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

  
 

OCMW: OCMW van Charleroi 

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

HOOFDDOEL MODULE:  

Met de module Vrijwilligerswerk behandelt het project AMIF ACTIV’UP de kwetsbaarheid van 

gebruikers tegenover ons maatschappijmodel en/of intrinsieke moeilijkheden die hun 

maatschappelijke integratie verhinderen (cultuur, taal, gezondheid, …). Het antwoord op deze situatie 

is om de deelnemers een project sociale activering voor te stellen dat zich toespitst op twee pijlers: 

collectieve activiteiten en een individueel traject.  

In eerste instantie door hun sociale participatie te verhogen en door hun isolement te doorbreken via 

sociaal nuttige activiteiten. In tweede instantie door de persoon te begeleiden bij het opstellen en 

concretiseren van een geïndividualiseerd project vrijwilligerswerk dat de beroepsinschakeling tot doel 

heeft en/of enkel sociale inschakeling in een interne dienst van het OCMW. Collectieve acties 

vrijwilligerswerk worden ontwikkeld in een rusthuis om activiteiten uit te voeren (workshops, spellen, 

artistieke animatie) en uitwisselingen te doen rond thema’s zoals migratie, kindertijd, “hier en elders”.  

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 

SOORT BEGELEIDING: individueel– groep 

INHOUD VAN DE MODULE: Beschrijf elk deel van de module  

Er zijn vier fases in de module VRIJWILLIGERSWERK van het OCMW van Charleroi:  

1) Observatiefase 

2) Integratiefase 

3) Eindfase 

4) Residentiële stage  
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1. Observatiefase  

De module start met een observatiefase waarin de deelnemer maakt kennis met de groep en ontdekt 

de collectieve activiteiten. Het is de bedoeling dat hij evalueert of hij wenst te integreren in de groep 

en deel wil gaan uitmaken van een activeringsproces via sociaal nuttige activiteiten. De opleiders 

werken dagelijks samen met de groep door begrippen als participatief project, gezamenlijk 

geconstrueerde collectieve activiteiten, sociale participatie door zelfopoffering te activeren. 

Concreet wordt, om de twee weken, een namiddag vrijwilligerswerk georganiseerd in een rusthuis met 

alle vrijwilligers. De week dat er geen activiteiten zijn, wordt een ontmoeting in groep georganiseerd 

om deze namiddag voor te bereiden. Naast deze collectieve momenten wordt een tweede vergadering 

voorgesteld. Deze vergadering wil een plaats voor uitwisseling en reflectie zijn. Tijdens deze 

vergadering wordt gewerkt rond het begrip vrijwilligerswerk en zijn wettelijke aspecten, zelfrespect en 

het individuele project.  

Twee dagen per week ontwikkelen en concretiseren de vrijwilligers eveneens een individueel project 

in de vorm van vrijwilligerswerk bij een dienst van het OCMW. Hier gebeurt een individuele opvolging 

via individuele gesprekken die tot doel hebben de evolutie van de persoon te volgen tijdens zijn stage 

en die het mogelijk maakt om te werken aan de moeilijkheden die de persoon ondervindt.  

Voorbeeld van tijdsgebruik van een vrijwilliger in de module vrijwilligerswerk:  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag Individueel 
project/Vrijwilligerswerk 

 

Individueel 
project/Vrijwilligerswerk 

Individueel 
gesprek 

(optioneel) 

Individueel 
project/Vrijwilligerswerk 

Collectieve 
vergadering 

Namiddag 
Individueel 
project/Vrijwilligerswerk 

 

 

2. Integratiefase 

Vrijwilligerswerk als laboratorium 

In de integratiefase wordt de steun van de vrijwilliger verkregen door zijn collectieve componenten. 

Hij heeft eveneens de mogelijkheid om een individueel project te laten rijpen gedurende een periode 

van een jaar. Tijdens deze periode kunnen de belangrijkste noden en competenties waaraan de 

persoon nooit had gedacht, opduiken. Deze laatste kunnen ervoor zorgen dat de persoon een 

beroepsoriëntatie vindt of een minder klassieke opleiding (bijv. Toegang tot gekwalificeerde 

beroepen). 

