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EINDRAPPORT
BRUGGE WERKT!
EEN VERSTERKEND
TEWERKSTELLINGSTRAJECT
WAARBIJ 50 ERKEND VLUCHTELINGEN
EN SUBSIDIAIR BESCHERMDEN ONDERWEG
ZIJN NAAR DUURZAME TEWERKSTELLING.

Mijn naam is Yousuf. Ik ben 29 jaar en woon sinds 2
jaar in België. Voor het project Brugge Werkt! had ik
eigenlijk geen goed zicht op het soort job dat mij zou
liggen. Uit de technische testen binnen dit project
kwam heel duidelijk naar voor dat ik eigenlijk erg
handig ben. Ik heb deze handigheid meegekregen
van mijn vader. Samen haalden we vaak apparaten
uit elkaar die we dan terug probeerden te
herstellen. Mijn vader heeft me erg veel geleerd.
Mogelijke jobs die me werden aangeraden was
productiemedewerker of hersteller van elektronica.
Met deze informatie ben ik naar de VDAB gestapt.
Men heeft mij aangeraden om de VDAB-opleiding
‘industrieel elektrotechnisch installateur’ te volgen!
Dankzij het project Brugge Werkt! heb ik mijn zin
voor technisch werk herontdekt. Een duidelijk
jobdoel waar ik mee aan de slag kan gaan!

Ik ben Nouri. Ik ben er 39 en sinds 2015 woon ik
in België. Bijna een maand geleden begon het
project Brugge Werkt! voor mij. Ik startte in de
eerste groep, samen met 10 andere deelnemers.
De opleiding gaf me onder meer de kans om meer
te weten over het werksysteem in België. En dan
vooral om te weten hoe je een goede job kan vinden.
Dit project zorgt er ook voor dat ik mijn kennis van
het Nederlands kan verbeteren.
Ik hoop dat dit project een eerste stap kan zijn om
meer vluchtelingen op de Belgische arbeidsmarkt
te helpen. Met de informatie die we nu al kregen en
de ervaring die we zullen kunnen opdoen moet dit
zeker lukken!
Ik wil dan ook heel graag mijn waardering
uitspreken voor Stad Brugge, het OCMW, de VDAB
en de lesgevers van Mentor voor dit zinvolle
initiatief. Ook mijn trajectbegeleidster wil ik
van harte danken voor deze kans en de grote
ondersteuning die zij mij biedt!

1. het versterkend traject Brugge Werkt!
In 2015 was er een verhoogde instroom van vluchtelingen in ons land. Hoewel de asielaanvraag
federale materie is, zorgde de erkenning van asielzoekers voor een sterke druk op het lokale beleid. Op
13 mei 2016 besliste de Vlaamse regering om middelen ter beschikking te stellen ter ondersteuning van
de steden en gemeenten. Deze Vlaamse middelen waren tijdsgebonden en dienden eind 2018 te
worden besteed. In overleg met lokale partners besliste de Stad om de middelen integraal in te zetten
op projecten die de integratie van nieuwkomers met een vreemde herkomst maximaal zouden
bevorderen.
Dankzij de voorbereidende inspanningen van een sterk lokaal partnerschap hielden we in september
2017 het project Brugge Werkt! boven de doopvont. Doelstelling van dit versterkend initiatief was om
een eenmalige groep van 50 erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden toe te leiden naar
duurzame tewerkstelling.
Conform de middelen van Vlaanderen startten we het tijdelijk tewerkstellingsproject dat we in
december 2018 afrondden. Uit de voorbije 16 maanden willen we de juiste conclusies trekken om
zuurstof te geven aan de groep van nieuwkomers van vreemde herkomst in onze stad.
1.1.

een versterkend traject

In Brugge zijn een aantal lokale partners actief rond het thema tewerkstelling. Nieuw was echter dat de
expertise van elkeen, met de focus op erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden, werd verenigd
rond de vergadertafel van het project Brugge Werkt!. Een stuurgroep met Stad Brugge, OCMW Brugge,
VDAB en Agentschap Integratie en Inburgering evalueerde het project op maandbasis.
Tweemaandelijks organiseerden we daarnaast het partneroverleg, uitgebreid met VOKA, Unizo, Resoc,
de Leerwinkel en de specifieke projectpartner vzw Mentor. Met de overlegmomenten werden de
partners op de hoogte gehouden van de bewegingen binnen het project.
De regie gebeurde vanuit Stad Brugge. De Stad stelde in september 2017 een voltijdse
projectcoördinator aan die de initiële projectdoelstellingen kon vertalen naar de praktijk. In januari
2018 volgde een personeelswissel. 2 halftijdse projectcoördinatoren namen de coördinatie over. Beide
coördinatoren waren werkzaam binnen het OCMW en spitsten zich vooral toe op het cliëntgerichte
ondersteuningsluik.
1.2.

