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OCMW: OCMW Charleroi  

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

HOOFDDOEL MODULE:  

De module MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE van het OCMW van Charleroi, maakt deel uit van het 

project AMIF ACTIV’UP,  en zorgt ervoor dat de nieuwkomers op een collectieve manier hun Frans 

oefenen en eveneens hun leerproces versterken via workshops en praktische activiteiten rond 

maatschappelijke integratie. De module combineert zo sociale activering en het aanleren van Frans 

als vreemde taal.  

Tijdens de workshops worden verschillende sociale problemen aangehaald, zoal partnergeweld, 

kinderopvang, discriminatie, gezondheid, de rechten van vreemdelingen of schuldenlast. Collectief 

werken biedt de nieuwkomers in de eerste plaats de gelegenheid om banden te creëren en om 

buiten te komen.  

DOELGROEP: * onderlijnen wat van toepassing is 

 Leeftijd: volwassenen - jongeren - ouderen  

 Opleidingsniveau: laaggeschoold – gemiddeld geschoold - hooggeschoold 

 Taalniveau: ongeletterd - beginner – gevorderd (geen analfabeet – doorverwijzen naar 

cursussen/structuren ALFA) 

 Nationaliteit: EU - buiten EU - andere 

 Geslacht: vrouw – man – gemengd 

 Fysieke conditie: beperkt – normaal – sterk 

SOORT BEGELEIDING: individueel - groep 

INHOUD VAN DE MODULE: Beschrijf elk deel/elke activiteit  

De module Maatschappelijke Integratie stelt een goed gevuld uurrooster voor met verschillende 
workshops (3 tijdsblokken per week). Een minimale aanwezigheid bij twee workshops per week 
wordt geëist, maar de meeste deelnemers nemen deel aan de drie workshops.  

1. Lanceringsfase  

Tijdens de maand september leren de deelnemers elkaar kennen, leren zij een advies geven en 

sympathiseren zij via ‘emergency games’. Tijdens de eerste workshop over schrijven, leren de 

nieuwkomers zich voorstellen. De nadruk wordt onder andere gelegd op de groepssamenhang of nog 

op het opleidingsniveau en het niveau van het Frans. Er worden kleine uitstappen georganiseerd, 

zoals een bezoek aan de verschillende lokalen van het OCMW of een geleid bezoek aan het ‘Bois du 

Cazier’ (vroegere mijn).  

mailto:alexandre.vanbelle@cpascharleroi.be
https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-charleroi-project-activup
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Tijdens de eerste ontmoeting legt de opleider het principe uit van het charter dat de gedragsregels 

binnen de groep overneemt. De opleider merkt echter op dat alles wat in de groep wordt gezegd in 

de groep blijft. Wederzijds respect wordt eveneens benadrukt. Dit charter werd opgesteld door de 

professoren ALFA (Analfabeten) en FVT (Frans als Tweede Taal).  

Via deze lanceringsfase kunnen de opleiders de groep samenstellen in alle vertrouwen en vervolgens 

te starten met concrete workshops. De deelnemers hebben tijd nodig om hun plaats in de groep te 

vinden, hun ritme te vinden, om het gewoon te worden om vroeg op te staan, om een uurrooster na 

te leven en op te volgen en om te wennen aan de werking van de module. Indien nodig werkt de 

opleider, samen met de deelnemers, rond de weg naar de opleidingsplaats.  

2. Tussentijdse fase  

Tijdens de tussentijdse fase (vanaf oktober) worden vaste workshops voorgesteld. Dit is een 
voorbeeld van een volledig uurrooster  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag     
Workshop 
ontdekking 

Namiddag  
Workshop 
restyling 

 
Workshop sport 

 

 
Workshops van dinsdagnamiddag 
 
Voor de workshops van dinsdagnamiddag geven de opleiders les over een specifiek thema met een 

externe opleider. Momenteel heeft het OCMW van Charleroi een partnerschap voor drie jaar 

ontwikkeld met de VZW ‘De l’autre coté du miroir’. Dit partnerschap wordt gesubsidieerd door het 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering van de POD Maatschappelijke Integratie.  

 
Deze VZW zorgt voor een workshop “restyling” waar de nieuwkomers interactief werken over hun 

zelfrespect en hun voorkomen. Via deze workshop, die twaalf sessies bevat, denken de deelnemers 

na over wat zij voelen, over wat zij wensen en over waartoe zij in staat zijn. Zij worden zich bewust 

van hun sterke en zwakke punten en werken aan hun zelfvertrouwen. Zij drukken een persoonlijk 

project of een droom uit. Zij leren eveneens omgaan met situaties van angst en stress.  

