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I. Inleiding 

1.1. Voorwoord van de redactie

Hallo iedereen! De PBR is terug met een gloe-
dnieuw thema! Afgelopen jaar zijn we allen 
geconfronteerd met een crisissituatie, die ons 
ertoe heeft verplicht ons aan te passen, crea-
tief te zijn en vele uitdagingen aan te gaan, 
vooral op professioneel vlak. Terwijl sommige 
mensen de pandemie als een kans zagen om 
nieuwe digitale tools te ontwikkelen, zaten 
anderen in een uiterst precaire situatie. Daa-
rom doen we vandaag een oproep om manie-
ren te vinden om de volgende problematiek 
aan te pakken: “Hoe kunnen we de tewerks-
tellings- en opleidingsmaatregelen vers-
terken, om de bestaansonzekerheid en het 
isolement bij een deel van de bevolking van Sint-Gillis 
aan te pakken, en dan vooral bij jongeren en in tijden 
van crisis?” Deze gids zal je helpen een beter inzicht te 
krijgen in deze problematiek. Daar gaan we dan!

1.2. Waarover hebben we het?  

1)  De job: vaak verwarren we het met begrippen zoals 
"baan", "vak" en "beroep” maar in feite gaat het om 
een aantal taken met een productieve rol, die op een 
betrekkelijk stabiele en geïdentificeerde wijze zijn 
toegewezen aan personen, die zijn aangeworven 
om ze uit te voeren. De problematiek van de werk-
gelegenheid roept heel wat vragen op die te maken 
hebben met uitdagingen zoals vaardigheden, er-
kenning, het behoren tot een gemeenschap en 
identiteit. Wanneer er sprake is van een specifieke 
opleiding, van erkenning door anderen en van een 
groepering van de betrokkenen, wordt een job een 
beroep. De definitie van rollen, taken en knowhow 
haalt werknemers uit een status van ongedifferen-
tieerde veelzijdigheid om tuinman/-vrouw, advo-
cat(e), lera(a)r(es), enz. te worden. Aansluiting bij 
een sociaal gewaardeerde beroepsgroep draagt 
dus bij tot de vorming van een identiteitsbesef. 
De opbouw van een "beroepsidentiteit" zou voor-
tvloeien uit de combinatie van een individuele 
biografische dimensie (verlangen naar een speci-
fieke loopbaan) en een institutionele of collectieve 
dimensie (sociale erkenning). De professionele 
identiteit bevindt zich m.a.w. op het kruispunt van 
gewenste biografische constructies (identiteit die 
ik mezelf geef) en relationele processen van erken-
ning door anderen, die men meer ondergaat (iden-
titeit die ik erkend krijg). Geen baan hebben leidt 
weliswaar tot cruciale financiële moeilijkheden, 
geen beroepsidentiteit hebben heeft dan weer heel 
vaak negatieve gevolgen zoals onzekerheid en iso-
lement. Als we nadenken over werkgelegenheid en 

opleiding staan we tegelijk stil bij aspecten zoals 
het behoren tot een gemeenschap, maatschappe-
lijke waarde en identiteit. 

2) Werkloosheidsgraad: een indicator die het one-
venwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
meet. Meer specifiek gaat het hier om het aantal 
mensen die zonder baan zitten of die op zoek zijn naar 
een baan, en die beschikbaar zijn om een job in te 
vullen, onder alle personen tussen 18 en 64 jaar die aan 
de arbeidsmarkt deelnemen. Werkloosheid kan leiden 
tot mechanismen van precariteit en sociale uitsluiting, 
wat op zijn beurt uitmondt in problemen bij de toegang 
tot huisvesting en basisgoederen en -diensten. 