50 deelnemers

Brugge Werkt! richtte zich naar een specifieke doelgroep:
•
•
•
•
1

erkend vluchteling of subsidiair beschermd,
met een laag- of ongeschoold profiel1,
beschikkend over een basiskennis Nederlands2
en met een sterke motivatie en leerbereidheid om aan de slag te gaan

Met een laag- of ongeschoold profiel doelen we op de huidige arbeidspositie. Vaak hebben kandidaten
diploma’s of werkervaringen in het herkomstland die (nog) niet zijn erkend in België.
2
Basiskennis Nederlands staat los van een specifiek taalniveau. Dit vanuit het uitgangspunt dat
taalverwerving een individueel proces is en dat motivatie en leerbereidheid belangrijkere factoren zijn
die een lager taalniveau kunnen compenseren.

De toeleiding van de kandidaten tot het project gebeurde vanuit VDAB en OCMW. Beide toeleidende
organisaties begeleidden de deelnemers gedurende hun ganse individuele traject.
1.3.

onderweg naar duurzame tewerkstelling

De projectfocus lag op duurzame tewerkstelling. Vaststelling was immers dat de beoogde doelgroep bij
haar zoektocht naar werk onvoorbereid aan de slag ging in jobs die vaak weinig perspectief boden op
langere termijn. Erkend vluchtelingen / subsidiair beschermden namen veelal niet de tijd om te
investeren in een duurzame toekomst op vlak van tewerkstelling. Door een onvoldoende zicht op de
eigen mogelijkheden en het tewerkstellingslandschap slaagden velen er niet in om de inspanningen vol
te houden, met ontgoocheling en frustratie tot gevolg. Doel van het project Brugge Werkt! was net om
mensen sterker te maken door op maat te werken, capaciteiten bloot te leggen en gefaseerd te werken
naar een realistisch jobdoelwit.
Naast het individueel ondersteunen en empoweren van deelnemers was er ook de betrachting om
werkgevers te betrekken in dit verhaal. Zij weten immers als geen ander waar de drempels liggen en
waarom de kandidaten minder kans op tewerkstelling maken binnen hun bedrijven. De match tussen
enerzijds het versterken van de werkzoekende en anderzijds het bereiken van werkgevers vormde het
dubbel spoor dat binnen Brugge Werkt! gevolgd zou worden.

pagina 2 van 18

2. meten is weten – het project in cijfers
In een project waar mensen centraal staan, vertellen cijfers zelden het ganse verhaal. Toch hebben we
deze cijfers nodig om te duiden waarover het gaat en waarom we tot bepaalde (bijkomende) acties zijn
gekomen. We filteren de voornaamste cijfers met betrekking tot de deelnemers uit onze database en
analyseren en presenteren deze aan de hand van de initieel vooropgestelde projectstructuur.
2.1.

Prescreening

resultaat prescreening
23%
63%

14%

toeleiding
16%

afwezig

VDAB

niet weerhouden
weerhouden

OCMW

84%

Projectpartners OCMW en VDAB selecteerden de kandidaten voor een eerste prescreening. Doel hiervan
was om het project toe te lichten en de deelnemerspoule te bepalen. Tijdens de prescreening werd een
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gesprek gevoerd met elke kandidaat. Er werd hierbij gelet op taalniveau, eigen interesse, statuut en
motivatie om in te stappen. Via 4 prescreeningsessies werden uiteindelijk 78 kandidaten gescreend.
18 mensen waren niet op de afspraak aanwezig. 11 deelnemers werden uiteindelijk niet weerhouden
om volgende redenen:
•
•
•

•

taal was het grootste struikelblok
gezondheid: psychische en / of lichamelijke problemen
onvoldoende motivatie:
verhuis gepland buiten Brugge
niet onder het niveau van diploma in land van herkomst willen werken
snel aan de slag willen, geen investering willen maken
1 kandidaat had niet het juiste statuut en werd dus foutief toegeleid

Uiteindelijk werd een groep van 49 deelnemers toegelaten tot het project. 84% onder hen werd
toegeleid door OCMW (41), 16% door VDAB (8). Er werd na ieder gesprek een inlichtingenfiche
opgemaakt die de basis zou vormen voor de volgende stap: het assessment.
De 49 deelnemers hebben samen 10 verschillende nationaliteiten. In de top 3 vinden we Syrië,
Afghanistan en Irak terug. Respectievelijk 21, 11 en 8 werkzoekenden zijn uit deze landen afkomstig.

nationaliteit
Syrië
Afghanistan
Irak

2%
2%
2%
2%
2%
4%
4%

Iran

43%
16%

Palestina
China
Kosovo
Eritrea

23%

Somalië
Tanzania

We stellen vast dat er een sterke ongelijkheid is tussen de verhouding man – vrouw in het project
Brugge Werkt!. 43 mannen (88%) nemen deel tegenover 6 vrouwen (12%). Het is gissen om de
oorzaken exact in beeld te brengen. Demografisch gezien bestaat de groep erkend vluchtelingen /
subsidiair beschermden in Brugge voor 72% uit mannen, wat dit onevenwicht deels kan verklaren.
Daarnaast worden de meer traditionele rolverdeling binnen gezinnen van vreemde herkomst en het
gebrek aan mogelijkheden tot kinderopvang benoemd als mogelijke redenen om dit significante verschil
te verklaren.
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2.2.

