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Projectfiche Community Service Learning (CSL)  
 

 
1. ALGEMEEN  

In dit type project gaat het om werk dat door studenten alleen of in groepsverband wordt uitgevoerd. 
Het doel ervan is gevat in drie componenten: maatschappelijk engagement, het verwerven van 
academisch inzicht in sociale problematieken, verbindingen maken tussen theoretische inzichten en 
praktijkervaring en persoonlijke reflectie. Het project kadert in een opleidingsonderdeel en staat 
onder toezicht van een promotor. 
De inhoud van het maatschappelijk engagement wordt steeds bepaald samen met een sociale 
organisatie, volledig vanuit de noden en behoeften van de sociale organisatie. U mag per student 
rekenen op een inzet in de organisatie van ongeveer 40u. 
Meer informatie over Community Service Learning vindt u terug op 
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/community-service-learning/ 
 
Gelieve dit document voor 26 augustus 2020 ingevuld te bezorgen aan eva.vanmoer@uantwerpen.be 
 
○ kan (virtueel) aanwezig zijn op het ontmoetingsmoment van 30 september 2020 (14u) 
○ kan niet aanwezig/beschikbaar zijn op het ontmoetingsmoment van 30 september 2020 (14u) 
 
2. SOCIALE ORGANISATIE 
 

Organisatie:  Jesuit Refugee Service Belgium (afgekort: JRS Belgium)  
Statuut:   vzw 
Naam contactpersoon:  Helga Corvers   
Functie:  Verantwoordelijke Team Ondersteuning 
Plaats:  Brussel  
Datum:  15 juli 2019 
Telefoonnummer:   +32 (0)2 738 08 17 
Mailadres:              helga@jrsbelgium.org of info@jrsbelgium.org    
 

 
Kort overzicht capaciteit  
Haalbaar aantal studenten die onder begeleiding binnen organisatie kunnen worden tewerkgesteld: 
5 
 
 
 

Korte formulering van doelstellingen organisatie: 
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1/ Structurele aanwezigheid in verschillende gesloten centra en terugkeerwoningen in België om 
aldaar vluchtelingen en gedwongen migranten te ontmoeten.  

2/ Ondersteuning bieden aan de gedwongen migranten en vluchtelingen die onder administratieve 
detentie geplaatst werden in een gesloten centrum of een terugkeerwoning 

3/ Aanbieden van thuisbegeleiding voor gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf. 

3/ Ontwikkelen van een solidariteitsnetwerk rond het vraagstuk over rechtvaardigheid in de 
dynamieken rond migratie   

4/ Onderzoeken, ontwerpen  en beheren van voorstellen voor alternatieven voor detentie, evenals 
reacties op projectoproepen rond deze thematiek  
 
5/ Standpunt innemen en mobiliseren van de publieke opinie tegen het principe van administratieve 
detentie van vreemdelingen en voor het bevorderen van alternatieven voor detentie  
 
JRS Belgium is een kleine organisatie opgericht met het doel ondersteuning te bieden aan de meest 
kwetsbare vluchtelingen en gedwongen migranten in ons land. Met een team van elf mensen 
trachten wij deze steun te brengen door wekelijks op bezoek te gaan bij mensen die een 
administratieve detentietitel kregen en vastgehouden worden in het gesloten centrum van Brugge 
(CIB), Merksplas (CIM) en Steenokkerzeel (Caricole) en tweewekelijks aan de vier sites van 
terugkeerwoningen (Zulte-Tielt, Sint-Gillis-Waas, Tubize en Beauvechain), alsook door gezinnen 
zonder wettig verblijf thuis te bezoeken en intensief te begeleiden in het zoeken naar een 
duurzame oplossing. Deze bezoeken bieden ons de kans om mensen te ontmoeten die zonder 
administratieve toestemming om op ons grondgebied te verblijven van hun bewegingsvrijheid 
worden beroofd en zo onherroepelijk slachtoffer worden van een gebrek aan een gegrond en 
rechtvaardig migratiebeleid. 

De gevolgen van opsluiting zijn voor de gedetineerden onomkeerbaar en leiden in vele gevallen tot 
levenslange trauma’s.  
De informatie die wij verzamelen in onze bezoeken gebruiken wij om de rechten van deze mensen te 
verdedigen door:  
- op vraag van de gedetineerden hun dossier mee op te volgen (sociaal juridisch werk) 
- onrechtvaardige situaties in dialoog met directies en/of Dienst Vreemdelingenzaken aan te pakken 
of aan te klagen (verdedigings- en beleidswerk) 
- specifieke thema’s (preventief) te monitoren (onderzoek en analyse) 
- bepaalde tendensen en dynamieken zichtbaar te maken over de gevolgen van het migratiebeleid 
(onderzoek en analyse), 
- beleidsaanbevelingen te doen (advocacy)   
- sensibiliseringswerk te doen (communicatie) 
 

 

Korte formulering van mogelijke noden en behoeften:   
Vat het project in eigen woorden samen. 

