoek werd nauw samengewerkt met JobRoad. Concreet bestond de dataverzameling uit de 
volgende drie componenten: 
1. exploratieve focusgroepen met medewerkers in collectieve opvangcentra en LOI’s, aangevuld 

met drie interviews met beleidsverantwoordelijken van respectievelijk Fedasil, het Rode Kruis en 
Croix-Rouge; 

2. ‘quick scan’ (een korte survey) bij alle centrumverantwoordelijken of medewerkers die beter 
geplaatst waren om de vragen te beantwoorden van collectieve opvangcentra; 

3. individuele interviews met 32 bewoners verspreid over acht verschillende opvangcentra. 

In wat volgt bespreken we de doelstelling, samenwerking met JobRoad en aanpak van de drie com-
ponenten van het onderzoek in meer detail. In de volgende hoofdstukken worden de resultaten ver-
volgens per component toegelicht, om vervolgens in een laatste hoofdstuk te eindigen met een over-
koepelende conclusie. 

1.1 Doelstelling 
Het exploratieve onderzoek dat hier wordt gepresenteerd, levert een bijdrage in de kennisverzameling 
ter ondersteuning van de zoektocht naar strategieën om de arbeidsmarktparticipatie van anderstalige 
nieuwkomers te verbeteren. Door inzicht te verwerven en empirische kennis te verzamelen wordt 
een evidence-based beleid in de ondersteuning van anderstalige nieuwkomers op de arbeidsmarkt – 
door overheid of middenveldactoren – gefaciliteerd. Het verkennend onderzoek past in een breder 
kader van het verkennen van de voorwaarden, mogelijkheden en knelpunten van ‘integratie door 
werk’, toegepast op de eerste fase van een verblijf in België, althans voor (kandidaat-)vluchtelingen, 
namelijk tijdens een verblijf in de asielopvang.  

Concreet is de doelstelling van het onderzoek waarvan we in deze nota verslag brengen tweeledig: 
1. kennis te verzamelen over wat er momenteel (anno 2021) reeds in de asielopvang gebeurt met 

betrekking tot opleiding en werk;  
2. inzicht te bieden in de wensen en noden van de verzoekers op vlak van opleiding en werk.  
 



16 

 

HOOFDSTUK 1 | ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE 

Het gaat om een eerder kleinschalig en exploratief onderzoek. We hebben hier dan ook geenszins de 
ambitie om exhaustief te zijn in onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen, maar hopen daaren-
tegen wel een unieke en genuanceerde inkijk te bieden van de situatie anno 2021 op vlak van beleid 
enerzijds, en noden, verwachtingen en struikelblokken anderzijds met betrekking tot opleiding en 
werk tijdens de asielopvang. Deze nota moet dan ook toelaten om huidige en toekomstige initiatieven 
zoals dat van JobRoad - maar ook andere initiatieven - beter af te stemmen op de realiteit en op die 
manier mogelijk ook de effectiviteit ervan te verbeteren.  

1.2 Samenwerking met JobRoad ivzw 
Het initiatief voor dit project lag bij JobRoad ivzw, die intekende op een projectoproep van Fedasil 
die onder meer gericht was op projecten rond werk en activering. JobRoad stelde als doel om het 
‘JobRoad-model’3 te implementeren in de asielopvang, eventueel in aangepaste vorm, en te experi-
menteren met dit model als tool om reeds tijdens de asielopvang integratie door werk te faciliteren. 
JobRoad was vragende partij voor meer kennis over en inzicht in de actuele situatie in de asielopvang 
met betrekking tot werk en vorming, met als doel om het JobRoad-model eventueel aan te kunnen 
passen waar nodig en op een goede en doordachte manier te kunnen implementeren. Deze vraag 
vormde de aanleiding voor voorliggend onderzoeksproject. 

Tijdens het onderzoek werd ook samengewerkt met JobRoad. Medewerkers van JobRoad stonden 
in voor de uitvoerende componenten van de dataverzameling, begeleid door het HIVA. Het onder-
zoeksdesign en de analyse waren volledig in handen van het HIVA. Het eindresultaat is echter een 
onderzoeksrapport waarin de bevindingen onafhankelijk worden gepresenteerd, vanuit onze positie 
als onderzoekers. 

1.3 Exploratieve focusgroepen met medewerkers van opvangcentra en LOI’s 
Lokaal beleid en praktijken inzake vorming en werk tijdens de asielopvang is een onderwerp waarover 
bij aanvang van het project weinig geweten was. Vandaar was een eerste stap in het project het voeren 
van verkennende gesprekken met medewerkers in opvangcentra, verantwoordelijk voor opleiding en 
vorming en/of werk. In een beginfase hielden we alle opties open en verzamelden we informatie in 
zowel collectieve opvangcentra als LOI’s. We organiseerden daarom vier focusgroepen: een focus-
groep met opvangmedewerkers van collectieve opvangcentra in Vlaanderen, één met opvangmede-
werkers van collectieve opvangcentra in Wallonië en Brussel, één met LOI-verantwoorde-
lijken/medewerkers in Vlaanderen, en tenslotte één met LOI-verantwoordelijken/medewerkers in 
Wallonië. In totaal werden op die manier 20 medewerkers bevraagd, in maart en april 2021. Omwille 
van de COVID-beperkingen geldig op dat moment, werden de gesprekken online gevoerd. In de 
LOI-groep in Vlaanderen was ook een trajectbegeleider werk aanwezig die ook, maar niet uitsluitend, 
met LOI-bewoners werkte. In de samenstelling van de focusgroepen werd erover gewaakt om vol-
doende diversiteit te hebben in type centrum, aanbieder, grootte van het centrum, en locatie (groot-
stad, kleinere stedelijke setting of afgelegen). De leidraad die werd gehanteerd, bevatte zowel topics 
rond werk als vorming en opleiding. Er werd gepeild naar de actuele situatie in verband met werk 
(Bewoners aan het werk? In welke sectoren? Zwart werk? Etc.), het beleid van het centrum omtrent 
werk (in opvangcentra) en wat de deelnemer zelf deed in verband met werk (qua begeleiding e.d.). Er 
werden ook een aantal stellingen voorgelegd, o.m. in verband met de wenselijkheid van toeleiding 
naar werk tijdens de asielopvang, en de achterliggende redenen om al dan niet toe te leiden naar werk 
in deze fase. In verband met vorming werd eveneens naar de actuele situatie gevraagd (Aanbod vor-
ming? Deelname? Profiel deelnemers?) en naar eventuele hindernissen. Er werd afgesloten met enkele 
meer beleidsgerichte vragen, zoals de noden in de praktijk op vlak van werk en vorming en hoe 

 
3  Voor meer informatie, zie https://jobroad.be/over-jobroad/#activatie. 
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deelnemers stonden ten opzichte van het model dat door JobRoad werd voorgelegd (en waarom). 
De voertaal van de focusgroepen was respectievelijk Nederlands en Frans, waarbij één gemeenschap-
pelijke taal per focusgroep werd gehanteerd. 
Ter aanvulling werden vervolgens ook drie interviews uitgevoerd met beleidsverantwoordelijken 
inzake vorming en werk binnen Fedasil, het Rode Kruis en Croix-Rouge. Ook hier kwamen zowel 
vorming als werk aan bod, en werden de rol van Fedasil (en het Rode Kruis en Croix-Rouge in het 
tweede en derde interview) als ‘aanstuurder’ bevraagd, de beleidskeuzes die werden gemaakt en de 
achterliggende redenen daarbij, etc. Deze interviews waren belangrijk om het bredere kader rond 
vorming en werk te begrijpen waarin de opvangcentra (en LOI’s) opereren. Alle focusgroepen en 
interviews werden afgenomen door het HIVA, in aanwezigheid van JobRoad, die ondersteuning 
bood bij het verslag. Enkel het interview met de hoofdzetel van Croix-Rouge werd door JobRoad 
afgenomen. De analyses werden door het HIVA gedaan. 

Dit eerste verkennende luik van het onderzoek stelde ons in staat om keuzes te maken voor het 
vervolg van dit onderzoek. Op basis van de bevindingen werd beslist om in het tweede en derde luik 
de focus te leggen op collectieve opvangcentra, en niet op LOI’s. In het volgend hoofdstuk wordt 
deze keuze verder toegelicht. Daarnaast liet de verzamelde informatie ook toe om de volgende fases 
van het onderzoek voor te bereiden. Zo kon de quick scan opgesteld worden met behulp van de 
kennis die tijdens de focusgroepen en verkennende interviews werd verzameld, en gaven de bevin-
dingen ook richting aan de leidraad die voor de interviews met bewoners werd opgesteld. 

1.4 Quick scan bij collectieve opvangcentra 
De focusgroepen uit het eerste luik van het onderzoek waren beperkt in omvang en verkennend van 
aard. De quick scan was vervolgens bedoeld om een meer systematisch overzicht te krijgen van de 
situatie omtrent opleiding en werk in de opvangcentra, de actuele praktijken en de keuzes die hierover 
binnen de opvangcentra werden gemaakt. Net zoals in de focusgroepen waren er twee grote thema’s, 
namelijk vorming en werk. Daarnaast werden ook enkele vragen gesteld die toelaten om de context 
van het centrum te vatten: de aanbieder, de omgeving van het centrum (verstedelijkt, randstedelijk of 
landelijk), en het aantal mogelijke opvangplaatsen. Met het oog op het derde luik van het onderzoek 
werd tot slot ook gevraagd of we het centrum eventueel mochten contacteren in het kader van inter-
views met de bewoners over werk en vorming. 

De ‘quick scan’ is een korte survey met minder dan 15 vragen in totaal. Hier werd bewust voor 
gekozen om het voor de centra zo haalbaar mogelijk te maken om de survey in te vullen en zo de 
responsgraad te maximaliseren. Kort samengevat werd inhoudelijk gepeild naar wat het centrum doet 
rond vorming en werk en welke drempels hierbij eventueel worden ervaren. Ook de samenwerking 
met partners komt aan bod, alsook de toepassing van de bijdrageregeling.4 De inzichten die in het 
eerste luik van het onderzoek werden verzameld, faciliteerden onder meer het formuleren van ant-
woordopties in de survey. Alle vragen in de survey waren gesloten vragen (d.w.z. met voorafbepaalde 
antwoordmogelijkheden die dienen aangekruist te worden). Aan het eind werd wel de mogelijkheid 
geboden om opmerkingen te plaatsen over de vragenlijst of de topics die in de vragenlijst aan bod 
kwamen. 

De uitnodiging voor de quick scan, die online werd afgenomen, werd verstuurd naar alle collectieve 
opvangcentra in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, van alle aanbieders. De communicatie werd gericht 

 
4  Verzoekers om internationale bescherming die aan het werk zijn en in een LOI of collectief opvangcentrum verblijven, worden 

verwacht een deel van hun verworven inkomen af te staan, om zo mee in te staan voor de kosten van hun opvang. Deze regeling 
kent echter heel wat controverses, onder meer door de moeilijke uitvoerbaarheid in de praktijk en het hoge niveau van de bijdrage 
dat gevorderd wordt, waardoor er heel wat variatie is in de daadwerkelijke toepassing van deze regel in de centra (zie volgende 
hoofdstukken). 
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aan de centrumverantwoordelijke of vormingsverantwoordelijke, met de melding in de uitnodigings-
mail dat men deze zelf kon beantwoorden of doorsturen ‘naar de persoon binnen uw centrum die 
het meest op de hoogte is van de praktijk in verband met vorming en werk’. Naargelang de regio 
werd een link naar een Nederlandstalige of Franstalige versie van de survey gestuurd. Contactname 
met de centra gebeurde in het geval van het Rode Kruis via de hoofdzetel, die vervolgens de link 
heeft verspreid naar de vormingsverantwoordelijken van de centra. Wat betreft de centra van Fedasil 
werd de vraag gericht aan de centrumleiding, die de keuze kreeg om de survey zelf in te vullen of dit 
te laten doen door iemand die beter geplaatst zou zijn. De centra van de overige aanbieders werden 
direct gecontacteerd, waarbij de uitnodiging was geadresseerd aan de centrumleiding of in het geval 
van Croix-Rouge aan de vormingsverantwoordelijken. In totaal zijn zo 70 opvangcentra gecontac-
teerd. De vragenlijst werd verstuurd op 5 en 6 juli 2021 (waarbij de vragenlijst voor de centra van het 
Rode Kruis op 14 juli 2021 werden verspreid via de hoofdzetel), met een herinnering op 29 juli 2021. 
Een laatste antwoord kwam binnen op 17 september 2021, maar de meerderheid van de deelnemende 
centra vulden de survey in de loop van juli 2021 in. 

De intentie was dat per centrum slechts één persoon de oorspronkelijke uitnodiging zou ontvangen 
en eventueel kon doorsturen naar iemand anders indien wenselijk. Helaas is dit bij Croix-Rouge door 
een misverstand anders gelopen, en werden meerdere personen per centrum gecontacteerd. Dit leidt 
tot dubbele antwoorden in het databestand, en gezien de anonimiteit van de survey konden de dub-
bele antwoorden er niet worden uitgefilterd. Wel kan worden nagegaan welke antwoorden van Croix-
Rouge afkomstig waren (aangezien de aanbieder een vraag is in de survey, ontbrekende antwoorden 
op deze vraag uitgezonderd). Om een vertekening van de resultaten door dubbeltellingen te vermij-
den, werd daarom besloten om geen rekening te houden met de antwoorden van centra van Croix-
Rouge.  

Op het einde van de survey konden de centra hun contactgegevens achterlaten indien ze gecontac-
teerd mochten worden voor individuele interviews met bewoners. Hieruit is gebleken dat ook voor 
één centrum van het Rode Kruis en één centrum van Fedasil de survey twee keer is ingevuld. In het 
geval van het Rode Kruis is een mogelijke verklaring dat meerdere personeelsleden verantwoordelijk 
zijn voor vorming en de link is gestuurd naar één centrale mailbox waar deze personeelsleden toegang 
tot hebben, waardoor twee personen onafhankelijk van elkaar de survey hebben ingevuld. De centra 
zijn beiden één keer meegenomen in de analyse, tenzij de twee invullers afwijkende antwoorden 
hebben gegeven: in dat geval werden de centra niet verder meegenomen in de analyse van de des-
betreffende vraag.  

De survey werd opgesteld en online geplaatst door het HIVA; de contactname met opvangcentra 
gebeurde door medewerkers van JobRoad. De antwoorden op de survey werden verzameld en 
geanalyseerd door het HIVA, dat eveneens instond voor de rapportering van de bevindingen.  

Zonder het meetellen van de antwoorden van medewerkers van Croix-Rouge vulden 40 opvang-
centra de vragenlijst volledig in, waarvan 20 van Fedasil, 14 van het Rode Kruis, en zes van andere 
aanbieders. Van twee centra is enkel bekend dat het om een privé-aanbieder gaat. Met 48 gecontac-
teerde centra die niet van Croix-Rouge waren, komt dit in totaal neer op een responsgraad van 83.3%. 
De resultaten werden geanalyseerd in SPSS.  