Deze module wordt beschouwd als een laboratorium. De vrijwilligers hebben de mogelijkheid om met 

activiteiten te experimenteren in verschillende sectoren: onthaal en hulp aan een kwetsbaar publiek, 

de sector van de kleine kinderen, de sector van de gezondheid en van de rusthuizen, de horeca, de 

beroepen in de sociale economie, ... Hiervoor kunnen zij werken in verschillende diensten van het 

OCMW: sociaal restaurant, administratie en onthaal, rusthuis, diensten voor thuiszorg, ‘Pôle 

d’Economie Solidaire’, burgerruimte die een project ontwikkeld in verband met ouderschap, 

activiteiten met kinderen, ...   
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Door de professionals te observeren, vormen zij zich een beter idee van bepaalde beroepen en 

visualiseren zij makkelijker het soort werk dat zij in de toekomst kunnen doen, evenals hun rol die zij 

kunnen spelen in deze werkteams. Door zichzelf op te offeren tijdens het vrijwilligerswerk 

confronteren zij hun project met de werkelijkheid op het terrein. Zo kan iemand evalueren of een 

beroep of sector overeenkomt met zijn verwachtingen en welke middelen moeten worden gebruikt 

om zich eventueel te kunnen opleiding en een beroep uit te oefenen.  

     Voorbeelden van nieuwe gedachtegangen bij de deelnemers, als gevolg van het 

vrijwilligerswerk:  

 De deelnemers zijn zich ervan bewust dat koken voor een groot aantal personen 

(industriële keuken) niet hetzelfde is als koken voor hun familie.  

 Wanneer de vrijwilligers maaltijden aan huis leveren, zijn zij er zich niet altijd van 

bewust dat dit werk een combinatie is van logistiek werk en een taak van familiale 

hulp.  

 Via het rusthuis kunnen zij zich vragen stellen over hun motivaties en hun 

capaciteiten om te werken in een moeilijke sector die verband houdt met ziekte en 

ouderdom. 

Interculturele en intergenerationele activiteiten  

De activiteiten in rusthuizen werden gestart vanuit een vaststelling die gebaseerd is op de kennis van 

het publiek uit verschillende projecten van het OCMW van Charleroi en van de bewoners van de 

rusthuizen van het OCMW. Ouderen en vreemdelingen die aankloppen bij het OCMW zijn allemaal op 

zoek naar ontplooiing, ervaren talrijke moeilijkheden en leiden omwille van isolement, een gevoel van 

nutteloosheid, afwijzing, miskenning, ... 

We kunnen alleen maar vaststellen dat het project in zijn collectieve bestanddeel succes kent. Een echt 

partnerschap met het rusthuis van Jumet beschikt voortaan over een solide basis. Elke partij is 

overtuigd van de nood om de gemeenschappelijke actie verder te zetten gelet op weldadige invloeden 

die worden vastgesteld bij de OCMW-cliënten en de bewoners van het rusthuis. Zij leren elkaar beter 

kennen en de vooroordelen worden van beide zijden bestreden. 

Tijdens deze ontmoetingsmomenten zijn de uitwisselingen bron van onderwerpen die vervolgens 

worden gebruikt in de collectieve en individuele sessies. Denk hier, bijvoorbeeld, aan de vraag van 

het gezondheidssysteem in België. Concepten als “koude” en “warme” solidariteit worden aan de 

deelnemers uitgelegd. Zij denken eveneens na over het gezondheidssysteem in hun land van herkomst. 

In talrijke landen bestaan de verzekering gezondheidszorg en de mogelijkheid om een leefloon te 

ontvangen niet. 

Tijdens de ontmoetingen kunnen de vrijwilligers vervolgens hun land van herkomst voorstellen (hoe 

zij daar leefden) en de werking van verschillende zaken bespreken, zoals hun gezondheidssysteem. 

Hier komen interessante getuigenissen en debatten tussen de twee groepen uit voort. Zo kan worden 

afgestapt van de karikatuur en de "toeristische" presentatie, een "ansichtkaart" waarin de 

aantrekkelijkste aspecten van de landen worden opgehemeld.  

De vrijwilligers praten over moeilijke onderwerpen, soms zelfs situaties die tijdens de besprekingen ter 

voorbereiding van het bezoek aan het verpleeghuis met elkaar in strijd bleken te zijn. In eerste instantie 
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is voor sommigen een kritische blik hebben op hun land iets als een daad van ontrouw. Als voorbeeld 

kunnen we hier vragen over hygiëne en afvalbeheer door de overheid en veiligheid aanhalen (bijv. rol 

van de politie).  

Tot slot beseffen de bewoners van het rusthuis en de vrijwilligers, dankzij deze interculturele en 

intergenerationele ontmoetingen, dat zij bepaalde levenservaringen delen. Om een lichter voorbeeld 

te nemen, speelden de ouderen met hetzelfde speelgoed en dezelfde spellen als de jongere personen 

van buitenlandse afkomst. De ouderen moesten immers meestal hun speelgoed maken zoals in hun 

land van herkomst (bijv. een fietswiel recupereren, poppen maken met wol).  