Assessment

De geselecteerde kandidaten uit de prescreening werden mondeling en schriftelijk uitgenodigd om deel
te nemen aan een assessment. Na procedure werd projectpartner vzw Mentor aangeduid om het
assessment te organiseren. De capaciteiten van de deelnemers werden via verschillende opdrachten in
kaart gebracht.
Binnen dit assessment werd ook een module arbeidsrealiteit toegevoegd. Nieuwkomers zijn vaak
minder geïnformeerd over de Vlaamse arbeidsmarkt. Met deze sessie werden de jobmogelijkheden in
Vlaanderen ruim geschetst en werden de verschillende arbeidssectoren verkend.

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8

Thema
Verkenning wie ben ik
Verkenning sectoren
Meten van exacte opdrachten
Meten van motorische en verbale capaciteiten
Verkenning arbeidsmarkt
In kaart brengen haalbare jobs
Individueel terugkoppelingsgesprek
Eindgesprek

Er werd een uitgebreid evaluatieverslag opgesteld dat werd toegelicht in een individueel gesprek met
elke deelnemer. Nadien volgde een eindgesprek tussen de deelnemer, de medewerker van vzw Mentor
en de begeleider van OCMW of VDAB. Tijdens dit gesprek werden de concrete jobdoelwitten op tafel
gelegd die de basis zouden vormen van het individueel oriëntatieparcours.
39 deelnemers rondden het assessment succesvol af en ontvingen dus het verslag van het assessment.
10 mensen haakten of om diverse redenen:
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•
•
•
•

gezinsomstandigheden
taalbarrière waardoor de uitnodiging of de instructies tijdens het assessment niet werden
begrepen
lichamelijke en / of psychische problemen
afwezig zonder verwittigen: vergeten, andere afspraak, te laat opdagen

De 10 deelnemers die afhaakten tijdens deze fase werden via individuele begeleiding terug
meegenomen in het verdere project. Ze beschikten echter niet over een uitgebreid assessment, wat
een gemis betekende in hun verdere traject.
2.3.

Oriëntatie – sollicitatietraining

De oriëntatiefase kan worden beschouwd als de belangrijkste fase binnen het project Brugge Werkt!.
Via maatwerk, op het tempo van iedere cliënt en op basis van de in kaart gebrachte capaciteiten en
jobdoelwitten, volgde elke deelnemer zijn of haar individuele parcours. Hierbij werd ingezet op wat de
deelnemer nodig had om te groeien richting duurzame tewerkstelling. Voor sommigen was dit het
verder inzetten op een intensieve taalopleiding (al dan niet jobgerelateerd), voor anderen was dit het
instappen in een beroepsgerichte opleiding om op deze manier kennis op te doen en meer kansen te
genereren op tewerkstelling binnen het eigen jobdoelwit. De ondersteuning tijdens deze fase gebeurde
door de begeleiders van OCMW en VDAB.
Naast de individuele trajecten werd de nood aangevoeld om in te zetten op een gezamenlijke
sollicitatietraining. Doelstellingen hierbij waren:
•
•

Werken aan arbeidsattitude
zicht krijgen op de rechten en plichten van de werknemer
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•
•
•

sterker worden in het zoeken naar jobs
een goed CV kunnen opmaken
zelfredzamer worden in het solliciteren

De sollicitatietraining werd uitgevoerd in 2 sessies. 17 deelnemers werden hiervoor uitgenodigd. 12
vluchtelingen hebben deze module uiteindelijk succesvol afgerond.
2.4.

Kennismakingsfase – havenbezoek en Jobroad

Voor veel deelnemers waren de Brugse bedrijven onbekend terrein. Vanuit het project werd dan ook
ingezet op kennismaking via bedrijfsbezoeken.
•

Havenbezoek

Stadsdienst Werk en Economie organiseerde een eerste uitstap naar de Haven van Zeebrugge, waaraan
25 mensen deelnamen. Op de agenda stond een rondrit in de haven en een bezoek aan het bedrijf
Wallenius gepland. Dit bezoek resulteerde in één concrete tewerkstelling. Een deelnemer kon er starten
met een interim contract en is er ondertussen vast aan de slag.
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•

Jobroad

Jobroad is een project dat de kloof wil dichten tussen werkzoekenden met een migratieachtergrond en
de bedrijven en wordt georganiseerd door Voka, VDAB en Accent Foreign.
Vanuit Brugge Werkt! werd voor het eerst een Brugse editie georganiseerd. In een kennismakingsfase
stelden 4 Brugse bedrijven zich voor aan de begeleiders van OCMW en VDAB. Hierna volgde een
prescreening van de deelnemers van vreemde herkomst. Als slot brachten alle kandidaten een bezoek
aan de verschillende bedrijven en volgde er – via speeddate – een sollicitatiecontact. 13 cliënten namen
deel, waaronder slechts 2 kandidaten uit het project Brugge Werkt!. In samenspraak met Accent
Foreign worden de profielen uit de assessments van Brugge Werkt! opnieuw en gerichter onder de loep
genomen. Hierdoor kan een aantal kandidaten alsnog individueel worden uitgenodigd en toegeleid tot
een aantal Brugse bedrijven.
2.5.

