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

 

OCMW: Antwerpen 

CONTACTPERSOON: Nauar Elfargani – nauar.elfargani@antwerpen.be 

DOELSTELLING MODULE:  

Binnen het AMIE-project van het OCMW Antwerpen wordt een intensieve individuele begeleiding 

aangeboden aan de OCMW-cliënten. De cliënt wordt meer zelfredzaam via een individuele 

ondersteuning met tolk in de eigen moedertaal in samenwerking met het team rond de klant 

(maatschappelijk werker en anderen).  

De individuele gesprekken gaan door op verschillende locaties. Ze kunnen plaatsvinden in de 

spreekkamer bij het OCMW, tijdens huisbezoeken of op andere externe locaties. Hierbij wordt steeds 

rekening gehouden met de noden van de deelnemers. Tijdens de gesprekken peilen wij naar de 

individuele noden en wensen van de deelnemer, bespreken we de randvoorwaarden voor activering 

en stellen wij samen een toekomstplan op met verschillende deelstappen.  

DOELGROEP: 

 Leeftijdscategorie: volwassenen – jongeren – ouderen  

 Opleidingsniveau: laaggeschoold – middengeschoold - hooggeschoold 

 Taalniveau: analfabeet – beginner (1.2 Nederlands meestal, maar geen vereiste) – gevorderd 

 Nationaliteit: EU – niet-EU - andere 

 Gender: vrouw – man – mix 

 Lichamelijke conditie: beperkt – normaal – groot  

SOORT ACTIVITEIT: individueel – groep 

COMPETENTIES: Welke competenties van de deelnemers worden versterkt?  

 Zelfredzaamheid verhogen  

 Activering (professioneel of sociaal)  

 Welzijn verhogen (in geval van trauma, depressie, verslaving, eenzaamheid…) 

INHOUD MODULE: 

De individuele begeleiding kan gelijktijdig verlopen met de collectieve begeleiding, maar sommige 

cliënten kiezen ervoor om enkel individueel opgevolgd te worden.  

Fase 1: Aanmelding 

De aanmelding van de cliënt gebeurt door zijn/haar maatschappelijk werker telefonisch of per mail. 

De projectmedewerker van het AMIE-project krijgt dan toegang tot het dossier van de cliënt en kijkt 

na of de klant voldoet aan de voorwaarden (meerderjarig en derdelander met juiste statuut).  

Daarna volgt een eerste afspraak met de klant, al dan niet in het bijzijn van de maatschappelijk 

werker. Dit is  een intakegesprek (met een formulier) waarbij de cliënt kennis neemt van ons 

mailto:nauar.elfargani@antwerpen.be
https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-antwerpen-project-amie
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/schema-nederlands-leren
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/intakefiche_ocmw_antwerpen_-_amie_project.pdf
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individueel aanbod en eventuele deelname aan onze groepswerking wordt besproken. Ook worden 

er contactgegevens uitgewisseld.  

Sinds het najaar van 2019 zijn er minder aanmeldingen. De projectmedewerkers gaan daarom meer 

cliënten actief gaan rekruteren en nemen contact op met de verschillende maatschappelijk werkers 

of ze gaan langs bij de sociale centra om het AMIE-project voor te stellen.  

Fase 2: Start individuele begeleiding 

1) Stap 1 - Vertrouwen winnen van de cliënt:  

In het begin zal de projectmedewerker van AMIE veel administratieve taken van de cliënt zelf 

regelen en contacten met externe organisaties in het Nederlands zelf leggen om het 

vertrouwen te winnen van de cliënt. De medewerkers vertrekken vanuit het standpunt dat 

als de cliënt iets vraagt, ze hem/haar zo goed mogelijk helpen zodat hij/zij de 

projectmedewerker vertrouwt. In het begin houden ze bij wijze van spreken het handje vast 

van de cliënten, maar later in het traject wordt de cliënt gecoacht om het zelf te doen. Als er 

juridische problemen zijn, wordt vanaf het begin van de individuele begeleiding een pro-

Deoadvocaat ingeschakeld.  