Dit vrijwilligerswerk kan eveneens concreet worden via de verdeling van voedselpakketten voor 

OCMW-cliënten. Aangezien de activiteit die werd uitgevoerd in rusthuizen tijdelijk opgeschort was 

tijdens de Covid-19-crisis, is het nodig gebleken om een nieuwe actie te vinden die de vrijwilligers 

mobiliseerde rond een nieuw collectief project. De conjunctuur heeft er dus toe geleid om te starten 

met een verdeling van voedselpakketten binnen de dienst ‘Accueil, Diversité et Intégration sociale’ 

(ADIS1) van het OCMW van Charleroi, in samenwerking met de ‘Pôle d’Economie Solidaire’.   

3. Eindfase 

Op het einde van de module nemen de deelnemers, naast individuele evaluaties, deel aan een 

collectieve evaluatie. Dit is een plaats waar zij hun waardering kunnen uitspreken over het project en 

de sterke en zwakke punten ervan, zodat het systeem kan worden aangepast en beter aan de 

behoeften van de deelnemers kan worden voldaan. De deelnemers zijn vaak zeer dankbaar voor de 

ervaring als vrijwilliger, zij voelen zich gesterkt en zijn meer geneigd om een opleiding en/of 

professionele inschakeling te overwegen, vooral onder het statuut van artikel 60.  

4. Residentiële stage 

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

(Service Action Migrants du CPAS de Charleroi’) bedoeld voor de groepen Activ’Up en FVT (Frans 

Vreemde Taal). Zij beheren de logistiek en de keuken en integreren in het animatieteam. 

PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE MODULE:  

 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  

 Duur: 1 jaar  

 Frequentie:  

     Dinsdagnamiddag: ofwel in rusthuis (2 weken) voor een activiteit vrijwilligerswerk in 

groep, ofwel collectieve vergadering om de activiteit voor te bereiden 

     Vrijdagvoormiddag: werken met de groep rond het begrip vrijwilligerswerk, de 

wettelijke aspecten, zelfrespect en het individueel project  

     Persoonlijk project – 2 dagen van minstens 3 uur: vrijwilligerswerk met terugbetaling 

binnen een dienst van het OCMW  

 
1 ADIS is een cel van de sociale dienst die zich specifiek bezighoudt met het beheren van de dossiers en situaties op het vlak van 

maatschappelijke hulp aan vreemdelingen die illegaal of in precaire en tijdelijke omstandigheden verblijven. Het project zal duurzaam worden 
gemaakt. 
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     Vrij volledig uurrooster met collectief/individueel vrijwilligerswerk + coaching en 

sociale begeleiding voor de sociale en/of persoonlijke problemen die de persoon kan 

hebben  

     1 x / jaar: Vrijwilligerswerk in het kader van een residentiële stage georganiseerd 

door ‘SAM’ met het publiek dat al deze activiteiten bezoekt waaronder de modules 

sociale inschakeling en Start van Activ’Up en de lessen FVT. 

     Er is een instap in september, maar oriëntaties en instap is het ganse jaar mogelijk. 

 Plaats: rusthuis van het OCMW van Charleroi, er worden eveneens lokalen ter beschikking 

gesteld voor de vergaderingen van de groep en van ‘SAM’(Service Action Migrants du CPAS 

de Charleroi). 

KOSTEN:  

 Kosten materiaal en personeel: 1 VTE voor 7 tot 10 vrijwilligers 

 Soort financiering: Eigen middelen – subsidies (welke financieringsbronnen) Welke 

voorwaarden werden opgelegd?) 

     Voor dit project ontvangt het OCMW 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 en de resterende 10 % worden ten laste genomen door het 

OCMW van Charleroi.  

     Elke vrijwilliger ondertekent een GPMI en een overeenkomst vrijwilligerswerk en 

ontvangt een vergoeding van 10 € per prestatiedag (max. 10 Euro per dag bovenop 

het leefloon). Deze vergoeding en een busabonnement worden gefinancierd door de 

subsidie GPMI2.  

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 in de ‘Service Action Migrants du CPAS’.  

INSPIRATIEBRON: terrein – wetenschap – beide 

De nieuwkomers zelf, binnen de andere modules van het project ACTIV'UP, hebben de wens geuit om 

zich nuttig te maken. Het project heeft de vorm aangenomen van vrijwilligerswerk als onderdeel van 

sociale activeringsactiviteiten. Via het vrijwilligerswerk wilden zij iets terugdoen voor de financiële 

steun/leefloon en de sociale begeleiding die zij bij het OCMW ontvingen in een logica van gift en 

tegengift.  

