
CURANT
Cohousing en case-management

voor niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen

in Antwerpen





Wat is CURANT?

CURANT helpt niet-begeleide jongvolwassenen (17 - 22 jaar)  
die zonder ouders naar België komen en het statuut  
erkende vluchteling of subsidiair beschermde jongere hebben.

Worden niet-begeleide jongvolwassenen meerderjarig? 
Dan komen ze niet meer in aanmerking voor:
 een verblijf in opvangcentra
 onthaalklassen op school
 aangepaste opleidingen voor minderjarigen 
 bijstand door een voogd

Ze lopen het risico om ongekwalificeerd de school te verlaten en  
lang af te hangen van OCMW-hulp.



De kloof overbruggen
CURANT probeert de kloof in de dienstverlening voor 
jongvolwassen vluchtelingen te overbruggen. Het project wil 
hen voorbereiden op zelfstandig wonen en hun participatie 
in de Belgische samenleving bevorderen. Daarvoor biedt het 
projectteam een compleet hulppakket: 

  professionele individuele psychologische ondersteuning 
  opleidingen gericht op activering, huisvesting en 

integratie 
  begeleiding op maat samen met projectpartners en 

andere stakeholders

Vernieuwende aanpak
CURANT wil vernieuwend werken, onder andere door  lokale 
jongeren (buddy’s) met de vluchteling te laten samenhuizen. 
Buddy’s zijn vrijwilligers tussen 20 en 31 jaar. Het team 
matcht de buddy’s met de vluchtelingen na een screening 
en intake. Daarna gaan ze samenwonen. De buddy’s en de 
vluchtelingen krijgen bij CURANT veel hulp. Hun huurprijs 
blijft ook betaalbaar (250 euro). 

Met het buddysysteem wil CURANT de vluchtelingen op 
een informele manier doen bijleren, onder andere over 
de Nederlandse taal en de sociale netwerken van de 
vluchtelingen en buddy’s meer divers maken.

Vernieuwende aspecten

1 Focus op jongvolwassenen van 18 jaar en ouder
2 Intensieve begeleiding op maat bij verschillende levensdomeinen 

via casemanagement
3 Wetenschappelijke evaluatie tijdens het hele project



Huisvesting
CURANT renoveerde, bouwde, huurde of kocht 63 verschillende wooneenheden  
in de stad Antwerpen:

  23 appartementen met 2 slaapkamers 
  9 huizen met 4 slaapkamers 
  1 studentenhuis met 12 individuele studio’s (6 duo’s) 
  1 cohousingsite (BREM16) met 16 appartementen die 2 slaapkamers hebben

BREM16

studentenhuis

stadscentrum



Wie waren de deelnemers?

81 vluchtelingen

Leeftijd
Gemiddeld: 19 jaar  

(minimaal 17, 
maximaal 25 jaar)

Onderwijsjaren in  
het land van herkomst

Gemiddeld = 5,37 jaar

Verblijf vóór CURANT
Meer dan de helft van de vluchtelingen in 
CURANT komt uit lokale opvanginitiatieven 
van stad of provincie Antwerpen.

Geboorteland
 Afghanistan 62 %
 Eritrea 19 %
 Syrië 9 %
 Somalië 6 %

Geslacht
 95 %   5 %



77 buddy’s

Leeftijd
Gemiddeld: 25 jaar  

(minimaal 20,  
maximaal 31 jaar)

De buddy’s stapten in  
het project omdat ze ...
 mee willen bouwen aan een betere 

wereld (89 %) 
 mensen willen helpen die begeleiding 

nodig hebben (89 %)
 zich het lot van jonge vluchtelingen  

in onze samenleving aantrekken (85 %)

Hoogste diploma
 masterdiploma: 41 %
 bachelordiploma: 28 %
 diploma secundair onderwijs: 28 %
 diploma hoger beroepsonderwijs: 3 %

Wie werkte bij zijn instap  
in CURANT?
 69 % van de buddy’s had een job 

(sommigen deeltijds)
 17 % was voltijds student
 9 % was werkzoekende
 5 % combineerde een studie met  

een (deeltijdse) job of volgde  
een onbetaalde stage

Geslacht
 52 %   48 %

Interessante weetjes:  
voor hun instap in CURANT ...
 verbleef 55 % van de buddy’s 3 maanden  

of langer in het buitenland 
 deed 86 % van de buddy’s vrijwilligerswerk



Hoe bevorderde CURANT de integratie van vluchtelingen?

