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Presentator
Presentatienotities
Fijn om na al de sessies waarbij ik een “vlieg op de muur” was nu ook eens iets te mogen zeggen Ik hoop: veel herkenning, aha-momenten (meer inzicht, nieuwe kijk op eigen ervaringen)Maar: hou er rekening mee dat deze presentatie een globaal beeld schetst – dus noodzakelijkerwijs tekort doet aan individuele ervaring of beeld over het project.Proberen genuanceerd beeld te schetsen – zie ook lijvig rapport 



Het Project – CURANT 

• Stad Antwerpen (OCMW), JES vzw, Atlas, Solentra, 
Vormingplus Antwerpen en CeMIS/Edubron

• 1 November 2016 – 31 Oktober 2019 

• 81 vluchtelingen + 77 buddy’s

• Woningen voor 63 duo’s 

• 23 twee-slaapkamerappartementen, 9 vier-
slaapkamerwoningen, 1 studentenhuis met 12 
slaapkamers, 1 cohousing site voor 16 duo’s
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Presentator
Presentatienotities
4 soorten woningen: gros woonde in (40 duos, 17 duos, 7 duos, 23 2-slaapkamer appartementen (waar ruimt 40 duos hebben samengewoond)9  4-slaakamerwoningen  (waar 17 duos hadden samengewoond)1 studentenhuis (waar 7 duos hadden samengewoond)1 cohousing site voor 16 duos (waar 10 duos hebben samengewoond)



Onderzoeksmethoden
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CURANT TRAJECT VLUCHTELING OF BUDDY 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 

Beginsurvey Eindsurvey 

Observaties van activiteiten 

Interviews met projectteam 

Secundaire data projectpartners 

Presentator
Presentatienotities
Mixed-method: kwalitatieve en kwantitatieve methoden gecombineerd worden, een benadering die sterker is dan louter kwal of kwant onderzoek.Triangulatie Onze aanpak is ook longitudinaal, omdat we zowel bij de deelnemende vluchtelingen als bij de buddies in kaart hebben gebracht welke evolutie ze doormaakten doorheen het project. Dit is vanzelfsprekend een veel sterkere evaluatiemethode dan een die zich louter op het einde van een project situeert.De belangrijkste methoden een serie van diepte-interviews interviews met zowel buddies als vluchtelingen. Daarnaast hebben we bij beide groepen ook begin en eindsurvey afgenomen.In totaal, 48 in-depth interviews were conducted with 19 different buddies and 42 different in-depth interviews with 24 different refugees, daarboven veel observaties tijdens activiteiten in CURANT – bv. buddy sessies. Bij zowel buddies als vluchtelingen diverse groep aan respondenten. Beperkingen aan het onderzoek: BREM16 laat opgestart (later dan verwacht).Survey: gaat om een vragenlijst die in het begin als op het einde afgenomen werd bij de deelnemers. De beginsurvey werd door de meeste deelnemers ingevuld (65 refugees and 58 buddies), de eindsurvey door een kleinere groep (31 vluchtelingen en 29 buddies). Non-respons oa door uitval.



Evaluatieonderzoek

 PROCES- (& UITKOMST-) georiënteerde evaluatie

 Complex (veel facetten/doelen/partners/variatie) 

 Integratie van verschillende perspectieven: 
deelnemende vluchtelingen, buddy’s en de 
projectpartners
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Presentator
Presentatienotities
Phase 1: Program Theory stakeholder interviews + project proposalPhase 2: two evaluation rounds: quantitative & qualitative research with refugees, buddies and stakeholdersThe Centre for Migration and Intercultural Studies of the University of Antwerp is also a partner in the project as we will conduct an evaluation study of CURANT. For our evaluation approach we have chosen the Theory Driven Evaluation. We consider this to be an appropriate method for CURANT as a Theory Driven Evaluation is best used for evaluation of an intervention in a complex setting and in case of a new type of intervention, for which the understanding of the causal mechanisms needs to be established. This approach allows us to study whether the project works but also why and how it works. The first phase of this approach is to develop a program theory based on stakeholder interviews and the project proposal. This program theory consists of the assumptions of the stakeholders about what actions are required to solve a social problem and why the action will respond to this problem. So far we have completed this first phase, we published our first report last month. If you are interested, please approach me or send me an email. Currently, we are preparing ourselves for the second phase. We will do two evaluation rounds of the project based on quantative and qualitative research with refugees, buddy’s and stakeholders. 