1.5 Individuele interviews met verzoekers 
In een derde en laatste luik van de dataverzameling werden bewoners van opvangcentra bevraagd. 
Het opzet hierbij was om ook vanuit hun perspectief te vernemen wat hun ervaringen en noden zijn 
op vlak van opleiding en werk. Inzicht hierin is van cruciaal belang voor JobRoad en eventueel andere 
toekomstige initiatieven rond opleiding en/of werk tijdens de asielopvang, om de begeleiding en/of 
het aanbod zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de behoeften van de verzoekers. Ook voor 
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beleidsactoren (bijvoorbeeld bij Fedasil of koepelorganisaties zoals het Rode Kruis en Croix-Rouge) 
is deze informatie uiteraard van belang. 

Er werden interviews afgenomen in acht verschillende opvangcentra. De geselecteerde centra 
namen deel aan het eerste luik van het onderzoek en/of gaven aan bereid te zijn mee te werken aan 
dit onderzoeksluik in de survey en lieten hun contactgegevens na met dit doel. Het aantal centra dat 
aangaf hiertoe bereid te zijn was beduidend hoger, maar er werd een weloverwogen selectie gemaakt 
met het oog op diversiteit tussen de centra op vlak van regio, aanbieder (Fedasil, Rode Kruis en 
Croix-Rouge), locatie (stedelijk, randstedelijk of landelijk) en de grootte van het centrum. Er werd 
ook een variatie beoogd wat hun beleid inzake opleiding en werk betreft; deze informatie was 
beschikbaar op basis van hun deelname aan het eerste en/of tweede luik van het onderzoek. Het 
spreekt voor zich dat een dergelijke aanpak niet toelaat om uitspraken te doen over een relatie tussen 
bovengenoemde kenmerken van het centrum en de antwoorden van de geïnterviewde bewoners. Dat 
is ook geenszins de bedoeling (het onderzoek is hiervoor overigens ook te kleinschalig); er werd enkel 
naar gestreefd om bewoners uit diverse settings te bevragen. Uiteindelijk hebben twee centra niet 
gereageerd: één centrum uit de originele selectie en ook het alternatief centrum met een gelijkaardig 
profiel. Daarop is het tweede alternatieve centrum gecontacteerd.  

Wat betreft de selectie van de bewoners zelf, is rekening gehouden met de volgende criteria: de deel-
nemer moet ouder zijn dan 18 jaar, een oranje kaart hebben waarop staat dat de bewoner toegang 
heeft tot de arbeidsmarkt, en zou graag werken of is reeds aan het werk of zou graag een bepaalde 
beroepsgerichte opleiding volgen of volgt dit reeds op heden. De interviews zijn afgenomen tussen 
22 juni 2021 en 22 september 2021. In totaal zijn 32 bewoners bevraagd, telkens 16 per gewest: acht 
werkenden en acht niet-werkenden in Vlaanderen, en zes werkenden en tien niet-werkenden in Wal-
lonië. Er werd gewerkt met een semigestructureerde leidraad of ‘topiclijst’, waarin verschillende 
vooraf bepaalde thema’s en suggesties van vragen waren opgenomen. Het gesprek is opgenomen 
indien de bewoner hiervoor op voorhand toestemming heeft gegeven. JobRoad stond in voor het 
afnemen van de interviews en het uitwerken van het verslag volgens een vooropgesteld template, het 
HIVA heeft de leidraad voor de vragen en de template opgesteld en de gegevens geanalyseerd. De 
analyse is gebeurd met NVivo.  
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2 |  Ervaringen van medewerkers 

We beginnen het resultatenluik met de ervaringen van medewerkers in collectieve opvangcentra en 
LOI’s met betrekking tot de thema’s werk en vorming. Zoals reeds besproken in het vorige hoofd-
stuk, zijn hiervoor vier focusgroepen georganiseerd met in totaal 20 medewerkers. Deze onderzoeks-
fase vormde een eerste verkenning van het thema, op basis waarvan keuzes werden gemaakt voor het 
vervolg van het onderzoek en de volgende onderzoeksfases werden voorbereid. Eerst richten we ons 
op het thema werk, vervolgens op het thema vorming. Omdat uit de focusgroepen is gebleken dat 
de setting (LOI vs. collectief centrum) meer verschillen in ervaringen van medewerkers geeft dan 
bijvoorbeeld de regio (Vlaanderen vs. Wallonië), is ervoor gekozen om de resultaten voor de LOI’s 
en collectieve centra telkens in aparte deelparagrafen te bespreken. Dit hoofdstuk wordt afgesloten 
met een toelichting van de keuze om ons in de volgende onderzoeksfases enkel te richten op collec-
tieve opvangcentra.  

2.1 Bevindingen rond het thema werk  

2.1.1 LOI’s  

2.1.1.1 Tewerkstelling bij bewoners: de actuele situatie  
Zowel de medewerkers van Vlaamse als Waalse LOI’s zien dat een minderheid van de bewoners aan 
het werk is, al wordt door de bewoners van het ene LOI al vaker gewerkt dan van het andere en vindt 
er ook veel seizoensarbeid plaats. Nagenoeg alle jobs van bewoners zijn zonder kennis- of diploma-
vereisten en vinden plaats via interim. Ook zijn er vermoedens van zwartwerk. De Waalse respon-
denten benoemen nog dat er meer vraag naar werk is dan dat er effectief gewerkt wordt. 

Drempels voor tewerkstelling die de respondenten aanhalen, zijn een beperkte kennis van de taal, de 
moeilijke combinatie van een tewerkstelling met het volgen van taallessen, een beperkte mobiliteit 
omwille van het ontbreken van een rijbewijs/auto en beperkte mogelijkheden voor het openbaar 
vervoer, psychologische problemen waardoor de bewoners nog niet klaar zijn om te werken, een 
beperkte kennis van de arbeidscultuur waarop een tewerkstelling kan stuklopen (bv. te laat komen of 
niet verwittigen bij afwezigheden), en een volledige focus op het regelen van zaken als bijvoorbeeld 
huisvesting bij bewoners die ‘in transitie’5 zijn. Bovendien moeten bewoners met een contract van 
langer dan zes maanden en een maandelijks nettoloon dat even hoog of hoger ligt dan het leefloon 
het LOI verlaten (dit geldt ook voor collectieve opvangstructuren).  

Ook de bijdrageregeling, waarbij verzoekers om internationale bescherming die werken een 
gedeelte van hun loon aan Fedasil moeten afstaan, vormt volgens de respondenten een drempel om 
te werken. Deze regeling wordt in vrijwel alle bevraagde LOI’s systematisch toegepast, maar de res-
pondenten zien ook een aantal knelpunten die tot frustraties leiden bij bewoners en maatschappelijk 
werkers: allereerst werkt de bijdrageregeling ontmoedigend voor degenen die willen werken (of er 
baat bij zouden hebben) en heerst over het algemeen de mening dat de bedragen te hoog zijn. Ook 

 
5  Bewoners ‘in transitie’ zijn erkend als vluchteling en krijgen twee maanden de tijd (mits goede argumenten tweemaal verlengbaar 

met telkens een maand) om eigen huisvesting te vinden.  
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levert het veel werk op voor de medewerkers die de bedragen moeten berekenen en moeten opvolgen 
wie hoeveel gewerkt heeft. Bovendien is de regeling volgens de bevraagden niet juridisch afdwingbaar, 
waardoor het niet overal op dezelfde manier wordt toegepast en wat voor spanningen zorgt als bij-
voorbeeld vrienden op een andere locatie of erkende vluchtelingen op dezelfde locatie de bijdrage 
niet (hoeven te) betalen. Het zou ook leiden tot meer zwartwerk. Desalniettemin verschillen de 
meningen over een alternatief: de meesten zijn voorstander van loonbehoud met het inhouden van 
voordelen (zoals een busabonnement), terwijl er ook een aantal respondenten zijn die het afstaan van 
een gedeelte van het loon zien als een vorm van responsabilisering en realiteitszin: eens als vluchteling 
erkend, zullen de bewoners ook niet zowel een loon als materiële steun krijgen. Ook wordt er ver-
schillend omgegaan met bewoners die de bijdrage niet betalen: bij de ene LOI worden zij geacht te 
vertrekken, terwijl zij bij de andere LOI enkel gerapporteerd worden aan Fedasil.  

2.1.1.2 Gang van zaken met betrekking tot toeleiding naar werk 
Een belangrijke bevinding is dat de LOI-medewerkers niet proactief actie ondernemen om de bewo-
ners te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk, maar dit enkel doen op vraag van de bewoners 
zelf. De begeleiding bestaat vooral uit het doorverwijzen naar VDAB of Forem, actieve arbeids-
bemiddeling vindt niet plaats. Doorverwijzing naar VDAB of Forem gebeurt niet systematisch en 
vooral bij degenen die interesse hebben om te werken en niet in transitie zijn. Er is ook intern de 
afspraak gemaakt dat LOI-bewoners niet mogen worden doorverwezen naar de dienst activering 
binnen het OCMW. Redenen voor de beperkte toeleiding die tijdens de focusgroepen naar boven 
kwamen, waren onder andere de hoge werkdruk door het grote aantal personen dat erkend is en 
binnenkort de opvangstructuur moet verlaten waardoor er geen tijd is voor toeleiding naar werk 
(vooral in Wallonië), en de opvatting onder medewerkers dat het hoofd van de bewoners niet naar 
werk staat. Ook als bewoners zelf werk ter sprake brengen omdat ze denken dat dit voor afleiding 
kan zorgen, zien sommige medewerkers het als geen realistisch plan omdat de bewoners te veel stress 
zouden ervaren.  

2.1.1.3  Wenselijkheid van toeleiding naar werk tijdens asielopvang 
Bij de medewerkers van LOI’s was het enthousiasme voor het toeleiden naar werk tijdens de opvang 
eerder beperkt. Naast de eerder genoemde knelpunten rond de bijdrageregeling, zijn veel respon-
denten ook voorstander van een lineair traject waarbij eerst de taal wordt geleerd (en de cursus maat-
schappelijke oriëntatie/parcours d’intégration gevolgd) en dan pas naar werk wordt gezocht. Zij zien 
het leren van de taal en de cursus MO/parcours d’intégration als noodzakelijke en duurzame eerste 
stap om deel te kunnen nemen aan de samenleving en als een nuttige invulling van de tijd die de 
bewoners in de opvang doorbrengen. De vrees leeft ook dat bewoners die werken dan zouden stop-
pen met hun taallessen, vervolgens einde contract zijn en zich opnieuw moeten inschrijven op de 
wachtlijst voor de taallessen. Toch is niet iedereen de mening toegedaan dat een lineair traject de 
voorkeur heeft: een aantal respondenten vindt dat werk ook nuttig kan zijn voor de integratie van 
bewoners en dat ze daar bepaalde vaardigheden kunnen leren die belangrijk zijn als ze zich eenmaal 
duurzaam op de arbeidsmarkt begeven. Bovendien vormt het zeker voor bewoners die al langer in 
een LOI verblijven een zinvolle dagbesteding. Deze respondenten zijn overigens wel van mening dat 
werk niet in plaats van het leren van de taal mag komen, maar dat de prioriteit altijd bij taal moet 
liggen.  

2.1.2 Collectieve opvangcentra 

2.1.2.1 Tewerkstelling bij bewoners: de actuele situatie 
Wat betreft de tewerkstelling in collectieve opvangcentra blijken er grote verschillen te zijn tussen de 
deelnemende centra, onder andere door verschillen in infrastructuur en financiële middelen. Over 
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het algemeen wordt er echter meer gewerkt dan in LOI’s. Wat betreft Wallonië zijn de jobs waarin 
bewoners aan het werk zijn net zoals in de LOI’s vooral zonder kennis- of diplomavereisten, en 
meestal wordt er gewerkt in de schoonmaaksector of wordt andere manuele arbeid verricht. De 
Vlaamse respondenten zien echter dat sommige bewoners ook een job vinden na een stage gedaan 
te hebben. Eén Vlaams opvangcentrum is positief over de procedure voor diplomagelijkschakeling, 
terwijl de Waalse opvangcentra benoemen dat de kosten voor diplomagelijkschakeling heel hoog zijn 
voor mensen die nog in de procedure zitten en dat er niet genoeg waardering is voor competenties. 
De medewerkers geven aan dat bewoners voornamelijk via via een job vinden en dat het op basis van 
het doorsturen van een cv en via interimkantoren moeilijker gaat. Over het algemeen zien de respon-
denten dat het niet gemakkelijk is voor bewoners om een job te vinden.  

Zwartwerk komt voor, al proberen de medewerkers hier wel voor te sensibiliseren. Uiteindelijk ligt 
de eindverantwoordelijkheid echter bij de bewoners zelf. Zwartwerk lijkt vooral voor te komen bij 
degenen die niet mogen werken omwille van de Dublin-procedure of bij degenen die in de wacht-
periode van vier maanden zitten nadat ze hun verzoek hebben ingediend.6 Ook zou het toegankelijker 
zijn vanwege het gebrek aan taalvoorwaarden en zouden bewoners soms angst hebben dat ze nadien 
zaken zouden moeten terugbetalen. Andere genoemde redenen voor zwartwerk zijn dat het een back-
up vormt als iemand niet snel werk vindt en dat het snel geld oplevert dat opgestuurd kan worden 
naar familie die het hard nodig heeft.  

Drempels om te werken die worden aangehaald, zijn de beperkte mobiliteit van de bewoners (net 
zoals bij LOI’s), problemen met hun verblijfskaart waardoor bewoners niet mogen werken, en een 
gebrek aan kinderopvang. Anders dan in de LOI’s wordt de bijdrageregeling niet actief toegepast, 
waardoor dit geen drempel vormt. De respondenten halen aan dat het immers moeilijk is om op te 
volgen wie wel en wie niet werkt, aangezien zij - anders dan de LOI-medewerkers - geen toegang 
hebben tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en niet kunnen nagaan wie effectief 
tewerkgesteld is. De Vlaamse respondenten halen wel aan dat werkende bewoners bepaalde rechten 
kunnen verliezen, zoals de terugbetaling van de kosten voor een doktersafspraak.  

2.1.2.2 Gang van zaken met betrekking tot toeleiding naar werk 
Anders dan bij de LOI’s wordt het werken tijdens de asielopvang door de Waalse respondenten die 
werkzaam zijn in collectieve opvangcentra wel actief gestimuleerd, terwijl hier in de Vlaamse opvang-
centra onderling verschillend mee wordt omgegaan. Begeleiding gaat van het doorsturen naar 
VDAB/Forem of andere toeleidende organisaties (waarbij de medewerkers dan ook de afspraken 
maken) tot het actief meezoeken naar werk met bijvoorbeeld behulp van een team van vrijwilligers 
die zich daarmee bezig zullen houden. Daarnaast vinden bewoners ook vaak een job via via, of vinden 
ze zelf hun weg naar interimkantoren. Sommige Vlaamse centra hebben de regel dat medewerkers 
niet mogen helpen bij het opstellen van een cv, in dat geval wordt er wel doorverwezen naar partners 
die helpen bij het opmaken van cv’s en het leren solliciteren. Over het algemeen doen de medewerkers 
wat ze kunnen (en mogen) in verband met de begeleiding naar werk. Drempels voor de toeleiding 
naar werk vanuit het perspectief van de medewerkers zijn een gebrek aan tijd, beperkte ruimte vanuit 
de organisatie, en in sommige centra een verspreide opvolging en onoverzichtelijke taakverdeling. De 
respondenten zijn dan ook voorstander van één persoon die zich met de toeleiding naar werk bezig-
houdt.  

