
FoRM’ACTEURS 

Maison pour Associations

Route de Mons, 80

B-6030 Marchienne-au-Pont

Tel.: 00 32 71 53 91 53 

E-mail: info@mpa80.be

Partner | Maison des associations de Tourcoing (F).

Totaal budget | € 560.000,00 waarvan € 166.000,00 EFRO 

Doelstelling
Dit project is gebaseerd op een vaststelling die voor het hele grens-

overschrijdende gebied geldt: te veel verenigingen houden op te  

bestaan wanneer hun beheerder of oprichter vertrekt. Om dat euvel 

te verhelpen, dient men de vrijwilligers en de eventuele werknemers 

van die verenigingen te motiveren door ze te professionaliseren. In dat 

licht biedt het project de vrijwilligers en de werknemers van het vere-

nigingsleven een opleiding in de volgende domeinen: boekhouding, 

management, communicatie, het leiden van vergaderingen, intermen-

selijke relaties, informatietechnologieën, interculturaliteit, enz. 

Dit project maakt eveneens deel uit van het thema ‘Integratie van 
de arbeidsmarkt en opleiding’.

Acties voor sociale 
begeleiding inzake 
huisvesting

Partners | PPACT de Lille – Antenne Est (F), Solidarités Nouvelles (W) 

en Relogeas (W).

Totaal budget | € 167.960,00 waarvan € 83.980,00 EFRO

Doelstelling
In Frankrijk en België is de sociale begeleiding inzake huisvesting 

een belangrijk aandachtspunt in het veldwerk. Het is gebleken 

dat er een groot gebrek bestaat aan referenties, criteria en instru-

menten om de kwaliteit van die sociale begeleiding te evalueren. 

Dit project heeft als doel antwoorden te bieden op de vragen van 

degenen die op dit gebied vernieuwende methodes willen introdu-

ceren. Die vragen kunnen van technische aard zijn (over juridische 

kwesties, over kwesties op het vlak van energie, architectuur, enz.) 

maar ze kunnen ook betrekking hebben op methodes, begeleiding 

en huisvesting. Om hun doel te bereiken, organiseren de initia-

tiefnemers van het project ontmoetings- en uitwisselingsdagen, 

creëren ze methodologische instrumenten en multimediatoepas-

singen, enz. 
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Habitat et Participation

Place des Peintres, 1 Bte 4

B-1348 Louvain-la-Neuve

Tel.: 00 32 10 45 06 04

E-mail: habitat.participation@swing.be




