
  

 

Verslag uitwisseling OCMW’s – Rapport échange entre CPAS 

AMIF 24 september 2019 – 24 septembre 2019 

MAACT, Maïsstraat 142, 9000 Gent 

 

Aanwezigen:  Lisa Asselman (POD MI-IS), Johan Maekelberg (OCMW Gent), Mieke De Roo 

(OCMW Gent), Ibrahim Laaroussi (OCMW Gent), Bart Hullebusch (OCMW 

Gent), Ibrahim Aguelmin (OCMW Luik), Claudine Gbambili (OCMW Luik), 

Ozlem Baslari (OCMW Charleroi), Alexandre Van Belle (OCMW Charleroi), 

Nauar Elfargani (OCMW Antwerpen), Hajar Hasdo (OCMW Antwerpen), 

Agnès Dubus (OCMW Brussel), Olivier Dupont (OCMW Brussel)  

1. Onthaal en inleiding 

Het team van het AMIF-project van Gent onthaalde de andere OCMW’s in hun lokalen in de Maïsstraat in 

Gent. Iedereen wordt verwelkomd met een kopje koffie of thee.  

2. Interactief: voorstelling van het project en modules   

Planning van de dag:  

10u00 - 10u30 :     Uitleg werking AMIF Gent 

10u30 – 11u00:     Bezoek aan GO – project 

11u00 – 12u00:     Bezoek Ntuurlijk 

12u00 – 13u00:    Warme lunch Balenmagazijn (vzw Ateljee) 

13u00 – 14u00:    Oefening VIA-project 

14u00 – 15u00:    Bespreking/overleg – vragen/uitleg  Lisa 

Het team van OCMW Gent van legt in de voormiddag kort de werking en visie van het project uit (zie 

presentatie). Daarna volgden een bezoek aan het GO-project en Ntuurlijk.  

Bij het GO-project bespraken nieuwkomers die net toegekomen zijn bij het OCMW van Gent de problemen 

die zij ondervinden bij hun integratie. Daarna bedachten zij enkele oplossingen voor de verschillende 

problemen. De groep bestond uit Arabisch en Perzisch sprekende mensen, er was een tolk voor elke 

taalgroep aanwezig.  

Bij NTuurlijk stelden de nieuwkomers zich voor aan de OCMW-medewerkers en daarna stelden de OCMW’s 

zich ook voor aan de nieuwkomers. Vervolgens speelden ze samen een kennismakingsspel. De OCMW’s 

waren onder de indruk van de motivatie en het enthousiasme van de deelnemers.  

Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  

dankzij het AMIF 

Vers une politique de migration plus intégrée,  

grâce au FAMI 



3. Methodieken 

Tijdens de middag krijgen de OCMW’s een middagmaal aangeboden in het sociaal restaurant van het 

OCMW van Gent.  

In de namiddag test het team van het OCMW van Gent methodieken uit met de andere OCMW’s. De 

methodiek uit het atelier VIA wordt uitgetest. Deze oefening wordt gebruikt om al spelenderwijs de 

competenties van de deelnemers in kaart te brengen. De deelnemers worden in twee groepen gesplitst en 

moeten in groep een constructie maken met kartonnen dozen. Ondertussen noteren de groepsbegeleiders 

over welke competenties elke deelnemer beschikt.  

De OCMW’s vonden deze oefening zeer interessant. Het lijkt hen wel een uitdaging om iedereen op 

hetzelfde moment te observeren, maar de oefening lijkt hen zeer nuttig.  

5. Slotbespreking  

 

Korte voorstelling van de nieuwe projecten aan elkaar. De OCMW’s leggen aan elkaar uit welke 

vernieuwingen zij hebben toegevoegd aan hun project voor de nieuwe oproep en hoe hun partnerschap 

vorm heeft gekregen.  

 