Volgens de meest recente cijfers (2018-2019) bedraagt 
de gemiddelde werkloosheidsgraad In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG) zo'n 19%. Dit is een 
algemene daling ten opzichte van de cijfers ten tijde 
van de economische en financiële crisis van 2008, 
die tussen 2010 en 2014 opliepen tot 23%. Sinds 2015 
daalt de werkloosheidsgraad gestaag. Hoewel de ver-
schillen tussen wijken van 2007 tot 2018 fel zijn afge-
nomen (hoogste verschil van 38% naar 28%), is de 
ruimtelijke structuur van de werkloosheid stabiel ge-
bleven en blijft de kloof tussen de arme halve maan 
(westen van de wijken langs de noord-zuid-
verbinding, Sint-Jans-Molenbeek, het oosten 
van Anderlecht, Sint-Joost, het westen van 
Schaarbeek, laag Sint-Gillis, laag Vorst) 
en het zuidwestelijke deel van de twee-
de kroon, vlakbij de gewestgrens (Ouder-
gem, Evere, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Wo-
luwe) aanzienlijk. Deze cijfers weerspiegelen 
echter de toestand vóór de pandemie. Volgens 
schattingen van actoren op het terrein in 2021 doet 
er zich een wijziging van positieve oorzaken en ge-
volgen voor, door een extreme instabiliteit aan de kant 
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van de werkzoekenden en een verrassend tekort in 
verschillende beroepen waar het moeilijk is om kandi-
daten te vinden (horecapersoneel, vrachtwagenchauf-
feurs).

Ten slotte stellen we in het algemeen een sterke po-
larisatie van de beroepsbevolking vast tussen laag-
geschoolden (32% van de 25-64-jarigen heeft geen 

diploma hoger middelbaar onderwijs) en hoog-
geschoolden (41% van de 25-64-jarigen heeft een  
diploma hoger onderwijs). Een en ander kadert binnen 
een concurrentielogica, een toename van de sociale 
ongelijkheden en een flexibilisering van de arbeids-
markt (van statuut naar arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd, van een focus op de functie naar het pro-
ject en een permanente evaluatie van de prestaties). 

1. De onderstaande cijfers zijn bedoeld ter illustratie en mogen in geen geval worden geïnterpreteerd als een exacte weergave van 
de sociologische werkelijkheid. De gemeente houdt enkel volledige gegevens bij over de burgerlijke stand, Btw-plichtige bedrijven 
en het aantal werklozen. De andere hierboven vermelde cijfers zijn het resultaat van min of meer representatieve steekproeven op 
gewestelijk niveau en moeten «met een korreltje zout» worden genomen. 

1.3. Focus op de bevolking van Sint-Gillis

Enkele algemene (macro) beschouwingen vooraf:

Het publieke debat wijst vaak op een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, met name 
een kloof tussen de vaardigheden van werkzoekenden en de vacatures zelf, en à fortiori de behoeften van 
bedrijven. Dat was nochtans niet altijd zo! De naoorlogse «trente glorieuses» (1945-1975) waren immers 
een periode van volledige werkgelegenheid en industrialisatie, met een directere overgang van school naar 
werk. Werkloosheid is dan conjunctureel, d.w.z. een symptoom van een periode van neergang. Vanaf de 
jaren zeventig zien we echter ook een structurele werkloosheid ontstaan (onafhankelijk van de conjunctuur, 
de omstandigheden van groei of neergang). De afgelopen 50 jaar werd dan ook gekenmerkt door struc-
turele werkloosheid die te maken had met tal van maatschappelijke en economische ontwikkelingen (bijv. 
digitalisering). Daarom mogen we niet vergeten dat zelfs in een situatie van perfecte harmonie tussen vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt, de structurele werkloosheid (die te maken heeft met maatschappelijke en 
systemische structuren) nooit volledig zal verdwijnen. Het ontstaan van structurele werkloosheid gaat hand 
in hand met de afname en de verandering van de werkgelegenheid in de arbeiderssector (bijv. industrie, 
bouw), die gepaard gaat met hogere kwalificatieniveaus (bijv. gezondheidszorg, horeca, administratie). 

