
Opvangmogelijkheden voor een persoon1 MET minstens EEN MINDERJARIG KIND zonder wettig verblijf – Overzicht februari 2023 

Nationaliteit Mogelijkheden Voor wie Aanbod opvang (bed bad brood) Aanbod begeleiding Hoe aanmelden Contact  

Unieburger2 
en 
derdelander3 

Nachtopvang Dakloos, band met Gent 40 bedden in nachtopvang Nieuwland 
(Nieuwland 12-14) 
25 bedden in nachtopvang Huize Triest 
(Gezondheidstraat 2) 
Duur: 21u tot 9u  

Begeleiding wordt door de 
aanmelder opgenomen.  

Bij OCMW, CAW, Dienst 
Outreachend Werken en 
Politie of Onthaal 
Welzijnsbureau St-
Amandsberg4 

0800 62 227  
van 11 tot 16.30u 
en vanaf 22.15u 

Gezinsopvang Dakloos, band met Gent, 
bereidheid om traject te lopen om 
uit dakloosheid te geraken 

4 huizen in Gent (fluctueert) 
Duur: 3 weken, eventueel verlengbaar 
met telkens 2 weken (max. 7 tot 9 w) 

Professioneel netwerk in 
kaart brengen, traject 
rond toekomstoriëntering. 

Bij OCMW Onthaal 
Campus Prins Filip  

Offerlaan 264 
09 266 93 07  

Federale opvang5 
 

Behoeftig  
Let op: enkel na veroordeling door 
Arbeidsrechtbank vangt Fedasil 
Unieburgers op 

Een terugkeercentrum van DVZ, 
gelegen buiten Gent 
Duur: in theorie niet beperkt in tijd,  
duur afh. van analyse verblijfssituatie 

In kaart brengen van 
perspectieven. In praktijk 
veelal op terugkeer 
gericht. 

Bij OCMW Onthaal 
Campus Prins Filip 

Offerlaan 264 
09 266 93 07 

Tussenverdieping  Dakloos, behoeftig, ingetekend 
voor vrijwillige terugkeer (REAB-
formulier ondertekend) 

10 bedden in gebouw van SOI I 
(Doornzelestraat 15) 
Duur: gegarandeerde opvang tot 
effectief vertrek. Bij niet meewerken 
kan de opvang stopgezet worden. 

Vrijwillige terugkeer 
realiseren. 
 

Bij terugkeerloket 
Fedasil 

Dok-Zuid 23 
09 225 42 29 

Open Terugkeer 
Plaats (OTP) 

Dakloos, behoeftig, ingetekend 
voor vrijwillige terugkeer (REAB-
formulier ondertekend), in bezit 
van reisdocumenten, realistisch 
vertrek op korte termijn, voorrang 
voor kwetsbare profielen 

10 bedden in een opvangcentrum van 
Fedasil, vaak OC Zaventem 
Duur: tot effectief vertrek, op korte 
termijn (max 2 weken)  

Vrijwillige terugkeer 
realiseren. 
 

Bij terugkeerloket 
Fedasil 

Dok-Zuid 23 
09 225 42 29 

Aanvullend 
voor 
Unieburger 

Instapwonen6 Band met Gent, bereidheid tot 
begeleiding, competenties en 
motivatie om legaal werk en 
verblijfsrecht te bekomen 

3 huizen in Gent 
Duur: tot een duurzame tewerkstelling 
en verblijfsrecht is gerealiseerd. Bij 
niet meewerken kan de opvang 
stopgezet worden. 

Begeleiding wordt door de 
aanmelder opgenomen. 
 

Enkel aanmelden bij 
oproep. Aanmelder 
moet outreachende 
begeleiding op zich 
kunnen nemen  

0476 942 746 
0472 492 243 
 

 

  

                                                           
1 Gezin of alleenstaande 
2 België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Griekenland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, aangevuld met IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. 
3 Nationaliteit van een land buiten de Europese Unie 
4 Indien de persoon niet gekend is, onderzoekt het onthaal van het Welzijnsbureau Sint-Amandsberg of aan de voorwaarden voldaan is (bv. band met Gent) 
5 verantwoordelijke is Fedasil, maar uitbesteed aan DVZ (in de sector vaak “opvang KB2004” genoemd) 
6 Staat ook open voor personen met een bijlage 19 en E-kaart. 