Tewerkstelling – taalcoaching op de werkvloer

De doelstelling van het project Brugge Werkt! is het groeien naar duurzame tewerkstelling. Het is een
understatement dat dit een langdurend en intensief groeiproces is. Het project probeerde in deze fase
aan twee belangrijke barrières tegemoet te komen.
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•

Taalcoaching op de werkvloer
Taal wordt door werkgevers beschouwd als de
belangrijkste voorwaarde tot tewerkstelling. Uiteraard is
het belang van het taalniveau steeds afhankelijk van de
specifieke sector en van het soort job waarvoor
kandidaten worden gezocht. Enkele zaken waar een goed
taalniveau van cruciaal belang is, zijn onder andere het
rechtstreekse contact met klanten of informatie over
veiligheidsvoorschriften.
Tijdens het individuele assessment stelden we volgende
taalkennis vast:

taalkennis
onvoldoende
kennis

5%
39%

56%

voldoende kennis
sterke kennis

56% van de groep scoorde bij het assessment onvoldoende op vlak van taal. Vaststelling is echter dat
een intensief taaltraject z’n vruchten afwerpt. Naar het projecteinde toe was nog slechts 19% van deze
groep actief bezig met een taalopleiding. Meer dan de helft van hen stroomde ondertussen door naar
een specifieke beroepsopleiding of tewerkstelling.
Naast dit voorbereidende taalaanbod werd ook ingezet op taalcoaching op de werkvloer. Bij deze
ondersteuningsvorm komt een medewerker van projectpartner vzw Mentor langs op de werkplaats om
de cliënt te coachen op basis van hun concrete jobinhoud. Dit is een meerwaarde voor zowel
werknemer, werkgever als collega’s. We stellen vast dat mensen met een beperkte kennis van het
Nederlands op deze manier sneller integreren op de werkplek. Taalcoaching op de werkvloer kan zo het
verschil maken.
Voor deelnemers van vreemde herkomst binnen het normaal economisch circuit (NEC) is het aanbod
taalcoaching onder bepaalde voorwaarden gratis. Voor mensen in een statuut Tijdelijke Werk Ervaring
(TWE – art. 60) is dit betalend. Vanuit het project Brugge Werkt! werd sterk ingezet op taalcoaching op
de werkvloer, dit zowel binnen NEC als binnen TWE.
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•

Tussendoor- en nazorg

Een belangrijk instrument binnen het project Brugge Werkt! was de intensieve individuele begeleiding,
zowel voor als tijdens de tewerkstelling. Begeleiders vanuit OCMW en VDAB namen deze rol op zich. Dit
was van groot belang voor de werkzoekende maar was tegelijkertijd ook een garantie voor de
werkgever. Daar waar ondersteuning bij een tewerkstelling doorgaans stopt, was er binnen dit opzet de
mogelijkheid om contact te nemen met de begeleider wanneer er moeilijkheden waren. Dit bleek een
aanpak die rendeerde en die potentiële werkgevers sneller over de streep kon trekken.
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3. Algemene eindresultaten project Brugge Werkt!

projectresultaat - algemeen

12%

23%

uitval

2%

27%

18%
2%

16%

arbeidsbegeleiding
taalopleiding
beroepsgericht opleiding
studie
tewerkstelling TWE
tewerkstelling NEC

Deze cijfers geven een stand van zaken weer op 05/12/2018. Deelnemers binnen lopende trajecten
worden na het einde van het project verder begeleid in de zoektocht naar duurzame tewerkstelling. De
algemene cijfers die hier worden weergegeven zijn het resultaat van de inspanningen die de voorbije 16
maanden werden geleverd.
In deze algemene voorstelling maken we een onderscheid tussen deelnemers die nog niet klaar zijn
voor tewerkstelling en kandidaten die zich al in een verdere fase richting tewerkstelling bevinden.
3.1.

(nog) niet klaar voor tewerkstelling

Op dit moment zijn 21 deelnemers (43%) nog niet klaar voor de arbeidsmarkt.
Dit betekent dat de deelnemers zijn uitgevallen tijdens de duur van het project, zich nog in
arbeidsbegeleiding bevinden of momenteel nog een taalopleiding volgen om hun Nederlands verder te
verbeteren. De begeleiding naar duurzame tewerkstelling is maatwerk en kan alleen maar gebeuren op
het tempo van elke deelnemer. Het groeiproces is dan ook steeds een combinatie van de persoonlijke
situatie en de eigen capaciteiten.
•

11 kandidaten (23%) vielen uit tijdens het project. Ze konden niet verder deelnemen aan het
project door verschillende redenen.
-

2 kandidaten verhuisden tijdens het project
10 deelnemers kampten met psychische en / of lichamelijke problemen

Uitval betekent niet dat er voor deze cliënten geen ondersteuning meer werd geboden. Er werd
samengewerkt met externe partners om tot een passend aanbod te komen.
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•

Naar het projecteinde toe was nog slechts 1 deelnemer in arbeidsbegeleiding via OCMW.
De overige kandidaten werden ondersteund vanuit trajectbegeleiding van OCMW of VDAB.
Binnen arbeidsbegeleiding worden de mogelijkheden naar het tewerkstellingspad verder
verkend. Binnen trajectbegeleiding wordt reeds hiernaar gestreefd.