Een aantal vaststellingen1 op gewestelijk niveau en 
tendensen op niveau van Sint-Gillis zijn de volgende: 

1)  Na een piek rond de economische crisis van 2008 is 
het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) 
de afgelopen jaren (2015-2019) gedaald. Deze 
tendens lijkt zich te bevestigen op het niveau van 
Sint-Gillis met een daling van 2,8% van het percen-
tage NWWZ tussen 2018 en 2019. De 3 belangrijkste 
redenen voor deze daling de afgelopen jaren zijn: 

a.  Een stijging van het aantal Brusselaars met een 
baan; 

b.   Een verstrenging van de regels voor de toekenning 
van werkloosheidsuitkeringen, met name de beper-
king van de inschakelingsuitkering tot drie jaar; 

c.  Een nauwere opvolging van werkzoekenden, met 
name die onder de 25 jaar.
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Tabel F.2.2: Kenmerken van de NWWZ per Brusselse gemeente (jaargemiddelde 2019)

(%) Totaal
Gender leeftijdsgroep Inactiviteit's periode opleidingsniveau

man vrouwen < 25 jaar        25-49 jaar      > 50 jaar < 1 jaar > 1 jaar       laag         gemiddeld       hoog

Anderlecht 9.524 53,1 46,9 11,2 62,4 26,4 36,2 63,8 70 21,4 8,6

Ouderghem 1.442 47,1 52,9 9,7 58,3 32,0 40,6 59,4 50,3 24,0 25,7

Sint-Agatha-Berchem 1.668 45,9 54,1 10,3 60,0 29,7 35,0 65,0 61,3 26,7 12,0

Brussel-Stad 14.648 54,8 45,2 9,5 63,0 27,5 35,8 64,2 67,9 19,9 12,2

Etterbeek 3.032 49,8 50,2 7,7 65,0 27,3 40,2 59,8 59,7 18,4 21,9

Evere 2.768 44,9 55,1 11,1 60,1 28,8 37,1 62,9 63,2 25,8 11,0

Vorst 4.622 50,6 49,4 8,5 65,2 26,3 35,5 64,5 57,6 20,3 22,1

Ganshoren 1.643 45,4 54,6 9,8 61,1 29,1 35,1 64,9 63,1 24,8 12,2

Elsene 6.155 55,2 44,8 7,0 68,4 24,6 39,5 60,5 54,8 19,2 26,0

Jette 3.649 46,6 53,4 10,0 60,8 29,2 37,0 63,0 64,0 23,5 12,5

Koekelberg 1.663 52,6 47,4 9,0 64,5 26,5 34,9 65,1 66,2 22,7 11,1

Sint-Jans Molenbeek 8.930 54,3 45,7 10,8 63,2 26,0 35,1 64,9 70,6 21,3 8,1

Sint-Gillis 4.772 55,0 45,0 7,3 66,5 26,3 35,4 64,6 60,4 16,7 22,9

Sint-Joost-ten-Node 2.848 56,2 43,8 9,9 64,9 25,2 34,6 63,6 75,0 15,8 9,2

Schaerbeek 11.160 52,4 47,6 11,1 64,5 24,4 37,8 62,2 68,1 19,3 12,6

Ukkel 4.261 45,3 54,7 8,3 60,3 31,4 39,7 60,3 49,2 23,3 27,5

Watermaal-Bosvoorde 1.269 46,5 53,5 9,2 57,8 33,0 37,4 62,6 44,1 24,2 31,7

Sint-Lambrechts-Woluwe 2.557 45,5 54,5 9,3 58,0 32,7 39,6 60,4 53,1 22,9 24,0

Sint-Pieters-Woluwe 1.437 45,6 54,4 9,3 56,4 34,3 43,4 56,6 46,3 22,8 31,0

Regio Brussel 88.047 51,8 48,2 9,6 63,2 27,2 37,0 63,0 63,6 20,8 15,6

Source : ACTIRIS, calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi et de la Formation

2)  In 2019 (meest recente cijfers) lijken de statistieken te wijzen op een oververtegenwoordiging van verschillende 
groepen binnen de NWWZ in het BHG en in Sint-Gillis: 

a.  Ondergekwalificeerde personen (zonder  diploma hoger middelbaar onderwijs) of met een buitenlands 
diploma zonder gelijkwaardigheid; 

b. Mannen; 
c. Leeftijdscategorie van 25 tot 49 jaar; 
d. Die meestal al meer dan twee jaar inactief zijn. Deze trend lijkt zich in Sint-Gillis te versterken. 