Opvangmogelijkheden voor een persoon7 ZONDER minstens EEN MINDERJARIG KIND zonder wettig verblijf – Overzicht februari 2023 

Nationaliteit Mogelijkheden Voor wie Aanbod opvang (Bed Bad Brood) Aanbod begeleiding Hoe aanmelden Contact  

Unieburger 
en 
derdelander 

Nachtopvang Dakloos, band met Gent 40 bedden in nachtopvang Nieuwland 
(Nieuwland 12-14) 
25 bedden in nachtopvang Huize Triest 
(Gezondheidstraat 2) 
Duur: 21u tot 9u  

Begeleiding wordt door de 
aanmelder opgenomen.  

Bij OCMW, CAW, Dienst 
Outreachend Werken en 
Politie of Onthaal 
Welzijnsbureau St-
Amandsberg8. 

0800 62 227  
van 11 tot 16.30u 
en vanaf 22.15u 

Tussenverdieping  Dakloos, behoeftig, 
ingetekend voor vrijwillige 
terugkeer (REAB-formulier 
ondertekend). 

10 bedden in gebouw SOI I 
(Doornzelestraat 15) 
Duur: gegarandeerde opvang tot 
effectief vertrek. Bij niet meewerken kan 
de opvang stopgezet worden. 

Vrijwillige terugkeer 
realiseren. 
 

Bij terugkeerloket 
Fedasil. 

Dok-Zuid 23 
09 225 42 29 

Open Terugkeer 
Plaats (OTP) 

Dakloos, behoeftig, 
ingetekend voor vrijwillige 
terugkeer, in bezit van 
reisdocumenten, realistisch 
vertrek op korte termijn, 
voorrang voor kwetsbare 
profielen 

10 bedden in een OTP opvangcentrum 
van Fedasil, sowieso buiten Gent en 
vaak Zaventem 
Duur: tot effectief vertrek, op korte 
termijn (max 2 weken) 

Vrijwillige terugkeer 
realiseren. 
 

Bij terugkeerloket 
Fedasil. 

Dok-Zuid 23 
09 225 42 29 

Aanvullend 
voor 
Derdelander  
 
 

Opvang en Oriëntatie 
Blekerij 
 

Man, dakloos, behoeftig, 
band met Gent, motivatie om 
perspectieven aan te pakken 
(verblijf of terugkeer), 
slaagkansen. 

20 plaatsen in opvang Blekerij 
(Blekerijstraat 47) 
Duur: tot een duurzaam, wettig en reëel 
perspectief is gerealiseerd. Bij niet 
meewerken kan de opvang stopgezet 
worden. 

Aanklampende 
perspectiefbegeleiding 
binnen traject richting 
perspectief. 
 

Bij OCMW onthaal of 
CAW Transithuis. 
 
 
 

aanmeld.Blekerij
@ocmw.gent of 
aanmeld.Blekerij
@cawoostvlaand
eren.be  

Huis 4B Vrouw, dakloos, behoeftig, 
band met Gent, motivatie om 
perspectieven aan te pakken 
(verblijf of terugkeer), 
slaagkansen. 

12 plaatsen in 2 huizen in de Brugse 
Poort 
Duur: tot een duurzaam, wettig en reëel 
perspectief is gerealiseerd. Bij niet 
meewerken kan de opvang stopgezet 
worden.x 

Aanklampende 
perspectiefbegeleiding 
binnen traject richting 
perspectief. 
 

Bij Een Hart Voor 
Vluchtelingen 
Bij OCMW onthaal of 
CAW Transithuis. 
 
 

https://eenhart
voorvluchteling
en.be/contact 
 
aanmeld.Blekerij
@ocmw.gent of 
aanmeld.Blekerij
@cawoostvlaand
eren.be 

 

                                                           
7 Alleenstaande, koppel en gezin met meerderjarige kinderen 
8 Indien de persoon niet gekend is, onderzoekt het onthaal van het Welzijnsbureau Sint-Amandsberg of aan de voorwaarden voldaan is (bv. band met Gent) 
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