•

9 kandidaten volgen een intensieve taalopleiding, in voorbereiding op een jobspecifieke
opleiding. We merken een sterke evolutie bij het taalniveau van de meeste deelnemers
gedurende het project. Daar waar initieel het niveau van 56% van de deelnemers tijdens het
assessment als onvoldoende werd gequoteerd, merken we nu dat slechts 18% van de totale
groep nog een intensieve taalopleiding nodig heeft alvorens te kunnen werken naar een
concreet jobdoelwit.

3.2.

(bijna) klaar voor tewerkstelling

28 kandidaten (57%) bevinden zich in de laatste voorbereidende fasen of zijn reeds aan de slag.
•

8 deelnemers volgen momenteel een beroepsgerichte opleiding:
Industrie voor iedereen
Elektriciteit
Schilder
Zorg na Nederlands (Vospa)
Insteller-bediener CNC werktuigmachines (2 kandidaten)
Technisch Nederlands (CVO IVO)
Tibb4 voor anderstaligen (SBS)

•

1 kandidaat is gestart met een studie boekhouden

Momenteel zijn 19 kandidaten uit Brugge Werkt! actief op de arbeidsmarkt.
•

13
-

kandidaten zijn aan de slag binnen TWE (Tijdelijke Werk Ervaring – statuut art. 60)
Kringloopwinkel
Technische dienst OCMW
Foodstep
Woonzorgcentrum

•

6 kandidaten zijn aan de slag binnen het NEC (normaal economisch circuit). De helft van deze
deelnemers kreeg ondertussen een vast contract.
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4. signalen, acties en adviezen – wat nemen we mee?

Het versterkend tewerkstellingsproject Brugge Werkt! was een tijdelijk project. Enerzijds werd er
gewerkt naar empowerment van de focusgroep, anderzijds werd het bestaande netwerk van lokale
tewerkstellingspartners versterkt. Dit tijdelijk project bood ons eveneens de opportuniteit om enkele
drempels en signalen bloot te leggen, waar (boven)lokale instanties of organisaties verder mee aan de
slag kunnen.
Sommige barrières hadden we vooraf ingecalculeerd in onze projectstructuur. Andere werden pas
duidelijk tijdens het verloop en werden beantwoord met concrete acties. We sommen hierbij de
voornaamste obstakels op en koppelen hier concrete acties en adviezen aan.
4.1.
•

kennis en contact

signaal

Er is een groot aanbod aan professionele kennis en expertise beschikbaar. Daarnaast zijn er heel wat
onbeantwoorde noden. Noodzakelijke informatie en communicatie mist vaak haar doel. Binnen het
project stelden we dit vast op 2 niveaus:
-

netwerk lokale partners

In de eindevaluatie onderstreepten de projectpartners het belang van het gezamenlijke overleg. Kennis
delen is samen sterker worden. De kracht van Brugge Werkt! lag immers in het stuurgroepoverleg dat
maandelijks werd georganiseerd. Naast het cliëntenoverzicht werden nieuwtjes uit de eigen diensten
gedeeld en kon de koppeling worden gemaakt tussen verschillende thema’s.
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Ook op bovenlokaal niveau is uitwisseling zowel zinvol als wenselijk. Op initiatief van Brugge Werkt!
bracht de Taskforce Vluchtelingen de verschillende West-Vlaamse tewerkstellingsprojecten met een
gelijkaardige focus samen voor overleg.
Door samen – elk vanuit de eigen bril – naar een probleemstelling te kijken, kwamen en komen we
sneller tot voorstellen of oplossingen.
-

werkgeverszijde

Het bleek een moeizaam proces om werkgevers in dit verhaal te betrekken. We stellen vast dat het
inzetten op deze focusgroep voor veel bedrijven nog steeds als een grote investering wordt gezien. Een
investering, zowel op sociaal, budgettair als administratief vlak. Er blijkt bij bedrijven een gebrek aan
kennis over tewerkstellingsstatuten, ondersteuningsmogelijkheden en omgaan met diversiteit op de
werkvloer.
•

