
 

ORBIT en BBB+, een stand van zaken op 15 april 2021 

Het beleid naar mensen die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten heeft nood 

aan een vernieuwende, menswaardige en effectieve aanpak. Daarom heeft ORBIT ervoor 

gekozen volop in te zetten op de realisatie van opvang en begeleiding van mensen zonder 

wettig verblijf in functie van een duurzaam toekomstperspectief. We willen dat mensen 

zonder wettig verblijf de mogelijkheid krijgen om bed, bad, brood én begeleiding te krijgen 

om in alle rust uit te zoeken hoe en waar ze een realistisch en duurzaam toekomstperspectief 

kunnen uitbouwen. 

Sinds 2019 tot nu werken van onderuit 

Hiervoor heeft ORBIT burgerinitiatieven die al jaren op weg zijn met mensen zonder wettig 

verblijf samengebracht. We betrekken ze in een regelmatig overleg. 

We zetten samen met hen de stap naar hun lokale overheid en naar het Centrum algemeen 

Welzijnswerk (CAW) van hun werkingsgebied, om de handen in mekaar te slaan. Het is een 

unieke kans om  zo de bestaande werkingen te verduurzamen en te professionaliseren.  

We doen dat onder meer in Gent, Antwerpen, Leuven, Sint-Niklaas, Kortrijk en Brugge. Voor 

Limburg situeert de samenwerking zich in Hasselt en andere gemeenten in de provincie.   

Voor ORBIT is het duidelijk dat de burgerinitiatieven de pioniers zijn in dit opvangmodel. Zij 

hebben de expertise om vanuit nabijheid en respect op maat naast de mensen zonder 

papieren te staan om samen met hen naar oplossingen te zoeken. Zij spreken andere 

partners in hun netwerk aan om op maat een begeleidingstraject uit te werken. 

Federaal regeerakkoord zet interessante lijnen uit 

In het regeerakkoord van de federale regering wordt gekozen voor een vernieuwd beleid 

naar mensen zonder wettig verblijf. Onder meer kreeg een bijzondere opvang en oriëntatie 

een opvallende plek in het akkoord:  

 “Daartoe zal de federale regering pilootprojecten financieren, met als doel om personen 

zonder wettig verblijf in de humanitaire opvang van de eerste lijn sneller en gerichter te 

begeleiden naar bestaande verblijfsprocedures of terugkeer in samenwerking met Fedasil, 

DVZ, grote steden, sociale voorzieningen en niet-Gouvernementele organisaties.”’ 

Het is een moedig voornemen. Daarom staat ORBIT  in contact met de staatssecretaris voor 

asiel & migratie Mahdi. We deden verschillende inhoudelijke bijdragen om het beleidskader 

voor deze federale pilootprojecten te inspireren.  

We benadrukken dat het concept van 24-uursopvang in een sfeer van rust, ruimte en respect 

het beste uitgangspunt is én dat de pioniers, zijnde de burgerinitiatieven, een plek én een 

stem krijgen in ontwikkeling en uitvoering van deze federale gesubsidieerde pilootprojecten.  

Om de resultaten en de impact van de pilootprojecten goed in kaart te kunnen brengen, is 

een academische monitoring van bij aanvang nodig. Op die manier kunnen niet alleen de 

resultaten van uitstroom, maar ook de begeleidingsprocessen in kaart worden gebracht. 



Ondertussen in de praktijk 

• Sinds twee jaar zijn er regelmatige samenkomsten van een strategische werkgroep 

BBB+. Daaraan participeren zowel vertegenwoordigers van steden als 

middenveldorganisaties en basiswerkers. Het is een uitwisseling over de beste 

strategie om BBB+ stevig te verankeren. Het uitgangspunt is dat we er willen voor 

zorgen dat de overheid mensen zonder wettig verblijf als partner en actor gaat zien in 

het oplossen van het onwettig verblijf. Daarvoor is het nodig om de mensen en hun 

bezorgdheden ernstig te nemen en op hun maat en tempo samen stappen te zetten. 

 

• We brengen de burgerinitiatieven samen in een basiswerkgroep BBB+. Daarin 

overleggen we hoe we de initiatieven best kunnen koppelen aan de lokale besturen 

en de CAW’s. We bereiden ook samen portfolio’s voor zodat ze zichzelf kunnen 

voorstellen aan het lokale bestuur en aan het netwerk van partnerorganisaties en 

andere diensten in de gemeente.  

 

• In februari 2021 startten we een lerend netwerk. Daarin brengen we 

vertegenwoordigers van de verschillende projecten samen rond een thema om van 

en met elkaar te leren. Zoals: de selectie van de kandidaten voor een BBB+. Hoe 

verdeel je de schaarse plekken in de opvang? Op welke basis selecteer je wie er al 

dan niet toegelaten wordt tot het project? Op basis van dat lerend netwerkmoment 

bereiden we een nota voor over die selectie. Het lerend netwerkmoment van mei zal 

in het teken staan van verschillende facetten van de begeleiding van de bewoners 

van een BBB+. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich kunnen oriënteren op hun 

toekomst? Hoe ga je moeilijke gesprekken aan?  

 

• ORBIT werkt  samen met Cessmir aan een ‘Praktijkgerichte vorming Toekomstgericht 

werken voor mensen zonder wettig verblijf’. Cessmir hoopt deze vorming in het najaar 

van 2021 te organiseren. 

Versterkte inzet 

ORBIT wil haar werkingsinzet naar een vernieuwd beleid voor mensen die een bevel krijgen 

om het grondgebied te verlaten nog uitbreiden. Zodoende kunnen verschillende initiatieven 

die betrekking hebben op de doelgroep – minderjarige en meerderjarige -  mensen zonder 

wettig verblijf nog effectiever worden begeleid. 

Wil je meer weten? Neem contact met Hilde Geraets – stafmedewerker migratie & asiel  

hilde@orbitvzw.be  en Tetty Rooze – vrijwillig medewerker migratie & asiel tetty@orbitvzw.be  

 

Lees ook:   Als het over mensen zonder wettig verblijf gaat, is de menswaardige behandeling ons 

uitgangspunt (orbitvzw.be) 
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