 
Verbeterd welzijn 
Bijna alle respondenten voelden zich beter in hun vel. 
Dat kan komen door:

  een betere woonsituatie
  betere sociale contacten en taalvaardigheid
  toegang tot psychotherapie en psycho-educatie
  de aanwezigheid van een buddy om mee te praten
  … 

Een beter welzijn en een goed hulpnetwerk stimuleerden 
de vluchteling op andere domeinen. Ze motiveerden hem 
bijvoorbeeld om te studeren of te werken.

Toegankelijke hulp
Vluchtelingen kregen via CURANT gemakkelijk hulp  
(van professionelen en hun buddy’s). 

De professionele hulp bestond uit:
  opvolggesprekken met een maatschappelijk werker
  psychotherapie
  gerichte opleidingsprogramma’s
  interculturele bemiddeling bij conflicten

CURANT koos voor een individuele, intensieve klantgerichte 
aanpak. De intensieve begeleiding door verschillende 
partners hielp de vluchtelingen op verschillende 
levensdomeinen. De vluchtelingen waardeerden die aanpak 
enorm. Ze kregen op die manier ook een beter inzicht in 
Belgische instellingen en hoe die werken.

Ik was zo blij dat ik via CURANT eindelijk een eigen 
woonplek vond. Omdat ik nog minderjarig was, 
wilde niemand een huis aan mij verhuren. Volgens de 
verhuurders was ik te jong om alleen te wonen en had 
ik iemand nodig om mee samen te wonen. Zo kwam 
ik geen stap vooruit. Ik zocht lang naar een woning, 
zeker zo’n 6 tot 7 maanden. Tot ik online informatie 
vond over CURANT. (Somalische vluchteling)

Voor de meeste vluchtelingen lijkt de CURANT-
formule te werken. Ze nemen actiever deel aan  
de Belgische samenleving door samen te wonen met 
lokale buddy’s en/of de persoonlijke begeleiding. 



De hulp van de buddy bestond onder andere uit:
  praktisch ondersteuning (bijvoorbeeld: bij het gebruik 

van keukentoestellen en andere apparatuur)
  informatie (bijvoorbeeld: de weg tonen naar  

het dichtstbijzijnde ziekenhuis)
  gezelschap (bijvoorbeeld: samen tv-kijken)

Voor emotionele steun hangen de vluchtelingen meestal 
nog sterk af van hun familie en/of vrienden.

Huisvesting
De jonge vluchtelingen 
stapten vooral in CURANT 
voor de woning. Het bood 
hen direct toegang tot een 
degelijke en betaalbare 
woning.

Nederlandse taal
Volgens de vluchtelingen hebben ze 
na CURANT meer vertrouwen in hun 
Nederlands. Bijna alle deelnemers 
gaven aan dat ze het Nederlands 
beter begrijpen, beheersen 
en vaker gebruiken. Volgens 
taalevaluaties bij de in- en uitstap 
van 22 vluchtelingen verbeterde 
hun mondelinge en schriftelijke 
kennis van het Nederlands.

CURANT is een grote hulp omdat het veel aspecten 
van ons leven regelt. Het project helpt om een 
goede studentenjob te vinden. Door de activiteiten 
van CURANT leer ik nieuwe mensen kennen. 
Bovendien toont het hoe Belgen leven en hun vrije 
tijd doorbrengen. Daarnaast krijg ik ook advies over 
zelfstandig wonen na CURANT. (Syrische vluchteling)

Vóór CURANT schaamde 
ik me om Nederlands te 
spreken, dus zweeg ik 
liever. Dankzij CURANT 
voel ik me niet meer 
beschaamd, omdat ik 
naar school ging en thuis 
ook veel Nederlands 
sprak met mijn buddy. 
(Afghaanse vluchteling)
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Onderwijs en werk
CURANT ondersteunde de vluchtelingen ook in hun leer- en 
werkambities. Ze deden vaak werkervaring op via een stage, 
een deeltijds beroepstraject of een studentenjob.

Sociaal netwerk
De vluchtelingen kregen tijdens het project een diverser 
sociaal netwerk. Voor veel vluchtelingen blijven de sociale 
banden met de eigen culturele gemeenschap erg belangrijk.

werkte 18 % 

zocht 21 % naar een job 

studeerde 61 %  
van de vluchtelingen

Tijdens of na de laatste maanden  
van hun verblijf in CURANT
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Wat waren de voordelen voor de buddy’s?