Actie en advies
-

continueren netwerk lokale en bovenlokale partners

Vanuit Brugge Werkt! verkennen we de mogelijkheid om periodiek met OCMW, VDAB en het
Agentschap Integratie en Inburgering ‘cliëntgericht’ verder in overleg te gaan.
Daarnaast bekijkt Taskforce Vluchtelingen of een regelmatig overleg tussen tewerkstellingsinitiatieven
verder wenselijk is. Hierdoor kunnen gedeelde signalen vanuit de Provincie West-Vlaanderen
gezamenlijk worden meegegeven aan Vlaanderen.
-

inzet OCMW op lokaal bedrijvennetwerk

Vanuit OCMW wordt in 2019 specifiek ingezet op het breder betrekken van lokale bedrijven bij
kansengroepen. 2 medewerkers worden hiervoor halftijds vrijgesteld.
-

verderzetting organisatie Jobroad

Onder impuls van Brugge Werkt! werd Jobroad voor het eerst in Brugge georganiseerd. Jobroad is een
goede manier om een specifieke doelgroep te matchen met de lokale bedrijven. Naar 2019 werden
alvast afspraken gemaakt om dit opnieuw in Brugge te organiseren.
-

inspiratiebundel ‘Brugge Werkt voor iedereen’

In de inspiratiebundel ‘Brugge Werkt! voor iedereen’ willen we de kloof tussen werkgevers en mensen
van vreemde herkomst kleiner maken. Vanuit de vaak voorkomende drempels taal, mobiliteit, statuut
en culturele verschillen bundelen we tips en handvaten naar Brugse werkgevers toe. De inspiratiegids
wordt eind januari gelanceerd.
-

Het thema arbeid en migratie onder de aandacht

Vanuit Brugge Werkt! werd het thema arbeid en migratie breed belicht. Binnen het activiteitenaanbod
‘allemaal mensen in Brugge’ werden 2 panelgesprekken georganiseerd. In het eerste gesprek lag de
focus op het wereldwijde verhaal, het tweede gesprek gaf een voorstelling van het project Brugge
Werkt!
Aansluitend werd de tentoonstelling Vamos Vacaturos van de Provincie opgesteld in Mijn Brugge. Een
aanvullend luik over Brugge Werkt! maakt de bezoeker duidelijk wat de doelstellingen van het project
waren.
Via de webstek (www.brugge.be/bruggewerkt) werd actuele projectinfo verzameld en gedeeld. Met de
output van dit tewerkstellingsproject willen we diensten en mensen informeren en kansengroepen
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dichter bij de arbeidsmarkt brengen. Daarnaast werd ook een flyer ontwikkeld om werkgevers warm te
maken voor dit project.
Er nog veel werk aan de winkel om kennis te delen en kennis te maken met elkaar. Hierin is een
belangrijke rol weggelegd voor heel wat actoren in het veld. Netwerkoverleg over de verschillende
organisatiedoelstellingen heen is hierbij primordiaal (zowel lokaal als bovenlokaal).
4.2.
•

de kracht van taal

signaal

Taal wordt het vaakst benoemd als de voornaamste drempel tot de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de
resultaten van dit project en uit overleg dat – op vraag van Brugge Werkt! – door de Taskforce
Vluchtelingen met soortgelijke tewerkstellingsprojecten uit de ruime regio werd georganiseerd. Een
gezamenlijke taal is nodig om elkaar te begrijpen en om werkinstructies goed te kunnen uitvoeren. Ook
belangrijk voor een vlotte integratie op het werk is een goed en ook informeel contact met collega’s.
Hierbij mag de rol van het dialect niet worden onderschat.
We stellen vast dat het aanbod bestaat. Er zijn specifieke taaltrajecten en er is het aanbod van
taalcoaching. Daarnaast merken we op dat er van het (gratis) aanbod binnen het NEC niet altijd gebruik
wordt gemaakt door de werkgever én dat het aanbieden van taalcoaching binnen TWE een erg dure
kost is. De mogelijkheden bestaan dus maar er zijn drempels om er gebruik van te maken. Nochtans
wordt in dit project de meerwaarde van dit aanbod aangetoond.
•

actie en advies

Vanuit Brugge Werkt! hebben we sterk ingezet op taal: enerzijds bij het in kaart brengen van de kennis
via prescreening en assessment, anderzijds bij de voorafgaandelijke taaltrajecten en het aanbieden van
taalcoaching op de werkvloer. Mede onder impuls van Brugge Werkt! wordt er in 2019 via VDAB de
module ‘Oriëntatie plus voor anderstaligen’ georganiseerd. Het wordt een opleiding van 62u die in
Brugge tweemaal georganiseerd zal worden door vzw Mentor. De focus zal er liggen op jobverkenning,
assessment en jobmobiliteit.
Investeren in taalversterking loont. Het is belangrijk dat de actoren: OCMW, VDAB, lokale besturen,
NT2-aanbieders en de Vlaamse overheid verder inzetten om de taalkloof mee te dichten. Dit kan door
een gerichte subsidiëring, sensibilisering bij werkgever of het inzetten op specifieke modules om te
werken rond taalachterstand en arbeidsoriëntering.
4.3.
•

mobiliteitsarmoede

signaal

Een signaal dat verschillende keren werd opgepikt was de mobiliteitsarmoede van veel deelnemers.
Naast het niet beschikken over een rijbewijs of eigen wagen (wat vereist is bij sommige jobs), was het
vaak geen evidentie om zelf op het bedrijf te geraken. Enerzijds was er het ontbreken van kennis over
het openbaar vervoer, anderzijds waren er weinig openbare vervoersmogelijkheden om de werkplek
vlot te kunnen bereiken. Daarnaast stelden we vast dat ook heel wat deelnemers niet kunnen fietsen.
En indien men wel kan fietsen, beschikt men soms niet over een fiets of ontbreekt de kennis om een
fiets te ontlenen.
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actie en advies

