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Nos objectifs : De doelstellingen: 

L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, est un 

territoire transfrontalier en pleine émergence et les 

politiques locales d’action sociale sont nombreuses 

de part et d’autre de la frontière. 

Le projet SAM-E (Solidarité – Activation – Mobilité 

dans l’Eurométropole) se propose de faire émerger 

une concertation et s’inscrit dans la volonté de donner 

corps à l’Europe sociale. Il souhaite contribuer à la 

convergence des politiques sociales, en développant 

le meilleur des uns et des autres au service de la 

population.

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is een 

grensoverschrijdend gebied in volle ontwikkeling. Het 

lokaal sociaal beleid is divers aan de beide kanten 

van de grens.

Het project SAM-E (Solidariteit – Activering – 

Mobiliteit in de Eurometropool) is een platform voor 

overleg en wil mee gestalte geven aan een sociaal 

Europa. Het is een bijdrage aan de afstemming van 

het sociaal beleid, door het optimaliseren van de 

diensten voor de bevolking.

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 

is een Europese Groepering voor Territoriale 

Samenwerking opgericht op 28 januari 2008. Ze omvat 

147 Franse en Belgische gemeenten. Met een grondgebied 

van 3550 km², in twee landen en met drie culturen en met 

een bevolking van meer dan twee miljoen inwoners is ze de 

belangrijkste grensoverschrijdende metropool van Europa. 

Ze heeft de ambitie om grenzen te doen vervagen 

en om van deze diversiteit een troef te maken en 

vooral om het leven van de inwoners van de 

Eurometropool te vergemakkelijken.

L’Eurométropole

Lille-Kortrijk-Tournai est un Groupement 

Européen de Coopération Territoriale créé le 28 

janvier 2008. Elle réunit 147 communes françaises et 

belges. Avec un territoire de 3 550 km2 binational 

et triculturel, peuplé de plus de deux millions 

d’habitants, elle constitue la plus importante 

métropole transfrontalière d’Europe. Son 

ambition est d’effacer les frontières et 

de faire de cette diversité un atout 

et surtout de faciliter la vie quoti-

dienne des Eurométropolitains. 

Les actions
De acties

L’engagement dans des parcours d’insertion au-delà 
de la frontière

De inschakeling in activeringstrajecten aan de andere 
kant van de grens

La découverte d’autres pratiques professionnelles 
pour adapter nos réponses

De verkenning van andere professionele werkwijzen

L’innovation et la construction d’un diagnostic social 
transfrontalier

Opstellen van een grensoverschrijdend onderzoek 
naar sociale behoeften

L’échange de nos pratiques sur les réseaux de 
solidarité

De uitwisseling van goede praktijken over 
vrijwilligerswerk

Ce dispositif s’adresse à des citoyens de l’Eurométropole salariés 
en contrats aidés ou contrats d’insertion. Ils sont usagers des CCAS 
et CPAS.

Des chantiers d’insertion leur sont proposés au travers d’un parcours 
transfrontalier leur permettant de vivre des expériences valorisantes 
qui renforcent et enrichissent leurs compétences professionnelles, 
interculturelles et sociales.

Les travailleurs sociaux impliqués dans ce projet proposent un 
accompagnement adapté et renforcé sur l’autonomie, la mobilité, et 
l’acquisition des bases de la langue néerlandaise ou française. 

A l’issue de cette expérience, les usagers doivent être en capacité 
d’effectuer des déplacements journaliers au-delà des frontières et 
élargir le périmètre de leurs recherches d’emploi.

Deze actie richt zich tot die burgers van de Eurometropool die een 
leefloon ontvangen en die begeleid worden naar werk. Het zijn 
cliënten van het CCAS of het OCMW.

De werkplaatsen waar ze terecht kunnen bevinden zich aan de 
andere kant van de (taal)grens en geven hen de mogelijkheid om een 
waardevolle ervaring op te doen die hun professionele, interculturele 
en sociale competenties versterken en verrijken.

Maatschappelijk werkers betrokken bij het project staan in voor een 
aangepaste begeleiding bij de zelfstandigheid, de mobiliteit en het 
aanleren van de basis van de Nederlandse of Franse taal.

