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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 

HOOFDDOEL MODULE:  

De module START van het OCMW van Charleroi, die deel uitmaakt van het project AMIF ACTIV’UP,  

zorgt ervoor dat nieuwkomers duidelijkheid krijgen over een potentieel socioprofessioneel project 

via individuele gesprekken, workshops en sessies over zelfrespect en een opleiding over 

socioprofessionele inschakeling, specifiek voor buitenlanders en/of personen van buitenlandse 

afkomst.  

De module combineert zo een individuele en collectieve aanpak. Tijdens de module worden de 

verschillende problemen die zij kunnen ervaren tijdens hun socioprofessioneel traject aangehaald, 

zoals beperkte overtuigingen, discriminatie, attitudes en de beroepsvereisten in ons Belgisch 

systeem.  

Dankzij deze module START worden de nieuwkomers ertoe aangezet om na te denken over waar ze 

precies staan t.o.v. hun project van professionele inschakeling. De module START beperkt zich tot 

een fase tussen de sociale activering en de professionele inschakeling en zorgt zo voor een zachte 

overgang naar een duidelijk en realistisch socioprofessioneel project.  

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 

 Fysieke conditie: beperkt – normaal – sterk 

De nieuwkomers moeten de Franse taal beheersen (instructies kunnen lezen, nood aan een 

uitgewerkte/theoretische/abstracte woordenschat voor deze module). Daarom aanvaardt de module 

eerder deelnemers die naar school zijn gegaan in het land van herkomst.  

SOORT BEGELEIDING: individueel - groep 

INHOUD VAN DE MODULE: Beschrijf elk deel/elke activiteit  

De module START stelt een goed gevuld uurrooster voor met verschillende workshops (3 tijdsblokken 
per week). De personen moeten aan alle workshops deelnemen.  

 

 

mailto:alexandre.vanbelle@cpascharleroi.be
https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-charleroi-project-activup
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1. Individuele gesprekken 

De module start met individuele gesprekken met de referentiepersoon van de module START. Via 

deze gesprekken kan de referentiepersoon zien of de doelstellingen van de module START 

overeenkomen met de verwachtingen van de nieuwkomers gestuurd door de sociale antennes of 

via het CBO (Collectif Bilan Orientation, dienst van het OCMW van Charleroi die tot doel heeft de 

leefloners te oriënteren naar de arbeidsmarkt, naar een opleiding of naar sociale 

inschakelingsactiviteiten).  

Vervolgens wordt een evaluatie van het niveau van het Frans (lezen en schrijven) georganiseerd met 

de referentiepersoon. Op basis van dit individueel gesprek beslist de referentiepersoon of een 

persoon wordt toegelaten om deel te nemen aan de module.  

De referentiepersoon benadrukt bij de potentiële deelnemers dat deze module een tussentijdse 

module is die ervoor zorgt dat de nieuwkomers een socioprofessioneel project op korte en lange 

termijn verfijnen en bevestigen.  

2. Informatiesessie 

Wanneer de groep is samengesteld, vindt een informatiesessie plaats in de lokalen van SAM (Service 

Action Migrants) of in een burgerruimte van het OCMW van Charleroi.  

Tijdens deze informatiesessie wordt de logistieke organisatie uitgelegd, evenals de regels in verband 

met absenteïsme. De groepsopleider legt eveneens het principe uit van het charter dat de 

gedragsregels binnen de groep overneemt en dat elke deelnemer moet ondertekenen. De opleider 

benadrukt de vertrouwelijkheid van de groep. Wederzijds respect wordt eveneens benadrukt. Dit 

charter werd opgesteld door de referentiepersoon van de module. 

3. Specifieke opleiding over socioprofessionele inschakeling  

De deelnemers volgen eerst een intensief opleidingstraject van 10 volledige dagen gedurende twee 
weken. Deze opleiding wordt gegeven door een externe opleider, de vzw “SAVING LIVES 
EDUCATION” uit Brussel. Momenteel heeft het OCMW van Charleroi een partnerschap ontwikkeld 
voor drie jaar. Dit partnerschap wordt gesubsidieerd door het Fonds voor Participatie en Sociale 
Activering van de POD Maatschappelijke Integratie.  
 
Tijdens deze opleiding leren de deelnemers om de ervaring die zij in hun land van herkomst hebben 

verworven ervaring te combineren met de ervaring die zij eventueel verworven hebben in België. 

De sterktes, zwaktes en grenzen van elke deelnemer worden in groep geanalyseerd. De beperkende 

overtuigingen (bijv. denken dat men als nieuwkomer verplicht is om zijn leven vanaf nul te beginnen) 

en het begrip discriminatie op de arbeidsmarkt worden geanalyseerd via praktische workshops en 

oefeningen.  