Vanuit de Diversiteitsdienst worden jaarlijks verschillende laagdrempelige fietscursussen voor beginners
georganiseerd waarbij men in 10 lessen kan fietsen. Deelnemers werden aangespoord om zich hiervoor
in te schrijven. Uiteindelijk schreef slechts 1 deelnemer zich hiervoor in. We stellen vast dat een
aanzienlijk aantal mannelijke deelnemers onbekend is met de fiets als vervoersmiddel en hier moeilijk
toe te bewegen is. Dit is een vaststelling die geldt voor de fietscursus die vast wordt georganiseerd.
Meer dan 90% van de cursisten, veelal van vreemde origine, zijn er dames. Heren zijn er doorgaans de
grote afwezigen. Uit de cijfers van het project Brugge Werkt! blijkt echter wel dat de nood wel degelijk
bestaat.
Vanuit Brugge Werkt! werd en wordt het thema mobiliteit aldus als een belangrijk signaal
meegenomen. Zo werd het aanbod ‘fietsen voor werkzoekenden’ verspreid bij deelnemers. Via dit
Stadsproject van projectpartner Werk en Economie kan men Stadsfietsen of elektrische fietsen ontlenen
in het kader van stage, opleiding of tewerkstelling. Vanuit het project werden praktijkaanbevelingen
hieromtrent meegegeven.
Daarnaast werd het signaal ook verder verkend door projectpartner Resoc. Naar analogie met een
gelijkaardig project in de Haven van Antwerpen wordt www.naarjobs.be binnenkort gelanceerd in onder
meer Zeebrugge. De digitale tool wil openstaande vacatures in kaart brengen en tegelijkertijd
meegeven wel de mogelijkheden op vlak van mobiliteit zijn. Vanuit Brugge Werkt! werd input gegeven
bij de voorbereiding hiervan.
Naast bovenstaande acties zetten projectpartners VDAB en vzw Mentor volgend jaar ook in op een
module mobiliteitsversterking en assessment bij anderstaligen in Brugge. Het project Oriëntatie plus zal
in 2019 twee maal georganiseerd worden en wil specifiek inzetten op deze twee belangrijke signalen die
tijdens Brugge Werkt! in kaart werden gebracht.
4.4.
•

psychische kwetsbaarheid

signaal

Een significant aantal (potentiële) deelnemers viel uit omwille van psychische / psychiatrische
problematieken. Dit is een onderschatting van de totale groep, gezien het feit dat er vooraf door VDAB
en OCMW reeds strikt werd geselecteerd op toeleiding van de meest geschikte kandidaten voor het
project. Psychische problemen staan een vlotte integratie en toeleiding tot de arbeidsmarkt in de weg.
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•

actie en advies

Door intensieve focus op de deelnemersgroep en met het assessment werden een aantal
problematieken aan de oppervlakte gebracht. Via de individuele begeleiding werd verder aan de slag
gegaan en gezocht naar passende hulp hieromtrent.
Vanuit CAW Oost-Vlaanderen is er een aanbod Mindspring@work. Deelnemers worden er psychosociaal
ondersteund door een professionele co-begeleider en een ervaringsdeskundige begeleider die een grote
affiniteit heeft met de doelgroep. Doel van dit aanbod is om met getraumatiseerde vluchtelingen te
werken naar een toekomstperspectief. Dit aanbod is specifiek gericht op werkzoekenden en kan, door
VDAB ondersteund, lokaal worden georganiseerd.
4.5.
•

capaciteitsverlies

signaal

Brugge Werkt! richtte zich tot kandidaten met een profiel ‘laag- of ongeschoold’. Dit geldt echter voor
hun huidige situatie. Vaak hadden deelnemers in het land van herkomst werkervaringen die niet
matchen met de arbeidsrealiteit in Vlaanderen of hadden ze diploma’s die hier (nog) niet
gehomologeerd konden worden. Deze situatie verplicht nieuwkomers te werken onder het niveau van
hun capaciteiten, wat zorgt voor veel frustratie. Een aantal kandidaten besliste bijvoorbeeld niet in te
stappen in Brugge Werkt! omwille van deze reden. Enerzijds was er de demotivatie om ‘onder het
diploma te werken’, anderzijds bestond de vrees dat er met een lagere tewerkstelling geen
mogelijkheden meer konden komen om terug te stijgen naar een hoger arbeidsniveau.
Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift is een moeilijk gegeven. Op
lokaal vlak ondersteunt het Agentschap Integratie en Inburgering en ook de Leerwinkel de aanvraag tot
erkenning bij NARIC-Vlaanderen. Het is een lang en complex proces waarbij ondersteuning vaak
noodzakelijk is. Er zijn eveneens vaak vertaalkosten aan verbonden. Veel nieuwkomers beschikken
daarnaast ook niet over sommige documenten waardoor het nog moeilijker wordt.
•

