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

 

OCMW: Luik 

CONTACTPERSOON: Fréderic Darras – frédéric.darras@cpasdeliege.be 

HOOFDDOEL MODULE:  

De module “creatieve workshop” van het OCMW van Luik, die deel uitmaakt van het project AMIF 
MOD’ACTIONS biedt de deelnemers de mogelijkheid om hun persoonlijk creatief potentieel te 
ontdekken, hun zelfvertrouwen te versterken en hun eigen interesses te ontdekken (of te 
versterken). De module is dan ook bedoeld “om deze knowhow / vaardigheden te ontdekken” om te 
spreken over zelfvertrouwen, zodat iedereen kan beseffen dat hij over het vermogen beschikt om 
zich uit te drukken en een persoonlijk project te verwezenlijken. 
 
DOELGROEP: * onderlijnen wat van toepassing is 

 Leeftijd: volwassenen - jongeren - ouderen  

 Opleidingsniveau: laag geschoold – gemiddeld geschoold - hoog geschoold 

 Taalniveau: analfabeet - beginner - gevorderde 

 Nationaliteit: EU - buiten EU - andere 

 Geslacht: vrouw – man – gemengd 

 Fysieke conditie: zwak – normaal – sterk 

SOORT BEGELEIDING: individueel – in groep 

INHOUD VAN DE MODULE: Beschrijf elk deel/elke activiteit  

Deel 1: De gevoeligheden van iedereen ontdekken 

 Stap 1 Muzikaal luisteren (iedereen deelt zijn mening, emoties, kritiek, mentale beelden) 

 Stap 2 Creatieve collages: iedereen verzamelt beelden die hij mooi vindt (thema, kleuren, 

vormen...) en voegt ze samen tot een uniek en persoonlijk beeld. 

 Stap 3 Het leven van de (onbekende) persoon op een foto bedenken / uitvinden. 

Deel 2: Het zelfvertrouwen versterken. 

 Stap 1 Voor de camera (meningen geven, praten over belangrijke gebeurtenissen)  

 Stap 2 Groepswerk (interactie - het individu in de groep) 

 Stap 3 voor het fototoestel: spelen met emoties, situaties... 

Deel 3: Jezelf leren kennen 

 Stap 1 een zelfportret tekenen (en verhaal van het persoonlijk traject) 

 Stap 2 collectief ritme (luisteren, gevoeligheid en interactie) 

 Stap 3 tekeningen, schilderijen, collages: Jezelf voorstellen door middel van vormen, kleuren, 

houdingen, gebruik makend van jouw smaak, keuzes en gevoeligheid. Zelfspot / Zelfevaluatie 
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PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE MODULE:  

 Aantal teamleden: 1 opleider 

 Profiel teamleden: Artistieke opleiding + kunst kunnen gebruiken om de persoonlijke 

ontplooiing te versterken  

 Duur: 2 maal per week 2 uur - per schooljaar 

 Plaats: Echelle des Mots in Luik 

 Materiaal: kunstmateriaal (knutselen, schilderen, alle materiaal dat geschikt is voor de 

geplande artistieke activiteit)  

KOSTEN:  

 Kosten materiaal en personeel: 0,5 VTE 

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

werden opgelegd?) 

Voor dit project ontvangt het OCMW van Luik 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 Luik.  
 

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 MOD’ACTIONS van het OCMW van Luik. Deze module is 

één van de vijf modules die worden aangeboden door het OCMW in het kader van een subsidiëring 

van de Europese fondsen AMIF (Asiel, Migratie en Integratie). 

INSPIRATIEBRON: terrein – wetenschap – beide 

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

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

 Kunst wordt gebruikt om de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers te versterken. 

 Kunst wordt gebruikt om het ontdekken van talenten te vergemakkelijken. 

 Spontane spreekmomenten worden aangemoedigd.  

BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN: Wat moet aanwezig zijn voor een goede uitvoering van de module? 

Wat zijn de vereisten waaraan de module moet beantwoorden? 

 Gebruiksvriendelijke werkruimte waar in de loop van het jaar creatief werk kan worden 

uitgestald / tentoongesteld (dus op elk moment van het jaar zichtbaar). 

 Twee uur per module om echt te worden ondergedompeld in het creatieve. 

 De regelmatigheid van de stagiaires (de module wordt het ganse jaar ontwikkeld). 

EVALUATIE DEELNEMERS: Hoe evalueer je de voortgang van de deelnemers? 

Tijdens de teamvergaderingen wordt de deelname van elke persoon kort aangehaald om een 

algemeen zicht te hebben op zijn traject. Er worden meerdere keren per jaar evaluatiemomenten 

georganiseerd om een stand van zaken te geven over het afgelegde traject. Een niveautest Frans 

wordt eveneens aangeboden om het bereikte niveau te evalueren. 
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EVALUATIE VAN DE MODULE: Hoe wordt de module geëvalueerd? Geven de deelnemers feedback?  

Tijdens de workshops geven de deelnemers de vaak zeer informele feedback over wat zij beleefd 

hebben en over hun ervaringen binnen de activiteiten van de module. Er wordt een eindevaluatie 

georganiseerd op het einde van de module om adviezen, opgedane ervaring en anekdotes te 

verzamelen. 

Er zal ook een individueel gesprek plaatsvinden tussen de stagiair en de animator om, via 

verschillende vragen hun eigen ervaring te kennen over de modules, hun eventuele gebreken in de 

module. Hierdoor kunnen bepaalde oefeningen worden verbeterd of opgesteld.  

SAMENWERKINGEN: 

• De maatschappelijk werkers van het OCMW en de interne diensten. 

 

 


