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Yousuf Al-Juboori uit Irak en Nouri Al Mansour uit Syrië: een taal en een vak leren. © ddl

STAD BRUGGE LANCEERT

NIEUW TEWERKSTELLINGSPROJECT

Vluchtelingen moeten gat in
arbeidsmarkt opvullen
De stad Brugge wil vijftig vluchtelingen aan een vaste baan helpen via het project
‘Brugge Werkt!’. ‘Duurzame tewerkstelling is een belangrijke sleutel tot integratie.’

DIETER DE MILDE

De VDAB had afgelopen jaar 12.478 vacatures openstaan in de Brugse
regio. Eind september waren een kleine tweeduizend daarvan nog niet ingevuld. De
stad lanceert nu, in samenwerking met Mentor, het OCMW en het Agentschap
Integratie en Inburgering een nieuw project, Brugge Werkt!’, om erkende
vluchtelingen in te zetten bij het vullen van dat gat in de arbeidsmarkt.
BRUGGE

‘Het is de morele opdracht van het stadsbestuur om oog te hebben voor deze
groep’, zegt schepen van Welzijn en Diversiteit en OCMW-voorzitter Dirk De Fauw
(CD&V). ‘Door tewerkstelling zorgen we ervoor dat de vluchtelingen zich optimaal
kunnen integreren. Daarbij kunnen ze niet alleen hun talenten ontplooien, maar
ook hun Nederlands oefenen met collega's. We willen vijftig vluchtelingen helpen
met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarvoor worden ze een week lang aan een
doorgedreven screening onderworpen.’
De screening bestaat enerzijds uit vaardigheidstesten waarbij de grove en fijne
motoriek getest wordt. ‘Zo zien we wie er goed met zijn handen kan werken.’
Anderzijds wordt er ook getest hoe goed de deelnemers zijn met getallen of hoe ze
zich sociaal uit de slag trekken. ‘Om de duurzaamheid van de tewerkstelling te
kunnen garanderen, is het van belang dat de job waarvoor iemand kiest ook bij
hem past. Daar moet de screening een handje bij helpen.’
De vluchtelingen zelf zien het alvast zitten. Nouri Al Mansour was
schooldirecteur in Syrië en hoopt hier snel aan de slag te kunnen. ‘Mijn ultieme
droom is het om opnieuw als leerkracht aan de slag te gaan, maar daarvoor wil ik
via het project eerst mijn Nederlands verbeteren. Ondertussen werk ik in een
bakkerij.’
Yousuf Al-Juboori uit Irak wou liever een andere richting uit. ‘Uit de technische
testen kwam naar voren dat ik erg handig ben. Mij is aangeraden om de VDABopleiding tot elektrotechnisch installateur te volgen. Ik wil dan ook in die richting
aan de slag.’
De Fauw heeft er een goed oog in. ‘Ik ben ervan overtuigd dat hier goede
arbeidskrachten uit zullen komen.’

