
Een paar spelregels
Om praktische redenen zijn alle deelnemers, behalve de 
sprekers, gedempt en niet zichtbaar.

Vragen in de chat zijn welkom en worden vandaag 
beantwoord of gecapteerd. In de vervolgcommunicatie 
voegen we een FAQ toe met de antwoorden op de 
openstaande vragen. Geef zeker e-mailadres en/of 
gemeente op. 

Nee, we weten vandaag nog niet alles en we focussen op 
de eerste fase van de ontvangst. In volgende webinars
zullen we ook andere aspecten opnemen. 

We nemen de vergadering op en die is nadien te 
raadplegen op de website. 



Vlaanderen helpt      Oekraïne

Minister-president Jan Jambon, viceminister-president 
Bart Somers, minister Matthias Diependaele, 
viceminister-president Hilde Crevits

Maandag 14 maart –19 uur



Webinar
1. Verwelkoming door Minister-president Jan Jambon

2. Rol lokale besturen door viceminister-president Bart Somers

3. Vraagstuk capaciteit door minister Matthias Diependaele

4. Lokale arbeidsmarkt door viceminister-president Hilde Crevits

5. Rol en opdrachten van de taskforce door Jeroen Windey

6. Capaciteitsuitbreiding door Helmer Rooze

7. Budgettaire ondersteuning door Jeroen Windey

8. Vragenronde en afronding



Verwelkoming

Erst kommt das Fressen, 

dann kommt die Moral
Minister-president Jan Jambon



Rol lokale 
besturen

Viceminister-president Bart Somers



Vraagstuk 
capaciteit

Minister Matthias Diependaele



Lokale 
arbeidsmarkt

Viceminister-president Hilde Crevits



Rol en opdrachten 
taskforce

Jeroen Windey

Voorzitter taskforce – Administrateur-generaal Agentschap 
Binnenlands Bestuur



Opdracht Vlaamse regering

• het lokale aanbod aan huisvestingsmogelijkheden actueel en accuraat in kaart 
brengen en vergroten

• praktische afspraken maken met de federale overheid over de toewijzing van 
personen in functie van de lokale realiteit en draagkracht;

• voor de Vlaamse bevoegdheden (coördinatie):
o de beleidsdomeinen bijstaan om via flexibele kaders tijdelijke maatregelen uit 

te werken;
o de specifieke maatregelen en daaraan gekoppelde behoeften in kaart 

brengen ter voorbereiding van discussie binnen de Vlaamse Regering;
o een overzicht bijhouden van de genomen maatregelen;

• relevante informatie verzamelen en ontsluiten voor de lokale besturen, de 
Vlaamse beleidssectoren en het federale niveau;

• fungeren als uniek aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid, de lokale besturen 
en het federale niveau.



Governance Taskforce op Vlaams niveau

Dit alles in direct contact met VVSG, lokale besturen en gouverneurs. 



Werken met faseringsschema’s

Nu: tot 6.000 vluchtelingen eind deze week
Via gouverneurs/lokale besturen 

Fase 1:
Opschalen tot 18.000 vluchtelingen met nood aan opvang
Tijdsvenster: 1 april
Eerste pakket aan maatregelen
Doorvertaling naar druk op achterliggende betrokken diensten
Beschikbaar vanaf eind deze maand

Fase 2:
Opschalen tot 120.000 vluchtelingen met nood aan opvang
Tijdsvenster: 15 juni-middellange termijn
Streven om beschikbaarheden te hebben vanaf midden juni



Ketting aan betrokken niveaus en domeinen in kaart gebracht
Modellen en hypotheses worden nog verfijnd 
Zullen beleid helpen sturen

Veel betrokken domeinen, veel schakels, veel mogelijke trajecten
Financiële impact
Huisvesting
Inburgering
Onderwijs
Welzijn en gezondheid
Werk

Impact op andere beleidsdomeinen komt aan bod in volgende webinars

De integrale aanpak



Capaciteits-
uitbreiding

Helmer Rooze

Administrateur-generaal Agentschap Wonen



Werken met faseringsschema’s

Fase 1:
Opschalen tot 18.000 vluchtelingen met nood aan opvang
Tijdsvenster: 1 april

Fase 2:
Opschalen tot 120.000 vluchtelingen met nood aan opvang
Tijdsvenster: 15 juni-middellange termijn

Fase 1: Vermoedelijk ontoereikend
Fase 2 (‘Woondorpen’) start simultaan op in voorbereiding



Hoe gaan we samen te werk?
Krijtlijnen van de aanpak

1. Richtlijnen en kader vanuit Interfederaal overleg Premier en MP’s
2. Vlaamse regering en taskforce coördineert aanpak
3. Gouverneurs als commissarissen van VR doen operationele aansturing

1. In samenwerking met de burgemeesters
2. Afbakening clusters van gemeenten vanuit de as gouverneurs-burgemeesters. VR 

valideert.
3. Extra VTE ter ondersteuning aan diensten gouverneur



Eerste opdracht as gouverneurs-burgemeesters
Periode tot eind deze week

Zoektocht naar 6.000 opvangplaatsen in Vlaanderen
Via as burgemeesters-gouverneur
Prospectie door Het Facilitair Bedrijf
Inventaris via ICT tool (later meer)

