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EDITO

MEERWAARDE
BIEDEN
Tal van organisaties zijn dag in dag uit in de weer om Brusselaars
met uiteenlopende profielen te helpen in hun zoektocht naar
duurzame tewerkstelling, via begeleiding, opleiding en/of werkervaring. Velen van hen maken deel uit van het ruime Nederlandstalige aanbod in de sector van de socio-professionele inschakeling
(SPI) in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een sector in volle
beweging en ontwikkeling die wij met Tracé Brussel op alle mogelijke manieren ondersteunen.
Met deze publicatie willen we meer bieden dan een vrijblijvende
opsomming van verenigingen en verhalen. Op vier vlakken mikken we op een meerwaarde. Ten eerste heeft dit magazine oog
voor de eigenheid van de hyperdiverse en hypercomplexe grootstedelijke arbeidsmarkt in Brussel die soms kampt met het institutioneel kluwen van gewestelijke en gemeenschapsbevoegdheden. Ten tweede beschouwt het de verschillende actoren niet
als statische en afzonderlijke eenheden, maar als partners die elk
vanuit hun eigen expertise in onderlinge samenwerking kunnen
bijdragen aan het gemeenschappelijke doel van het SPI-aanbod,
hierbij gefinancierd met middelen uit Vlaanderen, het Brussels
gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het
Europees Sociaal Fonds (ESF). Ten derde willen we via deze weg
niet gewoon wat cijfers op een rijtje zetten, maar een kwalitatief
en veelzijdig inzicht in de Nederlandstalige SPI-praktijk verschaffen. Tot slot bevat deze publicatie een beschouwend en analytisch luik waarin experts zich uitspreken over het inschakelingsbeleid in Brussel vandaag en morgen. Zij geven stof tot nadenken.
De aandachtige lezer ontdekt al vlug vanaf de volgende bladzijde welk divers palet deze Nederlandstalige SPI-sector in de aanbieding heeft, ook voor anderstaligen die het Nederlands nog
niet machtig zijn. Het is onze grote wens dat alle Brusselaars er
gebruik van kunnen maken.
We wensen u veel inspirerend leesplezier.
Voor het Tracé Brussel-team,
directeur Steef Corijn

TRACÉ BRUSSEL VZW,
ZEGT U?

INHOUD

…informeert.

…begeleidt.

De Werkwinkels begeleiden mensen in hun zoektocht
naar een job of beroepsopleiding. Niet alleen gaan de
consulenten van de Werkwinkels mee op zoek naar
een geschikte opleiding of job, zij helpen ook bij het
solliciteren en bij het vinden van oplossingen voor
onder andere kinderopvang en vervoer. Tracé Brussel
runt de dagelijkse werking van de Brusselse Werkwinkels en dit in samenwerking met Actiris en VDAB.
Er is ook Leerwinkel Brussel waar Brusselaars vanaf
vijftien jaar, die interesse hebben in een Nederlandstalig educatief traject, worden geïnformeerd, begeleid
en georiënteerd.
Voor jongeren die wonen of studeren in Brussel en
op zoek zijn naar een studentenjob is er het Infopunt
Jobstudent Brussel waar ze terecht kunnen voor een
cv-update, sollicitatietips en alle andere vragen.

…verenigt.

Tracé Brussel stimuleert de netwerking en de informatie-uitwisseling in de SPI-sector. Als aanspreekpunt voor vragen van de partnerorganisaties over
beleid of nieuwe ontwikkelingen, ondersteunen we
de SPI-partners via info, uitwisseling en vorming voor
professionelen, maar ook met bijscholingsmodules
voor werkzoekenden en personen in werkervaringsprojecten. Door partners aan te moedigen samen te
werken, via overlegplatformen waar organisaties en
beleidsmakers elkaar ontmoeten, ontwikkelen we
nieuwe projecten.
Jaarlijks ontmoeten we elkaar op de opleidingsbeurs,
waar Tracé Brussel alle Nederlandstalige opleidings-,
inschakelings- en werkervaringspartners samenbrengt onder één dak voor alle Brusselaars met interesse in een Nederlandstalig beroepstraject. De
Nederlandstalige SPI-sector richt zich immers ook op
mensen die nog geen Nederlands kennen, maar het
wel willen leren.

Tracé Brussel informeert partnerorganisaties en
werkzoekenden over haar dienstverlening en het Nederlandstalige SPI-aanbod. Via de nieuwsbrief lezen
onze partners over het reilen en zeilen in de SPI-sector met relevant beleidsnieuws uit Brussel en Vlaanderen, sectornieuwtjes, vacatures...
Het project ‘Jump Naar Werk’ ondersteunt Brusselse
leerlingen uit de laatste jaren van het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs bij hun eerste stappen
naar de arbeidsmarkt . Dit doen we via verschillende
workshops, in samenwerking met werkgevers- en
werknemersorganisaties, en de organisatie van een
schoolverlatersdag.
Via de ‘Brusselse Train the Teacher’ krijgen Brusselse leerkrachten een vorming over de arbeidssituatie
in het Brussels gewest met focus op de link onderwijs-arbeidsmarkt.
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…signaleert en adviseert.

Tracé Brussel signaleert noden van de Brusselse
SPI-sector aan het Brusselse en Vlaamse beleid via
adviesnota’s rond actuele thema’s op het snijvlak tussen gewest- en gemeenschapsbevoegdheden.
Daarnaast is Tracé Brussel erkend als adviesbureau
sociale economie in het Brussels gewest. Van hieruit
adviseren en begeleiden we organisaties bij het opstellen van een erkennings- en financieringsdossier
voor projecten in de sociale economie, als sociale
onderneming.
Tot slot verzorgt Tracé Brussel het secretariaat van
BANSPA, de Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige Sociale Partners. Hiermee ondersteunt
Tracé Brussel ook de Nederlandstalige sociale partners in de uitbouw en communicatie van hun adviezen.

…innoveert.

Tracé Brussel steekt mee de schouders onder vernieuwende initiatieven in de sector. Dit gebeurt onder andere via de labo’s van UB³ (UitbreidingsBeleid
Beroepsopleiding Brussel) en via het project Alfa naar
Werk (een realisatie in samenwerking met SPI-partners waarbij taallessen voor laaggeletterde werkzoekenden gekoppeld worden aan een begeleidingstraject naar werk). Ook de promotie van duaal leren
in Brussel bij onderwijspartners én de prospectie bij
werkgevers omtrent deze nieuwe leervorm krijgen de
nodige aandacht. Zo faciliteert en ondersteunt Tracé
Brussel nieuwe initiatieven samen met partners die
instaan voor de uitvoering.
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TEWERKSTELLING
IN BRUSSEL:
EEN MOEILIJKE PUZZEL

Algemeen
beeld van de
Brusselse
SPI-sector

Ondanks de toenemende werkgelegenheid is het niet evident om de meest
kwetsbare groepen aan werk te helpen. Jobs op maat vinden voor zeer
uiteenlopende groepen, elk met hun eigen profiel, is als een puzzel van duizenden
stukjes leggen. De inspanningen om deze puzzel te doen kloppen blijven meer
dan ooit nodig. Professor Ides Nicaise (HIVA, KU Leuven) analyseert.

Viervoudige mismatch
Als we spreken over ‘de Brusselse arbeidsmarkt’ beperken we ons niet tot het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, maar nemen we best ook de aanpalende
provincies Vlaams- en Waals-Brabant mee. Die grootstedelijke arbeidsmarkt is niet alleen een hyperdiverse, maar ook een hypercomplexe arbeidsmarkt.
Ze kampt immers met een viervoudige mismatch,
waardoor vraag en aanbod slecht op elkaar aansluiten.
Demografisch is Brussel jong en in volle groei: jaar
na jaar betreden meer jongeren de arbeidsmarkt dan
er ouderen uitstromen. In Vlaams- en Waals-Brabant
geldt daarentegen het omgekeerde: de uitstromende ouderen raken niet vervangen door lokale jongeren. Ook etnisch zijn er grote verschillen. Terwijl de
Brusselse arbeidskrachten zeer ‘gekleurd’ zijn – met
de bijhorende culturele en taaldiversiteit – is de omliggende bevolking veel witter. In Brussel zijn minder
dan één op vier werkzoekenden van Belgische origine (beide ouders hebben de Belgische nationaliteit),
in Vlaams-Brabant is dit meer dan zeven op tien.
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Geografisch uit de mismatch zich in enorme pendelstromen, zowel inwaarts als uitwaarts. Bijna de helft
van de Brusselse jobs wordt bezet door pendelaars
uit het Vlaamse of Waalse Gewest, terwijl meer dan
één op zes Brusselaars buiten zijn gewest aan de slag
gaat. Die pendel is tegelijk een zegen voor de tewerkstelling van de betrokken werknemers als een gesel
voor het verkeer en het leefmilieu.
Naar scholingsniveau zijn bijna vier op tien vacatures
in Brussel voorbehouden aan hooggeschoolden, terwijl slechts één op zeven werkzoekenden een hoger
diploma bezit. Twee derden van de werkzoekenden
hebben hetzij geen diploma van het secundair onderwijs, hetzij een niet-erkend buitenlands diploma. Die
niet-erkenning is een significant probleem, als je weet
dat een zesde van die elders gevolgde studies zelfs
van een hoger kwalificatieniveau is.
Tot slot is er de taaldimensie: meer dan de helft van
de vacatures stelt vrij hoge taalvereisten. Één op zes
werkzoekenden spreekt noch Nederlands noch Frans
en slechts één op vijf heeft een zekere kennis van de
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tweede landstaal. De groeipool rond Vilvoorde en Zaventem biedt heel wat tewerkstellingskansen, maar
nog geen 4% van de Brusselse werkzoekenden is
Nederlandstalig…

tie? Onderzoek naar het gewicht van de verschillende
verklaringen is nodig, zodat men de aanpak van het
probleem daarop kan afstemmen.

Geen wonder dat het ontwarren van deze viervoudige
knoop heel wat uitdagingen inhoudt. Ook de complexe institutionele setting die eigen is aan ons land
– met gewesten die bevoegd zijn voor arbeidsbemiddeling en gemeenschappen voor onderwijs en vorming – blijft voortdurend in beweging. Gelukkig stellen
we vast dat de onderlinge samenwerking groeit.

Investeren in mensen loont

Achtergestelde groepen
De hierboven beschreven viervoudige mismatch
heeft een belangrijke weerslag op de kansen van achtergestelde groepen werkzoekenden. We hebben het
dan in de eerste plaats over jongeren: nog steeds is
meer dan één op vier onder hen zonder werk. Binnen
de jongerenpopulatie zijn vooral vroegtijdige schoolverlaters en ‘NEETs’ (not in employment, education or
training) de meest kwetsbaren. Het gaat telkens om
één op zes van alle jongeren.
Daarnaast riskeren de langdurig werklozen, ondanks
het vrij gunstige bedrijfsklimaat, achter te blijven: zij
zijn niet zelden kortgeschoold, hebben meestal een
migratie-achtergrond en kampen vaker met gezondheidsproblemen. Tot overmaat van ramp werkt hun
langdurige werkloosheid zelf stigmatiserend, waardoor de ‘recentere’ werkzoekenden over hen heen
springen. In heel wat gevallen worden zij geschorst en
trekken zij zich ontmoedigd terug uit de arbeidsmarkt.
Een derde grote groep bestaat uit allochtone werkzoekenden, die vaak kortgeschoold zijn en de
landstalen onvoldoende beheersen. Hun risico op
werkloosheid (19%) is bijna drie maal groter dan dat
van de autochtonen (7%) in Brussel. Het feit dat meer
dan de helft onder hen zelfs niet uitkeringsgerechtigd
is, maakt dat er zeker op korte termijn minder budgettaire prikkels zijn om hen aan werk te helpen. Daarnaast werken vier op tien allochtone tewerkgestelden
in België onder hun kwalificatieniveau. Het is moeilijk
te achterhalen welke factoren hier de doorslag geven.
Is dit voor hen een manier om aan de werkloosheid
te ontsnappen? Zijn hun diploma’s niet erkend, en
waarom? Of is het eerder een uiting van discrimina-
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Gelukkig is er ook goed nieuws: de Brusselse werkgelegenheid stijgt zienderogen en de inwaartse pendel
vermindert, waardoor de kansen voor de Brusselse
inwoners toenemen. De grote inzet voor het Brussels
Jeugdgarantieplan werpt ook vruchten af: de jeugdwerkloosheid daalt sterker in Brussel dan in de rest
van het land.
Niettemin zullen kansengroepen onverminderd moeilijkheden ondervinden om aan de bak te komen, zolang de algemene werkloosheid hoog blijft. Het kost
aanzienlijk meer moeite en middelen om deze kansengroepen aan een baan te helpen: zij moeten de
taal leren en hebben nood aan bijscholing en aan
ondersteuning op financieel, medisch, familiaal en/of
sociaal vlak… De verleiding is groot om voorrang te
geven aan meer kansrijke groepen: hun inschakeling
kost minder, verloopt vlotter en doet de statistieken
sneller dalen. Toch zijn er minstens twee belangrijke
motieven om de nodige extra investeringen te doen in
achtergestelde doelgroepen. Vooreerst is er het rechtenperspectief: het recht op arbeid behoort tot de
mensenrechten en geldt onverkort voor elke mens.
Ten tweede moet je (her)inschakeling op de arbeidsmarkt beschouwen als een investering op lange termijn. Onderzoek toont aan dat die investeringen zichzelf na verloop van tijd ruimschoots terugverdienen,
ook al wegen ze zwaar op korte termijn. Niet zozeer de
snelle ‘work first’ maatregelen als wel kwaliteitsvolle,
geïntegreerde trajecten naar werk brengen op termijn
het meest op aan de fiscus en aan besparingen in de
sociale zekerheid. ■
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DE INSTITUTIONELE
KNOOP ONTWARD

Omdat verschillende overheden hun zeg hebben
in het reilen en zeilen van de Socio-Professionele
Inschakelingssector (SPI) in het Brussels gewest,
lijkt die soms wat diffuus of complex. Gelukkig
schept de toenemende samenwerking orde en
duidelijkheid.

SPI: wat is dat?

