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Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  
dankzij het AMIF 
Vers une politique de migration plus intégrée,  
grâce au FAMI 

  
 

OCMW: OCMW Charleroi 

CONTACTPERSOON:  Alexandre Van Belle – alexandre.vanbelle@cpascharleroi.be 

DOEL VAN DE ACTIVITEITEN:  

Binnen de module Vrijwilligerswerk  van het OCMW van Charleroi worden de nieuwkomers opnieuw 

“actief” dankzij vrijwilligersactiviteiten in verschillende diensten van het OCMW. Zo kunnen zij een 

beroepsactiviteit ontdekken en hun competenties in de sector testen.   

Tijdens de module nemen de vrijwilligers deel aan groepssessies waar gewerkt wordt rond het begrip 

vrijwilligerswerk, de wettelijke aspecten, zelfrespect en een individueel project. De hieronder 

beschreven activiteiten worden georganiseerd tijdens deze collectieve sessies.  

DE PLAATS VAN DE ACTIVITEIT: Waar situeert de module zich in het geheel van het dagelijks werk 

van het OCMW? Maakt zij deel uit van een module of van een andere activiteitenstructuur?  

De activiteiten worden uitgevoerd binnen de module Vrijwilligerswerk van het project  ACTIV’UP, 

ingevoerd door het OCMW van Charleroi. Dit project werd opgesteld binnen SAM “Service Action 

Migrants” van het OCMW. Dit project werd opgericht binnen de “SAM Service Action Migrants” van 

het OCMW.  

DOELGROEP: * onderlijnen wat van toepassing is 

 Leeftijd: volwassenen - jongeren - ouderen  

 Opleidingsniveau: laaggeschoold – gemiddeld geschoold - hooggeschoold 

 Taalniveau: analfabeet - beginner - gevorderde 

 Nationaliteit: EU - buiten EU - andere 

 Geslacht: vrouw – man – gemengd (mais meer alleenstaande vrouwen) 

 Fysieke conditie: beperkt – normaal – sterk 

SOORT ACTIVITEIT: individueel – in groep 

COMPETENTIES: Welke competenties van de deelnemers worden versterkt?   

 Opnieuw zelfvertrouwen krijgen 

 Opnieuw sociale contacten leggen en uit het isolement komen 

 Zich nuttig maken door een beroepsactiviteit te ontdekken via vrijwilligerswerk  
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Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  
dankzij het AMIF 
Vers une politique de migration plus intégrée,  
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VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN:  

1. Humeur van de dag  

Bij de start van elke groepssessie deelt de opleider een enveloppe uit aan iedere deelnemer met 

daarin emoticons.  Iedereen toont de kleine emoticons () voor zich op een tafel. Een deelnemer kiest 

vervolgens een emoticon en kan, indien hij dat wil, zijn keuze verklaren. De vrijwillige deelnemers 

leggen aan de hand van dit emoticon uit hoe ze zich voelen en wat zij voelen wanneer zij dit 

emoticon zien.  

Deze activiteit:  

     Zorgt voor groepsuitwisseling: de deelnemers delen en ontvangen adviezen die hen helpen 

om hun situatie te relativeren, meer bepaald dankzij het delen van de ervaringen van de 

andere deelnemers.  Dit maakt het mogelijk om oplossingen te vinden ... 

     De deelnemers leren zichzelf toestaan om over zichzelf te praten. Zij begrijpen dat hun 

privéleven hun project kan beïnvloeden en op welk punt het belangrijk is om voor zichzelf te 

zorgen.   

     De belangrijkste boodschap is dat je niet moet doen alsof alles goed gaat in de groep.  De 

personen zijn vriendelijk tegenover elkaar op dit punt.   

     Praten over wat niet gaat, maakt het mogelijk om vriendschapsbanden te creëren en de 

bestaande banden te versterken.   

2. Residentiële stage 

Elk jaar nemen de vrijwilligers deel aan een residentiële stage die wordt georganiseerd door SAM, 

bedoeld voor de groepen Activ’Up en FVT. Zij beheren de logistiek en de keuken en integreren in het 

animatieteam. 

WERKMETHODE: Welke principes moeten worden toegepast? 

 Nabijheid van de vrijwilligers: het is belangrijk om een sterke relatie op te bouwen met de 

vrijwilligers – de personen leren kennen, hun sterktes en zwaktes, aandacht hebben voor hun 

dagelijks leven. Er worden sterke relaties opgebouwd binnen de groep die gekenmerkt worden 

door welwillendheid en solidariteit. 

 Regelmatige ontmoetingen organiseren: het is belangrijk om elkaar regelmatig te ontmoeten 

en dagelijks te evalueren hoe het met de persoon gaat, met zijn familie, hoe de algemene 

situatie evolueert. Via deze regelmaat zorgt ervoor dat er een snel en gepast antwoord kon 

worden gegeven op de ervaren moeilijkheden.  Dit maakt het ook mogelijk om te vermijden 

dat er wordt afgehaakt van het project.  

 Alle actoren betrekken bij het onthaal van de vrijwilligers in de structuren van het OCMW, 

zodat zij een echte meerwaarde bieden via hun bijdragen aan het antwoord dat door de 

diensten aan de burgers wordt gegeven. 

 Goede samenwerkingen met de OCMW-structuren/externe organisaties: positieve eerste 

ervaringen hebben met de vrijwilligers, dankzij een goede opvolging.  Dit hangt natuurlijk af 

van de interne structuur, van de opvolging van de persoon en van de persoon zelf. 
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 Duidelijkheid op het niveau van de communicatie: duidelijk zijn over de gevolgde 

doelstellingen in het kader van het vrijwilligerswerk.  Reden waarom er ontmoetingen zijn 

met de verantwoordelijke van de plaats van het vrijwilligerswerk en de ondertekening van 

een overeenkomst voor vrijwilligerswerk. 

 De betrokkenheid van de actoren bij het project: De vrijwilliger kan geen afnemer van 

beroepsactiviteit zijn of blijven, hij kan zichzelf niet beschouwen als een ondergeschikte 

deelnemer maar als een volwaardig lid van een groep. Succes is gebaseerd op een sterk 

gevoel tot een groep te behoren. 

PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE ACTIVITEITEN:  

 Aantal teamleden: 1 VTE begeleidt 7 à 10 vrijwilligers – om goed te werken is een groep van 

12-14 vrijwilligers ideaal, dit aantal creëert interessantere groepsdynamiek  

 Plaats: rusthuis + ADIS + lokalen bij ‘SAM’ (Service Action Migrants) 

 