Om onze doelstellingen na te streven wordt ons team van vaste medewerkers ondersteund door een 
sterke poel van vrijwilligers.  
Zij bieden een antwoord op verschillende noden:  
- samen met ons op bezoek gaan in een centrum of  
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- als vriendschappelijk bezoeker aan één persoon in het centrum gelinkt worden om in de 
bezoekersruimte een wekelijks gesprek te houden 
- juridisch ondersteuning bieden aan bezoekers,  
- vertaalwerk doen (wij zijn een tweetalige organisatie in België en onderdeel van een grotere 
internationale koepel JRS International) 
- technische ondersteuning aanbieden in communicatiewerk, IT, boekhouding, secretariaat,… 
- onderzoekswerk ondersteunen door analyses te maken, enquêtes op te zetten en begeleiden,…  
 
JRS-B, als kleine organisatie, heeft nood aan mensen die onze doelstellingen mee helpen 
waarmaken, maar gelooft ook in de wisselwerking met haar vrijwilligers. Het inzicht van vrijwilligers 
in de missie van JRS is uniek en complementair aan die van het team; het uitbreken uit het 
professionele kader en het spontane uitdragen van de boodschap naar familie en vrienden maak van 
vrijwilligers onze beste ambassadeurs; wij verbreden ons draagvlak met elk nieuw contact; frisse 
ideeën in ons kleine organisatie betekenen nieuwe kansen door het bieden van een nieuwe 
invalshoek. Meer specifiek jongeren aantrekken als vrijwilliger bij JRS kadert in één van onze 
prioriteiten om samen met jongeren op weg te gaan en te begeleiden in het uitbouwen van een 
hoopvolle toekomst.  

Wat kunnen wij een vrijwilliger bieden?  

Uitbouw van een gepersonaliseerde omkadering, van een specifieke rol in een (of meer) doelstelling 
van ons actieplan, een effectieve ondersteuning vanuit het team, een vervullende 
samenwerkingsdynamiek. Er is een duidelijke missie, een verantwoordelijke, een erkenning van de 
bijdrage van elkeen. Aandacht voor een gevoel van toebehoren bij de organisatie, van nuttige 
bijdrage en een gevoel van samenhorigheid.  

Domeinen van engagement in het kader van CSL:  

- Beleidswerk / Advocacy:  
Analytische ondersteuning – monitoringwerk analyseren.  
Ondersteuning aan beleidsmedewerkers bij het onderzoeken, ontwerpen  en beheren van 
voorstellen voor alternatieven voor detentie: Onderzoekswerk over detentie en ATDs, monitoring  
EN informatie beheer van de organisatie; Standpunten verzamelen tegen het principe van 
administratieve detentie van vreemdelingen en voor het bevorderen van alternatieven voor 
detentie; onderzoeken welke vragen gesteld worden in het parlement en deze verzamelen; 
onderzoeken van een bepaald element uit de verzamelde gegevens uit onze monitoring; verzamelen 
van publicaties over detentie, ATD's en beschikbaar stellen voor informatieve en onderzoekswerk op 
onze gegevensbank. 

- Communicatie:  
ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een solidariteitsnetwerk: (Communicatie- en 
Sensibiliseringwerk); ondersteuning van onze communicatie verantwoordelijke in het opmaken van 
ons jaarverslag; redactiewerk; vertaalwerk; lay-out; grafisch werk; e.a. ; ondersteunend werk voor 
het versterken van ons netwerk en onze partnerschappen (bv: stakeholder analyse = in kaart 
brengen van huidige netwerk, gesprekken met partners over hun huidige werking en doelstellingen, 
opstellen van een geactualiseerd stakeholder frame.)  
 
 
Opmerking: deze domeinen van engagement zijn haalbaar te realiseren in een tijdsbestek van 40u, 
jongeren die graag meer tijd beschikbaar stellen in een groter engagement moedigen we ten 
stelligste aan dit aan te geven. 
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Biedt uw organisatie vormingen/trainingen aan over de werking en/of doelgroep die interessant zijn 
voor de betrokken student(en)? Zo ja, welke en wanneer? 
- basisvorming over juridische kader van administratieve detentie (voor geïnteresseerden) 
- trimestriële vormingen in begeleidingswerk (actief luisteren, psychologische ondersteuning als 
eerstelijnswerker, …)  
 
 
3. CONTACTGEGEVENS  
 
Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of meer informatie: 
 
Eva Van Moer 
Stafmedewerker Community Service Learning 
Universiteit Antwerpen 
Centrum Pieter Gillis  
Stadscampus - Lokaal S.Hvl.220 
Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen  
eva.vanmoer@uantwerpen.be 
T +32 3 265 47 82 
 
 