 
6  Verzoekers om internationale bescherming mogen werken indien ze vier maanden na indiening van hun verzoek nog geen beslissing 

hebben gekregen. Tijdens de COVID-pandemie is deze voorwaarde echter tijdelijk losgelaten en mochten verzoekers direct 
tewerkgesteld worden, mits hun verzoek ten laatste op 30 juni 2021 werd geregistreerd (zie de ‘Wet houdende tijdelijke 
ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’, geraadpleegd op 10 maart 2022 via 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020122010). 
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2.1.2.3 Wenselijkheid van toeleiding naar werk tijdens asielopvang 
Zoals hierboven reeds beschreven, staan de respondenten positief tegenover werken tijdens de asiel-
opvang. Redenen die hiervoor worden gegeven zijn dat werk afleidt van de situatie waar de bewoners 
in zitten en zo een positieve invloed heeft op het mentaal welbevinden van bewoners (het gaat ook 
verveling en frustratie tegen), dat werk een zinvolle dagbesteding en gewonnen tijd vormt in functie 
van integratie en emancipatie (werk nodigt bijvoorbeeld uit om de taal te willen oefenen), dat bewo-
ners zo een financieel extraatje hebben voor zichzelf of voor hun familie en ook een financiële back-
up hebben in het geval van een negatieve beslissing, dat ze de realiteit van werken en waarde van geld 
leren kennen, en dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen en op eigen benen kunnen staan. De 
respondenten zien ook dat bewoners die werken minder klachten hebben in het centrum en mentaal 
meer openbloeien. De respondenten stimuleren wel eerst het leren van de taal, maar ze zien werk 
ook als een stap naar integratie en niet als iets voorbarigs. Bovendien hebben sommige bewoners die 
gaan werken al kennis van de taal en is werk voor hen de enige manier om verder vooruit te komen. 
Ook voor personen die later een negatief antwoord op hun aanvraag krijgen, vinden de respondenten 
werk (en bij uitbreiding een opleiding) nuttig: wie werkt of gewerkt heeft, is immers zelfstandiger en 
heeft reeds een netwerk opgebouwd waardoor ze ook beter terecht komen bij een negatieve beslis-
sing. 

2.2 Bevindingen rond het thema vorming  

2.2.1 LOI’s  

2.2.1.1 Vorming bij bewoners: de actuele situatie  
Bewoners van LOI’s volgen voornamelijk taallessen, en soms ook de cursus maatschappelijke oriën-
tatie/parcours d’intégration. Een probleem hierbij vormen de soms lange wachtlijsten om les te 
kunnen volgen. Uit de focusgroep met Waalse LOI-medewerkers bleek dat de motivatie om Frans te 
leren bij veel bewoners beperkt is, omdat ze uiteindelijk naar Vlaanderen willen en daarom liever 
Nederlands leren. Redenen hiervoor zijn dat er familie in Vlaanderen woont, het idee dat zaken in 
Vlaanderen beter geregeld zijn en de opvatting dat er meer werk beschikbaar is in Vlaanderen. Er zijn 
ook andere vormingsmogelijkheden (bv. bij VDAB/Forem) en deze worden ook wel gevolgd, maar 
door een minderheid van de bewoners en voornamelijk wanneer de bewoners de taal al onder de knie 
hebben. In de praktijk volgen weinig bewoners een andere vorming of opleiding omdat velen in een 
LOI in transitie zijn en binnen afzienbare tijd de opvangstructuur moeten verlaten.  

2.2.1.2 Gang van zaken met betrekking tot toeleiding naar een vorming  
Net zoals bij het zoeken van werk nemen de meeste LOI-medewerkers niet proactief actie om 
bewoners toe te leiden naar een vorming of opleiding, maar laten ze het initiatief bij de bewoners. Er 
wordt over het algemeen niet structureel in vorming en opleiding geïnvesteerd en behalve de taal-
lessen wordt het ook niet systematisch aangeboden aan de bewoners. In Wallonië wordt ook eerder 
ingezet op bijvoorbeeld diplomagelijkschakeling.  

2.2.2 Collectieve opvangcentra 

2.2.2.1 Vorming bij bewoners: de actuele situatie  
Anders dan bij LOI’s lijken in de collectieve opvangcentra naast taallessen ook andere vormings-
mogelijkheden populair bij bewoners. De drempels die de respondenten noemen om een vorming te 
volgen, zijn grotendeels dezelfde als voor het vinden van werk: een beperkte mobiliteit en gebrek aan 
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kinderopvang. Daarbij komt echter nog dat er in de collectieve opvangcentra ook vaak een gebrek 
aan computers is en een gebrek aan een ruimte om vorming te kunnen volgen of geven.  

2.2.2.2 Gang van zaken met betrekking tot toeleiding naar een vorming  
Net zoals werken proberen de respondenten ook het deelnemen aan vormingen zoveel mogelijk te 
faciliteren. Het volgen van een vorming wordt gezien als een nuttige invulling van de tijd en een 
investering in de toekomst, ook al krijgen de bewoners mogelijk een negatieve beslissing op hun 
asielaanvraag. Wel zijn er verschillen in hoe centra over het algemeen omgaan met vorming: centra 
kunnen doorverwijzen naar organisaties die vormingen aanbieden, ze kunnen vormingen toelaten in 
het opvangcentrum zelf, medewerkers kunnen actief op zoek gaan naar opleidingen voor bewo-
ners, … In sommige opvangcentra is er een specifieke verantwoordelijke voor vorming en dus meer 
tijd en ruimte om hierop in te zetten. In andere opvangcentra zit het thema als deeltaak vervat in het 
takenpakket van medewerkers, en kunnen zij er ofwel tussendoor op aangesproken worden ofwel is 
er permanentie voorzien op vaste momenten met betrekking tot vorming.  

2.3 Keuzes voor het vervolg van het onderzoek  
Uit de focusgroepen is gebleken dat het draagvlak voor werk en vorming bij collectieve centra groter 
is dan bij LOI’s: de medewerkers zijn vragende partij en de bewoners hebben er nood aan. Bij LOI’s 
zijn andere zaken prioritair om de weg naar werk vrij te maken: ten eerste is het draagvlak voor werk 
en vorming niet overal aanwezig, ten tweede is de werkdruk voor de medewerkers hoog door het 
andere profiel dat de bewoners hebben (erkende vluchtelingen), ten derde zorgt dit andere profiel er 
ook voor dat zaken als huisvesting bijvoorbeeld prioriteit krijgen, en ten vierde zou de bijdragerege-
ling moeten worden aangepast om de problemen en frustraties daaromtrent weg te nemen. Boven-
dien worden bestaande mogelijkheden voor LOI’s, zoals het doorsturen naar de dienst activering van 
OCMW’s, nog weinig benut. Aangezien LOI-bewoners ook gemakkelijker kunnen worden mee-
genomen in andere JobRoad-edities, is er daarom besloten om in het vervolg van het onderzoek enkel 
de focus te leggen op collectieve opvangcentra.  
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3 |  Resultaten van de quick scan 

In dit hoofdstuk staan de bevindingen uit de quick scan centraal. Zonder de antwoorden van Croix-
Rouge mee te tellen, vulden in totaal 42 centrumverantwoordelijken (of personen die het meest op 
de hoogte zijn van de praktijk in verband met vorming en werk) van Belgische opvangcentra de 
survey in. Zoals in de methodologie beschreven hebben twee opvangcentra van andere aanbieders 
de survey eveneens dubbel ingevuld, waardoor we in de analyse uitgaan van 40 respondenten.7 
55 procent vulde de Franse versie in, de andere 45 procent de Nederlandse. Doorheen de rest van 
dit hoofdstuk verwijzen we naar de respondenten met de term ‘de centra’. Deze omvattende term 
wijst dus niet op de totale populatie aan asielcentra, maar enkel op de centra waarvoor de survey werd 
ingevuld.  

Deze centra verschillen in grootte en de omgeving waarin ze zijn ingebed. Wat betreft de grootte 
heeft bijna de helft van de centra (48.7%) minder dan 250 plaatsen (zie tabel 3.1).  

Tabel 3.1 Grootte van de centra (n=39) 

Grootte van het centrum Aantal centra Percentage van de centra 

Minder dan 250 plaatsen 19 48.7% 

Tussen 250 en 500 plaatsen 15 38.5% 

Meer dan 500 plaatsen 5 12.8% 

Totaal 39* 100% 
* Van één centrum is de grootte niet gekend.  

De uitkomsten op het vlak van opleiding en werk kunnen daarnaast beïnvloed worden door de 
omgeving waarin het centrum gelegen is. Daarom keken we naar de context van het centrum (zie 
tabel 3.2). De grootste groep van centra is in een landelijke omgeving gevestigd (43.6%), en in min-
dere mate in een randstedelijke omgeving (20.5%). We vinden geen verband tussen deze context en 
de grootte van de centra, zo komen binnen een landelijke context zowel kleine als grote centra voor.  

Tabel 3.2 Ligging van de centra (n=39) 

Ligging van het centrum Aantal centra Percentage van de centra 

Landelijk 17 43.6% 

Randstedelijk 8 20.5% 

Stedelijk 14 35.9% 

Totaal 39* 100% 
* Eén ‘dubbel’ centrum kende afwijkende antwoorden.  

 
7  Indien de antwoorden van de ‘dubbele’ centra onderling afwijken, zal dit centrum voor de desbetreffende vraag volledig uit de 

analyse worden gehaald.  
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De bevraagde centra worden door verschillende instanties uitgebaat (zie tabel 3.3). De helft van de 
bevraagde centra is van Fedasil. Met een aandeel van 35 procent is het Rode Kruis de tweede grootste 
speler. De andere aanbieders die in tabel 3.3 vermeld worden, hebben slechts één of twee centra.8 
Zoals reeds besproken in hoofdstuk 1, hebben we de antwoorden van de centra van Croix-Rouge 
niet meegenomen in de analyse. Als we kijken naar eventuele verbanden tussen de aanbieder enerzijds 
en de grootte en ligging van de centra anderzijds, zien we dat de meerderheid van de deelgenomen 
Fedasil-centra in een landelijke omgeving ligt en 250 plaatsen of meer telt, terwijl de meerderheid van 
de centra van andere aanbieders zich in een stedelijke omgeving bevindt en minder dan 250 plaatsen 
heeft. 

Tabel 3.3 Aanbieders (n=40) 

Aanbieder Aantal centra Percentage van de centra 

Fedasil 20 50.0% 

Rode Kruis 14 35.0% 

Caritas International 2 5.0% 

Mutualités Socialistes 1 2.5% 

Privé-aanbieder 2 5.0% 

Overige 1 2.5% 

Totaal 40 100% 

In de volgende secties bespreken we de acties die (al dan niet) door de centra worden ondernomen 
om werk en/of opleiding en vorming te stimuleren en de drempels die de centra daarbij zien. Hierbij 
zijn we ook nagegaan of er verschillen waar te nemen zijn naar aanbieder, grootte van het centrum 
of de omgeving van het centrum. Omwille van de beperkte absolute aantallen hebben we voor de 
grootte van het centrum de drie categorieën samengevoegd tot ‘minder dan 250 plaatsen’ en 
‘250 plaatsen of meer’. Wat betreft de aanbieder zullen we steeds een opsplitsing maken tussen centra 
van Fedasil en centra die niet door Fedasil worden uitgebaat. Enkel indien er een verschil waarneem-
baar is, zal dit worden vermeld.  

3.1 Bevindingen rond werk 
Dit luik van de quick scan peilde naar de ondernomen acties met betrekking tot werk. Allereerst blijkt 
uit tabel 3.4 dat bij ongeveer een kwart van de bevraagde centra het aftoetsen of bespreken van 
plannen, verwachtingen en/of mogelijkheden met betrekking tot werk met de bewoners standaard 
deel uitmaakt van het intakegesprek. Eveneens bij een kwart van de centra, vooral bij die van Fedasil, 
komt dit systematisch ter sprake in een gesprek met de verantwoordelijke voor vorming en/of werk. 
Ruim een kwart van de centra (26.3%) geeft aan enkel op werk in te zetten als de bewoner hier zelf 
naar vraagt of als het ter sprake komt, waarvan het grootste gedeelte bestaat uit centra die door een 
andere aanbieder dan Fedasil worden uitgebaat. Deze nadruk op het initiatief van de bewoners 
reflecteert zich ook in de signalen die men vanuit het centrum geeft aan de bewoners. Tabel 3.5 toont 
aan dat een grote groep van centra de keuze om al dan niet te gaan werken volledig bij de bewoner 
zelf legt (65.8%), waarbij de centra die niet van Fedasil zijn significant vaker voor deze aanpak kiezen 
dan centra van Fedasil. Slechts bij één centrum wordt werken afgeraden. Binnen de centra die werk 
aanmoedigen, lijkt de talenkennis minder mee te spelen (23.7% van de centra moedigt werk aan 
ongeacht of de bewoners de taal al beheersen, vs. 7.9% die werk enkel aanmoedigt wanneer de 

 
8  Voor een overzicht van alle collectieve opvangcentra per uitbater (stand op 22 december 2021), zie 

https://www.fedasil.be/sites/default/files/20211222_centres_fedasil_centra.pdf. 
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bewoners de taal reeds onder de knie hebben). Opvallend is dat acht van de negen centra die werk 
aanmoedigen ongeacht de talenkennis van Fedasil zijn.  

Tabel 3.4 Aftoetsen of bespreken van plannen, verwachtingen en/of mogelijkheden met betrekking tot 
werk met bewoners binnen centra (n=38*) 

Aanpak van de centra Aantal centra Percentage van de centra 

Ja, dit maakt automatisch deel uit van het intakegesprek 
met de bewoner 

9 23.7% 

Ja, dit komt systematisch aan bod in een gesprek met de 
vormingsverantwoordelijke voor vorming en/of werk 

10 26.3% 

Ja, dit komt systematisch aan bod in de persoonlijke 
begeleiding tijdens de opvang 

5 13.2% 

Soms, als bewoners zelf met vragen komen hierover of 
als het ter sprake komt 

10 26.3% 

Neen, centrum is hier weinig mee bezig 2 5.3% 

Overige 2 5.3% 
* Beide ‘dubbele’ centra kenden afwijkende antwoorden.  