Onder één dak in de Astrotoren
Sinds november 2016 huizen VDAB Brussel, Actiris en Bruxelles
Formation samen in de Astrotoren, wat de diensten die
Brusselaars aan een opleiding en een job helpen toelaat synergieën
tot stand te brengen. Zo opende in maart 2018 het Beroepenpunt
in de Astrotoren, een tweetalig loket waar werkzoekenden terecht
kunnen voor informatie, persoonlijke begeleiding en workshops. Nu
VDAB en Actiris onder één dak zitten, werken beide organisaties
nauwer en vlotter samen. In 2017 en 2018 verwees Actiris telkens
meer dan duizend werkzoekenden door naar VDAB Brussel.
Vermits de meerderheid van deze werkzoekenden geen of een
zeer beperkte kennis Nederlands heeft, start een groot aantal
onder hen met een taalopleiding Nederlands. Hiervoor is een
partnership gesloten met het Huis van het Nederlands en de
Centra voor Volwassenenonderwijs en initieerde VDAB speciale
‘taalbaden’ die met een beroepsopleiding worden gecombineerd.
Tot slot ontwikkelt Actiris samen met VDAB en Bruxelles Formation
momenteel een ‘uniek dossier’, een elektronisch dossier dat de
vaardigheden en het begeleidings-, opleidings- en beroepstraject
van werkzoekenden vermeldt en een efficiënte matching met de
werkaanbiedingen beoogt.
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De Nederlandstalige sector bestaat uit tal van organisaties en instellingen die werkzoekenden met uiteenlopende profielen — ook anderstaligen — klaarstomen voor de arbeidsmarkt in Brussel én Vlaanderen,
en dit via begeleiding, opleiding en/of werkervaring,
met bijzondere aandacht voor hun talenten en de Nederlandse taal. De sector, die op het terrein ook graag
de krachten bundelt met de Franstalige partners in dit
tweetalige gebied, wil op een innovatieve manier inspelen op de noden van werkzoekenden én werkgevers op
de Brusselse arbeidsmarkt. Dit realiseert men onder
meer via door VDAB erkende opleidingsacties, via door
Actiris erkende inschakelings- en begeleidingsacties,
via werkervaringstrajecten in de sociale economie voor
bepaalde groepen in specifieke tewerkstellingsstatuten en via acties voor al dan niet kwetsbare werkzoekenden. Dit alles met één en hetzelfde doel voor ogen:
Brusselaars helpen in hun zoektocht naar een opleiding
of een duurzame tewerkstelling.
Goed om weten is dat verschillende overheden invloed uitoefenen over het werkveld (zie kader blz. 13).
Twee sleutelspelers in de Nederlandstalige sector zijn
Actiris en VDAB. Ze zorgen voor een betere afstemming tussen werkgevers en werkzoekenden. Actiris
is regisseur van de Brusselse arbeidsmarkt en wordt
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SPI:
WIE IS BEVOEGD VOOR WAT?
Europees niveau

De Europese Unie coördineert het werkgelegenheidsbeleid van de EU-lidstaten.
De EU kent zelf ook middelen toe aan de lidstaten om hen te helpen de Europa
2020-doelen en streefcijfers te behalen. Deze middelen komen uit de Europese
Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Het Europees Sociaal Fonds is één van
die ESIF-fondsen en voor Brussel ook zeer belangrijk. ESF-budgetten worden in
Brussel aangewend voor o.a. het arbeidsmarktbeleid te versterken door bijvoorbeeld financiering van projecten voor trajectbegeleiding of opleiding van bepaalde groepen van werkzoekenden.

Brusselnorm en
Brusseltoets
daarin bijgestaan door een hele reeks instellingen en
stakeholders. Zo besteden ze meer gespecialiseerde
begeleiding uit aan partnerorganisaties, bijvoorbeeld
projecten met specifieke doelgroepen, zoals mensen
in armoede, laaggeletterden of (ex-)gedetineerden.
Sinds de zesde staatshervorming (het Vlinderakkoord) is Actiris ook verantwoordelijk voor de controle en sanctionering van werkzoekenden in het Brussels Gewest.
VDAB Brussel organiseert, erkent en financiert in
opdracht van de Vlaamse Gemeenschap het Nederlandstalige opleidingsaanbod in Brussel. Zij creëert
daarvoor een inspirerend netwerk als dienstverlener
om Brusselaars maximaal hun talenten en competenties te laten ontplooien via het Nederlandstalig
aanbod. De organisatie voert opleidingen uit in eigen
beheer en via partners. Wanneer VDAB een beroepsopleiding erkent, biedt dit een aantal voordelen voor

Het Beroepenpunt in de Astrotoren.
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de deelnemers: gratis opleiding voor werkzoekenden,
behoud van je werkloosheidsuitkering, bijkomende
premies zoals een verplaatsingsvergoeding en een
vergoeding voor kinderopvang … VDAB stemt haar
aanbod af op de concrete noden van bedrijven en
de knelpunten op de arbeidsmarkt. De opleidingen
biedt men steeds vaker geïntegreerd aan, met talige
en technische competenties in één pakket, in functie
van een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt.

Interregionale mobiliteit
In 2006 (herbekrachtigd in 2011) sloten de Vlaamse
en Brusselse regering een akkoord over de samenwerking tussen VDAB en Actiris op het vlak van de
afstemming van het arbeidsmarktbeleid, de opleiding,
de vorming en de bevordering van de mobiliteit van
werkzoekenden. Bij een update in 2015 – in het kader
van de zesde staatshervorming – kreeg VDAB een
mandaat van Actiris om de begeleiding van Brusselse
werkzoekenden die een Nederlandstalig beroepsinschakelingstraject wensen te volgen te organiseren
en uit te voeren. VDAB doet dit vandaag in opdracht
en met financiering van Actiris. Actiris blijft wel formeel
de bevoegde overheid voor arbeidsbemiddeling.
Anno 2019 sleutelen VDAB en Actiris aan een nieuw
samenwerkingsakkoord, met een nadruk op de interregionale arbeidsmobiliteit van werkzoekenden naar
Vlaanderen. De Vlaamse arbeidsmarkt biedt immers
heel wat tewerkstellingskansen, terwijl er in Brussel
een overschot aan werkzoekenden is. Men wil inzetten
op gezamenlijke monitoring en arbeidsmarktanalyse,
een versterkte gegevensuitwisseling op de vacaturemarkt, een gezamenlijke dienstverlening in het kader
van de interregionale mobiliteit, een versterking van
de Nederlandse taal via het op te richten Talenpunt
en een sensibiliseringscampagne. Tot slot moeten de
Vlaamse werkgevers ook tot een mentaliteitswijziging
komen: door de krapte op de arbeidsmarkt zullen zij
meer moeten inzetten op opleiding en begeleiding. ■

De Vlaamse Gemeenschap hanteert een
Brusselnorm die inhoudt dat vijf procent
van de uitgaven naar Vlaams beleid in
de hoofdstad gaat. Daarnaast mikt de
Vlaamse Gemeenschap op dertig procent
van de bevolking in Brussel als doelgroep.
Naast die Brusselnorm bestaat er ook een
Brusseltoets. Die Brusseltoets stelt dat de
Vlaamse Regering elke beleidsmaatregel
aan de specifieke Brusselse situatie moet
toetsen. Dat houdt in dat elke beleidsdaad
door een Brusselse bril moet bekeken
worden en afgemeten dient te worden aan
de mogelijke effecten op de hoofdstad.
Helaas blijft die Brusseltoets al te vaak een
dode letter.

Federaal niveau

Werkgelegenheid is in België een verdeelde bevoegdheid. De federale regering
blijft evenwel verantwoordelijk o.a. voor de werkloosheidsreglementering en de
uitbetaling van de werkzoekenden. Zowel de federale als de gewestelijke regering staat in voor een reeks tewerkstellingsprogramma’s.

Vlaams gemeenschapsniveau

VDAB Brussel is bevoegd voor opleidingsbeheer, maar kreeg van Actiris ook
een mandaat om Brusselse werkzoekenden te begeleiden naar werk. Daarnaast
ondersteunt ook het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie mee de
versterking van het Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel, onder andere via
BANSPA (Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige Sociale Partners).

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Het VGC-beleid ‘Opleiding tot werk‘ is gericht op het verhogen van de tewerkstellingskansen op de Brusselse arbeidsmarkt van jongeren en kansengroepen.
De VGC initieert en ondersteunt daarom opleidingstrajecten binnen een reeks
sectoren en knelpuntberoepen. Het maakt de Nederlandstalige beroepsgerichte
onderwijs-, opleidings-, werkervarings- en inschakelingsaanbod beter bekend en
ondersteunt het taalbeleid van onderwijs- en opleidingspartners. Tenslotte streeft
VGC naar een betere samenwerking tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt,
en vergemakkelijkt ze de overgang van laatstejaarsleerlingen naar werk.

Brussels gewestelijk niveau

Het Brussels gewest is bevoegd voor economie en ondersteuning van de arbeidsmarkt, waaronder het tewerkstellingsbeleid en de begeleiding naar werk.
Het gewest staat dus ook in voor bijvoorbeeld de erkenning en ondersteuning
van de sociale ondernemingen, via de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Economie en Werkgelegenheid.

Brussels gemeentelijk niveau

De 19 Brusselse gemeenten hebben elk bevoegdheden en budget om een tewerkstellingsbeleid te voeren. Naast de 19 schepenen van tewerkstelling, spelen de OCMW’s, de PWA’s (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) en
de Jobhuizen daarin hun rol. Belangrijk zijn ook de Duurzame Wijkcontracten die
een verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners van verzwakte Brusselse
wijken betrachten.
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DAGCENTRUM HOBO
BEGELEIDT
DAK- EN THUISLOZEN

Verhalen
uit de sector

‘Solliciteren is
een job op zich
geworden’

W

Voor dak- en thuislozen kan de drempel om een
job te gaan zoeken zéér hoog lijken. Dagcentrum
HOBO loodst hen stapsgewijs naar een plaats in
de samenleving en zinvol werk.

e denken snel aan het clichébeeld van mensen die in
een portiek of in een treinstation op een stuk karton
slapen wanneer dak- en thuislozen ter sprake komen.
Thuislozen zijn echter niet altijd zo zichtbaar. Als je het
breder bekijkt, gaat het in wezen om mensen die geïsoleerd leven, zonder netwerk, en moeilijk aansluiting
vinden bij de rest van de samenleving. Dagcentrum
HOBO, een samenwerking tussen CAW Brussel en
Hobo vzw, wil thuislozen terug het maatschappelijke
leven in loodsen en hen stimuleren om hun leven terug in eigen handen te nemen.
Vanuit een geïsoleerde positie een job gaan zoeken, is
natuurlijk een gigantische stap. Daarom biedt HOBO
hen eerst een rist activiteiten en workshops aan. Pas
wanneer ze door hieraan te participeren sterker en
autonomer zijn geworden, kan de organisatie hen
ook begeleiden bij het vinden van een job. “Voor we
een dossier kunnen opstarten, moet aan een aantal
voorwaarden zijn voldaan: de cliënt moet ingeschreven zijn bij Actiris, gedomicilieerd zijn in een Brusselse
gemeente en begeleid worden door een sociaal assistent of toch zeker bereid zijn om zo’n begeleiding
op te starten”, legt trajectbegeleider Koen Wouters
uit. Daklozen kunnen voor die domiciliëring een referentieadres aanvragen bij het OCMW.
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Trajectbegeleider Koen Wouters in
het IT-lokaal waar thuislozen de computer kunnen gebruiken.

Eerst voetballen
Zo is het ook gegaan bij Jurgen. Hij is door De Schutting, een organisatie die deel uitmaakt van CAW
Brussel en integrale woonbegeleiding aanbiedt, naar
dagcentrum HOBO doorverwezen. In eerste instantie
begon hij bij de voetbalploeg van HOBO te spelen. Zo
nam hij met de ploeg deel aan de Belgian Homeless
Cup. “Daarna ben ik bij dagcentrum HOBO gaan aankloppen voor begeleiding in mijn zoektocht naar werk.
Ik volgde bij HOBO een workshop over solliciteren,
waar ik onder meer leerde hoe een cv op te stellen.
Het was zeer interessant om te zien hoe vatbaar voor
interpretatie vacatures zijn. Het is voor velen niet zo
duidelijk wat werkgevers echt van je verlangen.”
De jonge Brusselaar kwam lang geleden bij De Schutting terecht. Jurgen kent zijn vader nauwelijks – hij
heeft hem slechts twee keer gezien in zijn leven en
weigert nog contact met hem te hebben – en heeft
een niet bepaald rimpelloze relatie met zijn moeder.
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Door zijn moeilijke thuissituatie werd hij als kind door
een jeugdrechter in een tehuis geplaatst. “Ik had vroeger ook schulden. Daar ben ik nu dankzij de hulp van
De Schutting vanaf. Zij hebben structuur gebracht in
mijn leven. Ook voor mentale problemen of het in orde
brengen van paperassen kan ik daar terecht.”

We kunnen het
niet alleen
Dagcentrum HOBO kan rekenen op een
vijftigtal partnerorganisaties die cliënten
naar hen doorverwijzen. Onder die partners
bevinden zich onder meer opvanghuizen,
dagcentra, sociale centra, organisaties
die met sans-papiers werken en het team
Onthaal van CAW Brussel. De samenwerking,
bezegeld met een engagementsverklaring, is
intensief.

Een nauw zorgoverleg met een maatschappelijk werker is voor dagcentrum HOBO absoluut noodzakelijk,
benadrukt Koen Wouters. “Wie lang op straat heeft
geleefd, kampt soms met verslavings- of psychische
problemen die om gepaste zorg vragen. Het vraagt tijd
om hen terug op de rails te krijgen. Voor diegenen van
wie we vermoeden dat ze niet binnen het jaar een job
zullen kunnen vinden, voorzien we een voortraject. Dat
geeft hen de kans om zich te oriënteren. In een periode
van maximaal 21 maanden kunnen zij hier workshops
en initiaties volgen. Zo hebben we onder meer laagdrempelige initiaties Nederlands en computergebruik.”