3)  De werkloosheid is het hoogst in de arme halve maan van het Brussels Gewest en haalt de laagste scores in 
de zuidoostelijke wijken, die dicht bij de buitengrens van het Gewest liggen (de zogenaamde «tweede kroon»). 
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Achter het wijdverbreide discours dat "jongeren de 
volwassenen van morgen zijn” zit een maatschappelijke 
bezorgdheid over de toekomst. Een focus op werkge-
legenheid voor jongeren lijkt dan ook bijzonder rele-
vant. Opvallend daarbij is de uitgesproken kloof tussen 
een toename van het aantal overgekwalificeerde jon-
geren enerzijds en ondergekwalificeerde jongeren 
(zonder diploma) dat de school voortijdig verlaat an-
derzijds. De schooluitval ligt in Brussel hoger dan in 
andere gewesten en bedraagt ongeveer 20% in een 
zeer ongelijk schoolsysteem. Deze 20% jongeren heeft 
het dan ook veel moeilijker dan hun afgestudeerde 
leeftijdsgenoten om de stap naar de arbeidsmarkt te 
zetten. En net zoals de werkloosheidsgraad van de to-
tale actieve bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG) is het ook in de arme halve maan dat 
de werkloosheid bij jongeren (18-24 jaar) het hoogste 
is. In sommige wijken van Molenbeek liep die in 2012 
op tot meer dan 50%. In Sint-Gillis is er een verhoogde 

werkloosheid onder jongeren van 18 tot 24 jaar in de 
wijken Zuid, Bosnië, laag Vorst en Hallepoort. 

Tegelijk wordt er in het volledige Brussels Hoofdstedeli-
jk Gewest een daling van het aantal jonge werkzoeken-
den vastgesteld van meer dan 15% in 2010 tot minder 
dan 10% in 2019 (situatie voor de pandemie). Dit is ook 
het geval in de gemeente Sint-Gillis, waar het aandeel 
jongeren (18 tot 24 jaar) onder de werkzoekenden 7,3% 
bedraagt. De daling van de werkloosheid in deze leefti-
jdsgroep is grotendeels het resultaat van verschillende 
factoren: (1) De dalende demografische trend in deze 
leeftijdsgroep; (2) Jongeren gaan langer studeren. 
In Sint-Gillis is er een trend om hoger gediplomeerd 
te zijn dan het gewestelijke gewestelijk gemiddelde, 
waardoor de jongere later zijn intrede op de arbeids-
markt maakt; (3) De verschillende specifiek op jon-
geren gerichte werkgelegenheidsmaatregelen en de 
jongerengarantie, die ernaar streeft voor elke jonge 

Bevolking op 1 januari 2018 als aandeel van de bevolking van de entiteit Sint-Gillis BHG**

Aandeel van jongeren onder de 18 jaar in de totale bevolking 2012 2017 2012 2017

20,2 % 19,5 % 22,4 % 23 %

Overgenomen van: Kerncijfers per gemeente. Sint-Gillis, BISA, januari 2018

1.4. En wat met de jongeren? 

De werkgelegenheid en activiteit van personen hangt 
af van de leeftijdscategorie waartoe ze behoren. 
Doorgaans heeft de term "actieve bevolking" (die in 
aanmerking komt voor een baan) betrekking op de 
leeftijdsgroep 20-65 jaar. Uit de leeftijdspiramide van 
2015 blijkt voor het grondgebied van Sint-Gillis een 
oververtegenwoordiging van de leeftijdsgroep 25-34 

jaar en een ondervertegenwoordiging van jongeren 
tussen 15 en 24 jaar (heel specifiek de 15-19-jarigen). 

Per 1 januari 2018 (meest recente cijfers) wordt de 
hierboven geschetste trend bevestigd, met een dalend 
percentage jongeren (onder de 18). Deze trend kan 
mogelijk een niet te onderschatten maatschappelijke 
impact hebben op de evolutie voor de komende 10 jaar.