Tabel 3.5 Omgang met werk in het centrum (n=39*) 

Omgang centrum met werk Aantal centra Percentage van de centra 

Het is volledig de keuze van de bewoner om al dan niet 
te werken, dit wordt noch aangemoedigd noch afgeraden 

25 65.8% 

Bewoners worden aangemoedigd om te werken, 
ongeacht of ze de taal al beheersen 

9 23.7% 

Bewoners worden aangemoedigd om te werken, maar 
enkel indien ze de taal al beheersen 

3 7.9% 

Bewoners worden eerder afgeraden om te werken 1 2.6% 
* Eén ‘dubbel’ centrum kende afwijkende antwoorden.  

Tabel 3.6 geeft een overzicht van de begeleiding die de centra geven wanneer een bewoner aangeeft 
dat hij/zij wil werken. Wat betreft de interne begeleiding wordt in de overgrote meerderheid van de 
centra de bewoner geholpen bij het opstellen van zijn cv (83.8%). Van de zes centra die hebben 
aangegeven dit niet te doen, zijn er vijf van een andere aanbieder dan Fedasil. Een kleine 40 procent 
bekijkt samen met de bewoner mogelijke vacatures, waarbij dit significant vaker gebeurt in de Fedasil-
centra. In enkele centra van Fedasil worden dergelijke taken door vrijwilligers opgenomen. Naast de 
interne begeleiding wordt er ook doorverwezen naar externe partners. VDAB/Forem/Actiris blijken 
een vaste partner te zijn: alle centra die hebben deelgenomen aan de survey, stellen dat ze door-
verwijzen naar hen. Daarnaast wordt zowel doorverwezen naar interimkantoren (81.1%) als naar 
andere organisaties die hiermee bezig zijn (65.7%). Er wordt in mindere mate rechtstreeks door-
verwezen naar of contacten gefaciliteerd met werkgevers (46.9%), al gebeurt dit wel in de grote meer-
derheid van de Fedasil-centra.  
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 Tabel 3.6 Acties ondernomen door het centrum als bewoners aangeven dat ze willen werken (n=38*) 

Actie Aantal centra Percentage van de centra 

Doorverwijzen naar VDAB/Forem/Actiris 38 100% 

Helpen met het opstellen van een cv 31 83.8% 

Doorverwijzen naar interimkantoren 30 81.1% 

Doorverwijzen naar andere organisaties (vzw’s en dergelijke) 
die hiermee bezig zijn 

23 65.7% 

Doorverwijzen naar werkgevers en/of contacten met werk-
gevers faciliteren 

15 46.9% 

Vacatures bekijken met de bewoner 13 38.2% 

Vrijwilligers inzetten om bewoners te begeleiden naar werk 
toe  

3 8.8% 

* Beide ‘dubbele’ centra kenden afwijkende antwoorden.  

In de quick scan is ook gevraagd naar de toepassing van de bijdrageregeling, waarbij bewoners een 
deel van hun inkomsten uit werk moeten afstaan aan Fedasil om zo bij te dragen in de opvangkosten. 
Uit tabel 3.7 blijkt dat slechts 15 procent van de centra deze bijdrageregeling toepast. De centra die 
de regeling niet toepassen, konden ook aangeven waarom ze dit niet doen (meerdere antwoorden 
konden worden aangeduid). Ruim de helft van deze centra is van mening dat ze de regeling niet 
kunnen controleren en dat de regeling daarom niet werkbaar is. Bijna de helft is wel voorstander van 
de regeling, maar vindt de bedragen te hoog. Tien procent van de centra die de regeling niet toepassen, 
staat niet achter het idee. Centra die niet van Fedasil zijn vinden vaker dat de regeling niet werkbaar 
is omdat deze niet te controleren valt, terwijl de Fedasil-centra vaker vinden dat de bedragen te hoog 
zijn. Deze verschillen blijken echter niet significant.  

Tabel 3.7 Toepassing van de bijdrageregeling en redenen indien deze niet toegepast wordt (n=37) 

Toepassing van de bijdrageregeling Aantal centra Percentage van de centra 

Ja 6 15.0% 

Nee 31 77.5% 

Het centrum kan de regeling niet controleren en is daarom niet 
werkbaar 

16 51.6% 

Centrum staat achter het principe, maar de opgelegde bedragen zijn 
veel te hoog 

15 48.4% 

Centrum staat niet achter het idee van een bijdrageregeling 3 9.7% 

Andere 6 19.4% 

3.2 Bevindingen rond opleiding en vorming 
Naast werk kan er ook specifiek ingezet worden op opleiding en vorming binnen opvangcentra. De 
overgrote meerderheid van de centra (92.5%) heeft een vaste verantwoordelijke die zich bezig houdt 
met opleiding en vorming. Tabel 3.8 geeft een overzicht van de soorten opleidingen en vormingen 
die de centra binnen hun muren aanbieden en door wie deze gegeven worden. Zeven centra geven 
aan geen vorming te (kunnen) voorzien, waarvan zes minder dan 250 plaatsen hebben en door een 
andere aanbieder dan Fedasil worden uitgebaat. Bij de centra die wel vormingen aanbieden, komt 
taalonderwijs het vaakste voor (60.5%). De centra van Fedasil organiseren dit significant vaker dan 
de andere aanbieders. De opleidingen worden niet altijd door de (medewerkers of vrijwilligers van 
de) centra zelf georganiseerd, maar zij doen hiervoor vaak een beroep op externe partijen.  
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Tabel 3.8 Types opleiding en vorming georganiseerd binnen de muren van het opvangcentrum en 
door wie gegeven (n=38*) 

Type opleiding 
en vorming  

Aantal centra Percentage van 
de centra 

Gegeven door 
externe 

organisatie 

Gegeven door 
opvang-

medewerkers 

Gegeven door 
vrijwilligers 

Taalonderwijs 23 60.5% 15 7 12 

Professionele 
vorming 

10 26.3% 10 0 1 

Andere 15 39.5% 8 5 4 

Geen vorming 7 18.4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
* Beide ‘dubbele’ centra kenden afwijkende antwoorden.  

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel, maakten we binnen de survey een onderscheid tussen professio-
nele vorming, taalonderwijs en andere vormen van opleiding. Met professionele vorming wordt 
arbeidsmarktgerichte vorming bedoeld, met het oog op betere jobkwalificaties en als opstap naar 
werk. Het type vormingen onder ‘andere’ zijn bijvoorbeeld een cursus maatschappelijke oriëntatie of 
uitleg over de Belgische samenleving. In de survey is ook gevraagd of plannen, verwachtingen en/of 
mogelijkheden tot professionele opleiding en vorming met bewoners wordt afgetoetst of besproken 
binnen de centra. In heel wat centra komt dit effectief systematisch (of zelfs automatisch) aan bod in 
de gesprekken die met de bewoner gevoerd worden (zie ook tabel 3.9). Bij 17.9 procent gebeurt dit 
al meteen tijdens het intakegesprek. In andere centra worden de opleidingsmogelijkheden besproken 
bij het gesprek met de vormingsverantwoordelijke (41.0%) of bij de persoonlijke begeleiding (12.8%). 
20.5 procent van de centra brengt het thema slechts sporadisch aan bod, enkel wanneer de bewoner 
er zelf naar vraagt of wanneer het ter sprake komt. Eén centrum is hier maar weinig mee bezig. 
Ondanks dat de verschillen niet significant zijn, zien we wel dat in de centra van Fedasil de plannen 
vaker worden besproken met een vormingsverantwoordelijke, terwijl dit thema in de andere centra 
vaker deel uitmaakt van het intakegesprek of aan bod komt in de persoonlijke begeleiding.  

Tabel 3.9 Aftoetsen of bespreken van plannen, verwachtingen en/of mogelijkheden tot professionele 
opleiding en vorming met bewoners binnen centra (n=39) 

Aanpak van centra Aantal centra Percentage van de centra 

Ja, dit maakt automatisch deel uit van het intakegesprek 
met de bewoner 

7 17.9% 

Ja, dit komt systematisch aan bod in een gesprek met de 
vormingsverantwoordelijke 

16 41.0% 

Ja, dit komt systematisch aan bod in de persoonlijke 
begeleiding tijdens de opvang 

5 12.8% 

Soms, als bewoners zelf met vragen komen hierover of 
als het ter sprake komt 

8 20.5% 

Neen, centrum is hier weinig mee bezig 1 2.6% 

Overige 2 5.1% 

In de quick scan is ook gevraagd naar welke drempels de centra zien voor bewoners om een profes-
sionele opleiding of vorming binnens- of buitenshuis en taalonderwijs buitenshuis te volgen (zie tabel 
3.10). De meest voorkomende drempel is het gebrek aan kinderopvang (respectievelijk 78.9% en 
73.7%). Ook een gebrek aan plaatsen of wachtlijst voor bepaalde opleidingen is een vaak genoemde 
drempel, evenals de afgelegen locatie van de centra waardoor bewoners lang onderweg zijn met het 
openbaar vervoer. Wat betreft de professionele opleiding en vorming vindt bijna 60 procent van de 
centra dat er niet voor alle niveaus een aanbod is. Opvallend is dat de centra de prijs van het openbaar 
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vervoer, het hoge inschrijvingsgeld en dure lesmaterialen vaker als drempel noemen bij een profes-
sionele opleiding of vorming dan bij taalonderwijs.  

Niet onverwacht vormt voor zowel professionele opleiding en vorming als taalonderwijs de afge-
legen locatie van het centrum vooral een drempel bij de centra die landelijk gelegen zijn. Dat het 
openbaar vervoer te duur is, wordt dan weer significant vaker als drempel genoemd door de centra 
van Fedasil. Ook zijn de vijf centra die aangeven geen drempels bij taalonderwijs buitenshuis te zien 
allen centra van minder dan 250 personen.  

Tabel 3.10 Drempels voor bewoners om professionele opleiding en vorming en taalonderwijs al dan niet 
buitenshuis te volgen (n=38*) 

Drempels Professionele opleiding en vorming 
(buitenshuis) 

Taalonderwijs buitenshuis 

Aantal centra die 
drempel 

aanduiden 

Percentage van 
de centra 

Aantal centra 
die drempel 
aanduiden 

Percentage van 
de centra 

Gebrek aan kinderopvang 30 78.9% 28 73.7% 

Te lang onderweg met openbaar 
vervoer – afgelegen locatie van het 
centrum 

24 63.2% 16 42.1% 

Onvoldoende toegankelijk aanbod: te 
weinig plaatsen/wachtlijsten 

21 55.3% 23 60.5% 

Niet voor alle niveaus is er een aanbod 22 57.9% 15 39.5% 

Openbaar vervoer is te duur 17 44.7% 5 13.2% 

Inschrijvingsgeld is te hoog 12 31.6% 2 5.3% 

Lesmateriaal is te duur 5 13.2% 1 2.6% 

Kwaliteit van lessen is soms 
onvoldoende 

1 2.6% 3 7.9% 

Andere 5 13.2% 2 5.3% 

Er zijn geen drempels 1 2.6% 5 13.2% 
* Beide ‘dubbele’ centra kenden afwijkende antwoorden.  
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4 |  Ervaringen van de verzoekers 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews met verzoekers besproken. 32 bewoners van 
verdeeld over acht opvangcentra in zowel Vlaanderen als Wallonië hebben deelgenomen aan het 
onderzoek, waarbij een deel op het moment van het interview wel aan het werk was en een deel niet. 
Ondanks de diversiteit in settings die we hebben nagestreefd bij de keuze voor opvangcentra (regio, 
aanbieder, locatie, grootte en beleid inzake werk en vorming), is dit niet met de bedoeling geweest 
om uitspraken te doen over een mogelijk verband tussen deze kenmerken van opvangcentra en de 
antwoorden van de respondenten. We zullen hier dan ook niet verder op ingaan. In het vervolg van 
dit hoofdstuk worden eerst de resultaten voor het thema werk besproken, en vervolgens voor het 
thema vorming.  

4.1 Werk  

4.1.1 Werkervaring 
De meeste respondenten hebben reeds werkervaring: ruim de helft van de geïnterviewden die ten 
tijde van het interview niet aan het werk was, had wel op een eerder moment al gewerkt. In de 
gesprekken kwamen verschillende manieren naar voren waarop werk werd gevonden: via de website 
van VDAB of van een interimkantoor, via vrienden/bekenden binnen of buiten het centrum, door 
spontaan te informeren bij een bepaald bedrijf, door het interimkantoor dat een vacature aanbood, … 
De meeste respondenten zijn aan de slag via interim en werken met al dan niet opeenvolgende tijde-
lijke contracten. De algemene teneur onder de werkenden is dat ze tevreden zijn dat ze aan het werk 
zijn (bezig kunnen zijn met iets), maar niet noodzakelijk tevreden zijn met de jobinhoud (sluit niet 
aan bij eerdere ervaring/competenties, vuil werk) of de arbeidsomstandigheden (nachtwerk, hoge 
werkdruk) – zeker voor de langere termijn geeft een deel van de respondenten aan een ander soort 
job te ambiëren.  

Respondent over zijn job ‘I am doing it because I have nothing better to do. I’m doing it because now I’m 
stable there, I know the job. But there will come a time that I want to change it, it is not what I want to do.’ 

Aan degenen die ten tijde van het interview geen job hadden maar wel eerder hadden gewerkt, werd 
ook gevraagd wat de reden was van het einde van hun tewerkstelling. Verschillende redenen werden 
aangehaald: het contract liep ten einde, een negatieve beslissing van de asielaanvraag waardoor de 
oranje kaart werd ingetrokken, de moeilijke combinatie van werk en opleiding of werk en een lopende 
asielaanvraag (vroeger moeten stoppen op het werk, afspraken overdag tijdens werktijd inplannen), 
of de locatie van het werk dat te ver is van het opvangcentrum.  

4.1.2 Motivatie om te werken 
Aan alle respondenten is gevraagd wat hun motivatie was om te werken tijdens de asielopvang (voor 
degenen met werkervaring) of waarom ze wel of niet overwogen hadden om te werken (voor degenen 
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zonder werkervaring). Een eerste constatering is dat de respondenten die ten tijde van het interview 
nog niet gewerkt hadden tijdens de asielopvang, wel allemaal gemotiveerd zeiden te zijn om te werken.  

Respondent met huidige werkervaring ‘You feel valuable through work.’ 

Meerdere redenen om te willen werken, werden genoemd: om geld te verdienen en daarmee zichzelf 
en het gezin in de opvang te kunnen onderhouden (bv. eten of kleding kunnen kopen) of de familie 
in het thuisland financieel te kunnen ondersteunen, om iets omhanden te hebben en bezig te kunnen 
zijn (werk als afleiding van de situatie), om de taal te kunnen oefenen, om ervaring op te doen op de 
arbeidsmarkt, om te integreren of omdat de respondenten altijd al gewerkt hebben en het niet meer 
dan normaal vinden om dit ook in België te doen.  

Respondent met eerdere werkervaring ‘I wanted first to get to know how the work mentality and work atmos-
phere is like in this country. And of course, I wanted to make some money and try to help my family in Syria.’ 