Thema's:  

 Ontdekken waartoe iemand in staat is via zijn ervaringen en wat hij beleefd heeft 

 De ervaring van de migrant en zijn aankomst in België 

 Zich vestigen in België 

 Uitleg van de fundamentele mensenrechten (in België) 

 

https://www.mi-is.be/nl/toelage-voor-participatie-en-sociale-activering
https://www.mi-is.be/nl/toelage-voor-participatie-en-sociale-activering
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     Praktische oefening:  

 De deelnemers stellen een portfolio op van hun levenslijn die alle werkzaamheden 

overneemt die zijn uitgevoerd in de groep. 

 Op hun tijdslijn duiden de deelnemers alle stappen aan die zij reeds hebben uitgevoerd 

in hun leven. Vervolgens duiden zij aan waar zij zich momenteel bevinden en zij stellen 

zich aan elkaar voor via hun verleden en de toekomst die zij voor ogen hebben. Via deze 

oefening kunnen de competenties geïdentificeerd worden die zij hebben verworven om 

de, vaak zeer moeilijke, stappen van het leven te doorlopen. Dankzij deze oefening 

worden de deelnemers zich ervan bewust dat het zelfs in het privéleven mogelijk is om 

belangrijke competenties te ontwikkelen, zoals doorzettingsvermogen.  

De referentiepersoon van de groep neemt deel aan alle opleidingsdagen en verzekert de link tussen 

de groep en de opleider van de externe verstrekker. Via deze aanwezigheid kan de referentiepersoon 

de deelnemers ook observeren gedurende tien dagen en ontdekken wat werkt en niet werkt in de 

aanpak van de lesgever.  

Aan het einde van het opleidingstraject wordt aan elke deelnemer een individueel gesprek met de 

referentiepersoon voorgesteld. De referentiepersoon vraagt hoe iedereen zich voelt tegenover de 

opleiding, of er twijfels zijn en hoe zij zich nu positioneren tegenover hun socioprofessioneel project  

4. Collectieve workshops  

Na het intensieve opleidingstraject worden vaste workshops voorgesteld (3 halve dagen per week).  

Workshops over zelfrespect (10 sessies per module) gegeven door een externe dienstverlener “De 
l’Autre côté du miroir”. Een vzw waarmee SAM (Service Action Migrants du CPAS de Charleroi) sinds 
twee jaar samenwerkt en die workshops geeft over het thema zelfrespect. In de module Start zijn 
deze sessies toegespitst op zelfrespect, zelfvertrouwen en communicatie op professioneel niveau. 

Naast deze collectieve workshops worden er eveneens individuele gesprekken georganiseerd 
(minstens een maal per maand). Via deze individuele gesprekken kan de referentiepersoon praten 
over wat er in de workshops is gebeurd en kijken of het socioprofessioneel project nog steeds 
realistisch en uitvoerbaar is. Deze gesprekken zorgen ervoor dat de huidige remmingen zoveel 
mogelijk worden opgeheven.  
 

Voorbeelden van workshops:  

 Informatiesessies over socioprofessionele inschakeling:  

• een arbeidsovereenkomst begrijpen, het wettelijk kader uitleggen (rechten en 

plichten) en de rol van de vakbonden 

• Gelijke kansen en discriminatie op de werkvloer: hoe reageren wanneer je 

slachtoffer bent van discriminatie?  

• Geen CV opstellen en rollenspel voor het sollicitatiegesprek (dit gebeurt in het SPI-

traject) 

• Sessie over huisvesting: een huurcontract begrijpen, uitleg van de hygiënenormen 

• Hoe een verhuis organiseren?  
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 Beheer van stress en tijd:  

• Wanneer moet ik vertrekken om op tijd op het werk aan te komen? (Met praktische 

oefeningen) 

• Hoe de kinderopvang organiseren?  

 Preventie van schuldenlast:  

• Beheer van de uitgaven: van het leefloon overgaan naar een inkomen uit arbeid?  

• Toegang tot leningen, goed of niet goed? 

• Hoe vermijden dat je in financiële moeilijkheden geraakt? 

• Hoe duurzaam consumeren?  

 Administratief beheer:  

• Welke papieren moet je bijhouden (documenten gemeente, werkloosheid, 

ziekenfonds, OCMW, autoverzekering)? 

• Wat is fraude?  

• Hoe je documenten klasseren?  

 Workshop gezondheid en milieu (eerder sociale inschakeling):  

• Een milieumedewerker van het OCMW van Charleroi sensibiliseert de deelnemers 

voor de impact die de mens op het milieu heeft.  

• Begrip geen afval, drinkbaar water (niet het geval in alle landen) en circuit van het 

water 

• Hoe maak je goedkopere producten door natuurlijke producten (zout, citroen, 

neutrale crème) en essentiële oliën te gebruiken?  

Voorbeelden uitstappen:  

 Bezoek aan tweedehandswinkel (in het kader van de workshops gezondheid-milieu):  

• Uitleg van de weg naar de tweedehandswinkel 

• Het aanbod ontdekken: textiel en pc, wasmachine 

• Hoe verantwoordelijk consumeren met een beperkt budget?  

