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“Beste, ik ben nu werkloos. Ik ben 30 jaar en
ik heb geen toekomstperspectief. Ik kan geen
huis kopen, niet trouwen, geen kind krijgen.
Wanneer ga ik in verlof? Ik weet het niet:
ik moet werk zoeken. Ik ben het beu om altijd
in tijdelijke/vervanging/interimcontracten te
werken/leven. Ik moet mij constant bewijzen
bij sollicitaties. De anderen moeten dit niet
doen. Ik droom/wens dat je vorige werkgever
je een volgende tewerkstellingsplaats kan
aanbieden. Dat zou zo een verbetering zijn voor
interimcontracten > hoopgevend :-).
Ik wil hetzelfde kunnen leven als iemand met een
vast contract. Hoopvolle inwoner.”
“Werkbaar werk voor iedereen:
werk op maat (ook voor zieke mensen en
chronisch zieken), zorgen voor aangepaste jobs
en invullen met de personen die er nood aan
hebben, examens op maat.”
“Kansen op werk voor mensen die minder
begaafd zijn of een handicap hebben verhogen.”
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WAARDIG

DOEL 2.1. BETERE AFSTEMMING EN MEER MAATWERK IN
TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN
2.1.1. Partnerschap met VDAB uitbouwen.
We bouwen het partnerschap met VDAB
verder uit, zowel op het niveau van de
stad als van de regio.
2.1.2. Initiatieven bekend maken. Er is een
overzicht van initiatieven die inzetten op
tewerkstelling van kansengroepen in
Brugge en de regio. Het overzicht is upto-date en gemakkelijk raadpleegbaar,
ook voor werkgevers.
2.1.3. Aanpak regionaal afstemmen. We
werken aan regionale afspraken rond
de aanpak van tewerkstellingstrajecten
voor personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (TWE art. 60, wijk-werken,
gemeenschapsdienst, arbeidsmatige
activiteiten, …). Binnen de stad is er een
beslissingskader voor deze trajecten en
voorzien we voldoende activiteiten, taken
en de nodige begeleiding.
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2.1.4. Nieuwe projecten uitwerken. We
ontwikkelen proactief nieuwe projecten
die inspelen op specifieke noden van
diverse doelgroepen en zijn alert voor
extra subsidie-oproepen. Bij nieuwe
projecten genieten ruime (regionale)
partnerschappen de voorkeur en
vermijden we versnippering.
2.1.5. Partneroverleg organiseren. We
organiseren op regelmatige basis overleg
met VDAB en specifieke sectoren (vb.
uitzendsector) in functie van afstemming
en uitwisseling van informatie en
projecten.
2.1.6. Uitwisseling stimuleren. We
installeren lerende netwerken
en uitwisselingsmomenten voor
trajectbegeleiders (VDAB, OCMW, sociale
economie, intermediaire dienstverleners)
om kennis uit te wisselen en aanpak van
trajecten op elkaar af te stemmen.

WAARDIG

DOEL 2.2. MEER INCLUSIEVE WERKVLOEREN

2.2.1. Voorbeeldfunctie opnemen. De stad
neemt een voorbeeldrol op en zet meer
mensen met een arbeidsbeperking
aan het werk. Een eigen arbeidscoach
begeleidt deze werknemers met een
beperking en hun collega’s op de
werkvloer.

2.2.6. Een werkgeversnetwerk uitbouwen.
Een regionale deskundige benadert
werkgevers en overtuigt hen om
vacatures in te vullen met personen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
(TWE art.60, AMA, doorstroom sociale
economie, …).

2.2.2. Eerlijke kansen bij selectie
garanderen. Bij Stad Brugge worden
kandidaten geselecteerd op basis
van hun competenties en wordt er
geen onderscheid gemaakt op basis
van leeftijd, geslacht, nationaliteit,
etnische afkomst, handicap, geloof,
levensbeschouwing, seksuele oriëntatie,
genderidentiteit en -expressie.
Werkgevers worden gestimuleerd om
hetzelfde te doen.