2) Stap 2 – Het sociaal isolement doorbreken:  

In een tweede fase wordt er gewerkt aan werkattitudes, sociale activering en vrije 

tijdsbesteding (eventueel via de collectieve sessie van het AMIE-project) bij de cliënten die 

sociaal geïsoleerd zijn. Personen die niet sociaal geïsoleerd zijn, werken meteen aan de 

vooropgestelde doelen uit het intakegesprek.  

3) Stap 3 - Zelf laten zoeken en zelfredzamer maken:  

Als de cliënt meer zelfvertrouwen heeft, wordt hij/zij aangemaand om het heft in eigen 

handen te nemen. Via reflecties tijdens de individuele gesprekken gaat de cliënt ontdekken 

wat hij/zij allemaal zelf kan doen. De AMIE-medewerkers stellen vragen als “Wat heb je 

nodig?”, “Hoe pak je dat aan?”, “Is de brief voor jou? Wat moet je ermee doen?”. De cliënten 

leren bijvoorbeeld hoe ze zelf de belangrijkste informatie uit een brief kunnen halen.  

4) Stap 4 - evaluatie:  

Net voor het einde van het traject van zes maanden, onderzoekt de AMIE-medewerker 

samen met de cliënt of de doelen uit het intakegesprek behaald zijn. Indien er geen nieuwe 

hulpvragen zijn, wordt het traject beëindigd.  

Elke cliënt weet op het einde van de individuele begeleiding waar hij/zij naartoe moet als hij/zij een 

specifiek probleem heeft. Ze kennen de verschillende hulpdiensten en weten wat te doen per 

situatie. Ook kunnen ze gemakkelijker de belangrijkste informatie uit facturen, brieven, brochures 

halen en ze kunnen daarmee aan de slag.  

Huisvesting blijft natuurlijk de basis. Een goede huisvesting zorgt ervoor dat vooruitgang in andere 

levensdomeinen mogelijk is.  

OPZET MODULE: 

 Aantal begeleiders: 3 VTE 

 Duurtijd: traject zes maanden 

 Frequentie: hangt af van de cliënt - 1 keer om de twee weken + frequent contact via 

WhatsApp – 1 keer om de drie weken als er minder problemen zijn 

 Locatie: in de bureaus, maar ook apart lokaaltje voor gevoelige onderwerpen (bij agressieve 

klanten zaaltje met alarm in geval van gevaar (wel nog nooit voorgehad)) 

https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-antwerpen-begeleiding-groep
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KOSTEN:  

 Kostprijs materiaal: / 

 Soort financiering: eigen middelen – subsidie – beide (Welke bron en welke voorwaarden 

werden opgelegd?) 

Voor dit project krijgen wij een subsidie vanuit het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en 

Integratie van de Europese Unie. Deze subsidie dekt 75% van de personeelskosten. De POD 

Maatschappelijk Integratie subsidieert daarbovenop 15% van de personeelskosten, de 

overige 10% personeelskosten worden betaald door het OCMW Antwerpen.  

SITUERING MODULE: Van welk groter geheel maakt de module deel uit? Waar is het een onderdeel 

van? (bv. onderdeel van een project of dienst) 

Deze individuele begeleiding maakt deel uit van het AMIE-project van het OCMW Antwerpen.  

OORSPRONG INSPIRATIE:  terrein – wetenschap:  

In 2014 kreeg de dienst interculturele bemiddeling van het OCMW van Antwerpen de opdracht om te 

onderzoeken wat de noden zijn van de nieuwkomers bij het OCMW. Uit dat onderzoek bleek dat 

vluchtelingen nood hebben aan nauwere contacten met de hulpverleners en baat zouden hebben bij 

een intensievere individuele begeleiding.  

Er werd ook vastgesteld dat de maatschappelijk werkers zo’n grote werklast (vooral veel 

administratie) hebben en dus niet kunnen voorzien in de intensieve begeleiding die vluchtelingen 

aangemeld bij het OCMW nodig hebben. Daarom werd in 2015 binnen het AMIE-project tijd voorzien 

voor deze specifieke individuele begeleidingen.  