 Uitstappen naar socioculturele ontdekkingen – gemengd met module vrijwilligerswerk en 

sociale inschakeling (bijv. wandeling voor lekkerbekken in Namen) 

 Bezoek van structuren Socioprofessionele integratie (SPI) van de regio:  

• MIREC - Mission Régionale pour l'Insertion et l'Emploi à Charleroi asbl 

• FUNOC - Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi 

• FOREM Charleroi (dienst migranten) – FOREM is de overheidsdienst voor 

tewerkstelling en beroepsopleiding in Wallonië 

• Passage 45 (dienst voor SPI van het OCMW van Charleroi) 

PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE MODULE:  

 Aantal teamleden: 1 VTE (halftijds) voor een groep van idealiter 10 personen 

 Duur: 3 maanden + 1 maand bezoeken van de tewerkstellingsdiensten 

 Frequentie: 3 halve dagen per week + individuele opvolging door dezelfde referentiepersoon  

 Plaats: Espace Citoyen Marchienne-au-Pont 

 Materiaal: lokaal + computer (2 à 3) 
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KOSTEN:  

 Materiaal- en personeelskosten: normaal werkmateriaal (bureau, draagbare computer) + 

specifiek materiaal voor de groepssessies (projector, plastificeermachine, knutselmateriaal) + 

budget voor uitstappen 

 Soort financiering: Eigen middelen – subsidie - beide (Welke financieringsbron? Welke 

voorwaarden werden opgelegd?) 

Voor het project ontvangt het OCMW van Charleroi een subsidie van het Europees Fonds 

voor asiel, migratie en integratie (AMIF) van de Europese Unie. Deze subsidie dekt 75 % van 

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

personeelskosten, aangezien de overige 10 % ten laste genomen worden door het OCMW 

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

OCMW. 

 

De kosten voor uitstappen en het opleidingstraject zelfrespect worden gefinancierd door het 

‘Plan Cohésion Sociale’ van het Waalse Gewest. 

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 

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

INSPIRATIEBRON: terrein – wetenschap – beide 

Op basis van de interne feedback van de diensten ‘orientation et insertion’ heeft het OCMW van 

Charleroi besloten dat bepaalde nieuwkomers moeilijkheden hadden in hun traject 

socioprofessionele integratie (SPI - vooral voor de artikelen 60). Gewoonlijk waren de moeilijkheden 

het gevolg van het feit dat deze personen uiteindelijk niet wisten welk werk zou wilden doen en dit 

had een impact op hun dagelijkse investering in hun SPI- traject.  

Als gevolg van deze vaststellingen heeft het OCMW van Charleroi de module START opgesteld die 

zorgt voor een zachte overgang van sociale activering naar SPI voor de nieuwkomers.  

DE VISIE VAN DE MODULE: Op welke principes is de module gebaseerd? Hoe ziet u de doelgroep of de 

activiteiten? Wat is voor u belangrijk in de uitvoering van de module? 

De module Start helpt bij het verduidelijken/en of opstellen van het socioprofessionele project van 

de persoon. En terwijl deze module de verschillende obstakels probeert weg te nemen die 

verhinderen dat het project werkelijkheid wordt. Daarom moet de aanpak globaal en systemisch zijn. 

De persoon moet acteur en aanvrager zijn. 

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

module? Aan welke vereisten moet de module beantwoorden? 

 De referentiepersoon heeft een rol van coach, hij moet in staat zijn om een individuele en 

collectieve begeleiding te waarborgen. 

 Het is van belang om het verband te leggen met de ervaring van de persoon en zijn 

droom/verlangens. Je moet de persoon in zijn totaliteit bekijken.  

 Je moet vertrekken vanuit concrete zaken of werkelijke situaties  

https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-charleroi-project-activup
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EVALUATIE DEELNEMERS: Hoe evalueer je de voortgang van de deelnemers? 

Tussentijds vindt er een individueel gesprek plaats met elke deelnemer. De referentiepersoon ziet op 

dat ogenblik hoe hun socioprofessioneel project evolueert. Op het einde van de module wordt een 

laatste gesprek georganiseerd en stelt de referentiepersoon een oriëntatie voor aan elke deelnemer 

en aan de ‘Service Collectif Bilan Orientation’.  

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

Tijdens de workshops hebben de deelnemers de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen over de 

aanpak van de module START. Naast dit formulier hebben de deelnemers de mogelijkheid om zeer 

informeel feedback te geven over wat zij beleefd hebben en over hun ervaringen binnen de 

activiteiten van de module START. 

SAMENWERKINGEN:  

 Partner: VZW Saving lives education voor de 10 dagen opleiding bij de start van de module 

 Partner: VZW L’autre côté du miroir – organiseert de workshop “zelfrespect en 

communicatie” - overeenkomst met het OCMW voor 3 jaar 