Angst voor stress
Voor wie er klaar voor is, stippelt men een beroepstraject uit. Wie onvoldoende Nederlands of Frans spreekt,
start met een taalopleiding. Daarna zoekt men samen
naar een geschikte beroepsopleiding. Na de training
volgt de sollicitatiebegeleiding, waarbij cv en motivatiebrieven bijgespijkerd en sollicitatiegesprekken
voorbereid worden. Koen Wouters: “De laatste tien
jaar verlopen sollicitaties steeds vaker via websites.
Het is dus essentieel om de ICT-vaardigheden te trainen. Daar is een extra subsidie voor uitgetrokken. Als
je weet dat velen een smartphone hebben, maar niet
goed weten hoe die te gebruiken, is dat geen overbodige luxe.”
Het solliciteren is er niet eenvoudiger op geworden,
merkt de trajectbegeleider op. “Vroeger kon je veel
makkelijker als laaggeschoolde aan de slag”, weet
Wouters. “Je kon al doende een job leren op de werkvloer. Tegenwoordig stelt men zelfs voor relatief simpele jobs hoge eisen. Bovendien schrikken de vele
moeilijke termen in jobaanbiedingen af. Wie postbode
of brievensorteerder wil worden, krijgt op de website
een vragenlijst voorgeschoteld die onze doelgroep
zonder begeleiding niet ingevuld krijgt. Solliciteren is
een job op zich geworden. Je moet heel goed weten
hoe je jezelf presenteert.”

Jurgen: “Door stress ben ik er psychisch
totaal onderdoor gegaan.”
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“Op dit moment probeer ik met HOBO uit te vissen
welke richting ik professioneel uit kan”, vertelt Jurgen.
“Even dacht ik dat ICT misschien iets voor me was,
maar een infosessie heeft me op andere gedachten
gebracht. Ik vrees dat die job te veel druk met zich meebrengt. Die angst heeft met een eerdere werkervaring
te maken. In een hotel deed ik een stage na een hotelopleiding bij stadslabo JES. In dat anderhalf jaar heb ik
vier verschillende managers boven me gehad en viel de
ene na de andere barman weg. Ik kreeg steeds meer

verantwoordelijkheden. Op het einde deed ik het werk
van drie man. Door de stress ben ik er psychisch totaal
onderdoor gegaan. Het heeft bijna drie jaar geduurd
voor ik er mentaal en fysiek terug bovenop was. Nee,
met de horeca heb ik het nu echt wel gehad. Momenteel zijn we aan het bekijken of ik ergens in Brussel een
opleiding tot fietsenmaker kan volgen.”

Zelfbeeld omhoog

onze doelgroep het meest in terecht komt: in schoonmaakploegen of de collectieve keuken van een woonzorgcentrum bijvoorbeeld. Het succes hangt voor
een groot stuk af van de motivatie en het geloof in eigen kunnen. Heel wat van onze cliënten kampen met
een laag zelfbeeld. Het volgen van workshops helpt
om te beseffen dat ze echt wel iets kunnen. Wat vaststaat: wie openstaat voor een opleiding, heeft een
grote troef om nadien werk te vinden.” ■

Lukt het dagcentrum HOBO om alle thuislozen voldoende perspectief te bieden? “We proberen hen in
ieder geval zin- en kwaliteitsvolle tijdsbesteding aan
te reiken”, zegt Koen Wouters. “Onze populatie is zo
heterogeen dat reguliere tewerkstelling niet de enige
mogelijke piste is. Is er bijvoorbeeld een vermoeden
van arbeidshandicap, dan gaan we in samenwerking
met CAD De Werklijn op zoek naar aangepast werk.”
De sterkste profielen kan HOBO doorgaans wel naar
vaste jobs leiden, anderen komen in aanmerking voor
iets precairdere interimcontracten of dienstencheques. “Bouw, horeca en zorg zijn de sectoren waar
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PIANOFABRIEK
KOPPELT CULTUUR AAN
SOCIALE ECONOMIE
‘De solidariteitsgedachte staat
onder druk’

“I

“Ik hou van de dynamiek die hier heerst.”
Welkom in Pianofabriek, in hartje Sint-Gillis,
waar opleiding, sociale tewerkstelling en cultuur
in harmonie samenhokken.

n de jaren 70 en 80, een periode van economische
crisis, was Sint-Gillis te vergelijken met Molenbeek
nu: een zeer arme gemeente. Mensen kwamen voor
ontspanning en afleiding naar Pianofabriek en stelden spontaan de vraag of wij als cultureel centrum
ook professioneel iets voor hen konden betekenen.
Konden wij geen opleidingen voorzien, hen aan werk
helpen?” Centrumverantwoordelijke Geert Steendam schetst hoe het baken van cultuur in Sint-Gillis,
waar ooit een pianobouwer gevestigd was, bijna als
vanzelf socioculturele en socio-economische projecten is gaan ontwikkelen. Het begon met de bouw
van een opnamestudio waar jongeren uit de buurt bij
werden betrokken. Tien van hen kregen een opleiding
tot geluidstechnicus. Een initiatief waaruit twintig jaar
geleden een reguliere, door VDAB erkende opleiding
podiumtechnieken groeide die vandaag op veel waardering van de cultuursector kan rekenen.
Na verloop van tijd kwamen er nog twee opleidingspijlers bij: horeca en verkoop. Een organisch proces,
legt Geert Steendam uit. “Het café en de ontmoetingsruimte van Pianofabriek werden lang uitgebaat
door vrijwilligers. Dankzij een horecaopleiding, erkend
als tewerkstellingsinitiatief, professionaliseerden we
dit. De verkoopopleiding is dan weer een verlengstuk
van het project Femimain, waarmee we de sociale en
economische positie van vrouwen in Marokko willen
versterken. Wij verkopen de Fairtrade-producten die
een coöperatieve van deze vrouwen maakt.”
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Centrumverantwoordelijke Geert Steendam

Hakim in
‘zijn’ keuken.

Allen voor één
In de keuken van Pianofabriek ontmoeten we Hakim.
Hij is hier tewerkgesteld als horecamedewerker via
artikel 60, wat betekent dat hij een leefloon met bijkomende verloning krijgt. Voor hij langdurig werkloos
werd, werkte hij al in de horecasector. Zo zorgde hij
mee voor de catering op festivals en in bioscopen en
was hij een tijd in het Oostendse hotel Thermae Palace
actief. “Die brede bagage komt mij hier goed van pas”,
getuigt hij. “Ik heb hier echt mijn draai gevonden. Waar
ik van hou, is de dynamiek die in Pianofabriek heerst.
Ik help de mensen van podiumtechnieken weleens
materiaal te versleuren, maar evengoed springen de
mensen van het kantoor in als het in de keuken heel
druk is. Dat is het leuke: niemand voelt zich te goed
om de anderen een handje toe te steken.”
Geert Steendam hoort het Hakim graag zeggen. Een
goede interactie tussen podium, horeca en verkoop
is net wat Pianofabriek beoogt. “Als cultureel centrum
hebben we uiteraard heel wat evenementen waar

mensen uit de drie pijlers echt samen aan werken. Het
gebeurt zelfs dat iemand die oorspronkelijk was aangenomen voor de verkoop na enige tijd doorstroomt
naar de podiumtechnieken, omdat hij ontdekt heeft
dat zijn vaardigheden daar beter bij aansluiten.“

Met mentor op stap
Een net opgestart tewerkstellingsproject, waarbij
een tiental mensen twee maanden opleiding en één
maand stage volgen, is helemaal doordrongen van
de coöperatieve filosofie. Pianofabriek is als het ware
getransformeerd tot een dienstenbedrijf dat de opleidingen in zijn werking integreert. “Al vroeg zullen onze
trainees op verschillende plaatsen ingezet worden”,
vertelt Steendam. “Zij zullen bijvoorbeeld op festivals de geluidinstallatie of de bar bemannen. Daarbij
maken we gebruik van een mentorschap. De junior
zal meelopen met een senior. Op het einde van het
traject zal de junior zelfstandig zijn. De mensen die
hieraan deelnemen zullen na afloop sterker staan. De
werkervaring die ze hier opdoen, kunnen ze als referentie gebruiken wanneer ze gaan solliciteren.”
Minstens de helft van de deelnemers zal een arbeidscontract in het kader van de sociale economie krijgen.
De centrumverantwoordelijke noemt het een nood-

zaak om kortgeschoolden voldoende ondersteuning
te bieden. “Nieuwkomers hebben bijvoorbeeld wel
capaciteiten, maar kampen met een taalprobleem
en moeten zich ook aanpassen aan onze cultuur. Om
een voorbeeld te geven: als zo iemand hier in de horeca wil beginnen, moet hij geïnitieerd worden in onze
biercultuur. In de podiumtechnieken heb je dan weer
het fenomeen dat wij hier een ander jargon gebruiken
dan in pakweg Syrië. Taalcoaches zitten mee in de
lesruimte, zodat zij het nodige meteen kunnen vertalen. Senior-collega’s leren starters het Nederlands
vakjargon op de werkvloer.”

Nederlands bijspijkeren
Hakim is van Algerijnse afkomst en in Marseille geboren. In de jaren 80 bracht de liefde hem naar België. Vlot Nederlands spreken lukt nog niet. “Overdag
probeer ik zoveel mogelijk mijn Nederlands te oefenen via de conversaties aan tafel en de gesprekken
met de collega’s. Als ik ’s avonds in het café kom en
er mensen uit de buurt ontmoet, val ik sneller terug
op het Frans. Soms ben ik nog te onzeker over mijn
Nederlands. Nochtans zou ik graag na mijn traject
hier in een Nederlandstalige culturele instelling aan
de slag gaan. In een cinema bijvoorbeeld, omdat daar
jong én oud over de vloer komt. De oma die met haar
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SECURITAS LEIDT
KORTGESCHOOLDEN OP
TOT BEWAKINGSAGENT
‘Nooit stellen wij
diplomavereisten’

Iemand die bij Securitas een opleiding tot
bewakingsagent afrondt, heeft werkgarantie.
“We slagen erin mensen die zonder grondige
vak- of talenkennis aan de start kwamen met
succes naar een job te leiden.”

Sofie: “Ik ben pas 34, ik zal nog
kansen krijgen om hogerop te
geraken.”

kleinkind naar de film is komen kijken, verwennen met
lekkere taart of gebak: ja, dat zie ik wel zitten.”
Naast zijn Nederlands schaaft de enthousiaste Hakim
hier ook zijn keukentechnieken verder bij, evenals het
werken in team. Hij is heel tevreden over de opleiding
die hij in Pianofabriek geniet. “Ik ken het wereldje en
weet dat er in de horeca een gebrek is aan kwaliteitsvolle werkkrachten.”

Moeizaam negotiëren
De positieve vibes op de werkvloer zijn voelbaar, maar
er is ook een andere kant aan de medaille. Een stevige werking op poten zetten in de complexe Brusselse
realiteit vraagt om onderhandelingen met de diverse
bevoegde overheden en dat gaat soms moeizaam,
bekent Geert Steendam. “Ooit was dat nochtans redelijk makkelijk. Op een of andere manier voelden de
samenleving en de politiek onze projecten vroeger als
dwingender aan. De budgetten van de overheden zijn
krapper en de solidariteitsgedachte staat onder druk.
Bij het negotiëren over opleidingen is het soms nodig
om erop te hameren dat wij nieuwkomers en jongeren bereiken die ver van de arbeidsmarkt staan, maar
toch gemotiveerd zijn om iets in de cultuurwereld te
doen.” ■
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De opleiding podiumtechniek van Pianofabriek is vermaard.

We kunnen het
niet alleen
Pianofabriek werkt met een
kwetsbare doelgroep van werkzoekenden. Deze mensen mag je
niet los zien van hun achtergrond.
Daarom is het van cruciaal belang
dat het opleidingscentrum goed
en nauw samenwerkt met sociale
organisaties en overheden, onder
wie VDAB, het Brussels Gewest
en OCMW’s. Het is dankzij deze
partners dat Pianofabriek de
geschikte profielen en de nodige
begeleidingsmiddelen kan vinden
voor zijn langdurige opleidings- en
tewerkstellingstrajecten. Bij het
begeleiden van moeilijk plaatsbare
werkzoekenden zijn opleiden en
werken niet van elkaar te scheiden.

S

ofie, een dertiger, was nog niet zo lang geleden night
manager in een nachtclub. Door haar contacten met
de security van de zaak rijpte het idee dat de job van
bewakingsagent misschien wel iets voor haar kon zijn.
Toen ze een jobaanbieding van Securitas zag, vulde
ze online een persoonlijkheidstest in, waarna ze voor
een sollicitatiegesprek en een Jobdag werd uitgenodigd. Na het succesvol doorlopen van de vrij strenge
selectie kon ze de opleiding tot bewakingsagent aanvatten.
Ze is duidelijk niet de enige die zich tot deze job aangetrokken voelt. Veiligheidsagent is duidelijk een beroep dat tot de verbeelding spreekt. Het toeval wil dat
de vraag ook zeer groot is: de sector van beveiliging
en bewaking is in volle groei. In de Securitas Academy in Zellik leidt het bewakingsbedrijf bijna constant
nieuwe werknemers zoals Sofie op. Securitas wierf in
2017 1200 nieuwe werkkrachten aan, in 2018 zelfs
1400. Daar zitten frontdesk- en ICT-functies tussen,
maar het merendeel zijn bewakingsagenten. Goed
nieuws: voor die job komen ook kortgeschoolden in
aanmerking.