2.2.7. Werkgevers informeren. We zetten het
thema “instroom van kansengroepen” op
de agenda van de reeds bestaande lokale
en regionale overlegfora met werkgevers
en zorgen dat werkgevers op de hoogte
zijn van incentives om kansengroepen
aan te werven.

2.2.3. Personen met een arbeidshandicap
insluiten. We onderzoeken hoe we
werkzoekenden met een (fysieke en/
of mentale) handicap beter kunnen
begeleiden naar werk en hoe we de
Brugse bedrijven kunnen stimuleren om
werkpostaanpassingen te doen.
2.2.4. Anderstalige nieuwkomers insluiten.
We brengen op regelmatige tijdstippen
partners bijeen rond inclusie van
anderstalige nieuwkomers op onze
arbeidsmarkt.
2.2.5. Gastvrije werkvloeren stimuleren.
We stimuleren werkgevers om een
diversiteitsbeleid en onthaalbeleid uit te
werken.

2.2.8. Werkgevers en dienstverleners
verbinden. We nemen met de Stad
een trekkersrol op om intermediaire
dienstverleners (i.e. organisaties die
werkzoekenden/werkenden begeleiden)
en werkgevers regelmatig met elkaar in
contact te brengen.
2.2.9. Stages bij werkgevers promoten.
We zoeken meer mogelijkheden voor
kansengroepen om zonder negatieve
consequenties een job uit te proberen in
het Normaal Economisch Circuit (NEC).
We promoten de beroepsverkennende
stage.
2.2.10. Relaties met sociale bureaus
versterken. We bouwen contacten uit
met sociale bureaus zodat zij op de
hoogte zijn van de lokale en regionale
initiatieven en de informatie kunnen
kanaliseren naar de werkgevers.
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WAARDIG

DOEL 2.3. PROMOTEN EN ONDERSTEUNEN VAN SOCIALE ECONOMIE EN
SOCIALE TEWERKSTELLING
2.3.1. Sociale economie promoten. We
organiseren netwerkmomenten
om de profit en social profit kennis
te laten maken met socialeeconomieondernemingen. We stimuleren
samenwerking bij het uitvoeren van
opdrachten en invullen van vacatures.
2.3.2. Sociaal aankopen stimuleren. We
stimuleren bij overheidsopdrachten
het gebruik van sociale criteria die
een impact hebben op kwetsbare
werkzoekenden en de sociale economie.
2.3.3. Meer en beter samenwerken met
de sociale economie. We stemmen
samenwerkingsverbanden met
de ondernemingen uit de sociale
economie af binnen de Groep
Brugge en onderzoeken nieuwe
manieren om de werking van de
sociale-economieondernemingen te
ondersteunen. We blijven inzetten op
initiatieven die sociale tewerkstelling
koppelen aan sociale dienstverlening
(bv. sociaal restaurant).

2.3.5. Voldoende arbeidszorg garanderen. We
hebben aandacht voor arbeidszorg als
eerste opstap naar werk. We zoeken naar
mogelijkheden om meer plaatsen voor
arbeidsmatige activiteiten te creëren
binnen de profitsector.
2.3.6. Zorg, toerisme en werk verbinden.
We onderzoeken de mogelijkheden
rond zorgtoerisme (toerisme voor
zorgbehoevenden) in de Brugse regio
waarbij ook tewerkstelling van personen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
mogelijk is.
2.3.7. Nieuwe lokale diensten onderzoeken.
We onderzoeken nieuwe lokale diensten
waaraan sociale tewerkstelling en
maatschappelijke noden gekoppeld
kunnen worden.