Aan het einde van deze ervaring moeten de deelnemers in staat zijn 
om dagelijkse verplaatsingen over de grens te doen. Ze moeten ook 
binnen een grotere perimeter werk kunnen zoeken. 

SAM-E propose aux professionnels des structures partenaires des 
périodes d’immersion dans un objectif de découverte, d’échange de 
savoir-faire et de recherche de pratiques innovantes.

Cette action donnera lieu à un événement de partage qui permettra 
de diffuser les résultats avec le plus grand nombre de partenaires.

SAM-E geeft de mogelijkheid aan de werknemers van de 
projectpartners om een paar dagen mee te draaien bij een andere 
projectpartner. Zo ontdekken ze andere structuren, wisselen ze 
ervaringen uit en leren ze innovatieve werkwijzen kennen. 

Deze actie zal uitmonden in een evenement waarbij de opgedane 
ervaringen kunnen gedeeld worden met zoveel mogelijk actoren.

Les CCAS et CPAS mutualisent leurs outils d’observation et 
d’analyse des besoins sociaux pour construire ensemble un 
diagnostic transfrontalier. Il reprend les indicateurs existants sur 
les thématiques sociales fortes qui caractérisent le territoire de 
l’Eurométropole.

Ce diagnostic vise à apporter une réponse concertée aux difficultés 
liées à la mobilité transfrontalière des populations du territoire.

Deze actie wil een grensoverschrijdende diagnose opstellen over 
gezamenlijke sociale problematieken binnen de Eurometropool. De 
ontwikkeling van deze tool stelt de projectpartners in staat om een 
gedetailleerde analyse van de behoeften op het terrein te maken en 
om het lokaal sociaal beleid aan te passen zodat het nog adequater 
wordt.

Six forums à destination des professionnels, des bénévoles et 
des associations sont organisés afin de développer ensemble 
l’engagement solidaire des citoyens et faire le lien avec les réseaux 
de professionnels de l’action sociale.

Deze actie bestaat uit de organisatie van thematische fora over 
vrijwilligerswerk. Deze fora zijn plaatsen van ervaringsuitwisseling 
en staan open voor de medewerkers van de partnerorganisaties, 
vrijwilligers en sociale organisaties. Op termijn zullen deze fora 
leiden tot het ontstaan van een vrijwilligersnetwerk in de sociale 
sector van de Eurometropool. 
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Les actions

De acties

Projet SAM-E : Pourquoi ? Project SAM-E : Waarom ?

Opzetten van gezamenlijke grensoverschrijdende 
initiatieven in de strijd tegen en ter preventie van de 
uitsluiting van kwetsbare burgers.

Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden om sociale 
innovatie te promoten.

Opzetten van activeringstrajecten door de drempels 
voor grensoverschrijdende mobiliteit op het grondgebied 
van de Eurometropool weg te werken.

Proposer des initiatives transfrontalières communes de 
prévention et de lutte contre l’exclusion pour tous les 
citoyens en difficulté.

Rapprocher nos pratiques et nos connaissances pour 
favoriser l’innovation sociale.

Construire des parcours professionnels en dépassant 
les blocages de mobilité du territoire de l’Eurométropole.
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Le Centre Communal
d’Action Sociale de Lille

La Ville de Lille

Le Centre Communal
d’Action Sociale de Roubaix

L’Union Départementale
des CCAS du Nord

(Chef de file / Projectleider)

Le Centre Public
d’Aide Sociale de Mouscron

Het Openbaar Centrum voor Maats-
chappelijk Welzijn van Kortrijk

Le Centre Communal
d’Action Sociale de Tourcoing

Le Centre Public
d’Aide Sociale de Tournai

Het Openbaar Centrum voor Maats-
chappelijk Welzijn van Menen

Les partenaires du projet
SAM – Eurométropole

De partners in het project
SAM - Eurometropool

• Le Centre Communal d’Action Sociale d’Halluin
• Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ronse
• De Provincie West-VlaanderenGeassocieerde partners

Partenaires associés 

CONTACT

Coordinateur du projet
Projectcoördinator

+33 6 29 26 00 47
www.sameurometropole.eu 
www.sameurometropool.eu
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