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Aanmelding project ‘Opvang en Orie ntatie - Blekerij’ 

1. Wat is het? 

Het Gentse project ‘Opvang en Oriëntatie - Blekerij’ biedt dakloze derdelanders zonder wettig verblijf 

opvang aan en begeleid hen naar een duurzaam, reëel en wettig perspectief.  

We ondersteunen je juridisch en psychosociaal zodat je een goed zicht krijgt op je mogelijkheden. We 

werken samen aan een perspectief dat voor jou duurzaam is. Dat perspectief kan in België, je 

herkomstland of in een ander land liggen.  

Je verblijft gedurende die tijd gratis in de opvang Blekerij. Je slaapt in een gedeelde kamer met 

maximum 3 andere personen van hetzelfde geslacht. Je deelt de keuken, badkamer en woonruimte 

met anderen. Er geldt een huishoudelijk reglement zodat het een veilige opvang is voor iedereen.  

 

2. Voorwaarden  

Het project is voor derdelanders zonder minderjarige kinderen die dakloos zijn, geen wettig verblijf 

of geen recht op opvang in België hebben én die een binding hebben met Gent. We houden rekening 

met kwetsbaarheid en de wil om aan een duurzaam, reëel en wettig perspectief te werken.  

Na je aanmelding nodigt het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) of het CAW 

(Centrum Algemeen Welzijn) je uit voor een gesprek. Je kiest zelf bij wie je gaat.  

We kijken of je aan de basisvoorwaarden voldoet en stellen vragen over je situatie. In bijlage kan je 

een overzicht vinden van wat we bespreken, zodat je je kan voorbereiden. Je hoeft nog geen 

antwoord te hebben op alles. Je mag een vertrouwenspersoon meenemen naar het gesprek. Het 

gesprek kan doorgaan in je voorkeurstaal. 

De plaatsen in het project zijn beperkt. Als er tijdelijk geen plaats is, bekijken we samen met jou hoe 

we jou op een andere manier kunnen versterken. Als je niet aan de basisvoorwaarden voldoet 

verzorgen we een doorverwijs naar de reguliere hulpverlening. 

 

3. Aanmelden 

Denk je dat het project ‘Opvang & Oriëntatie - Blekerij’ iets voor jou is? Meld je dan aan bij het OCMW 

of CAW door dit formulier in te vullen en op te sturen naar één van deze mailadressen: 

- Ik wil een gesprek bij het OCMW: aanmeld.blekerij@ocmw.gent 
- Ik wil een gesprek bij het Transithuis (CAW): aanmeld.blekerij@cawoostvlaanderen.be   
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4. Gegevens kandidaat deelnemer aan ‘Opvang & Oriëntatie - Blekerij’ 

 

(*) verplicht in te vullen (rijksregisternummer indien beschikbaar) 

 

Heb je een tolk nodig?  

 Ja – taal:  

 Nee 

Breng je een vertrouwenspersoon mee naar het gesprek? Zo ja, noteer hier de contactgegevens en je 

relatie met de vertrouwenspersoon: 

Naam:  

Email: 

Telefoonnummer:  

Relatie:  

 

 

 

 

 

 Familienaam*   

 Voornaam*  

 Geslacht* M / V / X 

 Rijksregisternummer*      

 OV-nummer   

 Nationaliteit*  

 Familiesamenstelling* 

o Alleenstaand 
o Feitelijke partner/ wettelijk samenwonende partner/ 

echtgeno(o)t(e) (schrappen wat niet past):  
o Naam:……………. 
o Geboortedatum:……………. 
o Geslacht:………….. 

o Kinderen (zo ja waar verblijven ze): 

 GSM*  

 Email  

 Omgangstaal*  

 Moedertaal*  
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5. Gegevens aanmelder 

Vul dit in wanneer de persoon die aanmeldt niet de betrokkene zelf is.  