Over het algemeen komen telkens dezelfde redenen terug bij de personen die ten tijde van het inter-
view werkten, daarvoor hebben gewerkt of nog geen werkervaring hebben. Toch zijn er wel een 
aantal kleine verschillen in wat het meest benadrukt wordt: de personen die in het verleden gewerkt 
hebben benoemden voornamelijk het financiële aspect, terwijl de personen die ten tijde van het 
interview aan de slag waren sterk het aspect van bezig kunnen zijn benadrukten. Degenen zonder 
werkervaring legden dan weer meer de focus op het financieel onafhankelijk willen zijn, terwijl ook 
bij deze groep vaak terugkwam dat ze iets omhanden willen hebben.  

Respondent met huidige werkervaring ‘I would keep on pushing myself, because I really need a job, I don’t 
want to be at home, staying at home all day I felt bored. Like I’m not complete. I needed it and kept on 
pushing till I got this job’. 

Respondent zonder werkervaring ‘Wat moet ik doen, hier altijd in de kamer zittend? Ik moet werken, praten, 
kennismaken met mensen in België. En buiten kan ik dat.’ 

Respondent zonder werkervaring ‘I need to occupy my mind. Staying in the centre without doing anything 
causes even depression. You start to think, it’s like as if you don’t have a future and all your dreams start do 
die.’ 

4.1.3 Drempels om te werken  
Zowel de respondenten met als zonder werkervaring haalden ook heel wat drempels aan die het 
moeilijk maken om te werken of werk te vinden. We beginnen met de drempels die bij alle groepen 
aan bod komen, maar er zijn ook een beperkt aantal drempels die specifiek genoemd worden door 
respondenten met werkervaring of juist zonder werkervaring. Wat betreft de ‘algemene’ drempels is 
allereerst een vaak genoemde drempel de moeilijke bereikbaarheid van het werk door de afstand of 
een slechte verbinding met het openbaar vervoer. De meeste respondenten hebben immers geen auto 
of rijbewijs en zijn dan uren onderweg of zijn aangewezen op een (dure) taxi. Een andere door veel 
respondenten genoemde barrière is de oranje kaart waarmee ze mogen werken, die voor vier maanden 
geldig is en daarna onbeperkt verlengd kan worden met telkens vier maanden. De respondenten 
voelen dat werkgevers niet graag personen met een oranje kaart aannemen, omwille van hun onzekere 
verblijfsstatus. 

Respondent met werkervaring ‘Je ne condamne pas les employés, engager quelqu’un qui a un titre de séjour 
de 3 mois et qui ne sait même pas si ce titre va être renouvelé, je ne sais pas. Je ne vois pas un seul employé 
prendre ce risque.’ 
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Respondent met werkervaring ‘I remember one company I went to in Brussels. The woman of the job interview 
asked me my documents. I gave her the orange card and she made a dismissive sound. I asked her why and 
she said ‘no, we don’t want the orange card’.’ 

Daarnaast is voor niet iedereen de combinatie van werk en opleiding evident. Ook de vereiste van 
ervaring voor bepaalde jobs door werkgevers en het gebrek aan diplomagelijkschakeling maken het 
niet gemakkelijk voor de respondenten om een job te vinden die bij hun past. Eén respondent haalt 
aan dat veel bewoners van de opvangcentra in hun herkomstland hebben gewerkt of gestudeerd, 
maar niet de juiste documenten hebben om hun competenties aan te tonen en vervolgens in handen-
arbeid terechtkomen.  

Respondent met werkervaring over de combinatie van werk en opleiding ‘I am worried, because I think it will 
be an obstacle as most of the companies I can think of want people to work in shifts. And that is not possible 
for me now with my Dutch class. So sometimes I think it was not a good decision to start with this Dutch class. 
But then I think, in the long term it will be better for my career.’ 

Een laatste ‘algemene’ drempel is de status van de asielaanvraag: op het moment dat de aanvraag 
wordt afgewezen, wordt de oranje kaart immers direct ingetrokken en mag de verzoeker niet meer 
werken. Ook mogen bewoners niet werken in de eerste vier maanden na hun aankomst.  

Sommige respondenten met werkervaring halen aan dat hun werkuren soms moeilijk compatibel zijn 
met het leven in een opvangcentrum. Zo is er overdag veel lawaai in het centrum en zijn de kamers 
gedeeld met meerdere bewoners, waardoor personen die in nachtshiften werken weinig tot niet 
kunnen rusten. Daarnaast zijn er vaste uren in de centra waarop maaltijden geserveerd worden, maar 
moeten de respondenten deze soms missen door hun werkuren en moeten ze zelf instaan voor hun 
maaltijd.  

Respondent met werkervaring ‘Het probleem voor mij is slapen. Ik werk ‘s nachts... Ik kom toe na het werk en 
wil graag rusten, maar hier kan je dat niet.’ 

Degenen met een eerdere werkervaring en degenen zonder werkervaring benoemen de taalbarrière 
vaak als drempel: hun taalniveau is vaak niet voldoende voor de bedrijven waar ze solliciteren en 
soms wordt er bij interimkantoren ook een bepaald niveau gevraagd. Sommige respondenten hebben 
er dan ook voor gekozen om zich eerst te richten op taallessen om vervolgens opnieuw de arbeids-
markt te betreden, zoals de volgende respondent:  

Respondent zonder werkervaring ‘To find a job here is not easy, because most places say that you have to 
speak Nederlands. (…) A job will be for after I learned the language. My ambition is to speak Nederlands first.’ 

4.1.4 Begeleiding vanuit het opvangcentrum 
De respondenten hebben wisselende ervaringen met de begeleiding bij de zoektocht naar werk die 
ze vanuit het opvangcentrum hebben gekregen. De mate van begeleiding lijkt niet alleen tussen centra 
sterk te verschillen, maar ook binnen centra en lijkt dus vooral van de individuele assistenten af te 
hangen. Sommige respondenten zeggen totaal geen hulp bij de zoektocht naar werk gekregen te 
hebben, terwijl dit bij andere respondenten wel het geval was. Een aantal respondenten ziet ook een 
verschil in begeleiding tussen de verschillende assistenten die ze hebben gehad. In één Waals opvang-
centrum is er een specifieke vormingsverantwoordelijke die de bewoners ondersteuning biedt bij het 
vinden van werk en opleidingen. Een meerderheid van de respondenten haalt wel aan dat begeleiding 
voornamelijk plaatsvindt op vraag van de respondent: in de meeste gevallen zullen de assistenten in 
het centrum niet uit zichzelf begeleiding of ondersteuning bij het zoeken naar een job aanbieden. 
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Ook zeiden een aantal respondenten dat ze geen informatie kregen van de centrummedewerkers 
omtrent werk zolang ze niet mochten werken, zelfs niet als ze ernaar vroegen.  

‘Mensen hier hebben niet genoeg begeleiding, als zij toekomen en willen werken weten ze niet wat te doen. 
Ze vragen het hier of hier, maar niet veel mensen willen helpen. (…) De sociaal assistenten zullen je niet helpen 
als je geen hulp vraagt.’ 

Niet iedereen heeft overigens om begeleiding van assistenten gevraagd: een aantal respondenten gaf 
aan zelfstandig aan de slag gegaan te zijn om een job te vinden (of dit eerst willen proberen en pas 
hulp te willen vragen als dat niet lukt:  

‘I will try to find a job by myself, mostly through interim. If this doesn’t work, I will approach my assistant, but I 
prefer to try on my own first.’ 

Indien er begeleiding is vanuit het centrum, bestaat deze vooral uit (ondersteuning bij) het opstellen 
van het cv en het doorsturen van de bewoners naar of hen inschrijven bij VDAB/Forem/Actiris of 
interimkantoren. Sommige respondenten geven ook aan dat assistenten hen attenderen op bepaalde 
vacatures waar ze voor kunnen solliciteren. De begeleiding lijkt dus vooral praktisch van aard te zijn 
en lijkt minder te focussen op ‘algemene’ kennis van de Belgische arbeidsmarkt. Aan de respondenten 
zonder werkervaring is ook gevraagd of zij informatie hebben gekregen over de Belgische arbeids-
markt en ook daaruit is gebleken dat deze informatie vooral van VDAB/Forem/Actiris kwam en 
nauwelijks van de assistenten in de opvangcentra.  

‘Het centrum stimuleerde me om werk te zoeken en hielp me via mail mijn cv te deponeren bij Tempo Team. 
Ik heb zelf wel gevraagd om Tempo Team op te volgen. Assistenten kijken het internet na, bv. Tempo Team, 
en signaleren of er werk is.’ 

4.1.5 Ondersteuning door andere organisaties 
In de interviews is ook specifiek gepeild naar of de respondenten VDAB/Forem/Actiris kennen, of 
ze al bij een interimkantoor geweest zijn en of ze bij andere organisaties geweest zijn om ondersteu-
ning te krijgen in verband met werk. Het merendeel van de respondenten kent of is ingeschreven bij 
VDAB/Forem/Actiris en één of meerdere interimkantoren, terwijl er bijna geen ondersteuning is 
door andere organisaties. VDAB/Forem/Actiris zijn voornamelijk gekend doordat de assistent of 
vormingsverantwoordelijke erover vertelt of bewoners doorstuurt, doordat medebewoners erover 
vertellen, doordat deze instanties aan bod komen in de inburgeringscursus, of doordat de bewoner 
de instanties zelf gevonden heeft (bijvoorbeeld online). In het Waalse opvangcentrum waar een vor-
mingsverantwoordelijke aan de slag is, stuurt deze persoon iedereen die mag werken door naar 
Forem.  

De ervaringen met interimkantoren verschillen tussen de respondenten: waar sommigen hun job 
via een interimkantoor hebben gevonden, zeggen anderen al maanden ingeschreven te staan zonder 
voor een job gecontacteerd te zijn of konden ze niet geholpen worden doordat ze geen goede kennis 
van het Nederlands (in Vlaanderen) of Frans (in Wallonië) hadden.  

De situatie met COVID bemoeilijkt de zaken wel: uit de gesprekken is gebleken dat veel bewoners 
liever fysiek langs een kantoor gaan, maar ze kunnen niet meer spontaan binnenstappen vanwege de 
maatregelen. Telefonisch of digitaal contact opnemen, zich inschrijven of een cv doorsturen lukt niet 
altijd door een beperkte taalkennis of beperkte computervaardigheden. Ook het langsgaan op 
afspraak werkt niet altijd: soms zeggen bewoners dat ze niet gecontacteerd werden door het kantoor 
om een afspraak te maken terwijl ze dachten dat dit wel het geval zou zijn, of zien ze zelf af van het 



37 

 

HOOFDSTUK 4 | ERVARINGEN VAN DE VERZOEKERS  

maken van een afspraak. Bovendien blijken niet alle kantoren nog mensen te ontvangen. Op dit vlak 
is een groot verschil in zelfredzaamheid zichtbaar tussen de bewoners.  

4.1.6 Ondersteuningsnoden  
Op de vraag welke ondersteuningsnoden de respondenten nog hebben, blijkt dat ze vooral nood 
hebben aan kennis van de Belgische arbeidsmarkt en kennis over hoe ze werk kunnen zoeken. De 
eerder genoemde verschillen in zelfredzaamheid speelt ook hier: sommige bewoners kunnen zelf hun 
plan trekken en gaan bijvoorbeeld zelfstandig op zoek naar jobs via het internet (of worden hierbij 
begeleid), terwijl anderen hiervoor volledig aangewezen zijn op interimkantoren. Ook komt vaak naar 
voren dat respondenten hulp kunnen gebruiken bij het verkennen van/zich oriënteren op de moge-
lijkheden die ze hebben op basis van bepaalde opleidingen of eerdere werkervaring in België of in 
hun thuisland. Een aantal respondenten geeft ook aan nood te hebben aan een mentor of aanspreek-
punt die kan helpen bij bovenstaande zaken en beschikbaar is voor vragen. Zelf weten ze immers 
niet altijd wie ze waarvoor kunnen aanspreken.  

Op de vraag waarom iemand hulp van interimkantoren essentieel vindt en niet rechtstreeks naar een bedrijf 
wil gaan ‘Ik weet niet hoe het er aan toe gaat en of ik zomaar met mijn cv kan langsgaan bij die bedrijven.’ 

 
‘I think that the jobs are there, but it is difficult when you don’t speak their language and you don’t have 
papers. Yes, you have le permis de travail, but you are illegal here, so they want to exploit you. More help 
would be good, there are many enterprises that help you for that.’ 

4.1.7 Dromen voor de toekomst 
Een laatste vraag die werd gesteld rond het thema werk, was waar de respondenten over één jaar en 
over vijf jaar zouden willen staan. De antwoorden kwamen veelal op hetzelfde neer: een verblijfs-
vergunning hebben, met hun familie herenigd zijn of een gezin stichten, zelfstandig en in vrijheid 
kunnen leven, de taal leren, studeren of een opleiding volgen, werken, … Veel respondenten 
benoemden specifiek dat ze graag een eigen bedrijf zouden willen opstarten (en dus niet in loondienst 
willen werken). Een mogelijke reden hiervoor wordt aangehaald door een respondent die stelde dat 
in zijn herkomstland zelfstandigen meer geld kunnen verdienen en niet onder de autoriteit van een 
werkgever vallen. 

‘Whatever I want in the future, I want to be independent. I don’t want to depend on someone and wait for 
someone to give me something because I have no choice. No, I don’t want that. I want to be independent 
and know that I can fight for myself.’ 

4.2 Vorming 

4.2.1 Ervaring met vorming 
Bijna alle respondenten volgen taallessen of hebben taallessen gevolgd. Over het algemeen zijn hier 
positieve ervaringen mee: de respondenten merken al snel vooruitgang. Respondenten die een pro-
fessionele opleiding of vorming hebben gevolgd zijn veelal tevreden met de inhoud van die opleiding, 
maar geven ook aan het gevoel te hebben niet voldoende voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt (waar 
kunnen ze met hun opleiding aan de slag?) of niet voldoende kansen te krijgen door werkgevers. Een 
aantal hebben ook een cursus beroepsoriëntatie gedaan, maar deze vonden ze minder nuttig omdat 
ze daarbij vooral in een andere richting gestuurd werden dan ze wilden.  
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Op de vraag of de opleiding aan de noden van de respondent voldeed: ‘Dans le long terme: oui. Pourquoi; 
je dis sur le long terme; parce que, tout simplement, même si la formation de Forem ne m’a pas permis de 
trouver directement un travail, je sais que cela m’a apporté un brevet. Demain si j’avais une opportunité, 
déjà c’est un (brevet) plus dans mon CV.’ 

Er zijn ook personen die bewust de voorkeur geven aan werk over een vorming of opleiding, omdat 
ze niet weten of ze hun opleiding kunnen afronden vanwege hun onzekere verblijfssituatie. De vol-
gende respondent verwoordt het als volgt: 

‘Werk moet je gewoon aannemen, maar bij een opleiding stel nu dat die een jaar duurt en dan middenin 
krijg je negatief, dan is jouw opleiding niet afgerond en heb je geen diploma. Als je een positieve beslissing 
hebt, dan kan je wel weer nadenken over opleidingen die een langere periode duren.’ 

