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CONTACTPERSOON:  Ibrahim Laaroussi – ibrahim.laaroussi@ocmw.gent  

DOELSTELLING ACTIVITEITEN:  

Met deze activiteiten krijgen nieuwe begunstigden bij het OCMW op een laagdrempelige manier 

informatie over de rechten en plichten van de OCMW-cliënten. De activiteiten vinden plaats in het 

kader van de module GO (Gemeenschappelijke Onthaal Anderstaligen) van het OCMW Gent.  

De deelnemers krijgen tijdens deze inleidende sessie de kans om open te spreken over hun eigen 

integratieproces. In deze activiteiten vertrekken de groepswerkers vanuit de eigen ervaringen van de 

deelnemers en koppelen ze die ervaringen aan het rechten- en plichtenverhaal binnen de OCMW-

werking.  

Er zijn steeds sociaal tolken aanwezig per taalgroep om ervoor te zorgen dat de deelnemers zo veel 

mogelijk informatie begrijpen en onthouden.  

DOELGROEP: 

 Leeftijdscategorie: volwassenen – jongeren – ouderen  

 Opleidingsniveau: laaggeschoold – middengeschoold - hooggeschoold 

 Taalniveau: analfabeet – beginner – gevorderd 

 Nationaliteit: EU – niet-EU - andere 

 Gender: vrouw – man – mix 

 Lichamelijke conditie: beperkt – normaal – sterk 

Alle nieuwe steuntrekkers volgen bij OCMW Gent een introductievorming rond hun rechten en 

plichten. Alle anderstalige steuntrekkers, ongeacht hun opleidingsniveau, volgen de module GO om 

dezelfde informatie te krijgen over hun rechten en plichten bij het OCMW.  

SOORT ACTIVITEIT: individueel – groep 

VOORBEELD ACTIVITEITEN:  

Deze activiteiten worden steeds in onderstaande volgorde uitgevoerd. Binnen de informatiesessie 

van GO (Gemeenschappelijk Onthaal Anderstaligen) wordt steeds met een vaste structuur gewerkt.  

Activiteit 1: Het migratieverhaal – verbinding en betrokkenheid stimuleren  

Via een interactieve reflectieoefening die vertrekt vanuit de vraag “Welke moeilijkheden hebben jullie 

ervaren op het moment dat jullie in Gent of België zijn toegekomen?” bespreken de groepswerkers de 

problemen die de nieuwkomers ervaren en maken ze de brug naar de uitleg over de sociale 

zekerheid in België.  

 Deze groepsreflectie zorgt voor verbinding. Iedereen kan open spreken in zijn moedertaal 

over wat hij/zij heeft ervaren.   

 Opzet:  

mailto:ibrahim.laaroussi@ocmw.gent
https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-gent-gemeenschappelijk-onthaal-anderstaligen-go
https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-gent-gemeenschappelijk-onthaal-anderstaligen-go
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☞ de groep wordt opgedeeld in taalgroepen en ze krijgen twee keer 5 min. om te 

brainstormen over een antwoord op de vraag. 

☞ Vervolgens worden in de grote groep de problemen opgesomd en schrijft de 

interculturele bemiddelaar de antwoorden op een bord of flipchart – max. 10 min.  

☞ Daarna mag de groep gedurende 5-10 min zelf oplossingen zoeken en formuleren 

om deze problemen aan te pakken. Deze oplossingen worden ook op het bord of 

flipchart genoteerd.  

☞ De bemiddelaar brengt tot slot alle antwoorden onder per thema/levensdomein (bv. 

onderwijs, wonen, gezondheidszorg, cultuur etc.) en legt uit welke oplossingen in 

België bestaan voor de problemen (bv. opvangnet/sociale zekerheid) 

Activiteit 2: Interactieve uitleg over de sociale zekerheid in België 

Na het groepsgesprek rond de eigen problemen van de deelnemers leggen de groepswerkers uit hoe 

de sociale zekerheid in België werkt.  

Daarna volgt een groepsreflectie over “het geven van steun aan iemand”. De groepswerkers stellen 

vragen aan de groep:  

- Wat gaat de overheid in jouw land van herkomst doen als je ziek bent?  

- Wat gebeurt er als je lang gewerkt hebt in je land van herkomst en daarna stopt met 

werken?  

- Wie helpt je als het slecht gaat?  

Activiteit 3: Ken je stad! – werken met weetjes over Gent 

De groepswerkers stellen vragen over Gent:  

- Hoeveel inwoners zijn er? Hoeveel Belgen? Hoeveel nieuwkomers?  

- Ken je deze logo’s? (vb. logo OCMW, logo stad Gent, logo IN Gent) 

- Wat betekenen deze logo’s? 

- Foto’s tonen van de wijkcentra: Wat is dit gebouw? Ben je er al geweest?  

Via dit interactieve groepsgesprek maken de interculturele bemiddelaar en de wijkwerker de 

overgang naar wat er allemaal te doen is in Gent en welke dienstverleningen er bestaan.  

ALGEMENE WERKWIJZE : 

De werkwijze is zeer interactief en de groepswerkers proberen steeds te vertrekken vanuit de eigen 

ervaringen van de deelnemers. Er zijn steeds sociaal tolken aanwezig per taalgroep om ervoor te 

zorgen dat de deelnemers zo veel mogelijk informatie begrijpen en onthouden.  

De groepswerkers werken steeds in duo en spreken in het Nederlands en de sociaal tolken vertalen – 

iedereen heeft zijn functie:  

1) Wijkwerker: niet per se de wijkwerker van de cliënten, maar kan wel alle vragen rond 

wijkwerk en maatschappelijke assistentie beantwoorden. Ook als er individuele vragen 

oppoppen, kan de wijkwerker zeggen dat hij/zij de vragen na de sessie kan bekijken. 

2) Interculturele bemiddelaar: geeft wat duiding bij vragen rond culturele of historische 

verschillen, brengt verbinding via eigen migratieverhaal 

3) Sociaal tolken: meestal komen dezelfde tolken naar de Go-sessies. Ze mogen niet 

robottolken want het is belangrijk dat de manier van tolken aangepast is aan de context van 
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de OCMW-werking: de informatie moet juist overkomen bij de doelgroep. De sociaal tolken 

moeten zo veel mogelijk in de taal/stijl van de doelgroep spreken zodat ze alles goed 

begrijpen én aanvaarden (juiste toon en woordenschat per doelgroep). Als er geen tolk is 

voor een taal, wordt er in het Engels vertaald (bv. voor  Somalisch, Tibetaans, Urdu, Punjabi). 

Het is voor die talen zeer moeilijk om een tolk te vinden en dus bemoeilijkt dit ook de 

interactie met die taalgroepen.  

OPZET:  

 Aantal begeleiders: 2 Interculturele Bemiddelaars en 2 Maatschappelijk werkers + 1 à 4 

sociaal tolken 

 Locatie: OCMW Gent, gebouw dienst activering en werk (MAACT) 

 Materiaal: pc, beamer, bord of flipcharts 

  