(*) verplicht in te vullen 

 

6. Informatie-uitwisseling 

Om het aanmeldgesprek voor te bereiden, deelt het OCMW en CAW onderling jouw gegevens uit. De 

informatie die ter voorbereiding van het gesprek en tijdens het gesprek verzameld wordt, dient enkel 

om tot een juiste inschatting te komen of het project ‘Opvang & Oriëntatie - Blekerij’ geschikt is voor 

jou. De informatie wordt niet voor andere doelen gebruikt of met anderen gedeeld. Ben jij akkoord 

met deze uitwisseling?  

 Ja 

 Nee  

 

De kandidaat-bewoner       De aanmelder 

 

Datum van de aanvraag:  

 

 

Met respect voor uw privacy  
De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  
 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als u ons het formulier bezorgt, geeft u ons toestemming om de ingevulde gegevens te gebruiken voor uw aanvraag voor 
opvang met begeleiding binnen het project Opvang en Oriëntatie 
 
Uw rechten  
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.  
In sommige gevallen kunt u ook uw gegevens laten wissen. Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via het 

contactformulier op onze privacy pagina via https://stad.gent.  

Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. U hebt ook het 

recht om klacht in te dienen bij Vlaamse Toezichtcommissie via http://vlaamsetoezichtcommissie.be. Meer informatie over 

uw rechten en privacy vindt u op onze privacy pagina via https://stad.gent.  

 Naam aanmelder*:  

 Organisatie*:  

 GSM*:  

 Email*:   

https://stad.gent/
mailto:privacy@stad.gent
http://vlaamsetoezichtcommissie.be/
https://stad.gent/
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7. Voorbereiding op het aanmeldgesprek 

 

Als je je aanmeldt, nodigen we je uit voor een gesprek. Hieronder kan je lezen wat we zullen 

bespreken zodat je je kan voorbereiden. Je kan altijd iemand meenemen naar het gesprek. Je hoeft 

nog geen antwoord te hebben op alles.  

We bespreken de basisvoorwaarden om aan het project te kunnen deelnemen: 

o Heb je geen wettig verblijfsrecht in België en/of geen opvang van Fedasil? 
o Heb je geen stabiele opvang of geen dak boven je hoofd? 
o Heb je een band met Gent? Hoe lang ben je al in Gent?  

 

We stellen vragen om je situatie goed te begrijpen: 

o Procedures: 
o Welke verblijfsprocedures startte je al?  
o Op welke verblijfsprocedures heb je een antwoord?  
o Heb jij een advocaat? 
 

o Sociale relaties:  
o Heb jij vrienden of familie in België, in je herkomstland of in een ander land?  
o Sta je in contact met sociale organisaties?  
o Deed je al beroep op het CAW, Transithuis en/of het OCMW?   
o Heb jij huisdieren?  

 
o Beroep, opleiding, vaardigheden en interesses: 

o Heb jij werk of heb je vroeger gewerkt?  
o Heb jij gestudeerd of een (beroeps)opleiding gevolgd?  
o Waar ben je goed in?  
o Wat doe je graag? 

 
o Zijn er zaken die we nog moeten weten om jou goed verder te kunnen helpen? 

o Heb je medische en/of psychische zorg nodig? 
o Zijn er gebeurtenissen in je leven die een belangrijke impact op jou hebben of zaken 

die jou kwetsbaar maken?  
 

o Leven in een collectieve opvangstructuur 
o Waarmee en met wie zou je het moeilijk hebben bij het samenwonen in 1 huis en bij 

het delen van een kamer? 
o Hoe ziet jouw dag er gewoonlijk uit?  
o Heb je ooit al in een opvang verbleven? Heb je ooit al gebruik gemaakt van 

nachtopvang? Hoe was dit voor jou? 
o Wat zou er gebeuren als jou wordt gevraagd de opvang te verlaten? 
 

We bespreken wat het project biedt: opvang én een psychosociale en juridische ondersteuning zodat 

je een duurzaam, reëel en wettig perspectief vindt. We polsen naar je verwachtingen hierover.  

 