Sociale vaardigheden
Sofie is erg tevreden over de opleiding. “Een eerste blok
ging over de wetgeving”, vertelt ze. “Wat we daar leerden, was vrij logisch. Ik vond het interessant en zeker
niet moeilijk of saai. Nu ben ik bezig aan het tweede blok
dat specifiek op de job van bewakingsagent is toegespitst. We leren onder meer EHBO, conflicthantering
en het doorzoeken van auto’s.” Sofie heeft meerdere
diploma’s (hotelschool, massagetherapie, make-upartiest), maar waagde zich nooit aan hogere studies.
“Hoewel de lessen wetgeving naar het schijnt van uni-
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Winst voor de samenleving
Securitas telt heel wat internationale organisaties onder haar klanten. Meertaligheid is vaak een must voor
de medewerkers die op dergelijke posten tewerkgesteld worden. Omdat kortgeschoolden met een goede
talenkennis vrij zeldzaam zijn, zette Securitas in 2017
een project op met Select Actiris, waarbij 150 kandidaten na een selectieprocedure aan een training kunnen
beginnen die een professionele opleiding aan taallessen koppelt. “We mogen spreken van een groot succes”, zegt Tom Rommens. “Intussen hebben we al 70
van die mensen effectief aangeworven. We slagen erin
mensen die zonder grondige vak- of talenkennis aan
de start kwamen met succes naar een job te leiden.”

versitair niveau zijn, kan ik ze goed volgen. Als het je een
beetje interesseert, is het echt wel behapbaar.”
Naast het wettelijke kader waarbinnen bewakingsagenten moeten opereren, zoomt de professionele opleiding in op attitude en sociale vaardigheden.
“Onze mensen moeten integer zijn, nauwkeurig handelen en met klanten kunnen omgaan”, verduidelijkt
Tom Rommens, recruitment manager bij Securitas.
“Als je bijvoorbeeld in het shopping center City 2 tewerkgesteld bent, moet je er rekening mee houden
dat vele mensen je zullen aanspreken. Je mag in geen
geval agressie vertonen of uitlokken.”
De opleiding tot bewakingsagent neemt in totaal acht
weken in beslag. “Als je op het einde van de rit geslaagd
bent, garanderen we dat je binnen het jaar aan de slag
kunt. Meestal zelfs sneller”, vertelt de recruitment manager. “Het slaagpercentage is trouwens hoog: bijna
95 procent. Wie niet meteen slaagt in het examen,
hoeft niet te wanhopen. Kandidaten krijgen maximaal
vier herkansingen.” Men houdt er rekening mee dat het
blokken van de leerstof soms serieuze inspanningen
vraagt. Daarom besteden de lesgevers aandacht aan
het ‘leren leren’. Na de opleiding volgt ook nog een training-on-the-job van vier maanden, waarbij een mentor
de nieuwe kracht persoonlijk begeleidt.
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Kandidaten
in het vizier
Hoe vinden kandidaten hun weg
naar Securitas? Actiris organiseert voor hen infosessies die
de selectieprocedure en het
opleidingstraject toelichten.
Voor de werkzoekenden die ver
van de arbeidsmarkt afstaan,
schakelt Securitas de sociale
organisaties Groep INTRO en
Levanto in. Zij helpen mensen te
identificeren voor wie de job van
bewakingsagent interessant kan
zijn en die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Wie in aanmerking komt, wordt op een Jobdag
uitgenodigd. Levanto organiseert
voor geïnteresseerden ook een
expeditiedag die fungericht
is – met onder meer rollenspelen – maar tegelijk de gewenste
basiscompetenties test.

De bewakingsagentenin-spe volgen EHBO-les.

Voor Franstaligen voorziet men, in samenwerking met
VDAB, een extra taalbad Nederlands. “Het is mooi om
te zien hoe die mensen tijdens de opleiding een taal
leren. Zelfs als ze later niet bij Securitas aan de slag
zouden blijven, zien we dit als een winst voor henzelf
én voor de samenleving. Ik wil benadrukken dat we
voor alle profielen openstaan. We discrimineren niemand. Integendeel, diversiteit zien we als een verrijking. Of je nu een andere culturele achtergrond hebt,
pas van school komt of 60-plusser bent: iedereen is
hier welkom. Zolang je maar aan de wettelijke voorwaarden beantwoordt om de job van bewakingsagent
uit te oefenen: een blanco strafblad kunnen voorleggen, de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben en
minstens achttien jaar zijn.”

ik dat gewend. Dat ik op termijn kan doorgroeien, vind
ik een aantrekkelijk vooruitzicht. Ik ben pas 34, ik zal
nog kansen krijgen. Ik zie het wel zitten om later bijvoorbeeld postoverste te worden. Het interessante
aan Securitas als werkgever is dat, als je graag van
job wil veranderen, dit vrij makkelijk binnen hetzelfde
bedrijf kan.”
Verdere specialisaties zijn altijd mogelijk, bevestigt
Tom Rommens. “Wie een bijkomende opleiding volgt,
kan het certificaat halen om bijvoorbeeld hondengeleider te worden of bewapende posten te bekleden.
Je leert de extra skills op het bedrijf. Op geen enkel
moment stellen wij diplomavereisten, wat maakt dat
kortgeschoolden op termijn ook naar managementfuncties kunnen doorgroeien.” ■
Recruitment manager
Tom Rommens

Boost voor het zelfvertrouwen
Tijdens de opleiding ondervinden mensen snel of de
job van bewakingsagent echt iets voor hen is, stelt
Tom Rommens. “Blijkt dit zo te zijn, dan zie je hun motivatie spectaculair toenemen. Ik kan echt genieten
van het enthousiasme en de trots van de mensen in
opleiding. Je ziet hun zelfvertrouwen groeien. Zeker
wanneer ze effectief aan de job beginnen, schiet hun
welbevinden omhoog. Ze weten dat ze een specialist
in wording zijn en dat ze een beroep met toekomst
hebben.”
Sofie heeft uitzicht op een job in de mobiele bewaking. “Dit betekent dat ik ’s nachts van de ene industriële site naar de andere rijdt voor controle. Het nachtwerk schrikt mij niet af. Gezien mijn clubverleden ben

PPS vraagt nauwe coördinatie
Het is redelijk ongezien: een Publiek-Private Samenwerking van deze
grote omvang voor een beroepsopleiding. Volgens recruitment manager
Tom Rommens van Securitas vergt het wel wat coördinatie als een privébedrijf in zee gaat met Actiris en VDAB. “We hebben een medewerker
die zich volledig toelegt op het onderhouden van de relaties met deze
partners en de opvolging. We meten alles om het programma nog te kunnen verfijnen. Net als onze partners steken wij veel tijd, energie en geld
in deze opleiding. Uiteraard willen we dan dat die op de meest efficiënte
manier verloopt. Wat dit project echt uniek maakt, is de schaal. Voor een
kleinere organisatie zou het niet mogelijk zijn om zulke grote groepen
kandidaten te mobiliseren.”
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POETSHULP OF
VERZORGENDE WORDEN
VIA EEN DOORSTROMINGSPROGRAMMA
Poetshulp en verzorgende zijn knelpuntberoepen.
Langdurig werkloze kortgeschoolden kunnen
via een Doorstromingsprogramma (DSP) de
openstaande vacatures invullen. “Wie in het
traject stapt, boekt sowieso vooruitgang.”

‘Als je hele dagen
thuis zit, ben je suf en
moe. En word je dik’

D

Voor de verzorgenden heeft Solidariteit voor het Gezin,
net als Familiehulp, een eigen opleidingscentrum.
De training duurt een jaar en wie wil, kan een extra maand
opleiding tot zorgkundige volgen. Ook de doelgroepmedewerkers die als poetshulp aan de slag gaan, gooit men niet
onvoorbereid voor de leeuwen. “Na een screening geven
we hen een introductie over het takenpakket, de deontologie en het arbeidsreglement, zodat ze een goed idee
krijgen van wat van hen verwacht wordt”, vertelt regiomanager Ben Lombaerts van Solidariteit voor het Gezin. “In
samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel
kunnen ze indien nodig hun niveau Nederlands opkrikken.
We begeleiden en coachen hen continu. Nu en dan nemen
we een kijkje op de werkvloer om te zien of alles vlekkeloos verloopt. Ze worden ook op de werkvloer gecoacht
om indien nodig het een en ander bij te sturen. Om de drie
maanden komen ze naar het kantoor waar ze een actieve
opleiding krijgen en terecht kunnen met alle mogelijke
vragen.” An Steppé, DSP-coördinator van Familiehulp,
voegt er nog aan toe dat de vorming – het aanleren van
technische vaardigheden, beroepsattitudes… – aangepast
is aan het niveau Nederlands van de trainees.

Werken voelt goed
Het drietal van Familiehulp dat we in Sint-Jozef ontmoeten, krijgt in de loop van hun individueel traject
ook de kans om werkervaring op te doen als huishoudhulp. Tegen het einde van hun tweejarig traject
kunnen ze dan een bewuste keuze maken. Jasmin,
Sara en Halimo zeggen nu al te weten dat de job van
thuishulp hen niet zo aantrekt. Werken in een woonzorgcentrum ligt hen beter. Ze getuigen dat het werkervaringstraject hen veel deugd doet. Jasmin: “Ik voel
me nu beter dan voor ik hieraan begon. Vroeger zat
ik altijd thuis en zag ik enkel mijn kinderen. Nu heb ik
meer verschillende contacten, dat is veel beter.”
Saran, Halimo en Jasmin zijn het zonnetje in het woonzorgcentrum.

e bewoners in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in
Evere worden er instant vrolijk van. Achter de poetskar
loopt een glunderend trio door de gangen: Saran (uit
Guinee, bijna vijftien jaar in België), Halimo (uit Somalië, vijf jaar hier) en Jasmin (uit Bangladesh, negen jaar
hier). Ze zijn poetshulp en verzorgende in opleiding bij
Familiehulp. Deze DSP’ers doen twee dagen per week
werkervaring op in de zorgsector en krijgen daarnaast
twee dagen per week Nederlandse les. Om de zes
maanden wisselen ze van standplaats; Sint-Jozef is
dus een van de vele haltes. “Als ze straks hun werkervaringstraject helemaal doorlopen hebben, kunnen ze
voltijds als verzorgende of huishoudhulp aan de slag”,
zegt An Steppé, DSP-coördinator bij Familiehulp.
Halimo: “In het Huis van het Nederlands liet ik merken
dat ik graag een opleiding tot verzorgende wou, maar
mijn Nederlands bleek onvoldoende. Via VDAB kwam
ik bij de Werkwinkel terecht en daar vertelden ze me
over het DSP-traject. Ik krijg nu de kans op vele plaatsen te werken: in Eureka in Evere, in De Ark in Haren,
in de Vaartkapoen in Molenbeek, hier in Sint-Jozef. Zo
doe je veel ervaring op. Ondertussen leer ik ook beter
Nederlands.”
Jasmin: “Ik help graag oude mensen. Ik ben heel tevreden over DSP. We hebben met Nezha een goede
begeleidster. Ze is heel vriendelijk en behulpzaam.”
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Niet onvoorbereid de arena in

den”, weet Lombaerts. “Zeker voor de poetsdienst is
het moeilijk gekwalificeerd personeel te vinden. De
technische vaardigheden zijn makkelijk aan te leren.
Het belangrijkste is de motivatie. Nadeel is dat de
schoonmaaksector de perceptie tegen heeft. Het beroep wordt te pejoratief bekeken. Er mag gerust meer
waardering voor zijn, want een poetshulp ondersteunt
toch het gezinsleven. Dat maatschappelijke belang
onderstrepen we graag tegenover de kandidaten en
de klanten.”

Saran: “Ik heb als schoonmaakster in Zaventem gewerkt, met een uitzendcontract. ’s Avonds volgde ik
nog Nederlandse les. Toen ik zwanger werd, kon ik
niet langer alles combineren. Vervolgens ben ik naar
Brussel verhuisd, waar het minder eenvoudig is om
als interimkracht aan de slag te gaan. Dankzij DSP
werk ik en krijg ik tegelijk een opleiding. Dat is goed
voor mijn cv.”

Imagoprobleem
Ook bij Solidariteit voor het Gezin kunnen kortgeschoolden die al geruime tijd zonder werk zitten in het
kader van een DSP in een werkervaringstraject stappen. Via die weg verwerven deze zogenaamde doelgroepmedewerkers de sociale en technische bagage
die de poort naar de arbeidsmarkt opent, zegt Ben
Lombaerts, regiomanager van Solidariteit voor het
Gezin. “Voor zo’n traject krijgt men een vast contract
van twee jaar. Door hen tijdens die periode goed op te
volgen en te begeleiden, krijgen wij een inzicht in hoe
ze functioneren.”
De doelgroepmedewerkers van Solidariteit voor het
Gezin worden ingezet in de poetsdienst. “Poets-,
huishoudhulp en verzorgende zijn knelpuntberoepen waarvoor het niet evident is kandidaten te vin-
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Knokken voor klanten
Het is niet eenvoudig om het aantal klanten
van Nederlandstalige zorgorganisaties zoals
Solidariteit voor het Gezin en Familiehulp op peil
te houden in Brussel. Dit heeft met de demografie te maken: steeds meer ouderen hebben
een migratieachtergrond, waardoor ze uit
traditionele gewoonte vaker door de familie zelf
worden verzorgd. “Dat klopt, al zien we stilaan
dat sommige migranten evengoed minder tijd
overhouden om oudere familieleden te verzorgen”, meent Ben Lombaerts van Solidariteit voor
het Gezin. “We zitten ook met de concurrentie
van Franstalige organisaties die goedkoper
hun diensten kunnen aanbieden. Wij worden
gesubsidieerd door de VGC: de tarieven liggen
vast en zijn hoger. Het is knokken voor klanten,
maar we hebben een goede samenwerking met
ziekenhuizen en mutualiteiten en geloven dat we
met kwaliteit het verschil kunnen maken.”

“Thuis heb je te veel tijd om na te denken”, sluit Saran
zich daarbij aan. “Je eet en je kijkt tv: meer doe je niet.
Dat is niet goed voor je fysieke en mentale gezondheid. Ik draai nu mee in de economie en verdien geld
voor mijn gezin.” Halimo knikt. “Je hebt iets om voor
op te staan. Van ’s morgensvroeg ben je actief. Als je
hele dagen thuis zit, ben je suf en moe. En word je dik.”