 
Workshops van donderdagnamiddag 
 
De opleiders stellen elke donderdagnamiddag een workshop sport voor die ervoor zorgt dat de 

deelnemers werken aan hun conditie en welzijn. Deze workshop wordt georganiseerd in een 

hogeschool (Condorcet) waar de nieuwkomers worden opgevangen en begeleid door studenten van 

de richtingen lichamelijke opvoeding en kinesitherapie. Het OCMW heeft een overeenkomst met 

deze hogeschool die zich in het centrum van Charleroi bevindt. De medewerkers hebben de 

mogelijkheid om te fietsen, krachttraining of stretchoefeningen te doen.  

 
 
 
 
 

https://www.mi-is.be/nl/toelage-voor-participatie-en-sociale-activering
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Workshops van vrijdagvoormiddag 
 
Elke vrijdagvoormiddag wordt een ontdekkingsworkshop georganiseerd die het de doelgroep 

mogelijk maakt om een techniek of informatie over een specifiek thema te ontdekken, in de vorm 

van spellen of workshops (bijv. workshop welzijn - gezondheid - hygiëne – burgerschap). Relevante 

en interessante uitstappen in verband met deze thema’s worden eveneens voorgesteld in het kader 

van deze workshop.  

3. Eindfase  

Aan het einde van de module (buiten de Covidperiode) vindt de diploma-uitreiking plaats. De 

verantwoordelijke van het opleidersteam geeft een korte speech en overhandigt de diploma’s aan de 

deelnemers voor hun deelname. Het is belangrijk om dit sociale activeringstraject af te sluiten met 

een feestelijk moment en een erkenning te hebben tegenover de nieuwkomers, aangezien deze 

diploma-uitreiking het einde van een passage/van een cyclus symboliseert. Vervolgens zal iedereen 

samenkomen voor een kleine barbecue.  

4. Individuele opvolging 

Tijdens de volledige module heeft elke deelnemer de mogelijkheid om de referentiepersoon / 

groepsopleider te zien (zie nr. 3 in onderstaand schema) voor een individueel gesprek. Deze 

gesprekken worden samengevat in informele informatiemomenten. De referentiepersoon/opleider 

heeft zo de mogelijkheid om de evolutie van de persoon van dichtbij te volgen en vervolgens zijn 

opmerkingen mee te delen aan de sociale antenne die verantwoordelijk is voor de algemene 

opvolging van de persoon (nr. 1 in het schema).  

 
 

 

Begunstigde OCMW

(3) Opleider module SOCIALE 
INSCHAKELING opleider binnen het 

project ACTIV'UP

(1) Maatschappelijk werker 
algemene opvolging sociale 

antennes
(2) Maatschappelijk werker GPMI

Opleider en medewerker GPMI 
binnen het project ACTIV'UP
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PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE MODULE:  

 Aantal leden van het team: 1 VTE 

 Duur: 3 halve dagen per week met voortdurende instapmogelijkheid (er zijn nieuwe 

inschrijvingen gedurende het ganse jaar), dit wordt op losse schroeven gezet met de 

gezondheidscrisis - programmatie september - juni  

 Plaats: Espace service citoyens 

KOSTEN:  

 Kosten materiaalkosten: normaal werkmateriaal (bureau, laptop) + specifiek materiaal voor 

de groepssessies (projector, plastificeermachine, knutselmateriaal) + budget voor de 

uitstappen 

 Soort financiering: Eigen middelen – subsidie (Welke financieringsbron)? Welke voorwaarden 

werden opgelegd?) 

Voor dit project ontvangt het OCMW van Charleroi een subsidie van het Europees asiel-, 

migratie- en integratiefonds (AMIF) van de Europese Unie. Deze subsidie dekt 75 % van de 

personeelskosten. Bovendien subsidieert de POD Maatschappelijke Integratie 15 % van de 

personeelskosten en de resterende 10 % worden ten laste genomen door het OCMW van 

Charleroi. De kosten voor het werkmateriaal worden volledig ten laste genomen door het 

OCMW. 

 

De kosten voor uitstappen worden gefinancierd door het ‘Plan Cohésion Sociale’ van het 

Waalse Gewest. Bepaalde collectieve activiteiten, zoals de workshop ‘restyling’ worden 

gefinancierd door de subsidie voor Participatie en Sociale Activering (PSA) van de POD 

Maatschappelijke Integratie.  