Het project
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+

Case management Cohousing+

Presentator
Presentatienotities
Samenhuizen als middel tot integratie van nieuwkomers als middel in sociaal beleid (top-down georganiseerd, niet van onderuit georganiseerd)Integrale, holistische aanpakOok innovatie: dat dit sociale beleid grondig onderzocht wordtHet bijeenvoegen als totaalpakket is innovatiefSamenhuizen in 4 soorten woningen  Case management: geïndividualiseerde, intensieve, multidisciplinaire begeleidingstrajecten
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NIET-BEGELEIDE JONGVOLWASSEN VLUCHTELINGEN

DOEL:
- Sociale versterking (groter, diverser en ondersteunend 

netwerk) 
- Individuele versterking (vaardigheden/kennis)
- Begeleiding naar maatschappelijke domeinen 

(onderwijs, arbeidsmarkt, vrije tijd)

MIDDEL:

• Samenhuizen met een Nederlandssprekende buddy
• Degelijke, betaalbare woning 
• Persoonlijk, gecentraliseerde professionele steun 

(case management)

BUDDIES
DOEL: vergroten van interculturele competenties
MIDDEL:
• Samenhuizen met ‘een vluchteling’
• Degelijke, betaalbare woning
• Ondersteuning en training

Presentator
Presentatienotities
CURANT is a very broad project that aims to impact many domains and actors. I will now discuss its main interventions and objectives. The project involves both refugees and volunteer buddy’s. However, the focus of the project are the refugees. - One major intervention is providing decent and affordable housing. The Public Centre for Social Welfare rents, renovates and buys apartments and modulair units. The participating refugees will receive personal an centralized professional support. This support consists of therapeutical sessions, training to increase various skills such as Dutch language proficiency, guidance towards education, work, independent living, etc. Refugees are matched with buddy’s and will live together with them during 1 up to maximum 1,5 years. The main goal of the interventions focusing on the refugees is to empower them. The project aims to individually and collectively strengthen the youngsters. Thourgh cohabitation, the project hopes to positively influence the informal social networks, namely to enlarge them and make them more culturaly diverse including locals. Interventions & objectivesStakeholdersTrainingCase managementGoal: increasing cooperation and expertise with unaccompanied young adult refugeesBroader society/policy



A. SAMENHUIZEN MET EEN “BUDDY”: TROEVEN

“On the spot” / laagdrempelig / hulp aanbieden / samen
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(1) Informele steun is vlot toegankelijk

© Ine Haine

“Ik had eens een ongeluk. Ik reed met mijn 
fiets tegen een paal. Ik had een operatie 

aan mijn kaak en tanden en dan heeft mijn 
buddy me echt veel geholpen. En haar 

vader en moeder ook (…). Ze maakten veel 
soep voor mij,  omdat voor 1 maand, voor 
2 maanden, ik kon niet eten.” (Afghaanse 

nieuwkomer)



A. SAMENHUIZEN MET EEN “BUDDY”: TROEVEN

(2): Samenhuizen zorgt voor een wederzijdse
leerervaring

Praktische vaardigheden
Taalvaardigheid
Sociale vaardigheden

8

© Ine Haine
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Nieuwkomers: Nederlandse taalvaardigheid