Sterker dan voorheen
Hun werk en opleiding rijmen met een gezin is niet altijd eenvoudig voor DSP’ers. Bij Solidariteit voor het
Gezin is men zich daar goed van bewust. “Wij zien altijd de mens achter de DSP’er”, benadrukt Ben Lombaerts. “Dat is echt een noodzaak in het diverse Brussel. We hebben er begrip voor dat sommige vrouwen
het moeilijk vinden om hun kinderen achter te laten
voor hun werk. Wij bieden steeds een luisterend oor
en zijn heel flexibel in het opstellen van de uurroosters. Als ze de woensdagnamiddag liever vrij hebben,
dan houden we daar rekening mee.”
Na de werkervaring doorstromen kan zowel intern als
extern (afhankelijk van de mogelijkheden of opportuniteiten). Ook kan de persoon ingeschreven worden
voor de opleiding tot polyvalent verzorgende. Soms
gebeurt het dat men op het einde van het werkerva-
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ringstraject moet vaststellen dat de persoon in kwestie niet gemaakt is voor de job van poetshulp. Ben
Lombaerts: “We hopen dat Groep INTRO opnieuw
een dienst opstart die zich over het outplacement
ontfermt, zoals vroeger het geval was. Los daarvan
kan je stellen dat de mensen die in het project stapten, sowieso vooruitgang hebben geboekt. Ze leerden Nederlands bij en volgden ook vaak bij Tracé
Brussel korte modules IT voor beginners of mobiliteit.
Bovendien nemen ze de ervaring mee van een job te
hebben uitgeoefend, met alle inspanningen die dat
vergt. Ze hebben zich ook op sociaal vlak ontwikkeld
door terug onder de mensen te komen. Kortom, ze
staan sterker dan voorheen.” ■
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RUIMTE
VOOR
EXPERIMENT

UB³ (UitbreidingsBeleid Beroepsopleiding Brussel) bestaat uit
beroepsopleidingen en bijscholingen. Die zijn een unicum,
want ze bieden ruimte voor innovatie en experimenten buiten de
soms krappe marge die VDAB onder andere qua prijszetting en
uitstroomcriteria kan bieden in zijn gebruikelijke tenders.
Hulp voor beroepskeuze
Een goed voorbeeld van het out-of-thebox denken van UB³ zijn de oriëntatiemodules die een aantal Brusselse, Nederlandstalige initiatieven aanbieden.
Brusselaars die een weloverwogen beroepskeuze willen maken, kunnen daar een
beroep op doen. Het gaat om een nieuwe,
unieke samenwerking tussen VDAB Brussel, Tracé Brussel, INTEC BRUSSEL, Groep
INTRO en JES die vier sectorale modules
presenteert: horeca, bouw, logistiek en IT.
Centraal staan teasers Nederlandse taal
door het Huis van het Nederlands Brussel,
het ontwikkelen van soft skills, het aanreiken van toegankelijke arbeidsmarktkennis,
aandacht voor de (interregionale) mobiliteit, de detectie van ontoereikendheden
bij de cursist, het faciliteren van Nederlandstalige vervolgtrajecten en tot slot het
peilen naar de aanleg voor een sector. De
oriëntatiemodule is voor de cursist een
eerste cruciale stap op weg naar duurzame tewerkstelling. ■
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De historiek
UB³ vindt zijn oorsprong in de Vlaamse intersectorale
akkoorden voor de Social-Profitsector (VIA3), die liepen
van 2006 tot 2011. In het kader van deze akkoorden werkte
Tracé Brussel vanaf 2008 samen met de opleidingspartners JES, INTEC BRUSSEL en Groep INTRO jaarlijks
een opleidingsplan uit, gericht op een uitbreiding van het
opleidingsaanbod voor werkzoekenden, doelgroepwerknemers (artikel 60 en DSP) en instructeurs van Nederlandstalige opleidings– en werkervaringsorganisaties.
Sinds 2012 worden deze middelen via VDAB overgemaakt
aan Tracé Brussel en sindsdien kreeg het project met UB³
een nieuwe naam.
Het UB³-opleidingsplan bestaat zowel uit VDAB-erkende
beroepsopleidingen (screenings en oriëntaties, vooropleidingen, kwalificerende opleidingen en specialisaties)
als bijscholingen voor werkzoekenden en (doelgroep)
werknemers uit werkervaringsprojecten. Bij het huidige
opleidingsplan zijn de sectoren horeca, bouw, ICT, zorg
en transport en logistiek betrokken. Tracé Brussel is
verantwoordelijk voor het schrijven van het jaarprogramma, de communicatie naar het netwerk van partners en
de inschrijvingen. Dit in overleg met Actiris en Febio (de
Federatie van Brusselse Inschakelingsondernemingen).

Beschouwing
en anaylse

VOORSTELLEN
VOOR VERBETERING
Hoe kan het Nederlandstalig SPI-aanbod beter ingezet worden
om de Brusselse werkzoekenden maximaal te ondersteunen?
Tracé Brussel nodigde zowel institutionele spelers als partnerorganisaties uit om hierover ideeën uit te wisselen.
Er viel veel te leren van elkaar.

RONDE TAFEL
OVER DE SPI-SECTOR
Fons Ravijts,
Agentschap Integratie en
Inburgering

Het is niet altijd evident om voldoende deelnemers te vinden voor het
Nederlandstalige aanbod. Hoe bereik
je de werkzoekenden en inactieven?
Naast Actiris, VDAB en andere partners, kunnen het Agentschap Integratie en Inburgering en het Huis van het
Nederlands Brussel een cruciale rol
spelen, gezien zij veelvuldig met de
doelgroep in contact komen. Er zijn
al tal van samenwerkingsakkoorden
gesloten met Actiris en VDAB om de
banden met deze grote organisaties
nauwer aan te halen, maar zijn er nog
suggesties ter verbetering?
CAROLINE MANCEL (ACTIRIS):

“We mogen er niet blind voor zijn dat 96%
van de werkzoekenden Frans- of anderstalig is. In 2016 hebben we samen met VDAB
nieuwe inspanningen gedaan om via infosessies het Nederlandstalig aanbod beter
bekend te maken. We willen duidelijk maken dat het op de arbeidsmarkt een groot
voordeel is als je het Nederlands machtig
bent. Een nieuw traject zijn de taalbaden
die we met onze partners VDAB en Huis van
het Nederlands aanbieden. Al 66% van de
Franstaligen die onvoldoende Nederlands
kennen passeert nu zo’n intensief taalbad.”
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KRIS DE BOECK (VDAB BRUSSEL):

“Na zo’n infosessie hebben wij een instapgesprek met de werkzoekenden om uit te
leggen hoe we hen kunnen begeleiden.
Wie ingaat op het voorstel om begeleiding te volgen, stroomt meestal snel door.
Meestal kunnen ze al binnen de maand
een taalbad bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs volgen. We gaan steeds
vaker één op één begeleiden. VDAB evolueert naar maatwerkprojecten. Zo hebben we samen met Actiris en Bruxelles
Formation 107 veiligheidsagenten voor
MIVB opgeleid en zijn we ook opleidingen
voor bagagist op de luchthaven gestart.”

Het Huis van het Nederlands Brussel werkt heel laagdrempelig. Een
grote groep inactieven vindt spontaan zijn weg naar het Huis en is
niet noodzakelijk geïnteresseerd in
een Nederlandstalig beroepstraject.
Anderen zijn gestuurd door Actiris,
VDAB of een andere organisatie uit
de SPI-sector.
ELS DESLÉ (HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL):

“Een deel van de werkzoekenden die een
opleiding Nederlands volgen, zijn niet-uitkeringsgerechtigd of niet in begeleiding,
wat wijst op een grote bewustwording
van het belang van de kennis van het Nederlands. Wij doen niet aan trajectbegeleiding, maar het is belangrijk een link te
leggen met organisaties die dit wél doen:
anders verdwijnen werkzoekenden ‘in het
bos’. Het is nu nog moeilijk om bij Actiris in
de dossiers van werkzoekenden een vermelding te krijgen dat een werkzoekende Nederlands geleerd heeft, maar daar
wordt aan gewerkt.”

De deelnemers aan de Ronde Tafel: wie is wie?
• Caroline Mancel, adjunct-directeur-generaal van Actiris (de Brusselse Gewestelijke Dienst
voor Arbeidsbemiddeling)
• Kris De Boeck, manager dienstverlening van VDAB Brussel
• Els Deslé, stafmedewerker algemeen beleid van het Huis van het Nederlands Brussel
• Fons Ravijts, regiomanager Brussel van het Agentschap Integratie en Inburgering
• Inge Van Brabant, coördinator van JES vzw (stadslabo voor kinderen en jongeren)
• Veronique De Leener, directeur van Maks vzw (begeleiding naar werk en digitale opleidingen voor inwoners van Kuregem en Molenbeek)
• Patrick Vandenbussche, directeur afgevaardigd bestuurder van SYNTRA Brussel vzw
(centrum voor vorming van zelfstandigen en kmo’s)
• Karen Boers, CEO van BeCode vzw (inclusieve opleiding tot professioneel programmeur
voor kansarme doelgroepen)
• Greet Callaerts, verantwoordelijke kennis- en relatiebeheer vzw CAD (trajectbegeleiding
voor personen met een arbeidshandicap)
• Ludo Cattoor, directeur van INTEC BRUSSEL vzw (IT-opleidingscentrum)
• Annemie Vandenhende, coördinator vorming, coaching en advies bij Groep INTRO vzw
(vorming, onderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale
economie voor kwetsbare doelgroepen)
• Tom Dedeurwaerder, coördinator van Atelier Groot Eiland vzw (organisatie voor arbeidszorg, opleiding en werkervaring)
• Professor Ides Nicaise, onderzoeker van het HIVA, KU Leuven
• Moderator: Xavier Taveirne, journalist
• Interveniënt: Frans De Keyser, expert
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INGE VAN BRABANT (JES):

“De samenwerking met het Huis van het
Nederlands zou gestructureerder mogen
verlopen. Omdat het Huis niet aan trajectbegeleiding doet, gebeurt het soms
dat mensen die eerst Nederlands geleerd
hebben nadien niet de weg naar JES vinden. We moeten ervoor zorgen dat we
deze mensen niet kwijt geraken.” JES ziet
zich als een voorportaal. De vzw gaat de
straat op en zoekt jongeren op waar ze
zich bevinden. Van Brabant: “Belangrijk is
dat we vertrouwen opbouwen. We vertrekken van de normen en waarden van de
doelgroep en gaan in op de vragen die zij
over tewerkstelling hebben. We verschaffen jongeren kennis over wat het betekent
om te gaan werken en in welke sectoren ze
terecht kunnen.”

Ook het Agentschap voor Inburgering en Integratie beschouwt zichzelf als een voorportaal van het zeer
complexe huis dat Brussel is. Jaarlijks bereikt het 3000 Brusselaars die
tot op heden op volledig vrijwillige
basis een inburgeringscursus volgen.
FONS RAVIJTS (AGENTSCHAP VOOR INBURGERING EN INTEGRATIE):

“We merken dat werk een belangrijke motivatie is om bij ons een traject te volgen.
Wanneer het vanaf 2020 verplicht wordt
om bij ons aan te kloppen, zouden we jaarlijks een 5000-tal mensen over de vloer
krijgen. We gaan partnerships aan, zodat
de inburgeraars veel minder drempels over
moeten om tot bij het concrete SPI-aanbod te geraken. We moeten afstappen van
het lineaire denken, waarbij men eerst de
taal moet leren en dan pas aan een beroepsopleiding of job kan beginnen. Het
is veel efficiënter om geïntegreerd, naast
elkaar en simultaan te werken.”

Greet Callaerts,
CAD De Werklijn
naast Ludo Cattoor,
INTEC BRUSSEL
Inge Van Brabant,
JES vzw

CAROLINE MANCEL (ACTIRIS):

“Actiris heeft recent met het Agentschap
Inburgering en Integratie een samenwerkingsakkoord ondertekend om elke nieuwkomer vlotter naar werk en het begeleidingsaanbod te leiden. We willen tot een
begeleiding op maat komen, gezien de uiteenlopende profielen en problematieken
van de nieuwkomers. Daarvoor werven we
gespecialiseerde consulenten aan.”
ELS DESLÉ (HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL):

“Al zo’n 10 jaar werken de SPI-partners
in Brussel aan geïntegreerde trajecten.
VDAB Brussel heeft daar al grote stappen
in gezet, door opleidingen op te starten
waarvoor zo weinig mogelijk voorkennis van het Nederlands nodig is. De taaldrempel is al in grote mate weggewerkt in
de opleiding zelf – op dat vlak mag Brussel
gerust als een voorbeeld voor Vlaanderen
gelden.”

Halt aan het lineaire denken
Het is een feit dat werkzoekenden
die in opleidingen of trajecten willen stappen drempels over moeten.
Hun kennis van het Nederlands, hun
mobiliteitsopties en hun ICT- en/
of communicatievaardigen zijn bijvoorbeeld onvoldoende. Of het ontbeert hen aan de juiste attitude om
een lang traject succesvol af te ronden. Welke good practices zijn er om
deze obstakels weg te werken? Zijn
geïntegreerde of holistische trajecten
een afdoend antwoord?

met een uitkering in plaats van een loon
moeten stellen. Sommige werkzoekenden haken om die reden in de loop van
het proces af. Anderen verdwijnen in het
zwarte circuit, kleine jobs in de horeca of
interimjobs waarin zwakkeren worden uitgebuit. In dat licht zou de werkloosheidsuitkering terug, zoals vroeger, tijdens een
voltijdse beroepsopleiding gevrijwaard
moeten worden.”

Els Deslé,
Huis van het Nederlands Brussel

LUDO CATTOOR (INTEC BRUSSEL):

“Al te vaak kan men de beloftes over het
eindresultaat van de opleidingen niet
waarmaken. Vijftien jaar lang werden er
opleidingen georganiseerd die niet werden opgevolgd en neerkwamen op bezigheidstherapie. Daarom investeert INTEC
in geïntegreerd werken. Bedrijven komen
wekelijks op het opleidingscentrum langs
om te spreken met de cursisten, zodat zij
kunnen toetsen hoe ver of dicht ze bij de
vereisten in de bedrijfswereld staan. Op
dit moment hebben we, in samenwerking
met VDAB Brussel, drie IT-opleidingen
waar lessen Nederlands in geïntegreerd
zijn. Door die koppeling duren deze trajecten één jaar in plaats van negen maanden,
wat impliceert dat de cursisten het langer

Professor Ides Nicaise, moderator Xavier Taveirne en interveniënt Frans De Keyser
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Groep INTRO is een grote voorstander van meertalige, geïntegreerde
trajecten die tegemoet komen aan
de noden en verwachtingen van de
mensen.
Karen Boers,
BeCode vzw

ANNEMIE VANDENHENDE (GROEP INTRO):

“Taalondersteuning op de werkvloer is
zinvol, maar de instapvoorwaarden voor
taalcoaching blijven problematisch. Voor
wie totaal geen kennis van het Nederlands
heeft, kost het bereiken van de basiskennis een schooljaar bij Brusselleer. Tel daar
de duur van de beroepsopleiding bij en je
bent al snel twee jaar verder.”