2.3.4. Sociaal en circulair verbinden. We
promoten de sociale economie als
partner voor circulaire bedrijven of
circulaire starters en trachten zo nieuwe
jobs voor personen met een afstand tot
de arbeidsmarkt te creëren.
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WAARDIG

DOEL 2.4. RANDVOORWAARDEN VOOR TEWERKSTELLING

2.4.1. Kinderopvang in de haven. We
onderzoeken de mogelijkheid om
extra kinderopvang in Zeebrugge te
realiseren, in het havengebied. Hierbij is
er afstemming met de flexibele werkuren
van havenarbeiders.
2.4.2. Kinderopvang in bedrijven onderzoeken.
Er wordt nagegaan of we het (mee)
inrichten van kinderopvang door Brugse
bedrijven verder kunnen aanmoedigen.
We verkennen met relevante partners
de mogelijkheid om binnen toekomstige
bedrijventerreinen kinderopvang
(verplicht) te voorzien.
2.4.3. Fietsen aan voordeeltarieven voorzien.
We zorgen voor een betaalbaar
fietsaanbod voor kansengroepen om
zich te verplaatsen in functie van een
opleiding, stage of tewerkstelling. We
bekijken samen met organisatie uit de
VAPH-sector de mogelijkheden voor een
deelsysteem met driewielers.
2.4.4. Fietslessen organiseren. Er zijn
fietslessen voor kansengroepen die
hier nood aan hebben in functie van
woon-werkverkeer en/of voor het werk
zelf. We gebruiken de fietslessen als
promotiemiddel om het fietsaanbod voor
kansengroepen meer bekend te maken.
2.4.5. Cursussen fietsherstel organiseren.
We bieden lessen in fietsherstel en
-onderhoud aan aan organisaties die
werken met kansengroepen.
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2.4.6. Rijbewijs helpen behalen. We brengen
doelgroepspecifieke projecten voor
het behalen van een rijbewijs in
kaart en onderzoeken mogelijkheden
tot uitbreiding. We zetten in op
randvoorwaarden voor het behalen
van het rijbewijs (rijbuddy’s, autobezit,
begeleiding bij theorie…).
2.4.7. Bereikbare sites nastreven. We
blijven bij de vervoersregioraden
pleiten voor een vlotte bereikbaarheid
met het openbaar vervoer van de
bedrijven(terreinen) waar veel
werknemers uit kansengroepen (kunnen)
werken.
2.4.8. Een goed voorkomen stimuleren.
We onderzoeken de mogelijkheden
om werkzoekenden/werkenden uit
kansengroepen meer te ondersteunen
om zich goed te kunnen presenteren
bij werkgevers/opdrachtgevers
(afhankelijk van de nood: hulp bij
solliciteren, informeren over wederzijdse
verwachtingen op de werkvloer,
werkkledij aanbieden, voorkomen,
zelfzorg).

WAARDIG

DOEL 2.5. EEN BETERE AFSTEMMING EN MEER MAATWERK IN
OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSTRAJECTEN NAAR WERK
2.5.1. Initiatieven bekendmaken. We zorgen
voor een up-to-date en toegankelijk
overzicht van de bestaande initiatieven
die inzetten op trajecten naar werk
(o.a. binnen het onderwijs en de
opleidingscentra).
2.5.2. Begeleiding organiseren. We begeleiden
kwetsbare jongeren bij het zetten van
stappen naar werk, zoals met het
project Ant-Woord!. We zorgen ook
voor ondersteuning van de begeleiders
zodat ze de jongeren nog beter kunnen
versterken.
2.5.3. Jongerenbegeleiders informeren.
We zorgen ervoor dat begeleiders van
jongeren de gevraagde vaardigheden
binnen de Brugse arbeidsmarkt kennen
en zicht hebben op de jobs en hun
jobinhoud.

2.5.4. Schoolverlaters en ouders informeren.
De Stad organiseert jaarlijks samen
met stakeholders een afstudeerbeurs/
schoolverlatersbeurs. We informeren
ouders over de jobs van de toekomst,
de knelpuntberoepen en de Brugse
arbeidsmarkt.
2.5.5. Inzetten op stages. De stad signaleert
wetgevende belemmeringen aan
de Vlaamse overheid zodat meer
stageplekken in aanmerking komen
voor het behalen van een diploma. We
onderzoeken hoe we extra stageplaatsen
kunnen creëren in de regio, specifiek
voor de meest kwetsbare jongeren.
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