De meeste buddy’s vonden CURANT een waardevolle leerervaring. Ze leerden meer over het leven en 
de cultuur van vluchtelingen én over samenwonen. Volgens ongeveer de helft betekende CURANT 
een meerwaarde voor hun algemene sociale vaardigheden en culturele empathie.

Farzad leerde me dat het niet erg is  
om veel mensen binnen te laten.  
Als vrienden me bellen en vragen of ze 
kunnen langskomen, dan zeg ik sneller 
ja. De deur staat nu meer open  
voor andere mensen dan vroeger. 
(Wouter, buddy van Farzad)



Apart samenwonen 
Het delen van een huis garandeert geen diepgaand of uitgebreid 

sociaal contact. De sociale interactie tussen vluchtelingen en 
buddy’s was meestal nogal oppervlakkig. Een beperkt aantal  

van de relaties buddy-vluchteling groeide uit tot een  
duurzame vriendschap.

Conflicten over huishoudelijke taken 
Het was vaak een uitdaging om de huishoudelijke 

taken (bijvoorbeeld schoonmaken, afvalsortering) 
te verdelen. Hielden huisgenoten zich niet aan de 

huisregels? Dan had dat een negatieve invloed 
op de onderlinge sociale verhoudingen, vooral in 

grotere woontypes. Daar verliepen de communicatie 
en sociale controle meestal minder vlot.

Langdurige en duurzame impact
Voor veel vluchtelingen was een traject van  
1 tot 2 jaar te kort om op alle levensdomeinen 
verandering te brengen. Bovendien kampte 
het project met structurele problemen zoals 
discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt. 
De beperkende wetgeving in België rond 
samenhuizen vormt ook een obstakel. Het 
maakt het moeilijker voor vluchtelingen om 
buiten CURANT samen te huizen.

Voornaamste uitdagingen
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Bouwen aan vertrouwen 
De teamleden vonden het moeilijk om tegelijk 
te ondersteunen (als persoonlijke coach) en te 
controleren, sanctioneren (als verhuurder en als 
sociaal werker). Daaruit blijkt hoe belangrijk het is 
om goed na te denken over de verschillende rollen 
van de zorgverleners. Volgens de buddy’s duurde het 
vaak enkele maanden om het vertrouwen met de 
vluchteling op te bouwen.

Stress en frustraties door te grote verlangens 
en ambities 
Het CURANT-team moedigde jonge vluchtelingen 
aan om hun doelen op het vlak van onderwijs of 
werk realistisch te houden. Door hun beperkingen 
op het vlak van taal en opleiding hebben ze 
minder mogelijkheden. Daarbij willen niet-
begeleide vluchtelingen hun gezinsleden in hun 
land van herkomst vaak financieel helpen of een 
inkomen zoeken om gezinshereniging te starten. 
Hun uiteenlopende verlangens en ambities 
zorgen voor stress en frustratie. 

Algemeen aanbod versus individuele behoeften
CURANT wilde individuele trajecten uitstippelen 
op maat van persoonlijke behoeften en ambities, 
maar tegelijk ook een breed dienstenpakket 
aanbieden. Het team organiseerde verschillende 
activiteiten en diensten. Alle deelnemers 
moesten daarbij aanwezig zijn. Dat had 
als nadeel dat de jongeren zich soms 
overbevraagd voelden. 



Een sociaal, gemengd cohousingproject in combinatie  
met intensieve hulp kan de integratie van jonge 
vluchtelingen bevorderen. Welke lessen leert  
het project CURANT ons?

Samenhuizen: geen pasklare oplossing 
Samenhuizen is niet geschikt voor iedere 
vluchteling of buddy. Sommige jongeren 
zijn te kwetsbaar op te veel levensdomeinen 
of hebben een verkeerd beeld van 
samenhuizen. Daardoor krijgt de huisgenoot 

te veel druk op zijn schouders.

Goed begonnen is half gewonnen
Een uitgebreide intake voor vluchtelingen en buddy’s is cruciaal. 
Daarbij krijgen de kandidaten informatie over de basisprincipes van 
samenhuizen. De vluchtelingen en hun buddy’s moeten openstaan 
om samen te wonen met iemand anders en dezelfde verwachtingen 
rond het samenhuizen hebben.