4.2.2 Motivatie om een vorming te volgen 
De redenen die de respondenten aangeven om een vorming of opleiding te volgen, zijn onder te 
verdelen in enerzijds redenen om taallessen te volgen en anderzijds redenen om een professionele 
opleiding of vorming te volgen. Wat betreft de taallessen geven respondenten aan vooral te willen 
integreren in de samenleving en te kunnen communiceren met anderen. Zij zien het als vanzelfspre-
kend dat ze de taal leren van de samenleving waar ze in verblijven. Een aantal zeggen ook dat ze de 
taal willen leren om erbij te horen. Daarnaast helpt volgens de respondenten het spreken van de taal 
bij het vinden van een job en is een goede taalkennis soms ook een vereiste om een bepaalde opleiding 
of studie te volgen. Het leren van de taal zou ook kansenverhogend werken, en sommige responden-
ten willen in dat kader zowel Nederlands als Frans leren.  

‘Language for me is the key, when we speak a language, we are free to communicate with everyone, and 
free to understand everything. (…) We don’t know if they will give us a positive answer, but we are fond to 
live here, we are proud to be here. And if we are proud to be here, we must speak the language so that we 
can communicate with the people of this country in their own language.’ 

Wat betreft een professionele vorming is een eerste belangrijke beweegreden interesse in het vak-
gebied of de job die volgt op de vorming. Andere redenen die genoemd werden, zijn dat de vorming 
zorgt voor een gemakkelijkere toegang tot de arbeidsmarkt of dat de vorming reeds aanwezige com-
petenties actualiseren. Een laatste motivator tot het volgen van een professionele vorming is dat het 
een stap vooruit vormt, dat ze dan bezig kunnen zijn en even weg kunnen uit het centrum. Eén 
respondent met een achtergrond in de rechten gaf aan dat het volgen van een opleiding in dat domein 
ervoor zorgde dat ze weer in een intellectuele wereld zat waarin ze begrepen werd.  

‘Il faut s’intégrer dans la société qui nous accueil et à mon avis, l’intégration se passe soit par du travail soit 
par des études.’ 

4.2.3 Drempels om een vorming te volgen 
Een aantal drempels bij het volgen van een vorming zijn dezelfde als die voor het zoeken van werk: 
de moeilijke bereikbaarheid van de school omwille van de afstand en/of slechte verbindingen van 
het openbaar vervoer, de status van de asielaanvraag (waarbij iemand bijvoorbeeld bij een afgewezen 
aanvraag geen opleiding meer mag volgen; de onzekerheid over hun situatie in dit opzicht zorgt bij 
de respondenten soms ook voor concentratie- en motivatieverlies en vormt daarmee een drempel) 
en de moeilijke combinatie van werk en opleiding. Wat betreft de afstand heeft een aantal respon-
denten voor de duur van de opleiding bij een gastgezin dichter bij de leslocatie verbleven. Een andere 
drempel die de respondenten niet als dusdanig benoemen, maar die wel naar voren komt op andere 
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momenten in sommige gesprekken, is de hoge kostprijs van bepaalde opleidingen waardoor bewo-
ners deze niet kunnen volgen.  

‘L’autre barrière, c’est ce stress là … Les études demandent plus de concentration, ça demande trop de 
pression. Les études sont déjà une pression, mais quand on a aussi la pression de la procédure, le tout com-
biné c’est très difficile de se concentrer.’ 

Ook de COVID-maatregelen vormen bij sommige respondenten een drempel: de lessen vinden 
online plaats, wat niet voor iedereen werkt, of er was een tijdelijke onderbreking van de lessen. Een 
aantal respondenten haalt ook aan dat ze in het centrum geen of een slechte internetverbinding 
hebben, en velen benoemen dat er weinig tot geen rustige plaatsen zijn om te studeren in het opvang-
centrum. Soms zijn de openingsuren van deze plaatsen ook beperkt. Omdat de meeste respondenten 
met meerdere personen op een kamer wonen, is studeren op de eigen kamer vaak ook geen optie. 
Een laatste drempel die door sommige respondenten wordt genoemd, is het gebrek aan oefenkansen 
voor de taal.  

‘The biggest obstacle: here we are like a community and everybody is different and has a different lifestyle. 
Most of the times it is noisy. It’s not easy to sit and read something.’ 

4.2.4 Hefbomen om een vorming te volgen 
Verschillende respondenten haalden ook een aantal hefbomen aan voor het volgen van een vorming. 
Wat betreft het volgen van een taalcursus blijkt een hefboom dat eerder verworven taalkennis helpt 
om de taal sneller te leren. Algemene hefbomen zijn het beschikbaar stellen van een onkostenvergoe-
ding of abonnement voor de bus en het voorzien van een vergoeding voor het volgen van een oplei-
ding (vanuit Fedasil, VDAB/Forem/Actiris, het opleidingsinstituut of het opvangcentrum zelf). Ook 
helpt een goede leerkracht om gemotiveerd te blijven tijdens de vorming.  

4.2.5 Begeleiding vanuit het opvangcentrum 
Net zoals bij de begeleiding naar werk lijkt de begeleiding vanuit het opvangcentrum bij het vinden 
van een vorming sterk te verschillen tussen centra: soms is er een vormingsverantwoordelijke, soms 
helpen de individuele assistenten, soms zeggen de respondenten geen begeleiding te krijgen. Sommige 
respondenten stellen dat ze vooral informatie krijgen van medebewoners. Ook vindt de begeleiding 
opnieuw voornamelijk plaats op vraag van de bewoners. Verschillen in de begeleiding binnen centra 
komen hier echter niet naar voren.  

‘You have to ask everybody separately what is going on, they don’t keep you informed with the possibilities.’ 

De begeleiding bestaat voornamelijk uit het inschrijven van bewoners voor een (taal)opleiding en het 
doorsturen naar of afspraken maken met externe organisaties die vormingen of opleidingen aan-
bieden of ondersteuning kunnen bieden bij het vinden van een geschikte vorming of opleiding. Een 
aantal respondenten vertelde ook dat soms externen worden uitgenodigd om in het opvangcentrum 
iets te komen vertellen over het aanbod aan opleidingen en vormingen: 

‘I remember one day, in a big room, people and someone came there and the Belgian guy explained about 
‘opleidingen’. He had a projector and explained what you can do, it is good.’ 
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4.2.6 Plannen of wensen voor de toekomst 
Op de vraag welke plannen of wensen de respondenten nog hebben omtrent vorming in de toekomst 
zijn de antwoorden uiteenlopend. Sommigen willen graag een (bijkomende) opleiding of studie vol-
gen, terwijl anderen graag direct de stap naar de arbeidsmarkt willen zetten. De meeste respondenten 
hebben al een duidelijke richting of job voor ogen, meestal op basis van voorafgaande studies of 
ervaringen (vaak in hun herkomstland). Een aantal respondenten geeft ook aan dat ze een opleiding 
willen kiezen in functie van hun kansen daarmee op de arbeidsmarkt. Daarnaast noemen de respon-
denten ook vaak dat ze de taalcursus willen verderzetten.  

4.3 Veranderingen op het vlak van werk en/of vorming 
Een laatste vraag die aan de respondenten werd gesteld, is wat zij zouden veranderen op vlak van 
werk en/of vorming. Daarbij worden vooral zaken met betrekking tot de asielprocedure genoemd: 
ten eerste willen de respondenten een kortere asielprocedure (bijvoorbeeld omdat nu sommige ver-
zoekers taallessen of een opleiding uitstellen totdat ze een beslissing hebben, en daarmee kostbare 
tijd verliezen), ten tweede zouden ze graag sneller dan na vier maanden aan het werk mogen. Ook 
komt naar voren dat werkgevers beter geïnformeerd zouden moeten worden over de oranje kaart: 
volgens een aantal respondenten denken sommige werkgevers dat bewoners in opvangcentra met de 
oranje kaart maar vier maanden mogen blijven waardoor het contract telkens hernieuwd moet 
worden, wat leidt tot onzekerheid bij de bewoners. Andere zaken die bij deze vraag aan bod kwamen, 
waren een betere combineerbaarheid van werk en opleiding, meer erkenning van competenties en 
vaardigheden die behaald zijn in het buitenland (in plaats van een te rigide focus op de gelijkwaardig-
heid van het diploma), en het aanbieden van meer kennis over de arbeidsmarkt en mogelijkheden 
voor vormingen. Ook wordt een aantal keer genoemd dat werkgevers te veel ervaring vragen, waar-
door het moeilijk is om een job te vinden. Een algemene tendens die terugkomt bij deze vraag, is dat 
de respondenten graag zouden willen dat de verzoekers meer kansen zouden krijgen om te werken 
en/of een vorming te volgen (door sneller aan de slag te kunnen, door ondersteuning te krijgen bij 
het vinden van een geschikte vorming, door minder hoge eisen te stellen bij de start van een opleiding, 
door werkgevers beter te informeren over de oranje kaart, …).  
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5 |  Afsluitende bemerkingen 

In dit rapport stonden de praktijken en ervaringen met betrekking tot werk en vorming in de opvang-
centra voor verzoekers om internationale bescherming centraal. Doelstelling was om ten eerste ken-
nis te verzamelen over wat er anno 2021 reeds in de Belgische asielopvang gebeurde met betrekking 
tot opleiding en werk en ten tweede inzicht te bieden in de wensen en noden van de verzoekers op 
vlak van opleiding en werk. Hiervoor zijn er focusgroepen met medewerkers van LOI’s en collectieve 
opvangcentra in Vlaanderen en Wallonië gehouden, is een korte survey of quick scan uitgestuurd naar 
alle collectieve opvangcentra in België, en zijn individuele interviews afgenomen met bewoners van 
een aantal collectieve opvangcentra in Vlaanderen en Wallonië. Uit de focusgroepen is gebleken dat 
er in de LOI’s eerder beperkt aandacht is voor werk en vorming, op basis waarvan is besloten om 
ons in het vervolg van het onderzoek enkel te richten op collectieve opvangcentra. In dit laatste 
hoofdstuk geven we enerzijds algemene bevindingen mee, maar gaan we ook na wat de bevindingen 
betekenen voor het model van JobRoad.  

5.1 Algemene bevindingen 

5.1.1 De houding ten opzichte van werk en vorming lijkt te verschillen tussen LOI’s en 
collectieve opvangcentra 

Een eerste stap van het onderzoek bestond uit het bevragen van medewerkers van zowel LOI’s als 
collectieve opvangcentra via vier focusgroepen. Hieruit bleek al snel dat er in LOI’s anders wordt 
omgegaan met werk en vorming dan in collectieve opvangcentra. In LOI’s wordt minder toegeleid 
naar werk of opleiding. Enerzijds kan dit verklaard worden door het andere profiel van de bewoners: 
veel bewoners van een LOI zijn erkende vluchtelingen en worden door de medewerkers ondersteund 
bij het in orde brengen van zaken als huisvesting voordat ze de opvang moeten verlaten. Hierdoor 
vormt werk voor zowel de bewoners als de medewerkers geen prioriteit. Anderzijds blijkt ook dat de 
bevraagde LOI-medewerkers vooral voorstander zijn van een lineair traject waarbij eerst de taal wordt 
geleerd en dan de stap naar de arbeidsmarkt wordt gezet. Taallessen worden daarom wel systematisch 
aangeboden aan de bewoners. De bevraagde medewerkers in collectieve opvangcentra zijn juist wel 
voorstander van werk en professionele vorming, omdat dit een positief effect zou hebben op het 
mentaal welbevinden van bewoners en een zinvolle dagbesteding vormt – ook in functie van hun 
integratie.  

5.1.2 Er is een groep verzoekers die wil werken 
Vooral in de gesprekken met bewoners van collectieve opvangcentra kwam duidelijk naar voren dat 
er een groep verzoekers is die gemotiveerd is om te werken. Redenen hiervoor zijn het verdienen van 
geld om zichzelf en het gezin in de opvang te onderhouden en/of familie in het thuisland financieel 
te kunnen ondersteunen, om iets omhanden te hebben en bezig te kunnen zijn, om de taal te kunnen 
oefenen, om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt, om te integreren of omdat respondenten altijd 
al gewerkt hebben en dit ook in België willen doen. Om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt 
volgen sommige bewoners ook eerst taallessen of een professionele vorming.  
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5.1.3 Verzoekers werken vooral in jobs zonder kennis- of diplomavereisten 
Het gros van de werkende verzoekers om internationale bescherming voert manuele arbeid uit waar-
voor geen scholing vereist is. Verzoekers die in hun thuisland reeds een diploma behaald hebben of 
professionele ervaring hebben opgedaan, vinden op de Belgische arbeidsmarkt nauwelijks een job op 
niveau. Dit wordt geweten aan de diplomagelijkschakeling, die omwille van verschillende redenen een 
barrière kan vormen: verzoekers hebben hun originele diploma’s niet kunnen meenemen, de kosten 
voor diplomagelijkschakeling zijn te hoog, of het diploma wordt in België niet erkend. Sommige 
verzoekers (en medewerkers) zijn dan ook vragende partij om meer aandacht te besteden aan (het 
testen van) eerder behaalde competenties en vaardigheden in plaats van een focus uitsluitend op het 
diploma. Op de korte termijn zijn bewoners wel bereid om een job onder hun niveau uit te voeren 
(bijvoorbeeld om ervaring op te doen, om bezig te kunnen zijn of om geld te verdienen), maar op de 
langere termijn ambiëren ze vaak een ander soort job dat meer aansluit bij hun ervaring.  

5.1.4 Verzoekers volgen vaak taallessen, maar voor professionele vorming is er 
minder enthousiasme omwille van de onzekerheid over hun verblijfssituatie 

Taallessen worden vaak gevolgd door verzoekers om internationale bescherming. Hun motivatie om 
de taal te willen leren is onder andere om te kunnen integreren in de samenleving, om betere kansen 
op de arbeidsmarkt te hebben, of omdat het een vereiste is om een bepaalde opleiding of studie te 
volgen. Ook zijn er verzoekers die een professionele of arbeidsmarktgerichte vorming volgen, bij-
voorbeeld omdat ze geïnteresseerd zijn in het vakgebied of de job waar de vorming op voorbereidt, 
om buiten het centrum een stap vooruit te kunnen zetten, of om betere kansen te hebben op de 
arbeidsmarkt. Toch is hiervoor minder enthousiasme dan voor taallessen, omdat ze omwille van hun 
onzekere verblijfssituatie niet weten of ze hun opleiding wel gaan kunnen afronden en het daarom 
niet zinvol vinden om te starten. Sommige bewoners van collectieve opvangcentra verkiezen daarom 
om direct te gaan werken in plaats van een opleiding of vorming te volgen: zo kunnen ze toch al wat 
geld verdienen.  