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

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

De module maakt deel uit van het project ACTIV’UP van het OCMW van Charleroi. Dit project werd 

opgesteld bij SAM ‘Service Action Migrants’ van het OCMW.  

INSPIRATIEBRON: terrein – wetenschap – beide 

De module Maatschappelijke Integratie is een vervolg van de modules sociale activering die werden 

voorgesteld onder de projecten gefinancierd door het Europees Integratiefonds (EIF). Binnen deze 

historische modules werden workshops rond verschillende onderwerpen (burgerschap, FVT, 

informatica, eerste hulp, enz.) georganiseerd.  

Onder het Europees Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) werden deze modules behouden en 

aangepast. Bepaalde activiteiten onder het EIF werden hergebruikt, andere worden niet meer 

georganiseerd in het huidige project ACTIV’UP, zoals de activiteiten FVT (Frans Tweede Taal) die geen 

bestaansreden meer hadden, omdat vanaf nu rond Frans gewerkt wordt via zeer praktische 

oefeningen (geen “klassieke” manier meer om Frans te leren) in de module Maatschappelijke 

Integratie. Het OCMW is van mening dat sociale activering een stap kan zijn die voorafgaat aan het 

klassieke aanleren van een vreemde taal door nieuwkomers een eerste gelegenheid te geven om 

Frans te oefenen in groep en tegelijk hun sociale isolement te doorbreken. 

 

https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-charleroi-project-activup
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DE VISIE VAN DE MODULE: Op welke principes is de module gebaseerd? Hoe ziet u de doelgroep of de 

activiteiten? Wat is belangrijk voor jullie bij de uitvoering van de module? 

 Via sociale activering tracht het OCMW van Charleroi eerst en vooral het welzijn te 

verbeteren van de nieuwkomers via sociale activiteiten (waarvan zij niet altijd het nut inzien) 

en te zorgen voor een breuk in een manier van leven die niet bevredigend is.  

 De opleiders van de module Maatschappelijke Integratie zijn er zich van bewust dat zij veel 

moed vragen vanwege de deelnemers om over zichzelf te praten, om deel te nemen aan 

activiteiten met anderen en om hun plaats in de groep in te nemen.  

 De module is een plaats voor socialisering, een plaats waarde deelnemers de mogelijkheid 

hebben om zich te verzoenen met een nieuw sociaal netwerk. Het is de eerste plaats waar 

men de “blessures” van het leven weer in orde gaat brengen.  

BELANGRIJKSTEE SUCCESFACTOREN: Wat moet aanwezig zijn voor een goede uitvoering van de 

module? Wat zijn de vereisten waaraan de module moet beantwoorden? 

 Een goed contact met de opleider van de module is zeer belangrijk. Het is de taak van de 

opleider om te zorgen voor een harmonie in de groep. 

 De socioculturele aanpak wordt sterk ontwikkeld, de module is een voorwendsel. De 

activiteiten stellen de deelnemers vooral in staat om een halve dag te ontsnappen en nieuwe 

dingen te ontdekken. Via deze module trachten de opleiders cultuur algemeen toegankelijk 

te maken (wereld van de bioscoop, theater, bibliotheek, enz.).  

 De benadering is ook gericht op de praktijk. We moeten vermijden dat de activiteiten te 

theoretisch worden. De nieuwkomers moeten “in actie” komen.  

 Je moet er veel tijd en energie insteken.  

EVALUATIE VAN DE DEELNEMERS: Hoe wordt de vooruitgang van de deelnemers geëvalueerd? 

De evaluatie van de nieuwkomers in de module gebeurt om de drie maanden, via individuele 

gesprekken.   

EVALUATIE VAN DE MODULE: Hoe wordt de module geëvalueerd? Geven de deelnemers feedback?  

Tijdens de workshops geven de deelnemers vaak op een informele manier feedback over wat zij 

beleefd en ervaren hebben tijdens de activiteiten van de module Maatschappelijke Integratie.  

SAMENWERKINGEN:  

 Partner 1: ASBL L’autre côté du miroir – organiseert de workshop “restyling” - overeenkomst 

met het OCMW voor 3 jaar 

 Partner 2: ‘Haute Ecole Provinciale de Hainaut’, Condorcet – organiseert de module sport – 

overeenkomst met het OCMW 

 Partner 3: ‘Centre culturel de Charleroi’ – organiseert de socioculturele activiteiten – 

meerdere keren per jaar 

 

  