Meer dan één spreker breekt een
lans voor het opkrikken van het zelfvertrouwen van de werkzoekenden.
TOM DEDEURWAERDER
(ATELIER GROOT EILAND):

PATRICK VANDENBUSSCHE (SYNTRA BRUS-

“Het is spijtig dat zo vaak gefocust wordt
op de doorstroomcijfers. In de schrijnwerkerij gaan cursisten heel trots op de foto
met de tafel die ze zelf gemaakt hebben.
Die fierheid en het opgekrikte zelfvertrouwen mogen gerust méér gehonoreerd
worden. Voor zwakkere werkzoekenden
moeten de trajecten kunnen verlengd
worden of moeten er meer kansen komen
voor duurzame tewerkstellingsvormen.”

SEL):

“Mensen in een leertraject van drie of vier
jaar steken is niet meer van deze tijd. We
moeten de weg van meer flexibiliteit en
klantgerichtheid op gaan. Onze huidige
opleidingen zijn modulair opgebouwd
rond specifieke competenties. We integreren er ook afstandsleren in. De ateliers
voor onder meer bakker en slager zijn
kapitaalintensief, maar Vlaanderen maakt
daar geen geld voor vrij, waardoor onze
samenwerking met Franstalige partners
toeneemt.”
VERONIQUE DE LEENER (MAKS):

“Wij hadden een pilootproject waarin
veertig Frans- en anderstalige jongeren
uit Kuregem enkele uren per week samen
toneelspelen in het Nederlands. Deze jongeren, die bij aanvang geen woord Nederlands spraken, verwierven zo spelender-

Daar sluit CAD De Werklijn zich bij
aan. Deze vzw richt zich tot mensen
met een arbeidsbeperking, waardoor
haar trajectbegeleiding automatisch
heel holistisch is.
GREET CALLAERTS (CAD DE WERKLIJN):

“In Vlaanderen komen dankzij het nieuwe
werk- en zorgdecreet de domeinen werk
en welzijn wat dichter bij elkaar te liggen;
in Brussel is dat niet het geval. In Brussel
bestaat het Vlaamse concept arbeidszorg
niet als dusdanig en door het institutionele kluwen is het vaak niet mogelijk om
van Vlaamse ondersteuningsfinanciering
gebruik te maken. In de sociale economie kunnen we enkel terecht bij Artikel 60,
DSP en één maatwerkbedrijf in Brussel:
TWI. Het zou mooi zijn, mocht de sociale
economie in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest uitbreiden naar arbeidszorg en
maatwerk. Voor onze cliënten met een
mentale beperking zijn de meeste opleidingen te hoog gegrepen. Hier en daar zijn

gelukkig wel initiatieven die meer aansluiten bij hun noden, zoals bijvoorbeeld de
vorming Nederlands als tweede taal voor
traag lerenden. Het feit dat het laatste vernieuwde partnership met Actiris het mogelijk maakt voortrajecten voor specifieke
doelgroepen uit te bouwen, is alvast een
grote verbetering.” ■

Tom Dedeurwaerder,
Atelier Groot Eiland vzw

wijs een basiskennis. Dit proefproject is
helaas stopgezet, met het argument dat er
al genoeg lessen Nederlands zijn. De klassieke lessen schieten echter tekort voor
deze doelgroep. Maks biedt maandelijks
ook een gratis basiscursus digitale vaardigheden aan. Een derde van de mensen
die bij ons deze cursus volgen, heeft geen
computer of internetaansluiting thuis. Momenteel kunnen we telkens 15 mensen
een plaats geven, terwijl er drie keer zoveel
kandidaten zijn. Actiris heeft wel ICT-cheques voor beroepsopleidingen, maar geen
financiering voor basiscursussen. Het is
ook goed te beseffen dat onze doelgroep
niet naar een reguliere school gaat om met
de computer te leren werken. Analoog met
het Huis van het Nederlands, is er misschien nood aan een Huis van het ICT?”

Annemie Vandenhende,
Groep INTRO vzw
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wél een certificaat. Voor de verificatie van
de competenties starten we binnenkort
een pilootproject met Actiris, VDAB Brussel
en Bruxelles Formation. Een open source
platform zal ons toelaten de competenties
van de kandidaten beter af te stemmen op
de vraag van de arbeidsmarkt.”

Actiris laat weten dat het aan een
oplossing werkt
CAROLINE MANCEL (ACTIRIS):

“We sleutelen aan een digitale test, te vergelijken met de taaltest. Na die test willen
we ondersteuning bieden.”
BeCode vzw gaat partnerships aan
om mensen uit kansengroepen te
leren programmeren. Ze voorziet
peer-learning en peer-coaching in
een meertalige omgeving.
KAREN BOERS (BECODE):

”Studenten spelen tolk voor elkaar, wat de
interne samenhang versterkt. Er wordt niet
aan klassieke kennisoverdracht gedaan:
studenten zoeken zelf hun weg en komen
samen tot een leertraject. Het grootste obstakel is dat het zelfvertrouwen van onze
doelgroep zo geschaad is dat het moeilijk is
deze mensen te overtuigen van hun eigen
kunnen. Om hun empowerment te vergroten, werken we samen met het Rode Kruis
en sociale huisvestigingsdiensten zoals de
Lakense Haard. Zij hebben al een vertrouwensband met de doelgroep en spreken
hun taal. BeCode levert geen diploma af,
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DE SAMENWERKING
KAN NOG BETER

Professor Ides Nicaise,
als econoom verbonden aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de
KU Leuven, was een aandachtig toehoorder tijdens de Ronde Tafel.
Hij noteerde enkele opvallende vaststellingen.

“Als de gemiddelde werkzoekende
meer gebruik zou maken van
digitale diensten, zouden
bemiddelaars meer tijd kunnen
besteden aan de meer kwetsbare
cliënten.”
Vooreerst stel ik een zeer grote bereidheid tot samenwerking vast. Grote en kleinere actoren leerden
elkaar tijdens deze Ronde Tafel beter kennen, ontdekten elkaars sterkten en hoe ze elkaar aanvulden
en toonden een sterk engagement om samen een
kwaliteitsvol Vlaams integratiebeleid te voeren. Voor
toekomstige overleginitiatieven is het opportuun om
ook een vertegenwoordiger van de OCMW-sector uit
te nodigen, de OCMW’s zijn immers een cruciale partner in dit verhaal. Natuurlijk hebben OCMW’s eigen inschakelingsinstrumenten zoals de integratiecontracten en de activering van het leefloon, maar bovenal
is hun dienstenaanbod het meest integraal: denk aan
huisvesting, schuldbemiddeling, psychosociale hulpverlening… Een aanbod dat complementair is met
de opleidings- en tewerkstellingsgerichte acties van
andere actoren. Omgekeerd hebben OCMW’s alle
belang bij netwerking met deze laatsten om de uitstroomkansen van hun cliënten te verhogen.

Kansengroepen de hand reiken
De beschikbaarheid en toegankelijkheid van diensten voor kansengroepen blijken veel minder evident
dan ze op het eerste gezicht lijken. Zonder deze groepen gericht de hand te reiken komt daar geen verbetering in. Er worden wel campagnes gevoerd om
werkzoekenden naar het Nederlandstalige aanbod
te leiden, maar voorlopig komt de respons vooral van
kansrijke anderstaligen. De VDAB probeert haar grenzen te verleggen met de operatie ‘digitalisering’: als de
gemiddelde werkzoekende meer gebruik zou maken
van digitale diensten, zouden bemiddelaars meer tijd
kunnen besteden aan de meer kwetsbare cliënten.
Het moet nog blijken of dit ook zal lukken. Ook de fysieke nabijheid van kantoren is een belangrijke factor.
De VDAB heeft echter beslist om niet mee te stappen
in de uitbouw van gemeentelijke jobhuizen.
Aan het andere eind van het spectrum zijn er kleine vzw’s die zelfs methodieken van straathoekwerk
toepassen om hangjongeren in Brussel te bereiken:
naast de fysieke aanwezigheid proberen zij zich ook
in te leven in de cultuur en de waarden van hun doel-
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groep. Samenwerking met het jeugdwerk, het opbouwwerk en het sociaal-cultureel werk zijn hierbij
van essentieel belang. Alle actoren kunnen leren van
deze visie op ‘outreaching’. De boodschap voor het
arbeidsmarktbeleid is dan ook dit soort outreaching
in het dienstenaanbod te integreren als men kansengroepen een rechtvaardige kans wil geven en daar
ook de nodige middelen voor uit te trekken.

Elders geschoolden
Wat ook opvalt, is dat geïntegreerde dienstverlening steeds meer een motto in het arbeidsmarktbeleid is geworden. Zelfs de EU-aanbeveling voor
integratie van langdurig werkzoekenden legt er de
nadruk op. Eerder vermeldden we al de OCMW’s, het
opbouwwerk, het jeugdwerk en het sociaal-cultureel
werk als belangrijke partners. Specifiek voor Brussel
is de samenwerking tussen de arbeidsmarktdiensten
en het welzijnswerk een pijnpunt. Ze botst onder andere op de schotten tussen de bevoegde overheden.
Een ander aspect van ‘geïntegreerd aanbod’ in Brussel betreft de samenwerking over taalbarrières heen.
De vaststelling dat minder dan 4% van de Brusselse
werkzoekenden het Nederlands als moedertaal heeft,
moet alle actoren uitdagen om ook diensten in andere talen aan te bieden. De deelnemers aan de Ronde
Tafel bevestigden dat zij zich op dit vlak heel soepel
opstellen. Ook de akkoorden tussen de VDAB en Actiris weerspiegelen een groeiende samenwerking. Last
but not least zouden werkgevers en sectoren best een
meer prominente rol spelen in het Brusselse inschakelingsbeleid. Terwijl in Vlaanderen de sectorconvenanten tussen overheid en sectoren goed ingeburgerd
zijn en diversiteitsplannen hun nut bewezen hebben,
lijkt deze structurele aanpak in Brussel – bijvoorbeeld
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MET DE
DRIETRAPSRAKET
OMHOOG

in de bouwsector – moeilijk van de grond te komen.
De verdere uitbouw van een Brussels sociaal overleg
tussen overheid, werkgevers en vakbonden zou nog
hoger op de beleidsagenda moeten komen.
Een van de meest opvallende karakteristieken van
de Brusselse arbeidsmarkt is het hoge aandeel personen met een migratieachtergrond in de beroepsbevolking (75 à 80%). Naast de taalbarrière kampen
allochtone werkzoekenden met de niet-erkenning
van buitenlandse diploma’s. Het feit dat 2/3 van de
werkzoekenden in Brussel als ‘laaggeschoold’ geklasseerd staat, moet sterk genuanceerd worden: 2/3 van
deze 2/3 hebben immers een buitenlands, niet-erkend
diploma. Hoewel het niveau van deze diploma’s per
definitie ‘onbekend’ is, weten we uit andere bronnen
dat de helft van de (volwassen) nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel minstens een diploma secundair
onderwijs op zak heeft. Een meer proactief beleid van
erkenning/bijscholing tot een niveau dat gelijkwaardig
is met Belgische diploma’s zou een belangrijke impuls
kunnen geven aan hun integratie. In afwachting van
doorbraken op dit vlak kan alvast in het administratief
en statistisch jargon van de arbeidsmarktactoren een
bijkomende categorie ‘elders geschoolden’ ingevoerd
worden, waardoor de betrokkenen niet langer automatisch als kortgeschoold gestigmatiseerd worden.

Zijn cv oogt ronduit indrukwekkend.
Frans De Keyser, voorzitter van Tracé
Brussel, is al sinds de jaren 60 actief bij
werkgeversfederatie Beci en zetelde in raden
van bestuur van verschillende vzw’s in de
SPI-sector. Met veel kennis van zaken fileert
hij de arbeidsmarkt in Brussel.