5.1.5 Het is voor verzoekers niet altijd gemakkelijk om een job te vinden of een 
vorming te volgen 

Zoals hierboven reeds aan bod is gekomen, is er een groep verzoekers die wil werken en/of taallessen 
of een professionele vorming volgen. Dit is echter niet altijd gemakkelijk, omwille van een aantal 
drempels. De drempel die in ieder onderdeel van het onderzoek sterk naar voren kwam, is de beperkte 
mobiliteit van de bewoners van collectieve opvangcentra in combinatie met de vaak afgelegen locatie 
van de centra. De route naar het werk of de onderwijsinstelling duurt vaak lang met het openbaar 
vervoer en voor hen die in shiften of ‘s nachts werken, is niet altijd openbaar vervoer beschikbaar. 
De bewoners zijn dan aangewezen op medebewoners met een auto of een taxi (vaak op eigen kosten). 
Een andere drempel is het onzekere statuut waarin de verzoekers zich bevinden. Zo mogen verzoe-
kers pas vier maanden na het indienen van hun verzoek om internationale bescherming de arbeids-
markt betreden, terwijl de deelnemers aan de interviews aangaven zich wel graag al eerder nuttig 
zouden willen maken. Ook wordt de oranje kaart direct ingetrokken bij een afwijzing van een aan-
vraag, waardoor volgens hen ook het recht om te werken of een opleiding te volgen vervalt. Boven-
dien ervaren de bewoners dat werkgevers soms terughoudend zijn bij het aanwerven van verzoekers, 
omdat ze deze werkkrachten op ieder moment kunnen verliezen bij een negatieve beslissing. Specifiek 
met betrekking tot het vinden van werk vormt ook de soms vereiste taalkennis een drempel.  

Daarnaast kwam regelmatig naar voren dat de kostprijs van een professionele opleiding een drem-
pel vormt. Een tegemoetkoming in de kosten, die in sommige gevallen wel plaatsvindt, zou hierbij 



43 

 

HOOFDSTUK 5 | AFSLUITENDE BEMERKINGEN  

kunnen helpen. Opvallend is dat volgens de deelnemers aan de quick scan het gebrek aan kinder-
opvang en een gebrek aan plaatsen een drempel vormt om taallessen of een professionele vorming 
te kunnen volgen, terwijl dit in de interviews met bewoners niet naar voren is gekomen.  

5.1.6 De combinatie van werken en het volgen van een taal- of professionele 
opleiding wordt als moeilijk ervaren en zorgt er vaak voor dat één van de twee 
wordt stopgezet  

Iets wat bijzonder vaak terugkwam in de interviews met bewoners van collectieve opvangcentra en 
waar ook een oplossing voor werd gevraagd, is de moeilijke combinatie van het volgen van een taal- 
of professionele opleiding enerzijds en werken anderzijds. De moeilijke combinatie komt volgens 
hen door voornamelijk een gebrek aan tijd (soms ook in combinatie met het gezinsleven), maar soms 
ook door overlappende uren (waarbij bijvoorbeeld op het werk vroeger vertrokken moet worden om 
op tijd op de opleiding te geraken). Dit zorgt ervoor dat bewoners vaak één van de twee moeten 
opgeven: ofwel kiezen ze voor werk (om geld te kunnen verdienen), ofwel kiezen ze voor taallessen 
of een professionele vorming (om meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt). Een flexibelere om-
gang vanuit werkgevers en/of opleidingsinstanties met dergelijke situaties zou bewoners kunnen 
helpen om vaker tegelijk te werken en een opleiding te volgen.  

5.1.7 Begeleiding naar werk en vorming verschilt sterk tussen (en soms ook binnen) 
collectieve centra, maar er is wel één constante: begeleiding wordt 
voornamelijk gegeven op vraag van de bewoner 

Wat betreft de begeleiding naar werk en vorming zijn er sterke verschillen tussen en in het geval van 
werk ook binnen collectieve opvangcentra. Sommige opvangcentra/medewerkers richten zich enkel 
op het doorsturen naar VDAB/Forem/Actiris of andere organisaties zoals interimkantoren of orga-
nisaties die begeleiding bieden bij het vinden van een job of vorming, terwijl andere medewerkers 
ook ondersteuning bieden bij het opstellen van het cv of actief op zoek gaan naar vacatu-
res/vormingen voor de bewoners. In bepaalde centra worden ook binnen de muren vormingen door 
externen gegeven. De mate van begeleiding hangt ook af van wat de medewerkers mogen doen: in 
sommige centra, soms samenhangend met de organisator van de opvang, bestaan er regels met 
betrekking tot de begeleiding naar werk en vorming (zoals het doorverwijzen naar partnerorganisaties 
en als medewerker niet zelf helpen bij bijvoorbeeld het opstellen van een cv). Ondanks deze verschil-
len tussen centra is er wel één constante: de begeleiding vindt in de meeste gevallen enkel plaats op 
vraag van de bewoner en in de meeste centra wordt de keuze om al dan niet te werken ook volledig 
overgelaten aan de bewoner zelf, zonder dit specifiek aan te moedigen of af te raden. Het aftoetsen 
of bespreken van plannen, verwachtingen en/of mogelijkheden tot professionele opleiding en vor-
ming of werk zou volgens de quick scan in de meeste opvangcentra wel standaard aan bod komen 
tijdens het intakegesprek, het gesprek met de vormingsverantwoordelijke of in de persoonlijke bege-
leiding.  

Opvallend is dat uit de quick scan blijkt dat er in ruim 90 procent van de deelnemende centra een 
vaste verantwoordelijke voor vorming is, terwijl in de focusgroepen naar voren kwam dat dit thema 
ook regelmatig onderdeel uitmaakt van het bredere takenpakket van medewerkers. Bovendien kwam 
de aanwezigheid van een vormingsverantwoordelijke maar in een beperkt aantal interviews met 
bewoners van opvangcentra ter sprake. Wel zijn medewerkers van opvangcentra voorstander van een 
vaste verantwoordelijke voor vorming en werk, en ook bewoners van een centrum met een dergelijke 
verantwoordelijke geven aan tevreden te zijn met de opvolging en begeleiding die ze krijgen. Gezien 
de verschillen in en tussen centra in de mate van begeleiding stelt zich ook de vraag of het wellicht 
wenselijk is om de regels voor begeleiding gedeeltelijk te standaardiseren, rekening houdend met de 
noden van de bewoners (en dus zonder de begeleiding te zeer te willen beperken).  
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5.1.8 Bewoners hebben vooral nood aan kennis over hoe de Belgische arbeidsmarkt 
werkt en bij wie ze voor welke vragen terecht kunnen  

De begeleiding in centra blijkt vooral praktisch van aard, er wordt volgens de bevraagde bewoners 
slechts weinig gefocust op kennis van de Belgische arbeidsmarkt en van hoe werk te zoeken. Bewo-
ners geven wel aan hier nood aan te hebben, net zoals aan iemand bij wie ze met vragen terecht 
kunnen.  

5.1.9 De ene bewoner heeft meer begeleiding nodig dan de andere 
Hierboven wordt in algemene termen over de nood aan begeleiding gesproken, maar in hoeverre de 
bewoners behoefte hebben aan begeleiding naar werk of een vorming hangt ook sterk van persoon 
tot persoon af. Sommige bewoners willen eerst zelf proberen om een job of vorming te vinden en 
geven aan pas om hulp te willen vragen als dat niet lukt. Anderen krijgen wel graag direct vanaf het 
begin hulp van bijvoorbeeld medewerkers binnen de centra of van interimkantoren. Ook speelt een 
verschil in zelfredzaamheid een rol, die in de huidige context met de COVID-pandemie nog duide-
lijker is geworden: waar de ene bewoner voldoende taal- of digitale vaardigheden heeft om bijvoor-
beeld telefonisch of online een job te zoeken, zich in te schrijven bij een interimkantoor of zich in te 
schrijven voor een opleiding, lukt dit bij de ander – die het liefst spontaan ergens langsgaat - een heel 
stuk minder. 

5.1.10 Naast begeleiding naar werk of vorming is er ook nood aan het faciliteren van 
de juiste omstandigheden om te werken of een vorming te volgen binnen het 
opvangcentrum 

Er is reeds veel gezegd over de nood aan begeleiding naar werk of een vorming, maar daar stopt het 
niet. Om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken, is het ook belangrijk dat centra de juiste 
omstandigheden daarvoor bieden en dat blijkt nu vaak niet het geval. Voorbeelden om bewoners die 
werken of een opleiding volgen ook binnen het centrum te ondersteunen, zijn een flexibelere omgang 
met maaltijden voor zij die omwille van hun werk niet in het centrum zijn op de gangbare etenstijden, 
voldoende ruimtes met voldoende ruime openingsuren voorzien waarin rustig gestudeerd kan 
worden, voldoende computers met een internetverbinding tot beschikking stellen, en mogelijkheden 
bekijken om personen die eenzelfde werkritme hebben (shiften, nachtwerk, …) bij elkaar op de kamer 
te plaatsen.  

5.1.11 De bijdrageregeling vormt een drempel om te werken 
In de focusgroepen kwam naar voren dat de bijdrageregeling, waarbij verzoekers die werken een deel 
van hun loon aan Fedasil afstaan om zo mee in te staan voor hun opvang, wel in de LOI’s wordt 
toegepast maar nauwelijks in de collectieve opvangcentra. Dit wordt ook bevestigd door de resultaten 
van de quick scan. Dit verschil kan mede verklaard worden doordat LOI-medewerkers toegang 
hebben tot de KSZ en zo kunnen nagaan wie aan het werk is, terwijl de medewerkers van collectieve 
opvangcentra deze toegang niet hebben en een eventuele tewerkstelling daarom moeilijk kunnen con-
troleren. De bevraagde medewerkers in de LOI’s gaven aan dat de regeling ontmoedigend werkt voor 
wie wil werken en dat de bedragen te hoog zijn. Bovendien wordt de regeling niet overal op dezelfde 
wijze toegepast, wat voor spanningen kan zorgen indien de ene wel en de ander niet hoeft te betalen. 
De meerderheid is dan ook voorstander van een aanpassing van de regeling, met een voorkeur voor 
een systeem van loonbehoud met het inhouden van voordelen. Van de collectieve centra die de bij-
drageregeling niet hanteren, zijn volgens de quick scan de voornaamste redenen hiervoor dat de 
regeling niet controleerbaar is en dat de bedragen te hoog zijn. Slechts een minderheid staat niet 
achter het principe van een bijdrageregeling. Deze resultaten suggereren dat het idee van een bepaalde 
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bijdrage aan de opvang door werkende verzoekers behouden kan blijven, maar niet in de huidige 
vorm waarbij de regeling voor drempels zorgt om te werken.  

5.2 De implementatie van het JobRoad-model in de asielopvang 
Onderdeel van dit onderzoek was om ook een eerste licht te werpen op de toepasbaarheid van het 
JobRoad-model in de asielopvang. Omwille van de keuze om ons in het onderzoek vooral te richten 
op collectieve opvangcentra, zullen we in deze paragraaf ook enkel ingaan op de implementatie van 
het model in dit type opvangstructuur. Om te beginnen, geven we kort een beschrijving van het 
algemene model. Vervolgens gaan we na of het model een antwoord kan bieden op de drempels die 
de verzoekers ervaren op het vlak van werk en of de implementatie van het model haalbaar is voor 
verzoekers die in opvangcentra verblijven. We eindigen de paragraaf met een overzicht van de ervaren 
drempels bij en noden van verzoekers die verblijven in collectieve opvangcentra en de mate waarin 
het JobRoad-model hieraan tegemoet kan komen.  

5.2.1 Beschrijving van het JobRoad-model 
Volgens het JobRoad-model wordt een ‘matchmakingactie’ georganiseerd, die normaliter uit drie snel 
opeenvolgende stappen bestaat: de kickstart, de screening & matching en de projectweek. Vooraf 
wordt er in de regio van de matchmakingactie gezocht naar bedrijven die het engagement uiten om 
kandidaten een open, begeleid sollicitatiegesprek aan te bieden. Er wordt op voorhand geen informa-
tie over de naam, het geslacht, de leeftijd, de etnische afkomst en het cv van de kandidaat bezorgd 
aan het bedrijf, maar enkel informatie over de motivatie, interesse en match met de job: dit wordt het 
principe van ‘blind hiring’ genoemd. Tijdens de eerste fase, de kickstart, wordt via een digitale verga-
dering het bedrijf en de openstaande vacatures toegelicht aan trajectbemiddelaars (van OCMW, 
VDAB en tenderpartners). Zij leiden potentiële kandidaten toe naar JobRoad. Tijdens de tweede fase, 
de screening en matching, worden de kandidaten uitgenodigd voor een screening door JobRoad. Ze 
worden doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor 
basiscommunicatie eerder dan op hun diploma, competentieniveau of (taal)kennis. De laatste fase 
bestaat uit de projectweek, waarbij JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende 
bedrijven begeleidt voor een bedrijfsbezoek. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle 
informatie over de vacatures aangeboden. Nadien krijgt iedere kandidaat de kans voor een begeleid, 
open sollicitatiegesprek met de HR-verantwoordelijke op de werklocatie. Dit gesprek maakt deel uit 
van de sollicitatieprocedure, wat betekent dat een job bij de betreffende werkgever nog geen garantie 
is wanneer de voorgaande stappen doorlopen zijn (en in tegenstelling tot ‘open hiring’, waarbij 
iemand wordt aangeworven zonder voorafgaand sollicitatiegesprek). Het gesprek kan leiden tot een 
voorstel tot aanwerving, een voorstel tot het afleggen van bepaalde testen of proeven, een voorstel 
tot een tweede gesprek met de teamleider, een voorstel tot een opleidingstraject of een voorstel tot 
andere opportuniteiten. Wanneer er een match is, kunnen het bedrijf en de kandidaat zelf onderling 
bepalen hoe ze de tewerkstelling willen opstarten (vast contract, interimcontract, IBO, artikel 60, ...) 
op voorwaarde dat het niet om dagcontracten gaat. De opvolging vanuit JobRoad duurt nog zes 
maanden na de start van de tewerkstelling, waarbij op regelmatige basis contact wordt opgenomen 
met de werkgever en de kandidaat. Ook kan JobRoad door de kandidaat of werkgever altijd tussen-
door gecontacteerd worden bij problemen. Kandidaten die niet geselecteerd zijn, komen ook in aan-
merking voor zes maanden nazorg door JobRoad waarbij de oriëntatie naar werk of opleiding centraal 
staat. Dit traject bestaat uit vijf stappen, waarbij het principe van ‘blind hiring’ centraal blijft staan: 
1) een toeleiding naar andere ambassadeur-bedrijven met gelijkaardige openstaande vacatures, 2) een 
toeleiding naar andere ambassadeur-uitzendbedrijven met klanten met gelijkaardige openstaande 
vacatures, 3) een zoektocht via eigen prospectie naar minimum drie en maximum zes bedrijven met 
gelijkaardige vacatures die ook willen instappen in het principe van ‘blind hiring’, 4) het kenbaar 
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maken van de kandidaat via een profiel op een werkgeversplatform (hier wordt het principe van ‘blind 
hiring’ losgelaten), en 5) een toeleiding naar de brede uitzendsector door jobfairs te organiseren waar-
bij minimum drie uitzendbedrijven deelnemen met minstens één klant.  

