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

 

OCMW: Luik 

CONTACTPERSOON: Ibrahim Aguelmin – ibrahim.aguelmin@cpasdeliege.be 

HOOFDDOEL MODULE:  

De module “sociale activering” van het OCMW van Luik, die deel uitmaakt van het project AMIF 
MOD’ACTIONS, zorgt ervoor dat de “basisvaardigheden” kunnen worden aangepakt via verschillende 
activiteiten en dat de belemmeringen in het dagelijkse leven kunnen worden weggenomen. De 
deelnemers leren om zich voor te stellen en om iemand voor te stellen – , zich in tijd/ruimte te 
kunnen situeren, stappen zetten op het vlak van huisvesting, gezondheid, ... Deze verschillende 
thema’s worden behandeld met het doel ze over te dragen op het dagelijks leven en het leren van de 
Franse taal te versterken. Er wordt spontaan aan taalvaardigheden gewerkt. 
 
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 – in groep 

INHOUD VAN DE MODULE: Beschrijf elk deel/elke activiteit  

Deel 1: Over jezelf spreken, jezelf voorstellen 

 Praten over je identiteit, je afkomst, je familie, je cultuur. 

 Jouw smaken, voorkeuren tonen 

Link naar de beschrijving van de activiteit in de databank: (optioneel) 

Deel 2: Jezelf situeren in de tijd 

 Uitwisselen rond tijdsbegrippen. 

 De subjectieve tijd, gewoonten, herkenningstekens, feesten. 

 Je tijd organiseren. 

Link naar de beschrijving van de activiteit in de databank: (optioneel) 

Deel 3: huisvesting 

 Sensibilisering voor huisvesting. 

 Aandachtspunten. 
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 Jouw ervaringen delen. 

Deel 4: Jezelf situeren in de ruimte 

 Praten over je identiteit, je afkomst, je familie, je cultuur. 

 De verschillende plaatsen, gemeenschappelijke verwijzingen situeren 

 Mobiliteit en verplaatsingen. 

Deel 5: Gezondheid 

 Praten over gezondheid, jouw gevoelens, jouw problemen uitleggen.  

 De gezondheidszorg aankaarten 

 Jouw ervaringen delen. 

Deel 4: Voeding 

 Uitwisselen rond voeding, boodschappen doen, uit gaan eten. 

 Eten om zich te voeden, voor jouw gezondheid, om uit te wisselen.  

 Persoonlijke recepten, je knowhow, je cultuur delen. 

PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE MODULE:  

 Aantal teamleden: 1 opleider 

 Profiel teamleden: Maatschappelijke richting ervaring met interculturaliteit en 

groepsevenementen 

 Duur: 3 maal per week een activiteit van 3 uur - gedurende een jaar (januari tot december)  

 Plaats: Maison d’activation sociale in Luik - aangenaam gebouw met aangepaste lokalen: 

grote lokalen om te werken in groep en kleine lokalen voor individuele gesprekken  

 Materiaal: Verschillende documenten 

KOSTEN:  

 Kosten materiaal en personeel: 1/2 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 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? 
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 Het is belangrijk dat de deelnemers spontaan de gelegenheid krijgen om Frans te oefenen in 

een groep waar zij zich op hun gemak voelen.  

 Binnen de module wordt aandacht besteed aan de invloed van het begrip cultuur op het 

integratieproces van een persoon. Het is belangrijk dat de deelnemers de dominante 

culturele ideeën in de samenleving leren begrijpen en leren hoe hun culturele ideeën 

daarmee in wisselwerking staan. Interculturaliteit is in de hele module aanwezig.  

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

Wat zijn de vereisten waaraan de module moet beantwoorden? 

 Bewustmaking van de tijd die nodig is voor een succesvol sociaal integratieproces: Om 

ontmoediging te voorkomen of om het idee van “tijd verspillen, tijd verspild hebben” te 

versterken, moet de deelnemer zich ervan bewust zijn dat alle leren tijd vergt! 

 Informele tijdsruimten invoeren om het spontane verzoek tot discussie van een of meer 

deelnemers de vrije loop te laten. Deze directe uitwisselingen helpen hen heel vaak om een 

angstwekkende situatie te dedramatiseren en een positieve uitkomst te vinden. Na deze 

ongeplande bijeenkomsten wordt de geboden individuele steun beter begrepen en 

aanvaard.  

 Verschillende thema’s aanhalen die verband houden met het dagelijks leven en de 

dagelijkse beslommeringen, zodat individuele ervaringen/antwoorden voor iedereen 

nuttig zijn (goede adressen, diverse voorschriften, culturele codes, enz.) De gebruikte 

woordenschat sluit aan bij de situaties waarin de doelgroep zich bevindt.  

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. 
 
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. 

SAMENWERKINGEN:  

 De maatschappelijk werkers van het OCMW en de interne diensten. 

 

 