Effect van besparingen
De financiële aspecten kwamen tijdens de Ronde
Tafel onvermijdelijk ter sprake. Gedurende de voorbije crisisperiode hebben de meeste Europese overheden, ondanks de toename van de werkloosheid,
bespaard op hun uitgaven voor actief arbeidsmarktbeleid, en meer bepaald op de uitgaven voor beroepsopleiding. België is in dat opzicht geen uitzondering:
de uitgaven voor opleiding zijn per werkzoekende
met 25 à 30% gedaald tussen 2009 en 2014. Ook de
begroting van de Brusselse Regering voor arbeidsmarktbeleid is volgens sommige deelnemers aan de
Ronde Tafel onvoldoende. Bovendien hebben de (federale) besparingen in de werkloosheidsuitkeringen
zelf – vooral de degressiviteit bij langdurige werkloosheid – volgens sommige deelnemers de bereidheid
van werkzoekenden om te investeren in langdurige
opleidingen ondermijnd: ze zijn minder gretig om er in
te stappen en haken sneller af. Niet alleen wordt het
recht op arbeid door dit soort beleid afgekalfd, het is
ook vanuit een sociaal investeringsperspectief een
kortzichtig beleid, dat op lange termijn tot zwaardere
kosten en minder fiscale ontvangsten dreigt te leiden.
Kortom, de Ronde Tafel was veel méér dan een uitwisseling van informatie. Ze bracht een aantal kernthema’s ter sprake, die stuk voor stuk belangrijke aandachtspunten zijn voor het toekomstige Brusselse
inschakelingsbeleid voor kansengroepen. Genoeg
stof voor debatten en programma’s in een periode
van memoranda en verkiezingen. ■
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“De begroting van de
Brusselse Regering voor
arbeidsmarktbeleid is
volgens sommige deelnemers aan de Ronde
Tafel onvoldoende”

“De fauna en flora van initiatieven die we in
Brussel aantreffen, is vrij uniek”, looft Frans
De Keyser de professionele aanpak van de
Nederlandstalige SPI-sector. “Dit hebben
we te danken aan een combinatie van een
redelijk goede financiering vanuit Vlaanderen en Brussel enerzijds en een groot enthousiasme bij de vzw’s anderzijds. Als het
management in deze sector inziet welke
kaarten het krijgt, dan is het verplicht om
die optimaal uit te spelen en de toekomst
ervan te verzekeren.”
Vele lovenswaardige initiatieven zijn er
zeker, maar de vraag is of er genoeg samenhang en interactie is. “Het is een fenomeen dat tegenwoordig veel voorkomt – ik
zie dit bijvoorbeeld evengoed in Londen
of Berlijn – dat elk tewerkstellingsinitiatief
dat op een goed concept en een goed
engagement rust en op een gezonde leefbaarheidscurve is gebaseerd, een quasi
autonoom opererende specialist wordt in
zijn vak en niet enkel een toeleverancier
in een ketting. Daardoor heeft men al snel
de neiging ook aanspraak te willen maken
op een 100% kostendekking. Het gevolg
is dat heel wat organisaties om extra geld
vragen omdat ze geloven dat ze met dat
beetje erbij nog veel méér kunnen doen.
Dat is een begrijpelijke strategie, maar de
budgetten daarvoor zijn niet voorhanden
en door die vraag riskeert men onderling
vastgeroest te raken: elk in zijn overlevingsstrategie in plaats van samen met
andere vzw’s een win-win situatie te creëren. Men kan zo gespecialiseerd zijn in z’n

core business dat de dynamiek om op te
gaan in een groter geheel in de mist blijft.
En zonder die grotere dynamiek blijven de
veranderingen die je kan realiseren eerder
marginaal.”
Het systeem van de cofinanciering houdt
volgens De Keyser deze situatie in stand.
“Als je tien tot twintig verschillende financieringsbronnen hebt, vormt dat geen solide basis. Die cofinanciering is geen olie
voor de motor van de samenwerking. Het
creëren van een betere samenhang is een
van de taken van Tracé Brussel. In vergelijking met andere vzw’s stoelt zijn visie op
meerdere invalshoeken. Precies door die
bredere kijk krijgt het veel respect. Het is
maar één stem in het debat, maar ze weegt
wel.”

Metropolitane dynamiek
Frans De Keyser vindt het een kapitale fout dat men bij de analyse van de arbeidsmarkt de werkloosheid als vertrekpunt blijft nemen. “De werkloosheidcijfers
hangen van zoveel verschillende factoren
af. Ik pleit er al zo’n tien jaar voor om maandelijks per sector te bekijken hoeveel jobs
er verloren zijn gegaan en hoeveel erbij
gekomen, en dit als basis te gebruiken
voor het tewerkstellingsbeleid. In de VS
doet men iets dergelijks al zeer lang. Met
de data van de Kruispuntbank kun je zo’n
statistiek maken. Die focust op een maandelijkse round-up van het aantal nieuwe

jobs in de Brusselse tewerkstellingsmetropool die groter is dan het Brussels gewest.
Zo krijg je een beter zicht op de metropolitane dynamiek van de tewerkstelling. Mij
lijkt het ook een voordeel dat je dan kunt
zien in welke sectoren er veel beweging is.
Met de vzw’s zou je kunnen inspelen op de
evoluties in de jobcreatie.”
Vele vacatures raken nu niet ingevuld. Het
deuntje dat je dit probleem met werkzoekenden kan oplossen, klinkt De Keyser iets
te eenvoudig in de oren. “Om mensen aan
een job te helpen, heb je een drietrapsraket nodig. Ten eerste heb je bij de kortgeschoolde werkzoekenden een grote afstand tussen wat er in hun hoofd speelt en
een job. Je moet hen taalcursussen laten
volgen, hen stimuleren om toch een diploma secundair te halen... Dat leidt niet direct
tot een job, maar als je die begeleiding niet
geeft, zal de raket nooit omhoog gaan. Helaas wordt die eerste trap al te vaak over
het hoofd gezien. De tweede trap is opleiding. Die is heel delicaat: je ziet bijvoorbeeld mensen hun opleiding staken omdat ze, uit financiële noodzaak, in een café
aan de slag gaan. Je moet deze mensen
aan de lijn houden om ze op het vereiste
niveau te krijgen. De derde trap is de realiteit van de arbeidsmarkt. Een bedrijf dat
naar Actiris belt om een drietalige secretaresse en er vervolgens over klaagt dat ze
die niet kunnen leveren ondanks de hoge
werkloosheid, heeft het principe van de
drietrapsraket duidelijk niet begrepen.” ■
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‘PROJECTGERICHT
DENKEN LEVERT MEER
OP DAN INSTITUTIONELE
HOCUSPOCUS’
Brussel en Vlaanderen willen samen een brug slaan tussen de
Brusselse werkloosheid en het Vlaamse joboverschot. Uit ons
vraaggesprek met vertegenwoordigers van Actiris en VDAB,
waarvan eerder al een verslag stond in het magazine BRUZZ,
blijkt dat de twee steeds vaker aan hetzelfde zeel trekken, maar
dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel nog beter
kan. “We schamen ons er niet meer voor om te zeggen dat we van
VDAB kunnen leren.”

De twee belangrijkste SPI-spelers rond dezelfde tafel
krijgen voor een interview: het is vrij uniek, maar het
leek ons zeer de moeite om zo’n dubbelgesprek te
organiseren. We peilen bij Fons Leroy (gedelegeerd
bestuurder VDAB), Geert Pauwels (directeur VDAB
Brussel), Grégor Chapelle (directeur-generaal Actiris)
en Caroline Mancel (Nederlandstalige adjunct-directeur-generaal Actiris) hoe zij de toekomst zien van het
Brussels arbeidsmarktbeleid. Plaats van afspraak is
zestien hoog in de Astrotoren, aan Madou. Een symbolische plek, want VDAB Brussel en Actiris houden
er allebei kantoor.

Wat zijn de sterke en zwakke punten
van de Brusselse arbeidsmarkt
volgens jullie?
Ik zie vooral een enorme evolutie. Ik heb
vijftien jaar geleden fel kritiek geuit op de werking van
de BGDA (oude naam van Actiris, red.). Er werd veel te
weinig ingezet op trajectbegeleiding van werklozen
en op samenwerking met VDAB. Wij waren nochtans
vragende partij. De laatste jaren is er een kentering
gekomen. Het institutionele framework is niet langer
een belemmering. Samen met andere partners is er
een activeringsbeleid op poten gezet, en er is geïnvesteerd in trajectbegeleiding. In de Vlaamse Rand
rond Brussel is er een sterke vergrijzing en zijn er veel
FONS LEROY:

40

vacatures. Daar liggen vele kansen voor Brusselse
werkzoekenden.
We hebben het geluk dat Vlaanderen en Brussel perfect tegengestelde noden hebben,
waarbij de ene de oplossing is voor de andere. Wij hebben een reservoir aan arbeidskrachten, in Vlaanderen
is er nood aan. Zodra dat is vastgesteld, is het eenvoudig: samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel is in
eenieders belang. We hebben eerst gewerkt op het
vertrouwen in de instelling zelf. De werkgevers moesten weer heil zien in Actiris, zodat het aantal vacatures
omhoog kon. Daarna hebben we de jongerenwerkloosheid aangepakt, met het jongerengarantieplan. In
dat strategisch stappenplan werd de samenwerking

met Vlaamse werkgevers steeds belangrijker, net als
die met VDAB Brussel. We schamen er ons niet meer
voor om te zeggen dat we van VDAB kunnen leren. Het
heeft lang voor ons in IT geïnvesteerd, in de opleiding
van de eigen mensen.

GRÉGOR CHAPELLE:

Laat ons naar de arbeidsmarkt
zelf kijken. Hoe moeilijk is die te
activeren?

“Vlaamse actoren
kunnen nog beter
gemobiliseerd
worden.”
fons leroy (vdab)

LEROY: Het Brusselse arbeidsmarktbeleid is er te lang
blind voor geweest dat de vernieuwing zich in Vlaanderen afspeelde. Je ziet dat bijvoorbeeld in de samenwerking met andere partners op het terrein. In Brussel
is de verhouding vaak gepolitiseerd, met lokale besturen als belangrijke partner. VDAB kijkt meer naar
expertise en richt zich op samenwerking met ngo’s.
Sommige vzw’s zijn beter dan de klassieke overheid
gewapend om bepaalde doelgroepen te bereiken.
Geef hun dan ook een rol, zodat de werkzoekenden
alle kansen krijgen. Vlaamse actoren die zich in Brussel settelen, kunnen nog beter gemobiliseerd worden.
Neem nu de Antwerpse Sihame El Kaouakibi in Molenbeek en haar organisatie WeLoveBxl. Er zit daar heel
veel creativiteit om het Brussels arbeidsmarktbeleid
over de grenzen heen te versterken, maar de organisatie is eerder koeltjes onthaald.

Ik wil toch een en ander nuanceren als het
over Brussel gaat. De arbeidsmarkt die we hier zien, is
typisch voor grote steden in heel Europa. Critici maken, vaak om politieke redenen, de fout om Brussel
met Vlaanderen te vergelijken. Dat heeft geen enkele
zin. Dat is een stad vergelijken met een regio. Een cijfer
dat me opviel in de laatste Taalbarometer was dat over
de verhuisbewegingen. In Brussel kwamen de laatste
twintig jaar meer dan twee miljoen mensen wonen, en
vertrokken er anderhalf miljoen. Bij de instroom zitten
veel migranten. Voeg daarbij dat 90% van de banen in
de dienstensector ligt en een kind kan zien dat het niet
makkelijk is.
CHAPELLE:

Het aantal Brusselaars dat in
Vlaanderen gaat werken, is
toegenomen, maar blijft al bij al
beperkt. Wat kan Actiris daaraan
doen?
Er kan een tandje bijgestoken worden, en dat doen we ook. Bijvoorbeeld met het nieuwe airporthouse Aviato. Er is een gemengd team
Actiris-VDAB dat samenwerkt met één doel: gekwalificeerd personeel vinden voor de bedrijven in en om de
luchthaven. Of dat Vlamingen of Brusselaars zijn, doet
er niet toe.
CAROLINE MANCEL:
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“Inschrijven wordt makkelijker
dankzij het unieke digitale dossier.”
caroline mancel (actiris)

Het is een cliché, maar los van de taal
lijkt er tussen Vlaanderen en Brussel
nog steeds een reusachtige muur te
staan. Brusselse werklozen denken er
gewoon niet aan om in Vlaanderen te
solliciteren.

GEERT PAUWELS: We zien dat Brusselaars een positieve

keuze maken om Nederlands te leren. Ze kunnen dan
vervolgens een job zoeken in de Rand. Die keuze mag
niet vrijblijvend zijn. Er moet een moment komen dat
de Brusselaars écht gestimuleerd worden om Nederlands te leren, om zo hun jobkansen te vergroten.

U wil hen verplichten om in de Rand
te solliciteren?
PAUWELS: Het is niet aan mij om de koers van het Brus-

selse arbeidsmarktbeleid te bepalen, maar als het aan
VDAB lag, zouden we werklozen eerst de vrije keuze laten om in de Rand te komen werken, en als dat binnen
een bepaalde tijd niet leidt tot een job, zouden we hen
een competentieontwikkeling aanbieden. Een van die
competenties zou het Nederlands zijn. Op dat moment
zou die opleiding bij VDAB geen vrije keuze meer zijn.
MANCEL: Sowieso is de talentest verplicht voor alle jon-

geren die zich bij Actiris aanbieden. Als het niveau van
het Nederlands onvoldoende is, dringen we er toch
sterk op aan dat de werkloze Nederlands leert. Dat
verdubbelt zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt.

LEROY: De vervoersarmoede is enorm toegenomen.
Niet alleen hier. Dat merk ik als ik praat met mijn Europese collega’s. Tegelijk is er een flexibilisering van
de arbeidsmarkt: je moet vroeg beginnen, je werkt
tot laat. Op het vlak van mobiliteit ligt er dus een grote uitdaging. Mensen moeten zich op een vlotte en
betaalbare manier kunnen verplaatsen. Die structuur
is vandaag niet aanwezig. Dat is voor mij dé politieke
prioriteit van de komende legislatuur.

Je zou naar een metropolitane
regio kunnen evolueren, waar
grensoverschrijdende arbeid en
mobiliteit in één klap worden
opgelost. Goed idee?
LEROY: Ik zit hier niet om de Brusselse natte droom
te verwezenlijken (lacht). De arbeidsmarkt in Brussel
bekijk ik niet anders dan gelijk welke andere. We zitten met grenzen en via samenwerking moeten we die
grenzen overstijgen. Ik maak daar geen politiek issue
van. Ik weet hoe ver we kunnen gaan om Brusselse
werkzoekenden naar de Rand te krijgen. Dat is een
veel concretere doelstelling.

Dat klopt. Door projectgericht en operationeel te denken, bereik je veel meer dan met een institutionele hocuspocus. Dat geldt trouwens ook voor
het openbaar vervoer. Waarom zouden TEC, De Lijn
en MIVB niet kunnen samenwerken in functie van de
noden van de arbeidsmarkt in Brussel en Vlaanderen?
CHAPELLE:

“De cursussen Nederlands zijn
in een jaar tijd vertienvoudigd.”
geert pauwels (vdab brussel)

VDAB is in Brussel bevoegd voor
opleiding. Is er voldoende instroom
van Brusselse werklozen naar het
VDAB-aanbod?
PAUWELS: Het VDAB-aanbod is voldoende groot. We
beantwoorden een vraag die leeft op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ons aanbod is vooral enorm veranderd.
We hebben veel sterker ingezet op cursussen Nederlands. Die zijn in een jaar tijd vertienvoudigd.