5.2.2 Het JobRoad-model als een mogelijk antwoord op de drempels die verzoekers 
ervaren om te werken 

Er is een groep verzoekers om internationale bescherming die wil werken op het moment dat ze nog 
in de asielopvang verblijven, en in dat opzicht is er dus een doelpubliek voor het model van JobRoad. 
De eerste vraag is of de aanpak van JobRoad kan werken voor deze groep: kan JobRoad een antwoord 
bieden op de drempels die verzoekers ervaren op het vlak van (het zoeken naar) werk? 

Het JobRoad-model lijkt zeker toepasbaar in opvangcentra en lijkt ook in grote mate te beantwoor-
den aan de behoeften van de bewoners, zeker zij die moeite hebben om zelfstandig werk te zoeken. 
Enerzijds worden via het model een aantal drempels aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt, i.c. de 
bewoners van opvangcentra die willen werken, weggewerkt. In het onderzoek kwam bijvoorbeeld 
meermaals naar voren dat bewoners vaak ondersteuning krijgen bij het opstellen van een cv en 
motivatiebrief en dat het niet voor iedere bewoner evident is om een cv en motivatiebrief online te 
uploaden. Deze drempels met betrekking tot het sollicitatieproces worden in het model van JobRoad 
weggenomen doordat kandidaten geen cv of motivatiebrief hoeven op te stellen.  

Ook het nazorgtraject is interessant, voor zowel weerhouden als niet-weerhouden kandidaten: 
zaken die nu een barrière vormen om aan het werk te gaan en waarvoor niet altijd direct een oplossing 
wordt gevonden, zoals een mobiliteitsprobleem of een beperkte taalkennis, kunnen dan opgenomen 
worden met JobRoad. Het onderzoek laat bovendien zien dat er soms nood is aan oriëntering naar 
werk of een opleiding, en dit maakt in het JobRoad-model deel uit van het nazorgtraject voor niet-
weerhouden kandidaten. Met dit nazorgtraject wordt de (tussen centra sterk verschillende) begelei-
ding ook deels uit handen genomen van de medewerkers van het opvangcentrum, die wat betreft 
begeleiding sowieso minder mogelijkheden hebben dan JobRoad. JobRoad staat immers in direct 
contact met uitzendkantoren en bedrijven, waardoor de kans op een match wordt vergroot.  

Waar buiten het model om wel nog aandacht voor nodig is, is het faciliteren van de juiste omstan-
digheden om te werken of een opleiding te volgen binnen de opvangcentra om zo de kans op een 
geslaagde tewerkstelling of opleiding te maximaliseren.  

Het JobRoad-model biedt ook een antwoord op een aantal drempels aan de vraagzijde van de 
arbeidsmarkt, i.c. de werkgevers. Uit het onderzoek is gebleken dat sommige bewoners ervaren dat 
werkgevers terughoudend zijn om personen met een oranje kaart aan te werven. Aan het JobRoad-
model nemen echter enkel bedrijven deel die openstaan voor de doelgroep en bovendien kan 
JobRoad voldoende uitleg geven over de oranje kaart, waardoor dit probleem zich niet zal stellen 
voor de jobs die via het model worden aangeboden. Ook door sollicitaties te laten plaatsvinden 
zonder uit te gaan van het cv en achtergrondkenmerken van de kandidaten krijgen mogelijke voor-
oordelen naar de doelgroep toe minder een kans. Het zorgt ervoor dat de moeilijke eerste stap voor 
migranten en zeker degenen met een voorlopige verblijfsstatus, namelijk uitgenodigd worden door 
werkgevers, door JobRoad al wordt gezet.  

Wel moet rekening gehouden worden met het diverse publiek in de opvangcentra. Het model lijkt 
vooral kansen te bieden voor personen zonder eerdere scholing/ervaring of personen die niet nood-
zakelijk op hun niveau of in een bepaald vakgebied tewerkgesteld willen worden: bewoners met een 
bepaalde professionele achtergrond die een job binnen hun domein en op hun niveau ambiëren, 
moeten immers het geluk hebben dat een bedrijf net binnen dat gebied werknemers zoekt en boven-
dien zullen zij nog altijd tegen het mogelijke probleem van de diplomagelijkschakeling aanlopen. 
Bovendien vraagt dit type jobs doorgaans een langere inwerktijd, iets wat voor werkgevers mogelijk 
moeilijk kan liggen omwille van de onzekere verblijfsstatus van verzoekers. Voor jobs waar geen 
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voorafgaande kennis of diploma voor nodig is, speelt dit probleem niet. De vraag stelt zich welk type 
jobs werkgevers zullen aanbieden via JobRoad en aan welke groep(en) verzoekers daarmee beant-
woord kan worden op het vlak van jobwensen en -capaciteiten. Sectoren waar JobRoad vaker op 
inspeelt, zijn inderdaad sectoren waarvoor in de regel geen diploma of ervaring nodig is: namelijk de 
retail (bv. winkelmedewerker), de schoonmaak (bv. poetshulp) en de industrie (bv. operator). In min-
dere mate worden ook sectoren waar wel een bepaald diploma of kennisniveau wordt gevraagd, zoals 
de ICT en chemie, meegenomen in de matchmakingactie. JobRoad biedt op deze bedenking gedeel-
telijk een antwoord door ruimer te kijken dan enkel de vacatures die een bedrijf aanbiedt, en bij een 
mogelijke match tussen een kandidaat en een bedrijf ook soms functies voor te stellen die niet open-
staan. Om de inzetbaarheid van kandidaten sneller te laten verlopen, zet JobRoad ook in op ‘job-
carving’, waarbij met de werkgever bekeken wordt welke kerntaken het belangrijkst zijn om te kunnen 
starten in de job en welke deeltaken uit het takenpakket van de job gehaald kunnen worden en uit-
gevoerd door iemand met meer ervaring. Daarnaast gaat JobRoad in de prospectie naar bedrijven toe 
wel altijd op zoek naar verschillende types jobs en is er ook het nazorgtraject voor personen die niet 
gematcht worden. Bovendien is uit eerdere testcases gebleken dat personen met minder of geen scho-
ling juist minder snel geselecteerd worden in de screeningsfase, vaak omdat zij niet over het vereiste 
taalniveau beschikken voor bepaalde functies. De taalkennis is dan ook een drempel die niet volledig 
weggewerkt kan worden, ondanks dat JobRoad naar werkgevers toe vooral communiceert in termen 
van het leervermogen van de kandidaat en niet over het taalniveau zelf. Daarnaast wordt ook gekeken 
welke contacttalen worden gehanteerd op de werkvloer. 

De onzekerheid bij zowel werkgevers als bewoners over de verblijfsstatus van de bewoners blijft ook 
een factor die een mogelijke impact heeft op het type tewerkstelling. Bewoners geven aan nood te 
hebben aan contracten die meer zekerheid geven, maar de kans is groot dat werkgevers alsnog zullen 
kiezen voor een type tewerkstelling die tijdelijk is en eventueel verlengd kan worden omwille van de 
mogelijkheid dat bewoners bij een negatieve beslissing direct hun recht om te werken verliezen. In 
hoeverre het JobRoad-model bij deze doelgroep tot een langdurige tewerkstelling leidt, zal de toe-
komst moeten uitwijzen. JobRoad gaat hiermee om door ervoor te zorgen dat werkgevers op de 
hoogte zijn van en de juiste informatie krijgen over het (onzekere) statuut van de kandidaten. Ook 
geven ze zowel aan de kandidaten als aan de werkgevers mee dat het hebben van een job losstaat van 
de beslissing over de asielaanvraag.  

5.2.3 De implementatie van het JobRoad-model in de context van opvangcentra 
Een volgende vraag is dan of de implementatie van het JobRoad-model haalbaar is voor de doelgroep 
van verzoekers die in opvangcentra verblijven. De vraag stelt zich wie de rol van partners opnemen 
die de kandidaten toeleiden: zijn dit de medewerkers van de centra zelf of de oorspronkelijke partners 
als VDAB? In dit laatste geval is het nodig dat de verzoekers reeds de stap naar VDAB gezet hebben 
en is het bereik van kandidaten mogelijk minder groot. Bij een eerste testcase in een opvangcentrum 
is er in dat kader voor gekozen om niet te werken met het systeem waarin kandidaten via partner-
organisaties worden toegeleid. In plaats daarvan heeft JobRoad een workshop georganiseerd voor de 
bewoners waarin een oriëntering op de Belgische arbeidsmarkt centraal stond. Geïnteresseerden 
konden zich vervolgens bij JobRoad melden en nadien op een screeningsgesprek komen. Deze aan-
passing aan het model beantwoordt direct aan een andere nood van bewoners, namelijk kennis over 
hoe de arbeidsmarkt in België in elkaar zit. Een evaluatie van deze testcase liet zien dat er ten eerste 
meer kandidaten uit voortgekomen zijn die de stap willen zetten om te solliciteren dan toen er in de 
opvangcentra enkel gecommuniceerd werd over de data van een matchmakingactie in de buurt waar 
de bewoners de mogelijkheid hadden om aan te sluiten, en dat er ten tweede bij de screenings vaker 
interesse werd getoond in welbepaalde jobs die werden aangeboden. Indien deze manier van werven 
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voor voldoende kandidaten blijft zorgen, raden we aan om deze werkwijze te behouden bij een bre-
dere uitrol van het model in opvangcentra.  

5.2.4 Het JobRoad-model voor bewoners van opvangcentra: een overzicht  
In deze laatste deelparagraaf vatten we samen op welke drempels die bewoners van opvangcentra 
ervaren en op welke noden die zij nog hebben op het vlak van werk het JobRoad-model een antwoord 
kan bieden. Het overzicht is weergegeven in tabel 5.1.  

Tabel 5.1 Overzicht van de drempels bij en noden van bewoners van collectieve opvangcentra op het 
vlak van werk en de mate waarin het JobRoad-model hieraan tegemoet kan komen 

Drempel of nood Biedt het JobRoad-
model een antwoord? 

Waarom wel/niet? 

Oriëntering naar een job of opleiding die 
aansluit bij de noden en wensen van de 
bewoners.  

 Voor weerhouden kandidaten tijdens het traject 
en niet-weerhouden kandidaten na het traject 
staat JobRoad in voor de oriëntering naar werk 
en/of een opleiding.  

Moeilijkheden bij het opstellen en/of online 
bezorgen van een cv of motivatiebrief. 

 Een cv of motivatiebrief opstellen is niet nodig 
bij deelname aan het JobRoad-model.  

Met een beperkte mobiliteit een job vinden 
en/of behouden. 

 JobRoad voorziet oplossingen om de 
beperkingen te overbruggen (bv. een fiets 
beschikbaar stellen die in termijnen wordt 
terugbetaald).  

Werkgevers vinden die bereid zijn om 
verzoekers om internationale bescherming 
aan te werven. 

 De werkgevers die deelnemen aan de 
matchmakingactie staan ervoor open om 
verzoekers aan te werven en kunnen ook 
voldoende informatie krijgen over de 
voorwaarden verbonden aan de oranje kaart. 
Bovendien staat JobRoad in direct contact met 
uitzendkantoren en bedrijven, waardoor de 
kans op een match voor niet-weerhouden 
kandidaten in het nazorgtraject wordt vergroot. 

Sommige bewoners hebben meer begeleiding 
nodig dan andere bij hun zoektocht naar werk 
of een vorming, maar de mate van begeleiding 
wisselt sterk tussen en binnen opvangcentra. 

 JobRoad neemt deze begeleiding deels uit 
handen van de opvangcentra.  

Nood aan kennis over hoe de Belgische 
arbeidsmarkt werkt. 

 In één testcase heeft JobRoad een workshop 
georganiseerd in een opvangcentrum waarbij 
oriëntering op de Belgische arbeidsmarkt 
centraal stond.  

Het vinden van een job op niveau. () JobRoad kan bij een bedrijf ook functies 
voorstellen die niet openstaan en kan voor de 
kandidaat verder zoeken in het nazorgtraject 
indien er geen match wordt gevonden. Ook 
wordt eerder uitgegaan van competenties en 
vaardigheden in plaats van het diploma. 
Bovendien zet JobRoad in op jobcarving om de 
inzetbaarheid van kandidaten sneller te laten 
verlopen en de inwerktijd te verkorten. 
Mogelijke problemen met de diploma-
gelijkschakeling blijven echter een beperkende 
factor indien de werkgever hierom vraagt.  
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Drempel of nood Biedt het JobRoad-
model een antwoord? 

Waarom wel/niet? 

Met een beperkte taalkennis een job vinden.  () JobRoad kan ondersteuning bieden bij het 
regelen van taalcoaching op de werkvloer, maar 
voor sommige functies kan het nodig zijn om 
reeds bij aanvang over een vooropgesteld 
taalniveau te beschikken. Naar de werkgever toe 
benadrukt JobRoad echter niet het behaalde 
taalniveau, maar wel het leervermogen van de 
kandidaat.  

Tewerkgesteld worden met een contract dat 
meer zekerheid biedt (vs. tijdelijke contracten).  

() JobRoad kan niet bepalen welk type contract de 
werkgevers aan de kandidaten geven, maar kan 
hen wel correcte informatie doorgeven over het 
statuut van de kandidaten.  

Direct aan de slag kunnen na indiening van het 
verzoek om internationale bescherming. 

 De wachttijd is vastgelegd per koninklijk besluit.  

De kostprijs van een professionele opleiding is 
soms hoog en er is niet altijd een 
tegemoetkoming in de kosten.  

 JobRoad kan wel oriënteren naar een 
professionele opleiding, maar komt niet tussen 
in de kosten.  

Sommige bewoners willen graag een opleiding 
combineren met werk, maar deze combinatie 
wordt als moeilijk ervaren. 

 Een gebrek aan tijd zal een beperkende factor 
blijven, en bij overlap van uren zijn het de 
werkgevers en opleidingsinstanties zelf die met 
de bewoners tot een flexibele regeling moeten 
komen.  

Kunnen werken of een vorming volgen onder 
de juiste omstandigheden binnen het 
opvangcentrum (bv. flexibele omgang met 
etenstijden, voorzien van voldoende rustige 
ruimtes met internet, …).  

 JobRoad heeft geen invloed op de 
omstandigheden binnen opvangcentra.  

Samenvattend lijkt het JobRoad-model zeker toepasbaar in de asielopvang doordat het model op een 
aantal noden en drempels van de verzoekers inspeelt – vooral op het vlak van het vinden van een 
job - en lijkt het dus een potentiële meerwaarde te hebben. Of die meerwaarde ook daadwerkelijk in 
de praktijk wordt gerealiseerd, voor welke subdoelgroepen en onder welke voorwaarden zal evalua-
tieonderzoek moeten uitwijzen.  
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