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

 

OCMW: Luik 

CONTACTPERSOON: Claudine Gbambili - claudine.gbambili@cpasdeliege.be  

HOOFDDOEL VAN HET INDIVIDUELE WERK:  

De individuele begeleiding van het OCMW van Luik, die deel uitmaakt van het project AMIF 
MOD’ACTIONS zorgt ervoor dat het team van het OCMW van Luik inlichtingen kan inwinnen over het 
traject, de doelstellingen en de motivatie van de deelnemers aan het project. Via deze gesprekken 
wordt gewerkt aan de realiteit van de nieuwkomer en die van de maatschappij. In samenwerking met 
de maatschappelijk werkers en de opleiders op het terrein worden de nood, gebreken en behoeftes 
van de deelnemers geobserveerd. Via deze observatie kan het patroon van de hinderpalen, van de 
tegenkantingen worden opgesteld en kunnen de verschillende middelen worden bepaald om ze te 
begrijpen en op te lossen.  
 
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/elke activiteit  

Deel 1: Het levenstraject van de persoon schetsen om: 

 hun beweegredenen en hun doelstellingen op korte en middellange termijn vast te stellen; 

 hun behoeften en verwachtingen te ontdekken en mogelijke oplossingen voor te stellen; 

 de belemmeringen en persoonlijke problemen in verband met het dagelijkse leven en het 

isolement te identificeren: familie, financiën, school, administratie, huisvesting, enz. 

Deel 2: de rechten, plichten en verplichtingen uitleggen:  

 Premies ontvangen 
 Facturen betalen 
 Uitnodigingen beantwoorden 

 
Deel 3: Functionele oplossingen voorstellen met de bevoegde diensten: 

 Via de interne diensten van het OCMW van Luik: sociale antennes, Relais santé, cel “Éco-
logement”, dienst Energie, ... 
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 of via externe diensten: buurtdiensten, diensten voor begeleiding / inschakeling, 
associatieve netwerken van buurten, ...  
 

PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE MODULE:  

 Aantal teamleden: 1 VTE 

 Profiel teamleden: maatschappelijk werkster 

 Duur: Gesprekken bij de start en bij het einde van het sociale activeringstraject, extra 

gesprekken op aanvraag 

 Plaats: Echelle des Mots in Luik  

KOSTEN:  

 Kosten materiaal en personeel: 1 VTE 

 Soort financiering: Eigen middelen – subsidie – beide (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 TUSSENKOMST: Waar situeert de tussenkomst zich in het geheel van het 

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

Deze werkas maakt deel uit van het project MOD’ACTIONS van het OCMW van Luik. Deze is aanwezig 

tijdens het traject en wordt tegelijk uitgevoerd met de vier 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? 

 Het is belangrijk om pistes te blijven voorstellen aan de deelnemers gedurende hun traject 

om gestarte dynamiek voort te zetten en kansen te creëren. 

 Tijdens de gesprekken wordt duidelijk uitgelegd wat de volgorde van de prioriteiten is, wat 

de eisen van de plichten en verplichtingen zijn en hoe de culturele codes functioneren.  

 Via de individuele begeleiding worden de deelnemers begeleid in hun proces van 

rouwverwerking om de zekerheden en plannen die zij bij hun vertrek uit hun land van 

herkomst hadden bedacht. De deelnemers moeten worden geholpen om naar de toekomst 

te kijken.  

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

Wat zijn de vereisten waaraan de module moet beantwoorden? 

 Een band scheppen en actief luisteren naar de deelnemers is van essentieel belang.  

 De deelnemers moeten de tijd krijgen om te luisteren en om iedereen de kans te geven zich 

in zijn eigen tempo te ontwikkelen. 

 Indien nodig begeleidt een tolk de deelnemers bij het opstellen van de balans van het 

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

De deelnemers worden uitgenodigd voor gesprekken om de geboekte vooruitgang te evalueren, 

maar ook om de verschillende moeilijkheden die zij tijdens de cursus ondervonden op te lossen. De 

evaluaties van de modules door de animatoren zullen worden toegevoegd aan de uitgevoerde 

balansen.  

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

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

hebben en over hun ervaringen binnen de begeleiding. Aan het einde van deze gesprekken wordt 

systematisch een moment van feedback gegeven om na te gaan of de persoon een antwoord op 

zijn/haar vragen heeft gekregen en om andere opmerkingen te formuleren die misschien niet zijn 

geuit. 

SAMENWERKINGEN:  

 Partner 1: De sociale antennes 

 Partner 2: De operatorplatformen van FLE of Alpha die de verschillende actoren van 

cursussen Frans verenigen (1X/2-3 maand) 

 Partner 3: De operatorplatformen van SPI die de verschillende actoren op het vlak van 

socioprofessionele inschakeling (1X/2-3 maand) 

 


