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

 

OCMW: Luik 

CONTACTPERSOON: Francine Sadi-Toléqué - francine.sadi-toleque@cpasdeliege.be 

HOOFDDOEL MODULE:  

De module “projectrealisatie” van het OCMW van Luik, die deel uitmaakt van het project AMIF 
MOD’ACTIONS biedt de nodige middelen om een persoonlijk project uit te voeren voor nieuwkomers 
die al goed hebben nagedacht over het socioprofessionele. Zij worden ertoe gebracht hun troeven 
duidelijker te omschrijven, hun verwachtingen op het gebied van werk/opleiding/zin duidelijker te 
omschrijven, de elementen die nog onduidelijk of verkeerd begrepen lijken, in vraag te stellen. Door 
een persoonlijk project te ontwikkelen, werken de deelnemers aan hun sterke en zwakke punten en 
definiëren zij duidelijker hun verwachtingen op het gebied van opleiding of het zoeken naar werk.  
 
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: zwak – normaal – sterk 

SOORT BEGELEIDING: individueel – in groep 

INHOUD VAN DE MODULE: Beschrijf elk deel/elke activiteit  

Activiteiten in groep: 

Deel 1: Jezelf leren kennen en vertrouwen 

• Troeven, remmingen en opnieuw ter discussie brengen. 

• Soorten vaardigheden: handigheid, knowhow, kennis. 

• Eigenwaarde, positieve bevestigingen, welzijn.  

• Vormen van intelligentie. 

• Persoonlijkheidstesten. 

Deel 2: Communiceren 

• Cultuur  

• Luisteren  

• Assertiviteit  

• Verbale en non-verbale communicatie 

• De parasieten van de communicatie 

https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-luik-project-modactions
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Deel 3: Zich informeren (het systeem begrijpen) 

• België onder de loep: (Federaal, regionaal, provinciaal, gemeentelijk) 

• RVA, FOREM, OCMW. 

Deel 4: Jezelf organiseren 

• De agenda 

• Breng structuur aan en gebruik je tijd efficiënt. 

Deel 5: Jezelf oriënteren en inschrijven  

• Knelpuntberoepen, soorten opleidingen 

• Instellingen die verband houden met arbeidsmarkt en opleiding 

• Het telefoongesprek 

• CV en motivatiebrief. 

Individueel  

De deelnemers hebben een individueel gesprek per maand, waarin zij hun project verfijnen. 

PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE MODULE:  

 Aantal teamleden: 1 

 Profiel teamleden: Gespecialiseerde opvoedster  

 Duur: 2 maal per week– gedurende een jaar 

 Plaats: Echelle des Mots in Luik 

 Materiaal: verschillende documenten 

KOSTEN:  

 Kosten materiaal en personeel: 1 VTE 

 Soort financiering: Eigen middelen – subsidies (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 

• Terrein + persoonlijke ervaring 
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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 u bij de uitvoering van de module? 

 Wijziging en aanpassing: de deelnemers zijn voortdurend op zoek. Daarom moeten wij het 

feit dat zij van mening kunnen veranderen, toejuichen en er inspiratie uit putten. 

 Een goede groepsdynamiek behouden is zeer belangrijk. Een goed humeur is onontbeerlijk 

(voor sommige stagiairs dragen de workshops bij tot hun (her)integratie in de maatschappij). 

 Gesprekken en geïndividualiseerde opvolging. 

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

Wat zijn de vereisten waaraan de module moet beantwoorden? 

 Het netwerk (en samenwerkingen) + het onderhouden ervan. 

 Documentatie + opleiding van de animatrice. 

 Vrijwillige en toegewijde vrijwilligers. 

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. 

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. Bij het einde van elke 

workshop is er ook een moment van uitwisseling en van voorstellen. Elk profiel is anders en zo ook 

hun verlangens. Zij krijgen de gelegenheid ideeën voor te stellen voor onderwerpen om aan te 

werken. 

Aan het einde van de module wordt een eindevaluatie georganiseerd om adviezen, opgedane 

ervaring en anekdotes te verzamelen. 

SAMENWERKINGEN:  

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

• De centra voor professionele inschakeling. 

• De opleidingscentra 

• Lokale integratie-initiatieven. 

• Regionale centra voor de integratie van buitenlandse personen of van buitenlandse afkomst.  

• NGO’s - humanitaire acties 

• VZW’s (psychosociaal, ethnopsychiatrie, ...) 

• De diensten voor sociale inschakeling. 

• De diensten voor sociaal tolken. 

 


