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NOTA Advies naar aanleiding oproep Innovatieve woonvormen voor 

slachtoffers van mensenhandel 
Datum: 14/06/2018 

Nota aan: ACO 

Uw kenmerk: Uw kenmerk 

Naam lijnmanager: Naam lijnmanager 

Naam auteur: IROJ OVL 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1. SITUERING 

Op 20 maart verspreidde de Vlaamse overheid de omzendbrief inzake uitbreidingsbeleid 
innovatieve woonvormen voor slachtoffers van mensenhandel. Voor Oost-Vlaanderen kreeg 
het IROJ volgende 2 aanvragen: 

• vzw Stappen (3 modules ondersteuning, 6 modules CBKI (4 gastgezinnen en 2 inloophuis) , 
4 modules beveiligd verblijf)  

• Huize Triest (3 modules crisisopvang) 

De werkgroep Planning en Advisering van IROJ OVL kwam samen op 12/06/2019 om de 
advisering voorbereiden voor het IROJ dd 14/06/2019. Onderstaand advies wordt via mail 
overgemaakt aan het ACO. 

2. VRAAG VAN HET ACO 

Het IROJ OVL leest de aanvragen en doet minimaal uitspraak over: 

-  Relevante ervaring met beoogde doelgroep  

-  Mate van concreetheid van samenwerkingsverbanden en netwerken van actoren met wie 

samengewerkt wordt en hun expertise met beoogde doelgroep 
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3. HOE KIJKEN WE VANUIT DE OOST-VLAAMSE SITUATIE NAAR 
DEZE AANVRAGEN 

 

 Gevraagde modules 

VZw Stappen 3modules ondersteuning 

6modules CBKI (4 gastgezinnen en 2 inloophuis)  

4 modules beveiligd verblijf 

Huize Triest 3 modules crisisopvang 

 

• VZW Stappen: 

Opmerkingen: 

- Het IROJ erkent de jarenlange ervaring van vzw Stappen in het werken met GI en de 

doelgroep meisjes. Men heeft hieromtrent heel wat expertise opgebouwd wat als heel 

positief ervaren wordt door de jeugdhulppartners.  

- Ook de samenwerking die zij hebben opgebouwd met vzw Nest wordt als inspirerend ervaren. 

- De omschreven visie rond de voorgestelde ketenaanpak is sterk en degelijk uitgewerkt 

waardoor het IROJ OVL meent dat hun werking rond de aanpak van slachtoffers van 

mensenhandel steunt op deze ketenvisie.  

- Niettegenstaande lijkt het of deze aanvraag een soort voorafname is op de oproep rond 

beveiligd verblijf. Dit is niet mogelijk. 

- Het IROJ OVL uit enige bezorgdheid over de gastgezinnen die men voor ogen heeft gezien de 

toch wel specifieke problematiek van de meisjes. Vandaar wil het IROJ OVL ook aandacht 

vragen om connectie te maken met RADAR (netwerk geestelijke gezondheid OVL).  

- Het IROJ OVL doet ook een warme oproep aan vzw Stappen om linken te leggen met Huize 

Triest om de werkbare factoren waar zij sterk in zijn mbt deze doelgroep met elkaar te 

delen. 

- Het IROJ OVL formuleert ook haar bedenkingen mbt de coördinatiefunctie van dit alles in 

verhouding tot de gevraagde middelen. 

- Het IROJ OVL doet ook een warme oproep om het partnerschap dat men wenst aan te gaan 

met de GGZ partners veder te concretiseren. 

 

• Huize Triest: 

Opmerkingen: 

- Het IROJ OVL wil een appreciatie uiten voor de crisiswerking van de organisatie en het 

indienen van een aanvraag voor deze oproep. Daarnaast mist het IROJ OVL een meer 

uitgewerkt dossier. Men omschrijft een ombouw van hun huidige crisiswerking en deze 

sluit ons inziens minder aan bij de beoogde werking van deze oproep. 

- Het IROJ OVL vindt dit dossier inhoudelijk eerder zwak in de zin dat men te weinig connectie 

maakt allerhande maatschappelijke evoluties/trends en het nieuwe aanbod niet echt 
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uitwerkt. Daarnaast leest het IROJ OVL te weinig verbinding met de jeugdhulp, wat echt 

wel noodzakelijk is bij deze problematiek. Enkel doorverwijzen naar andere diensten lijkt 

ons in deze context een te beperkt aanbod.   

-  Er liggen ongetwijfeld heel wat opportuniteiten in de onvoorwaardelijkheid van dit 

professioneel aanbod (krachtig!). Het IROJ OVL doet dan ook een warme oproep aan Huize 

Triest om  linken te leggen met andere jeugdhulppartners om werkbare factoren met 

elkaar te delen.  

 

 Vzw Stappen Huize Triest 

Relevante ervaring met beoogde 

doelgroep 

4 

 

2  

 

Mate van concreetheid van swv en 

netwerken van actoren en hun 

expertise 

4 1 

Totaal op 10 8 3 

 

4. WELK ADVIES WILLEN WE VANUIT HET IROJ OVL FORMULEREN 
TAV HET ACO? 

Het IROJ OVL heeft op basis van de criteria die opgesomd zijn in de omzendbrief beide 
dossiers gescoord: Vzw Stappen:  8/10 en Vzw Huize Triest: 3/10. Bovengenoemde 
opmerkingen verklaren deze score. 

Het IROJ OVL adviseert het dossier van vzw Stappen positief. De gevraagde modules 
beveiligde opvang kunnen evenwel onmogelijk nu reeds geadviseerd worden. Dit zou een 
voorafname betekenen betreffende de oproep beveiligd verblijf en daar kan het IROJ 
onmogelijk mee instemmen.  

 

 

Bert Van Acker,  

Voorzitter IROJ OVL 

14/06/2019 