 De ‘Service Action Migrants’ (SAM) van het OCMW van Charleroi heeft de mogelijkheid bestudeerd 

om aan deze nood te beantwoorden in het kader van het sociale activeringsbeleid. Zo is de module 

 
2 Overeenkomstig artikel 16§1 en §2 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie en artikel 22 §11 (q) van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie wordt de terugbetaling in verband met de 
vrijwilligersactiviteit volledig vrijgesteld. 

https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-charleroi-project-activup
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VRIJWILLIGERSWERK kort daarna van start gegaan, als gevolg van een samenwerking met de 

ondersteunende diensten van het OCMW. Een jurist van het OCMW heeft een 

vrijwilligersovereenkomst opgesteld die een juridisch kader biedt waarbinnen de vrijwilliger een 

verzekering en terugbetaling ontvangt. Er werd een beroep gedaan op verschillende departementen 

om vrijwilligers op te nemen in hun diensten. 

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 is eigenlijk een intercultureel en intergenerationeel project dat het mogelijk maakt 

contacten te leggen tussen verschillende soorten OCMW-publiek. Dit project maakt het mogelijk om 

vooroordelen te bestrijden in verband met mensen van buitenlandse afkomst. Vrijwilligerswerk in het 

rusthuis maakt het mogelijk de bewoners dagelijks te laten zien wie de mens achter de vooroordelen 

is, bijvoorbeeld achter de sluier. Als de bewoners van het verpleeghuis de vrijwilligers een gezicht 

geven en hun werk waarderen, zien zij mensen van buitenlandse afkomst als een toegevoegde waarde 

voor de samenleving.  

Deze integratie/erkenning/vertrouwdheid is belangrijk omdat steeds meer verplegend personeel van 

buitenlandse afkomst is. Deze module vrijwilligerswerk helpt om een goed beeld te geven van het 

buitenlandse publiek en om de persoon uit een andere cultuur te demystificeren.  

BELANGRIJKSTE SUCCESFACTOREN: Welke elementen moeten aanwezig zijn voor een goede 

uitvoering van het project? Wat zijn de vereisten waaraan de module moet beantwoorden? 

 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.  

 Een intense opvolging uitvoeren: de sociale en administratieve begeleiding van de 

begunstigden waarborgen, in plaats van hen de ganse voormiddag in de rij te laten staan van 

een dienst, zonder resultaat + belang om de administratieve stappen te beperken – 

“vermijdbare dingen vermijden” 

 Een regelmaat invoeren: 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.  

 De begunstigden betrekken bij het eigen welslagen van de dagelijkse werkzaamheden van de 

OCMW-structuren via intern vrijwilligerswerk binnen het OCMW  

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

ervaringen hebben met de vrijwilligers, dankzij een goede opvolging. Het slagen hangt ook af 

van de interne structuur, van de opvolging van de persoon en van de persoon zelf. 

 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. 
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 De betrokkenheid van alle 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.  

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

Tijdens de collectieve sessies geven de vrijwilligers vaak zeer informeel feedback over hun stage en 

over hun manier van werken in de sector. Zo hebben de opleiders van de groep tijdens een bijeenkomst 

een discussie gehouden en het debat geopend over de arbeidsomstandigheden in een externe 

vereniging. Vrijwilligers konden hun eigen ervaringen met een kritische blik delen.  

De vrijwilligers kunnen zich dus openlijk en zonder voorbehoud uitdrukken binnen de groep. Wanneer 

zij zich gerespecteerd voelen en over hun ervaringen als vrijwilliger kunnen praten, kunnen deze 

groepsmomenten zeer rustgevend zijn, zelfs herstellend, en de groepscohesie bevorderen.  

De vrijwilligers nemen ook deel aan de voorbereiding van de groepssessies (keuze van de thema's). De 

module is ontworpen in samenwerking en co-creatie met de vrijwilligers.  

SAMENWERKINGEN  

Interne partners:  

 Rusthuis van het OCMW – het rusthuis stelt lokalen en stageplaatsen ter beschikking voor de 

vrijwilligers - elke week (zelfs in tijden van COVID-19 was er geen grote breuk in de dynamiek 

met het rusthuis) 

 ADIS en de ‘Pôle d’Economie Solidaire’ 

 ‘Services de l’Action collective et Service d’Aide et de Soins à domicile’ 