Gemiddelde leeftijdsgroep in 2015 in Sint-Gillis

Gemiddelde in 2015 Mannen Vrouwen Samen
Totaal per 10-Jarige 
leeftijdsgroepen

40-44 jaar 2300 1840 4140
9250

35-39 jaar 2680 2430 5110

30-34 jaar 2900 2910 5810
11220

25-29 jaar 2460 2950 5410

20-24 jaar 1640 1760 3400
5720

15-19 jaar 1150 1170 2320

Foutenmarge ongeveer 15 personen
Bron: observatorium voor gezondheid en sociale zaken/ berekeningen MEF 1060 ASBL

Per 1 januari 2018 (meest recente cijfers) wordt de hierboven geschetste trend bevestigd, met een dalend 
percentage jongeren (onder de 18). Deze trend kan mogelijk een niet te onderschatten maatschappelijke impact 
hebben op de evolutie voor de komende 10 jaar.



7

2. De term "NEET" (Not in Employment, Education or Training) verwijst naar mensen die werkloos zijn, die geen studies, noch 
opleidingen volgen.

Ervaringen van jongeren die aan de rand van de samenleving leven:

In de wijken die het zwaarst door werkloosheid en vroegtijdige schoolverlating zijn getroffen (arme halve 
maan en aangrenzende wijken), worden tal maatregelen en programma's opgezet om deze jongeren te be-
geleiden en hun deelname aan en inschakeling in de arbeidsmarkt en samenleving te waarborgen. Helaas 
bereiken die niet altijd hun doelstellingen noch doelgroep. Jongeren krijgen met tal van obstakels te maken, 
zoals uitsluiting en schooluitval, wijzigende geestelijke gezondheid ("1 op de 10 jongeren maakt tussen zijn 
16e en 25e een depressieve periode door"); moeilijke toegang tot stages en banen; sterke specificiteiten die 
verband houden met migratietrajecten en interculturaliteit; meervoudige kwetsbaarheid van de ouders (bijv. 
explosief toenemend eenouderschap, conflictueuze gezinssituaties, afwezige ouders). Er gaapt dus een kloof 
tussen de via deze programma’s aangeboden diensten en de ervaring van jongeren. Dit is een van de pro-
blematieken die het door Innoviris (de gewestelijke organisatie voor onderzoek en innovatie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) gefinancierde onderzoeksproject "Empower Youth" probeert te onderzoeken. 

Andrew Crosby (onderzoeker gespecialiseerd in migratiestudies aan de UCL en de VUB) brengt verslag 
uit over de eerste bevindingen (lopend onderzoek) van het projectteam “Empower Youth”. De onderzoe-
kers/-sters zochten jongeren op die niet op school zitten, geen opleiding volgen en geen werk hebben (NEET2). 
Zij ontmoetten twee soorten profielen: 

1)  Jongeren "buiten het systeem" (in de minderheid) die volledig los staan van het institutionele systeem en 
zich op parallelle wijze organiseren, bijvoorbeeld via delinquentie- of familienetwerken. Deze jongeren die 
“buiten het systeem” vallen hebben een zeer complex schooltraject achter de rug (bijv. uitgesproken racis-
tisch gedrag) gekoppeld aan moeilijke gezinssituaties (bijv. gezondheidsproblemen, eenoudergezinnen) 
en soms ook gecompliceerde contacten in de wijk (bijv. met de politie). Voor deze laatsten zijn de oplei-
dings- en begeleidingsprogramma’s niet zinvol. Ze zien die niet als middelen omdat ze de eisen die eraan 
gekoppeld zijn als te omslachtig ervaren (bijv. administratief). Het idee deel uit te maken van de samenle-
ving hebben ze laten varen en ze gaan zich meer met hun buurt identificeren. 