VISIE ACHTER MODULE: Op welke uitgangspunten is de activiteit gebaseerd? Hoe kijk je naar de 

doelgroep of de module? Wat is er belangrijk voor jou bij de uitvoering van de module?  

De visie achter de individuele begeleidingen binnen het AMIE-project vertrekt vanuit het idee dat 

iedereen zelfredzaam kan worden. Hulpverleners zijn zeer betrokken mensen en willen in eerste 

instantie helpen, maar je mag als hulpverlener niet alles overnemen. Soms moet de hulpverlener 

zichzelf hierin wat tegenhouden (redderscomplex), want op lange termijn heeft de cliënt er meer 

baat bij als hij/zij het heft in eigen handen kan nemen. De hulpverlener zal er immers niet voor altijd 

zijn.  

In de individuele begeleiding coachen de projectmedewerkers van het AMIE de cliënten opdat ze 

zelfstandig worden en nieuwe dingen leren. In het begin is veel ondersteuning vanuit de hulpverlener 

zelf nodig, maar daarna moet die hulp stilletjes aan in het volste vertrouwen afgebouwd worden. De 

hulpverlener is een partner in het proces naar meer zelfstandigheid. Eerst doet de hulpverlener veel 

zelf, daarna veel samen met de cliënt en uiteindelijk doet de cliënt het zelf.  

KRITISCHE SUCCESFACTOREN: Wat moet er zeker aanwezig zijn voor een goede uitvoering? Aan 

welke eisen moet de activiteit zeker voldoen? 

 Begeleid niet meer dan 25 personen: per persoon heb je voldoende tijd nodig – een 

verdeling van de intensieve dossiers onder de begeleiders is belangrijk! 

 Stem af met de MW’er: niet iedereen moet hetzelfde doen, heb een goede kennis van het 

levensverhaal van de persoon  

 Werk transparant naar de cliënt toe: zeg hem/haar dat je contact hebt met de MW’er – zorg 

dat er geen verrassingen voor de cliënt achteraf zijn, zo behoud je het vertrouwen  

https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-antwerpen-project-amie
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 Communiceer op een laagdrempelige manier, creëer betrokkenheid. Soms is dat verwarrend 

voor de cliënten, ze vragen zich af of ze nu vrienden zijn met de begeleider. Spreek de cliënt 

hierop aan: “ik ben hier als hulpverlener en na zes maanden moet je alleen verder” (duidelijk 

zijn vanuit welke rol je helpt) 

 Zet in op een sterk team, bespreek de dossiers met je collega’s – je hoort veel moeilijke 

vluchtverhalen van cliënten, verschrikkelijke dingen, mensen/gezinnen die uit huis worden 

gezet – dit moet je kunnen delen, collega’s kunnen tips geven en je opvangen  

 Ken elkaars cliënten ook: de cliënten van de individuele begeleider zitten in groepssessies 

van de andere begeleider. Op die manier ken je elkaars dossiers al en kan je inspringen 

indien nodig.  

EVALUATIE MODULE: Hoe wordt de activiteit zelf geëvalueerd? Geven de deelnemers feedback?  

Wanneer de projectmedewerker de klanten beter kent en er voldoende vertrouwen is, kan er een 

groepssessie georganiseerd worden om de klanten te bevragen over hun tevredenheid over: het 

aanbod van het OCMW in het algemeen, maar ook over het aanbod en de werking van het AMIE-

project. Uit ervaring weten we dat vragenlijsten en formele interviews geen succes hebben. Het 

werkt beter als er een groepsgesprek wordt gevoerd op een spontane manier. Klanten mogen niet 

het gevoel hebben dat ze worden ondervraagd.  

SAMENWERKINGEN:  

 Partner 1: Solentra vzw – psychosociale/therapeutische begeleiding – constante 

doorverwijzing  

 Partner 2: HumanLink vzw – groepstherapie, beetje zoals MindSpring – wordt opgestart  
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