RUIM 3 VAN DE 4 ZEGGEN DAT HUN ALGEMENE  NL. TAALVAARDIGHEID, HUN 
ZELFVERTROUWEN OM NL. TE SPREKEN, EN HUN BEGRIP VAN HET NL. STERK 

VERBETERD ZIJN DOOR HUN DEELNAME AAN CURANT

©
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“Mijn Nederlands is redelijk beter dan
vroeger, want vroeger woonde ik
alleen, nu woon ik met mensen. . Nu
durf ik meer te vragen. Als wij samen
tv kijken dan ga ik ook durven vragen
bijvoorbeeld “waarover gaat dit
programma” of “ wat betekent deze
woord” (Irakese nieuwkomer)



“Het is bijna onmogelijk om niet bij te leren als je met
mensen samenwoont die uit een compleet andere
cultuur komen. De manier waarop ik over gevoelige
topics spreek met mensen die een andere opinie en
referentiekader hebben, is enorm veranderd”
(buddy die samenwoont met meerdere nieuwkomers)
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ZOWAT ALLE BUDDIES GEVEN AAN DAT HUN KENNIS OVER DE CULTURE 
ACHTERGROND EN GEWOONTEN VAN VLUCHTELINGEN UITGEBREID 

ZIJN.

Buddy’s: Interculturele competenties



• Vaak eerder
oppervlakkige relaties

• Duurzaamheid van 
relaties: onzeker
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Bij ruim de helft van alle nieuwkomer + buddy-duos verliep
het samenleven positief, maar bij bijna 1 op 5 erg moeizaam

A. Samenhuizen: uitdagingen



Hoe deze uitdagingen verklaren? 
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Hoeveelheid, diepgang en aard van het 
dagelijk contact tussen huisgenoten
varieert sterk, door: 
• uiteenlopende motivaties en 

verwachtingen
• uiteenlopende levensstijl en schema’s
• taalbarrière
• type samenhuizen
• financiële kloof
• gender

© Ine Haine
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• Multi-disciplinaire
samenwerking → 
kwalitatieve professionele
zorg en steun

• Intensieve begeleiding→ 
verlaagt drempels tot 
passende dienstverlening, 
onderwijs, arbeid, 
gezondheidszorg

B. Integrale begeleiding op maat: troeven
©

 Ine Haine



Toeleiding naar onderwijs & werk
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Cijfers OCMW Stad Antwerpen over alle nieuwkomers (N = 81 )

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

TEWERKGESTELD

LEREN EN WERKEN / DUAAL LEREN

BEROEPSOPLEIDING

SCHAKELPROGRAMMA

2de/3de GRAAD SEC. OND.

ENKEL NL

WERKZOEKEND



Groei van zelfredzaamheid
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3%3%
12%

49%

33%

"MIJN WEG VINDEN IN 
ADMINISTRATIE"

slechter

hetzelfde

een beetje beter

beter

veel beter

16%

55%

29%

"MIJN KENNIS VAN DE 
VLAAMSE/BELGISCHE MAATSCHAPPIJ"

“Door CURANT, merk ik volgende veranderingen in mezelf…” (zelfevaluatie door 
nieuwkomers op het einde van het project) (N=33)



• Te veel op te korte tijd
• Vertrouwen opbouwen
o Meer zorg vs. meer

controle? 
o Informatiedeling

• Individuele vs. structurele
problemen

• Een ‘CURANT Bubbel’?
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B. Integrale begeleiding op maat: 
uitdagingen

© Ine Haine



Boost voor participatie & 
welbevinden van niet-begeleide

jongvolwassen vluchtelingen
Maar geen one-size-fits-all aanpak
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BESLUIT



Rilke.Mahieu@uantwerpen.be
Laura.Vanraemdonck@uantwerpen.be

Noel.Clycq@uantwerpen.be

https://www.uantwerpen.be/en/research-
groups/cemis/projects-and-publications/specific-
project-sites/

https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/antwerp

Bedankt voor uw aandacht! 
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