2)  Jongeren "aan de rand van de samenleving" zitten in een paradoxale situatie tussen hun verlangen deel 
uit te maken van de samenleving en hun gevoel van uitsluiting. Hun situatie is over het algemeen minder 
complex dan die van de jongeren die "buiten het systeem" vallen maar ook zij krijgen met een reeks obs-
takels te maken. Zo vertelt Andrew Crosby ons het verhaal van een jong meisje dat werkt maar daarbij 
allerlei "klusjes" aan elkaar rijgt, en toch regelmatig financiële steun van het OCMW nodig heeft. Ondanks 
haar financiële behoeften en haar verlangen om actief aan de samenleving deel te nemen, doet zij echter 
slechts in laatste instantie een beroep op het OCMW wegens de administratieve rompslomp en morele 
oordelen. De hulp van het OCMW inroepen dwingt de jonge vrouw immers in een slachtofferrol, waar-
door ze aan de rand van de samenleving blijft staan, zonder uitzicht op een "normaal leven". Zo leidt het 
bezit van een smartphone of andere consumptiegoederen, die tijdens een stabielere financiële periode 
zijn aangekocht, tot een moreel oordeel vanwege het personeel van die instanties. Andere jongeren ver-
tellen gelijkaardige verhalen over andere instanties. Bij Actiris (de dienst voor arbeidsbemiddeling van het 
Brussels Gewest) bijvoorbeeld, hebben jongeren het gevoel dat er niet echt naar hen geluisterd wordt 
als het gaat om hun behoeften en aspiraties. Ze krijgen onzekere contracten voor bepaalde tijd aange-
boden in plaats van echte op hen afgestemde oplossingen. Werklozen van alle leeftijden worden vaak 
geconfronteerd met moeilijkheden waarvan het gebrek aan werk slechts het topje van de ijsberg is. Het 
team "Empower Youth" benadrukt de noodzaak van een echte aanpak van onderliggende problemen (bijv. 
gezinsproblemen, afwijzing omwille van seksuele geaardheid, racisme, enz.) om pingpong-trajecten te 
vermijden (opleidingwerkwerkloosheidverlies van uitkeringopleiding, enz.). 

werkzoekende binnen de 6 maanden een opleiding, 
betaalde stage of baan te vinden; (4) De strengere re-
gels vooraleer jongeren recht hebben op een inschake-
lingsuitkering. Net zoals in de leeftijdsgroep van 25- tot 

64-jarigen zijn jongeren in de wijken van Sint-Gillis die 
grenzen aan de arme halve maan (Zuid, Bosnië, laag 
Vorst en Hallepoort)  constant oververtegenwoordigd 
in de werkloosheidscijfers. 
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II. Rol van de gemeente Sint-Gillis 

2.1. Een gedeelde bevoegdheid

In België is werkgelegenheid een bevoegdheid die 
verdeeld is tussen twee bevoegdheidsniveaus: de fe-
derale overheid en de gewesten. In grote lijnen is de 
federale overheid bevoegd voor de wet op de arbeid-
sovereenkomst, de arbeidsregeling voor zelfstandigen 
en de sociale zekerheid van werknemers. Het gewes-
telijke niveau zorgt voor de plaatsing, de begeleiding 
en de controle van de beschikbaarheid van mensen 
voor werk. 

Op federaal niveau is de Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening (RVA) belast met het beheer van het systeem 
van werkloosheidsverzekering en bepaalde werkgele-
genheidsmaatregelen. Zo is de RVA bevoegd voor de 
toepassing van de werkloosheidsregelgeving (bijv. uit-
keringen berekenen of controleren of de persoon wel 
degelijk werkloos is); de activering van de werkloo-
sheidsuitkeringen (bijv. de plaatselijke werkgelegen-
heidsagentschappen); de toekenning van specifieke 
uitkeringen (bijv.  steun voor de wederaanpassing van 
werknemers in de kolen- en staalindustrie).  

Op gewestelijk niveau is Actiris verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het Brusselse werkgelegenheids-
beleid en de goede werking van de arbeidsmarkt 
in het gewest. Daartoe werkt Actiris samen met een 
netwerk van meer dan 150 partners om bedrijven en 
werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. Tot 
de partners van Actiris behoren opleidingscentra, OC-
MW's, uitzendbureaus, werkwinkels, enz. Het gewest 
is ook bevoegd voor de organisatie van opleidingen 
voor volwassenen via Bruxelles Formation. 

