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Gastgezinnen



Gastgezinnen

• Uitbraak oorlog Oekraïne

• Snel handelen is de boodschap gezien de kritische situatie 

• Lancering Federale regering #PLEKVRIJ

• Regie rond crisis- en duurzame opvang bij lokaal Bestuur

• Ninove : mailadres oproep “helpoekraine@ninove.be

• Ninovieters tonen hun groot en warm hart : groot aantal gezinnen stellen zich kandidaat als 
opvanggezin 

• Housingtool voor registratie van opvangplaasten



Gastgezinnen

• Langzaam meer en meer kadering van het verhaal rond opvanggezinnen

• Screening van opvangplaasten noodzakelijk :  “veilig en menswaardige huisvesting”
zowel naar ontheemden als naar opvanggezinnen

• Cijfers Ninove : 

79 gezinnen bieden zich aan

screening door Sociale Dienst + team Wonen

30 gezinnen worden niet weerhouden als gastgezin

een 10 tal gezinnen trekt zich terug
6 reserve opvanggezinnen reeds gescreend – 8 nog niet gescreend

+/- 40 gastgezinnen 



Wanneer worden gastgezinnen opengesteld?

• 2 trajecten :  traject via toewijzing door Fedasil  + traject via familie/vrienden

• Vrij snel vaststelling te Ninove : significante instroom van ontheemden via 2° traject

• Vandaag +/- 96 ontheemden – op 37 adressen

• Stad regierol -> duurzame opvang te voorzien



Gastgezinnen
• Duurzame opvang creëren : geen evidentie 

patrimonium
vrijwel niet gebruikt (weinig impact naar de burger)
ombouw naar wooneenheden noodzakelijk
=> vraagt tijd

• Begeleiding van ontheemden + gastgezinnen : inzet van medewerkers

• Permanentie : 24/24 – 7/7 in kader van matching en noodgevallen

 => hanteren voorzichtigheidsprincipe in openstellen van opvangplaatsen
beter langzaam en beheersbaar
niemand is gebaat bij een oncontroleerbare situatie

• Sinds half april – plaatsen bij gastgezinnen opengesteld naar Fedasil

• Ingevulde plaatsen bij 5 gastgezinnen – 14 personen



Hoe verloopt de toewijzing van ontheemden aan een gastgezin?

• Gastgezin wordt  geregistreerd in Housingtool Federale overheid

hoeveel opvangplaatsen + korte beschrijving (bv aparte woning / woningdelen)

• Fedasil doet matching en contacteert Sociaal Huis 

• SH contacteert het gastgezin om matching af te spreken

• Moment van matching: locatie van het SH 
info meegeven 

• Gastgezin neemt zijn gasten mee

• Afspraak bij burgerzaken + afspraak bij sociale dienst OCMW wordt vastgelegd



Groepsopvang



Groepsopvang
• Stationsgebouw Okegem

• 16 + 8 
• Vanaf +/- 7 juni

• Buurthuis Okegem
• 14 
• Vanaf +/- eind juni

• Oude politiegebouw (testcentrum)
• Werken worden opgestart
• In combinatie noodopvang Ninovieters

• Nog 2 andere mogelijkheden in onderzoek



Rechten



Rechten
• Tijdelijke bescherming

1. Registratiecentrum (Heizel) – attest tijdelijke bescherming
2. Stadhuis

• Bijlage 15
• Verblijfskaart  A

• Met een tijdelijke bescherming:
• heb je een wettig verblijf tot en met 4 maart 2023 (telkens verlengbaar met zes maanden)
• mag je in België werken
• moet je je aansluiten bij de ziekteverzekering
• kan je (financiële) steun krijgen van het OCMW (als je behoeftig bent) en gezinsbijslagen
• kan jij/kunnen jouw kinderen naar school
• kan je een inburgeringscursus volgen



Ondersteuning



Ondersteuning

• Website www.sociaalhuisninove.be/help-oekraine 
• Onthaalbrochure Ninove – info voor vluchtelingen
• Steun aan vluchtelingen
• Info voor vrijwilligers

• Infomoment gastgezinnen 27/04/2022
• Nieuwsbrief voor gastgezinnen

• Aanstelling 2 brugfiguren – vanaf mei

• Ontmoetingsmoment Oekraïners – ontbijt op 30/04/2022
• Facebookgroep “Oekraïners in Ninove” + WhatsApp-groep

• Infomoment vrijwilligers 28/04/2022
• Samenwerking CAW buddywerking

https://www.google.com/url?q=http://www.sociaalhuisninove.be/help-oekraine&sa=D&source=editors&ust=1666722987671025&usg=AOvVaw2MwK_KAp-c9GLICFhz3Uux


Zorgpunt



Algemene info



Algemene info

• www.info-ukraine.be 

• www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine 

• www.integratie-inburgering.be/oekraine 

• www.vluchtelingenwerk.be/ 

• www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/vluchtelingen-uit-oekraine 

• https://www.sociaalhuisninove.be/help-oekraine 

https://www.google.com/url?q=http://www.info-ukraine.be/&sa=D&source=editors&ust=1666722988003419&usg=AOvVaw0XF1_tBy9lfhUFSFjZ_z6S
https://www.google.com/url?q=http://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine&sa=D&source=editors&ust=1666722988003621&usg=AOvVaw3qe5yvhyUYFAsEARk3mvbr
https://www.google.com/url?q=http://www.integratie-inburgering.be/oekraine&sa=D&source=editors&ust=1666722988003726&usg=AOvVaw1gUon-VlX4j3T083ag4dzE
https://www.google.com/url?q=http://www.vluchtelingenwerk.be/&sa=D&source=editors&ust=1666722988003803&usg=AOvVaw0OsxIaiEEL16uJ5WMuuDDQ
https://www.google.com/url?q=http://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/vluchtelingen-uit-oekraine&sa=D&source=editors&ust=1666722988003888&usg=AOvVaw1LTWkja0BEX1bqSCKbXcyX
https://www.google.com/url?q=https://www.sociaalhuisninove.be/help-oekraine&sa=D&source=editors&ust=1666722988003987&usg=AOvVaw3yGZPokHqB8pMb6eKTfwzX


Zorgpunt

Samenwerking HAK – lokale besturen – ELZ

PREVENTIEF & MEDISCH LUIK:
• Medische screening
• Ondersteuning lokale zorg (huisartsen, psychologen, sociaal)
• Doorgeefpunt/schakelpunt  voor families naar de reguliere huisartsenzorg en 

gespecialiseerde zorg
• Veiligheid lokale bevolking (volksgezondheid), oa. vaccianties
• …

Vaccinatiecentrum Ninove
Start 3 juni tot 29 juni
Woe 15u00-20u00 (Ninove)
Vr 13u30-18u30 (Geraardsbergen)


