
Mentor vzw en OCMW Kortrijk tekenen voor SUCCES 
Midden 2010 werd het project SUCCES goedgekeurd binnen het programma INTERREG IVA 2 Zeeën. Voor 
dit project slaan Mentor vzw en OCMW Kortrijk de handen in elkaar. Samen met drie buitenlandse 
organisaties wordt een grensoverschrijdend programma gerealiseerd dat methodieken en goede praktijken 
bundelt die de inzetbaarheid van kansengroepen op de arbeidsmarkt verhoogt. 

SUCCES 

Het project SUCCES (Sustainable Uplifting Client Centred Employment Support) is een grensoverschrijdend 
project binnen het programma INTERREG IVA 2 Zeeën. Dit is een EU-programma dat subsidie kan 
verstrekken voor samenwerkingsprojecten tussen organisaties in de in aanmerking komende gebieden in 
Engeland, Frankrijk, België en Nederland. Deze projecten kunnen betrekking hebben op diverse thema’s, 
waaronder econo-mische ontwikkeling, milieu en leefkwaliteit. (voor meer info: www.interreg4a-2mers.eu) 

De partnerorganisaties die samen met Mentor vzw en OCMW Kortrijk in het project zijn ingeschreven, zijn 
Medway Council (UK), Community Connections (UK) en Maison de l’ Initiative (FR). Het doel van SUCCES is 
de ontwikkeling van een programma dat ondersteuning biedt aan mensen op het vlak van tewerkstelling en 
ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties. 

SUCCES richt zich op +16-jarige (langdurig) werklozen, economisch inactieven, mensen met een laag 
inkomen of laaggeschoolden die wonen in achtergestelde buurten. Via drie grensoverschrijdende 
hoofdactiviteiten die zowel in groep als op individuele basis zullen worden aangeboden, wil men de doelgroep 
bereiken.  

Drie buurtgerichte activiteiten 

De eerste activiteit richt zich op de verbetering van de sociale en fysieke mobiliteit. Deze activiteit wordt aan 
Belgische zijde volledig opgenomen door OCMW Kortrijk. Om deelnemers aan het proefproject te verzamelen, 
wordt een beroep gedaan op reeds bestaande structuren en het project moet ook plaatsvinden in een 
‘vertrouwde omgeving’. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het uitvoeren van huisbezoeken en 
toeleiding naar buurthuizen. Ook door rekrutering van vrijwilligers wil men bewoners uit aandachtswijken in 
Kortrijk mobiliseren en activeren. 

De tweede activiteit is gericht op het werken aan generieke competenties. Concreet zal er gewerkt worden 
aan vormingsactiviteiten rond zelfvertrouwen, arbeidsattitudes, randvoorwaarden, het bepalen van 
streefdoelen, … Deze activiteiten worden op buurtniveau aangeboden aan de doelgroep. Er wordt ook een 
grensoverschrijdende gids voor de doelgroep uitgewerkt die de cruciale eerste stappen naar werk zal 
opsommen. Deze gids zal door de verschillende partnerorganisaties worden uitgetest op lokaal niveau. Voor 
bepaalde deelnemers zal ook een stagebegeleiding worden aangeboden die de leerinhouden van de gids test. 

De derde activiteit mikt op het ontwikkelen van vaardigheden als opstap naar werk. Zo zullen er werkstages 
aangeboden worden en zal er een netwerk aan stagemogelijkheden uitgebouwd worden voor vrijwilligers in 
functie van het opdoen van een werkervaring. Voor doelgroepmedewerkers die een leerwerkervaring opdoen 
in de kinderopvang via OCMW Kortrijk, zal een niet-kwalificerende vooropleiding uitgewerkt worden, die de 
slaagkansen op een ervaringsbewijs, een attest of een job in de kinderopvang vergroot. In deze activiteit zal 
ook een buurtgerichte audit van competenties en potentieel bij de doelgroep uitgevoerd worden. Verder zullen 
er ook grensoverschrijdende bezoeken gebracht worden aan lokale sociale economie initiatieven. Een 
evaluatie van de opleidingsmethoden zal zich vertalen in een grensoverschrijdend programma van ‘best 
practices’. 

Van ‘over de drempel’ naar ‘over de grenzen’ 

Het project SUCCES is buurtgericht. Enerzijds zullen activiteiten doorgaan in en rond de buurthuizen en 
aandachtswijken van Kortrijk. Met deze buurtgerichte aanpak willen we deelnemers ondersteunen bij het 
overwinnen van drempels naar tewerkstelling en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Anderzijds wordt op 
gefocust op het tegemoet komen van de vaardigheden en kwalificaties waar naar gestreefd wordt met de 
doelgroep, aan de noden en behoeften van de plaatselijke werkgevers. 

Maar het project SUCCES is niet enkel buurtgericht, het is ook grensoverschrijdend. Door regelmatig overleg 
met onze partners uit Frankrijk en Engeland, dat eens per kwartaal plaats vindt, willen we ervaringen 
uitwisselen en leren van elkaar. De instrumenten en methodieken die gedurende het project uitgewerkt 



worden, zullen in zowel Kortrijk, Grande Synthe (FR), Chatham (UK) en Great Yarmouth (UK) getest en 
gebruikt worden. 

Klemtoon op communicatie en disseminatie 

Behalve de overlegmomenten met de projectpartners, gaan er ook geregeld evenementen door om het project 
SUCCES en activiteiten bekend te maken en informatie te communiceren naar professionals uit de sector. 

Zo ging het project op 6 oktober 2010 van start met een Launch Event in Grande-Synthe, Frankrijk, 
georganiseerd door Maison de L’Initiative.  

Jaarlijks wordt er ook een EU-seminarie georganiseerd waarbij projectpartners kunnen kennismaken met 
organisaties uit de buurt van de projectpartner waarbij men te gast is.  

Op 9 december 2010 ging het eerste EU-seminarie door in Kortrijk, georganiseerd door OCMW Kortrijk en 
Mentor vzw. Het seminarie bracht de projectpartners en professionals uit de sector samen. Het hoofddoel van 
dit evenement bestond erin om ideeën over sociale activering uit te wisselen. Het seminarie ging door op 
verschillende locaties in Kortrijk (Mentor vzw, Scala, Buurtcentrum Achturenhuis). Op deze manier kregen de 
buitenlandse projectpartners de kans om kennis te maken met de diversiteit aan Kortrijkse sociale initiatieven. 
Het project SUCCES loopt tot en met juni 2013. Medway Council zal gastheer zijn voor het slot- event, waarbij 
resultaten zullen worden bekend gemaakt. 

 

 

 
 
 
 

Ondertussen wordt bepaalde info ook bekend 
gemaakt via de websites van de verschillende 
projectpartners: 

 
www.mentorvzw.be 

 
www.ocmwkortrijk.be 

 
www.medway.gov.uk 

 
www.communityconnections.org.uk 

 
www.maison-initiative.asso.fr 
 

 
Meer informatie:  

 
Mentor vzw,  
Kristof Spruyt, adjunct-coördinator 
Wandelweg 11 A, 8500 Kortrijk,  
tel. 056 26 44 34, Fax. 056 26 44 35 
e-mail: k.spruyt@mentorvzw.be,  
website: www.mentorvzw.be 

 
OCMW Kortrijk, Werkpunt,  
Angelique Declercq, hoofdmaatschappelijk 
werker Werk.Punt 
Damastweversstraat 3, 8500 Kortrijk,  
tel. 056 24 41 00, Fax. 056 24 41 41, 
e-mail: angelique.declercq@werkpunt.be,  
website: www.ocmwkortrijk.be 
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