Tot dan: vrijwillig opvangaanbod (#plekvrij) en de federale housingtool

Wordt deze week vanuit Vlaanderen opgestart:
Stimulatie actoren, organisaties en bedrijven (vakantieparken, kloosters, …) om die ter 
beschikking te stellen. Webinar later deze week.
Inventaris eigen beschikbare Vlaamse accommodaties
Uitwerken operationeel stappenplan (bevoegdheidsregeling, taakverdeling, 
begeleiding doorstroming reguliere woningmarkt, …)
Operationeel draaiboek uitwerking woondorpen



Fase 1 tot 1 april

Doel 18.000 (6.000 (deze week) + 12.000) opvangplaatsen
Taskforce aan zet: 
1. Verder stimuleren lokaal collectief aanbod

Publieke en private actoren contacteren om capaciteit in kaart te brengen 
(bv. mutualiteiten, vakantieparken etc) 
Organisaties die over (VIP)tenten/wooncontainers beschikken contacteren 
en aanbod bij de lokale besturen te krijgen
Binnen Vlaams patrimonium kijken naar aanbod

2. Regelgevend faciliteren van flexibele inzet opvangcapaciteit (woningkwaliteit, 
omgevingsregelgeving, …)



Fase 2 tot 15 juni/middellange termijn

Instroom tot 120.000 vluchtelingen opvangen via een mix van maatregelen.
Woondorpen (bestaand/nieuw)
Collectieve opvangplaatsen (logies, kloosters, niet verhuurbare leegstaande sociale 
woningen, woonzorgcentra)
Particuliere plaatsen

Instapklare woondorpen voor Oekraïense vluchtelingen voor duurzaam verblijf
Verspreid over Vlaanderen
Met haalbare grootteorde van +/- 250 wooneenheden
Bestaande woondorpen op korte termijn opleverbaar
Nieuwe woondorpen

Zal tijd, materieel en mankracht vragen

! beperkte capaciteit wooncontainers

Prospectie lopende



Wat betekent dit voor lokale besturen?

1. Samen met gouverneurs aan de slag voor 6.000 eerste opvangplaatsen
1. Ingaven in IT-tool van zodra beschikbaar (woensdagavond na het webinar)
2. Eerder per mail doorgestuurde aanbod: Het Facilitair Bedrijf van Vlaamse 

overheid neemt contact op
2. Haalbare, billijke en regionale spreiding van vluchtelingen als leidend 

principe
3. Concrete locaties voor tijdelijke dorpen zijn nog niet allemaal gekend

1. Zal in afstemming gebeuren met de as gouverneurs en lokale besturen
2. Doel om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen
3. Vlaams teams ter ondersteuning

1. Instaan voor communicatie met bestuursniveaus, logistiek, liaison met Vl. beleidsvelden, etc.

2. Interne en externe rekrutering (deze week opgestart)

3. Taskforce werkt asap verder uit

4. Gemeenten organiseren zich best naar bijkomende opdrachten



Digitaal platform in opbouw

Eén portaal voor inventaris Vlaamse én lokale capaciteit en toewijzing
Klaar woensdag
Opladen capaciteit
Webinar met middenveld en bedrijfsleven om mee te werken 
(woensdagavond- uitnodiging volgt)

Werkinstrument
Doelstelling: alle beschikbare capaciteit benutten
(Woon)criteria mee opgenomen in de tool
Matchmaking via software

Met kennis van cijfers het beleid uitbouwen en sturen
Link met tool Federale housingtool

Eerst manueel, later uitwisseling

Via www.vlaanderenhelptoekraine.be\huisvesting



Financiële 
draagkracht

Jeroen Windey

Voorzitter taskforce – Administrateur-generaal Agentschap 
Binnenlands Bestuur



Financiering van de solidariteit

Principes:
Eén opvangplaats = één bed
Subsidie enkel voor lokaal bestuur

Per publiek gecreëerde opvangplaats: 1.000 euro
Plaats moet drie maanden beschikbaar zijn

Particulier gecreëerde opvangplaats: 2.000 euro per 5 plaatsen
Let wel: enkel effectief ingevulde plekken komen in aanmerking
Subsidie per 5 plekken die gedurende 3 maanden effectief ingevuld zijn

Doel subsidie: ondersteuning lokaal bestuur voor gemaakte kosten voor opvang 
tijdelijk ontheemden
• Modaliteiten worden zo snel als mogelijk verder uitgewerkt



Bedankt!
vlaanderenhelptoekraine.be

www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-
oekraine/tolken-en-vertalen

ccvo@vlaanderen.be

1700 – Vlaamse Infolijn
106 – Tele-Onthaal
1712 – Hulplijn voor misbruik

Extra onder de aandacht

mailto:ccvo@vlaanderen.be