Deze instantie heeft twee opdrachten: 

1)  Dankzij haar opleidingscatalogus (ongeveer 300 
opleidingen) fungeert Bruxelles Formation als oplei-
dingsoperator; 

2)  Ze treedt op als organisator van de beroepsoplei-
ding via een systeem van overeenkomsten op basis 
waarvan de partners andere opleidingen kunnen 
aanbieden, afgestemd op de vraag van de arbeids-
markt (ongeveer 200 opleidingen). 

De Vlaamse en Waalse instanties die deze rol vervullen 
zijn respectievelijk de VDAB Brussel en de Forem. 

Opleidingspartners zijn: 
1) De Instellingen voor socio-professionele inschake-
ling; 
2) Het Onderwijs voor sociale promotie; 

3) Instellingen gespecialiseerd voor de personen met 
een handicap; 

4) De Professionele referentiecentra; 

5) De Opleidings- en tewerkstellingspolen.

De COCOF (Franse Gemeenschapscommissie) is dan 
weer bevoegd voor gemeenschapsaangelegenheden 
die onder de Federatie Wallonië-Brussel ressorteren, 
voor de 900.000 Franstalige inwoners van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Concreet regelt zij een reeks 
communautaire aangelegenheden zoals beroepsoplei-
ding, onderwijs, sociale samenhang, cultuur, enz.

De gemeente heeft een coördinerende rol en houdt 
toezicht op de uitvoering van de programma’s die op 
federaal en gewestelijk niveau zijn ontwikkeld. Als au-
tonome instelling heeft de gemeente immers een eigen 
bevoegdheid in aangelegenheden die van gemeente-
lijk belang zijn en die niet door de Grondwet, een wet 
of een decreet van haar bevoegdheden zijn uitgesloten 
of aan een andere politieke collectiviteit zijn toe-
gewezen. Als ondergeschikt bestuur is de gemeente 
onderworpen aan het toezicht van hogere overheden. 
De gewesten oefenen algemeen toezicht uit, de fede-
rale overheid en de gemeenschappen oefenen speci-
fiek toezicht uit (in hun bevoegdheidsdomeinen). De 
gemeenten hebben dus zowel verplichte als faculta-
tieve opdrachten. Op vlak van werkgelegenheid en 
opleiding beschikt de gemeente strikt genomen niet 
over eigen bevoegdheden, zij mag echter wel elk(e) 
actie-vereniging-initiatief die/dat tot doel heeft de so-
ciale en professionele inschakeling van haar inwoners 
te bevorderen, ondersteunen. Ook initieert zij sociale 
en professionele inschakelingsprojecten. Ze mag een 
bijdrage leveren tot de oprichting en/of ondersteuning 
van verenigingen en structuren waarvan de diensten 
volwassenen begeleiden bij het zoeken naar werk en/
of een opleiding. Bovendien ondersteunt zij ook struc-
turen die nieuwe werkgelegenheid creëren. Daartoe 
beschikt zij over verschillende hefbomen en financie-
ringsmechanismen, op gemeentelijk, gewestelijk en/of 
federaal niveau. 
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Wie er meer wil over weten:

-  Meer informatie over de rol van de gemeente op vlak van werkgelegenheid en opleiding vind je op de website van de gemeente onder de 
speciale rubriek: https: https://stgillis.brussels/services/emploi-et-formation/emploi-et-formation/ 

- Voor meer informatie over het "Lokaal Pact", zie: http: //www.mef1060.be/IMG/pdf/pacte_local_saint_gilles.pdf

3. ABVV: Algemeen Belgisch Vakverbond, is een Belgische socialistische vakbond. Het ABVV is de op één na grootste vakbond in 
België wat het aantal leden betreft.  
4. ACV: Het Algemeen Christelijk Vakverbond is de grootste vakbond in België. 

