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Eind 2018 telde Brugge 406 erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden. 299 onder hen bevinden zich in
de actieve leeftijdscategorie 18 – 64 jaar. 72% is man, 28% is vrouw. Erkend vluchtelingen zijn
mensen waarbij de bevoegde instanties erkennen dat er een gegronde vrees voor individuele vervolging
bestaat. Subsidiair beschermden krijgen het statuut van tijdelijke bescherming bij het ontvluchten van een
algemene geweldsituatie.
Duurzame tewerkstelling is een belangrijke sleutel tot integratie. Met het project “Brugge werkt!” werden
49 erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden met een lage scholingsgraad ondersteund in het
proces naar een job die haalbaar is en blijft, ook op langere termijn. Vanuit haar regierol werkte de Stad
hiervoor samen met het OCMW, VDAB, het Agentschap Integratie en Inburgering, Mentor vzw en de
Leerwinkel. Daarnaast zijn ook Unizo, Voka en RESOC betrokken.
Om de duurzaamheid te garanderen is het van belang dat de job waarvoor de persoon kiest, ook bij hem
past. Er werden vaardigheidstesten georganiseerd om te peilen naar de technische talenten van de
deelnemers. Daarnaast kregen de deelnemers ook les over de arbeidsmogelijkheden in Vlaanderen.
Het project “Brugge Werkt!” had de ambitie om de deelnemers sterker te maken. Via een traject op maat
leerden de deelnemers veel bij. Daarnaast werd een sollicitatietraining aangeboden waar men onder meer
werd ondersteund in het opmaken van een CV.
Deelnemers kregen de kans om ervaring op te doen via tijdelijke werkervaring en kunnen die kennis ook
gebruiken in een latere job. Bovendien was en is er een goede ondersteuning en opvolging voorzien
vanuit het Brugse OCMW en de VDAB. Deze individuele opvolging vergroot de kans op het vinden van een
passende tewerkstelling. Met het organiseren van een aanbod taalcoaching op de werkvloer werd
bovendien gewerkt aan de belangrijkste drempel tot tewerkstelling: de taal.
Naast het inzetten op de deelnemers, wilde “Brugge werkt!” ook de betrokken partners ondersteunen en door
de samenwerking ook hun aanbod versterken. Er wordt verkend om dit lerend netwerk ook in 2019
verder te zetten.
Bovendien wilde dit project ook Brugse bedrijven bereiken om de juiste werknemer aan de juiste,
openstaande vacature te kunnen koppelen. Vanuit Brugge Werkt! werd, in samenwerking met Voka, VDAB
en Accent Foreign het project Jobroad georganiseerd. 4 Brugse bedrijven kwamen op deze manier in
contact met Bruggelingen met een migratieachtergrond. Om bedrijven verder te ondersteunen en bekend te
maken met het diversiteitsverhaal, werkt de Diversiteitsdienst de brochure ‘Brugge werkt voor iedereen!’
uit.
Op de webstek https://www.brugge.be/bruggewerkt is alle actuele informatie betreffende het project “Brugge
Werkt!” nog eens vlot terug te vinden. Voor verdere info over dit project of het ontvangen van een digitale
perstekst of beelden:
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