actie en advies

Een financiële tegemoetkoming (lokaal of Vlaams) in de vaak hoge kostprijs zou de drempel tot gelijke
kansen gevoelig kunnen verlagen.
Hoewel het uiteraard geen onmiddellijke oplossing is voor diplomagelijkschakeling kan het inzetten op
een uitgebreid assessment een eerste stap zijn om capaciteiten van deelnemers in kaart te brengen.
Het geeft de mogelijkheid om te ontdekken waar mensen goed in zijn, waar er groeimarge is en wat
hun eigen verwachtingen zijn. Het biedt bovendien de opportuniteit om hieromtrent in gesprek te gaan,
en vaak het arbeidsbeeld realistischer te maken.
Daarnaast moet er meer worden ingezet op (betaalde) stagemogelijkheden binnen bedrijven zodat
nieuwkomers ervaring op kunnen doen en kansen krijgen om te tonen waar hun talenten liggen.
4.6.
•

snelheid als valkuil

signaal

Het project Brugge Werkt! is enerzijds gegroeid vanuit de vaststelling dat erkend vluchtelingen en
subsidiair beschermden zo snel als mogelijk op zoek gaan naar een job. Vaker gaat dit dan om een

pagina 17 van 18

tewerkstelling onder slechte condities of onder het niveau van de eigen capaciteiten. Mensen starten
ook vaak minder goed voorbereid of met andere verwachtingen aan het werk. Hierdoor stapelt
frustratie en ontgoocheling zich op of kan dit leiden tot ontslag. Het belang van een goede opleiding of
het inzetten op een taaltraject is niet altijd eerste keuze. Tenslotte is het vooruitzicht op verbetering
van hun financiële situatie – al dan niet met het plannen van gezinshereniging – de voornaamste
drijfveer. De tijd om duurzaam te groeien richting tewerkstelling ontbreekt vaak.
•

actie en advies

Brugge Werkt! toont dat het anders kan en dat een intensieve oriëntatie het verschil kan maken. Met
het project ‘Oriëntatie plus voor anderstaligen’ zet VDAB, samen met vzw Mentor, verder in op het
ingeslagen pad. Er is meer en vooral gerichte ondersteuning nodig om de drempels tot de arbeidsmarkt
te verlagen. De piste om een cliëntgericht overleg verder te zetten is hierbij alvast een stap in de goede
richting.

een samenwerking tussen volgende sterkhouders:

met de gewaardeerde steun van:
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Ik ben Naser. Ik ben 34 jaar en afkomstig van Syrië.
Ik woon al 2 jaar en 8 maanden in België en woon
met mijn vrouw en dochter van 2 jaar in
Sint-Andries. We verwachten elk moment een
tweede kindje. Ik heb niet zoveel vrienden in Brugge.
Gelukkig komen we goed overeen met de buren.
Zij zijn altijd bereid om ons te helpen.
Via Brugge Werkt! heb ik geleerd wat ik later wil
doen. Ik zou graag chauffeur zijn. Dankzij Brugge
Werkt! hoop ik mijn rijbewijs C te kunnen halen.
Ik wil vooral werken aan mijn Nederlands. Op school
leren we vooral schrijven, maar ik leer beter door te
praten. Daarom ga ik op mijn vrije momenten naar
een park met mijn dochter. Zij speelt dan en ik praat
met de andere mensen in het park.
Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij Oranje vzw kon
ik ook veel oefenen aan mijn Nederlands.
Daar was ik chauffeur en bracht de mensen naar
verschillende locaties.
Via het project Brugge Werkt! kan ik binnenkort
beginnen werken bij Oxfam. Ik zal er met de
bestelwagen rijden, kuisen en de klanten helpen in
de winkel.
Mijn ultieme droom is om zelfstandig chauffeur
te worden en mijn kinderen een goede toekomst
kunnen geven.

Mijn naam is Aabalwhab, maar ze noemen mij Abid.
Ik ben afkomstig van Irak. In 2015 kwam ik toe in
België. Ik woon nu 2 jaar in Brugge.
Ik heb niet veel familie in België, enkel mijn neef. In
de fitness heb ik wel een paar vrienden gemaakt.
Ik heb een maand als tuinman gewerkt, maar dat
was niets voor mij.
Met Brugge Werkt! zijn we naar Zeebrugge geweest
en hebben we een rondleiding gekregen in de haven.
Zo heb ik het bedrijf Wallenius leren kennen. Ik vond
dit zeer interessant en heb mijn CV ingediend bij
hen. Ik werk er nu al een maand.
Later zou ik graag als vrachtwagenchauffeur
werken. Ik heb mijn rijbewijs C nog niet, maar het
project Brugge Werkt! zou mij hierin kunnen helpen.
Ik wil graag nog werken aan mijn Nederlands, maar
de lessen zijn moeilijk te combineren met mijn werk.
In de toekomst wil ik in Brugge blijven wonen en een
gezin hebben.

v.u.: Johan Coens, wnd. alg. directeur Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge - Ontwerp: Cel creatie - Stad Brugge
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