Zijn de Vlaamse werkgevers er
zich voldoende van bewust dat er
in Brussel een groot reservoir aan
werkkrachten ligt?
Er moet een grote cultuurverandering komen. Ik ben optimistisch, ik voel dat die verandering
eraan komt. Langs beide zijden. Vroeger klonk het hier
in Brussel: we zijn een tweetalige regio, iedereen moet
Nederlands leren. Dat wordt steeds minder als een
verplichting gezien en steeds meer als een kans, een
culturele verrijking en een socio-economisch voordeel. Door het Nederlands als een voordeel te verkopen, zullen we makkelijker de Vlaamse werkgevers
kunnen overtuigen.
CHAPELLE:

In uw recente boek No Jobs, meneer
Leroy, benadrukt u dat men taal
als competentie soms ook te hoog
inschat. Wat bedoelt u juist?
Dat inzicht is gegroeid met de vluchtelingencrisis. We zien taal nu als een competentie en geen
voorwaarde meer voor een opleiding of een baan.
We bekijken het taalniveau in functie van de job. Het
niveau van de competentie hangt af van de concrete
werksituatie.
LEROY:
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Een ander aspect van de activering
waar men vandaag minder over praat
zijn de sancties, de controle. Sinds
de zesde staatshervorming is het een
bevoegdheid van de gewesten. Een
goede zaak?
CHAPELLE: Ik wil eerst vooraf iets duidelijk maken. Spe-

cifiek voor de Brusselse arbeidsmarkt is de combinatie
van de grote fragiliteit van een deel van de bevolking
en de hoge levensduurte in de stad. Werklozen vragen
om lange opleidingen te volgen is een erg kostelijke
zaak. Uit een studie van Bruxelles Formation blijkt dat
hoe minder mensen verdienen, hoe sneller ze afhaken.
Als we over controle en sancties spreken, wil ik eerst
de positieve aspecten van de activering benadrukken.
Dat wil zeggen dat wij als overheid in de eerste plaats
de werkloze moeten begeleiden in zijn traject. Als er
manifeste onwil is, dan komen we in een ander verhaal.
LEROY: Als er rechten zijn, zijn er ook plichten. Elke
werkzoekende heeft recht op begeleiding en opleiding. De middelen zijn er. Dan staan daar ook plichten
tegenover. Ik ben er altijd voorstander van geweest om
de controle van het federale niveau naar de gewesten
over te hevelen. Om het beleid coherenter te maken.
Maar altijd vanuit de filosofie dat we meer mensen aan
het werk moeten helpen.

“Een grote cultuurverandering is nodig.”
grégor chapelle (actiris)
We zien dat werkgevers soms te hoge taalvereisten stellen voor de job die moet worden uitgevoerd. Het is voor ons een strijd om die werkgevers
duidelijk te maken dat dit niet nodig is. Iemand met
de juiste competenties, maar die op taalvlak nog bijgespijkerd moet worden, moet in aanmerking kunnen
komen voor een job.
MANCEL:

We moeten daarbij het onderscheid maken
tussen actieve en passieve kennis. Bij Actiris spreekt
iedereen zijn moedertaal. Ik begrijp zelf 99 procent
van wat Nederlandstaligen zeggen, al spreek ik het
niet perfect. Als we aan alle Brusselse jongeren zeggen dat ze zich in het Nederlands in alle nuances moeten kunnen uitdrukken, dan lukt dat nooit. Maar als je
streeft naar een respectvolle omgeving waarin ieder
zijn eigen taal kan spreken, dan zit je al met een heel
andere context.
CHAPELLE:

Verder focussen we ook op digi-taal. Dat is
belangrijk omdat Actiris een digitale transformatie zal
doormaken in 2019. We gaan het unieke dossier uitrollen, waardoor inschrijven makkelijk wordt.
MANCEL:
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Zijn jullie tevreden over de zesde
staatshervorming?
We zitten nog altijd niet met homogene bevoegdheden. Zaken die essentieel zijn voor de activering zitten nog altijd in federale wetten gegoten, terwijl
dat bij de gewesten zou moeten liggen. Wat mij betreft
is de zesde staatshervorming dus zeker niet optimaal
uitgewerkt. Integendeel: het arbeidsmarktbeleid is
complexer geworden dan ooit tevoren. En mochten
Brussel, Vlaanderen en Wallonië niet zo goed met elkaar samenwerken, dan zou het nog erger zijn.
LEROY:

Dat had niet mogen gebeuren. De gemeenschappen moeten juist geresponsabiliseerd worden
om opleidingen te geven, ook in Brussel. Nu is de institutionele complexiteit nog groter geworden, want
nu zijn én het Brussels Gewest én de VDAB én Bruxelles Formation voor opleidingen bevoegd. We hebben
daar geen clash van gemaakt en Vlaanderen en Brussel hebben dat verstandig opgelost, maar het helpt
niet om de bevoegdheden homogener te maken.”
LEROY:

LEROY:

CHAPELLE: Onze digitale transformatie kan net helpen
om te detecteren hoe het met de digitale talenten van
onze werklozen zit. En zo kunnen we hen ook de juiste
opleiding bieden.

Dat zorgt voor veel inefficiëntie. In de loop
van de laatste legislatuur zijn er zestien jobhuizen opgericht met als doel de lokale publieke en non-profit
actoren te laten samenwerken om meer mensen aan
een baan te helpen. Dat is gebeurd zonder wettelijke
basis. Ik ben er niet voor en niet tegen. De lokale actoren zijn er. Belangrijk is dat het wérkt. Het is doeltreffend maar het is vandaag niet efficiënt.
CHAPELLE:

Het Brussels Gewest krijgt nu wel de
kans om opleidingen te organiseren.

Vormt de digitalisering geen extra
drempel voor kwetsbare werklozen?
Digitalisering is voor mij een zaak van emancipatie. Er mag geen kloof blijven tussen wie vlot met de
computer overweg kan en wie niet. Zeker in Brussel is
dat problematisch. De beroepsbevolking is hier jong.
Als je die niet integreert, dan eindig je met een zware
maatschappelijke factuur. We leven in een digitale samenleving. Als we willen dat mensen volwaardig participeren, dan willen we ook dat ze de nodige digitale
skills hebben. In ons model willen we de digitale analfabeten onmiddellijk detecteren en naar de gepaste
opleiding leiden.

Ook de lokale besturen in
Brussel voeren een eigen
werkgelegenheidsbeleid. Is dat niet
dubbel op?

CHAPELLE: Daarom is het belangrijk om in Brussel in
voldoende opleidingen te voorzien voor ongeschoolde werklozen, bijvoorbeeld in de alfabetisering. Daar
zijn nog tekorten. En er zijn vandaag onvoldoende jobs
voor die laaggeschoolden.
PAUWELS: Daar ligt wel een uitdaging, meneer Chapelle.
Als we de uitwisseling van vacatures tussen Vlaanderen en Brussel intensifiëren, dan verruimt de arbeidsmarkt ook voor de Brusselse werklozen, zelfs voor wie
lager geschoold is.
MANCEL: Het unieke digitale dossier dat er dit jaar aan-

komt, kan ook een instrument zijn om de controle te
verbeteren. Het brengt de carrière van iedere werkzoekende in kaart. En de controleur zal zo kunnen nagaan of er voldoende inspanningen zijn gedaan.

CHAPELLE: De zesde staatshervorming heeft een gren-

del weggewerkt die Brussel de kans geeft om zelf opleidingen te organiseren. VDAB Brussel is eerder vragende partij voor meer werkzoekenden dan voor meer
middelen, maar extra middelen kunnen wél Bruxelles
Formation helpen en zelfs VDAB Brussel als die nog
massiever taalopleidingen wil organiseren. Ik probeer
de Brusselse regering er altijd van te overtuigen dat de
middelen van Actiris geen uitgaven zijn, maar investeringen, die later opbrengen. Zelfs in het huidig institutioneel kader kunnen we nog efficiënter zijn, met name
als de dialoog tussen de gewesten en de federale
overheid ook vertrekt vanuit een gezamenlijk belang,
wat vandaag niet het geval is.
INTERVIEW AFGENOMEN DOOR STEVEN VAN GARSSE,
REDACTIECHEF BRUZZ, OP 20/12/2018.
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NAWOORD

We mogen het gerust het drama van Brussel noemen.
De toename van de armoede, het wegglippen van de
rijkdom, de stijging van de werkloosheid... Dertig jaar
na de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er ergens iets fundamenteel fout gelopen. De
redenen zijn legio: de stadsvlucht, de globalisering, de
internationale migratie, het verdwijnen van de industrie, een falend onderwijssysteem. Brussel staat hier
niet alleen in. Ook andere steden, in binnen- en buitenland, kampen ermee.
Ligt de hoofdstad daardoor in de lappenmand? Allerminst. Brussel bruist als nooit tevoren. Het maakt zijn
lotsbestemming waar als laboratorium voor de rest van
de wereld. Er ontstaan tal van prachtige kleine ondernemingsinitiatieven, vaak door mensen met roots in het
buitenland. De paradox ligt voor het rapen: de migratie
heeft de arbeidsmarkt door elkaar geschud, maar tegelijkertijd is die migratie een enorme winst gebleken.
Wat zouden onze ziekenhuizen zijn zonder buitenlandse dokters en verplegend personeel? De bouwsector,
de horeca, de middenstand: ze draaien in grote mate
op de superdiversiteit die Brussel kenmerkt.
Desalniettemin blijft de werkloosheid hoog in deze
stad. Te hoog. Dat blijft een bedreiging voor de cohesie in de stad. Wie werkloos is, is niet alleen financieel
kwetsbaar, maar verliest na verloop van tijd ook zijn
eigenwaarde.
We zagen de laatste jaren hoe vooral het Nederlandstalige middenveld de piekende werkloosheid aangrijpt
om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Nederlandstalig Brussel heeft een behoorlijke knowhow
opgebouwd in de moeilijke beweging om van kwetsbare werklozen terug fiere werknemers te maken.
De professionalisering valt op. Mee aangestuurd vanuit expertise die ook in Vlaanderen te vinden is, stellen de tewerkstellingsinitiatieven van het middenveld
duidelijk het doel van maatschappelijke inschakeling
voorop. Soms is het een weg van trial and error. Dat
de subsidiërende overheid vaak grillig reageert, maakt
de opdracht niet makkelijk. Een strategie uitbouwen
op lange termijn ligt in Brussel niet voor de hand.
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Toch heeft die overheid de penibele situatie op de
Brusselse arbeidsmarkt ook aangrepen om écht
vooruit te kijken. Met daadkracht. Een samenwerking
tussen VDAB en Actiris zou tien jaar geleden bijvoorbeeld ondenkbaar zijn geweest. Dat Actiris gretig de
succesformules van VDAB ontleedt om er vervolgens
een Brusselse twist aan te geven, is enkel aan te moedigen. De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar.
Sinds enige tijd daalt de werkloosheid in Brussel.

Actiris • Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) bon • AIF+ • Aksent •

Deze publicatie werd gerealiseerd door
Tracé Brussel vzw. De publicatie kwam tot
stand dankzij de steun en medewerking
van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie en de Brusselse SPI-partners. Tracé Brussel vzw werkt samen met
en wordt ondersteund door Actiris, VDAB,
de Vlaamse Gemeenschapscommissie
en de Vlaamse overheid.

Brussel heeft niettemin nog een lange weg te gaan, wil
ze de werkloosheid onder de tien procent krijgen. Een
interessante piste is die van Ides Nicaise, professor
van de KU Leuven. Waar zijn de werkgevers, vraagt hij
zich af. Ook zij dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Af en toe duiken er goedbedoelde initiatieven op of kloppen de sociale partners zich op de
borst voor een gemeenschappelijke strategie, maar
het blijft wachten op voldoende concrete resultaten.

teling • De Harmonie • De Kaai • De Ketjes • De Overmolen • De Welvaartka-

Wie steden analyseert, moet naar de dynamieken kijken, de tendensen. Die zitten voor Brussel zeker niet
slecht. Er is hoop dat de werkloosheid verder kan dalen, er is de samenwerking op het terrein en de kennis
van het Nederlands wordt steeds meer als een kans
in plaats van een drempel gezien. Verder gaan op de
ingeslagen weg is de boodschap.
Steven Van Garsse, redactiechef BRUZZ magazine

Amazone • Art2Work • Atelier Groot Eiland • Backstage Network • Baita Clean

Office • Beeldenstorm • Bel Food • Beroepenpunt • BRC Bouw • Brussels Brazilian Jiu-jitsu Academy BBJJA • Busleyden Atheneum - Campus Erasmus •
Buurthuis Bonnevie • Buurtwerk Chambéry • Buurtwinkel • CAD - De Werklijn

• Casablanco • CAW Brussel – Foyer Leger Des Heils • CBE Brusselleer • Club-

house • Construcity • Cosmos • CVO Brussel • CVO Brussels Education Center
• CVO COOVI • CVO Lethas • CVO Meise-Jette • CyCLO • D’BROEJ • De Bui-

poen • Diversicom • Duo for a job • eat • Elmer • Emino • Erasmushogeschool

Brussel • EVA - Bricoteam • Evoliris • FAAB • Familiehulp • FIX • FMDO • Foyer

– Roma • G4S Training Services • Great vzw • Groep INTRO • Hobo • Horeca

redactie:

Peter Van Dyck
coördinatie:

Ewoud De Sadeleer en Tom Boel

Be Pro • Huis van het Nederlands Brussel • IC • InBrussel • INOPTEC+ • INTEC

bijdragen:

SA • Manus BXL • OCMW SPI-diensten • Odisee Campus Brussel • OrientaE-

design:

schappen • PMO • Recyclart • RiseSmart (Randstand) • Samenlevingsop-

druk

BRUSSEL • Iris TL • JES • Jobhuizen • LD³ • Luca Arts • Maks vzw • Manpower

uro • Oxfam-Solidariteit • Pianofabriek • Plaatselijke Werkgelegenheidsagentbouw Brussel • SBS Skill BuilderS • Securitas Training

• Seris • Sint-Guido

Instituut • Sociaal Vervoer Brussel • Solidariteit voor het Gezin • STARTPRO-

jecten • SYNTRA Brussel • Technicity • Turkse Unie Brussel • TWI maatwerk-

bedrijf • Ukelele • ULAC-HUVAK • Unie Turkse Verenigingen • Unizo Starters-

service • VDAB • VITeS BE • Vokans Brussel • Werkwinkel Brussel • Z.E. Taxi
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TomatoLab.eu

Leleu

fotografie:

Filip Claus en Kobe Van de Putte
verantwoordelijke uitgever:

Steef Corijn – Tracé Brussel vzw
Antwerpselaan 26 – 1000 Brussel
D/2019/11.933/1

47