Professionele ondersteuning
Er moet gepaste hulp zijn voor alle bewoners, ook voor 
de ‘sterkere’ buddy’s, om:
  de interculturele dialoog en een vlotte communicatie  
    te stimuleren
  een constructieve groepsdynamiek te bevorderen  
     bij grotere woontypes 

Aangepaste woning
De woning moet geschikt zijn voor samenwonen, 
omdat de structuur een belangrijke invloed heeft op 
de sociale interactie.
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Wat hebben we geleerd?  



Het hele plaatje
CURANT toont aan dat niet-begeleide vluchtelingen baat 
hebben bij integrale hulpverlening die gericht is op hun 
individuele behoeften. Daarbij is het belangrijk om te 
erkennen dat de familiale situatie van de jongere zijn 
verwachtingen en wensen tijdens de hulpverlening kan 
beïnvloeden. Tenslotte moet vooral centraal staan dat  
de vluchteling een jonge adolescent is met de daar 
bijhorende ontwikkelingsnoden.

Nood aan multidisciplinaire samenwerking 
en sterke partners
Dienstverleners en andere gespecialiseerde 
organisaties moeten multidisciplinair 
samenwerken om vluchtelingen efficiënt 
te ondersteunen. Die samenwerking moet 
gebaseerd zijn op een sterk en duurzaam 
partnerschap. De partners moeten:
  strategisch op dezelfde lijn zitten
  regelmatig overleggen 
  een duidelijke taakverdeling hebben

De tijd nemen en vertrouwen opbouwen
Jonge vluchtelingen kampen met verschillende 
uitdagingen die om een duurzame oplossing vragen. 
Medewerkers moeten vertrouwen opbouwen en 
naar een lange termijnoplossing toewerken.  
Dat proces is zeer tijdsintensief. 

Co-ownership van de vluchteling erkennen 
en bevorderen
CURANT bereikte de meest duurzame resultaten 
door de vluchteling inspraak te geven bij 
zijn begeleidingstraject en toekomstplan. 
Daarnaast stond gelijkwaardigheid van buddy 
en vluchteling centraal. Ze kregen dezelfde 
huurprijs, afspraken, grootte van kamer … 



CURANT was een samenwerking van OCMW, stad Antwerpen, Vormingplus Antwerpen, Jes vzw, Atlas en Solentra.

UIA-subsidie
Het CURANT-project liep van 2016 tot 2019. 
Het is mee gefinancierd door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling via 
Urban Innovative Actions (UIA). 

UIA is een initiatief van de Europese 
Unie. Het geeft middelen aan stedelijke 
gebieden in heel Europa, om nieuwe en 
(nog) niet bewezen oplossingen voor 
stedelijke problemen te testen. 

CURANT ontving een subsidie van  
4 894 303,32 euro, goed voor 80 % van  
het totale budget van 6 117 879 15 euro.

Evaluatie
Universiteit Antwerpen (CeMIS) evalueerde het CURANT-
project via meerdere wetenschappelijke methodes, zoals:

  diepte-interviews met 24 vluchtelingen, 19 buddy’s en 
het projectteam 

  enquêtes bij 33 vluchtelingen en 29 buddy’s voor en na 
het project

  projectgegevens van alle deelnemers

De onderzoeksmethodologie en bevindingen komen verder 
aan bod in de projectverslagen van 2017, 2018 en 2019.





Meer weten?
www.cohousing-curant.be
curant@antwerpen.be
www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/antwerp
www.uantwerpen.be/en/research-groups/cemis/projects-and-publications/specific-project-sites

Met dank aan ...

iedereen die eraan meewerkte om de doelstellingen van dit project te realiseren: 
in de eerste plaats de vluchtelingen en buddy’s, Eurodesk, UIA-expert Fabio Sgaragli,  
de projectpartners, de stakeholders, het projectteam, de collega’s van de verschillende  
diensten van de stad Antwerpen en natuurlijk de lokale beleidsmakers en het management.

Onze bijzondere dank gaat uit naar het UIA-secretariaat, dat CURANT koos  
uit 378 andere voorstellen en dat de stad Antwerpen door de richtlijnen  
van het Europese fonds loodste.

This project is co-financed by the European 
Regional and Development Fund through 
the Urban Innovative Actions Initiative. EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
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