2.2. De bestaande maatregelen

Als lokale speler heeft de gemeente Sint-Gillis in maart 2015 een "Lokaal Pact" gelanceerd, waarin de belangri-
jkste actoren in Sint-Gillis de krachten bundelen rond een plan "Werkgelegenheid en Opleiding". Dit plan moet 
ook het lokale werkgelegenheids- en opleidingsbeleid versterken via gecoördineerd veldwerk met het oog op de 
ontwikkeling van een geïntegreerd inschakelingstraject dat beantwoordt aan de behoeften van werkzoekenden 
en werkgevers en leidt tot duurzame en kwaliteitsvolle werkgelegenheid. Tot de ondertekenaars van het pact 
behoren:

  Initiatiefnemers uit de politiek (zoals burgemeester Charles Picqué of schepen bevoegd voor werkgelegen-
heid en opleiding Thierry Van Campenhout) 
 De gewestelijke instanties voor werkgelegenheid en opleiding (bijv.: Bruxelles Formation; Actiris)
 Plaatselijke instanties voor werkgelegenheid en opleiding (bijv.: Werkwinkels; Cenforgil)
 De werkgevers (bijv. Gemeente Sint-Gillis; SMART)

Vertegenwoordigers van het publiek (bijv.: ABVV3 ; ACV4 )

• Onderwijs en 
   sociale promotie

• Actiris
• Opleiding 
   Brussel
• Atrium
• Impulse

• MEF
• Antenne Actiris
• CFS
• FIJ
• CAFA asbl

• ALE
• Cenforgil
• Brailleliga
• Mission locale

• Jeugd

• Vroege kinderjaren
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De gemeente Sint-Gillis beschikt over tal van diensten om werkzoekenden aan een baan te helpen, oplei-
dingscentra, ondernemingen uit de sociale economie en diensten die de oprichting van ondernemingen onders-
teunen.
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2.3. Woordje van de Jeugddienst

De Jeugddienst van de gemeente Sint-Gillis heeft als 
taak jongeren van 18 tot 25 jaar, en heel specifiek de 
NEETS (zonder werk of opleiding), te begeleiden naar 
werk. Daartoe onderneemt de dienst verschillende ac-
ties zoals: 

 Beroepsoriëntering door individuele coaching;
 Begeleiding van jongeren bij hun zoektocht naar 

een opleiding via het Jongereninformatiepunt in 
samenwerking met Info Jeunes BX; 

 De jongere er zo vroeg mogelijk in de loopbaan toe 
aanzetten studentenjobs te doen of op basis van een 
contract ook vrijwilligerswerk, en één en ander verge-
makkelijken; 

 Coachingsmiddagen organiseren voor jongeren 
vanaf 16 jaar;

 Tijdens de zomervakantie jongeren uit Sint-Gillis 
aanwerven. 

Individuele programma’s genieten de voorkeur omdat 
zij jongeren isoleren van de groep, die de neiging heeft 
hen naar beneden te halen. 

Manuela Iezzi, hoofd van de jeugddienst van de ge-
meente Sint-Gillis, ziet verschillende problemen: 

1)  De onbereikbaarheid van sommige jongeren die 
"hier, nu en wel onmiddellijk" een antwoord willen, 
en geen heil zien in mogelijkheden op korte of mid-
dellange termijn en/of buiten hun wijk;

2)   De ongelijkheden tussen Brusselse gemeenten, 
waarbij in sommige zoals Molenbeek, Anderlecht, 
Vorst, enz., tal van probleemsituaties voor jongeren 

op vlak van, niet alleen werkgelegenheid maar ook 
huisvesting, school, enz. samenkomen.

3)  Steeds meer vroegtijdige schoolverlaters als gevolg 
van de pandemie. 

III. Ondersteuning van het vereni-
gingsnetwerk 

3.1. Een netwerk van verenigingen onder 
de koepel van de vzw FeBISP

De Fédération Bruxelloise des organismes d'Insertion 
SocioProfessionnelle et d'Économie Sociale d'Inser-
tion (FeBISP) vertegenwoordigt 79 structuren en 97 
actieve projecten met meer dan 1.000 medewerkers 
die ten dienste staan van laaggeschoolde werkzoeken-
den. In Sint-Gillis verenigt FeBISP verschillende vere-
nigingen zonder winstoogmerk (vzw's), waaronder de 
Werkwinkels; het PWA van Sint-Gillis  - Remue-Mé-
nage; de Ateliers du Midi en de vzw CENFORGIL - 
Opleidings- en Productiecentrum. Deze vzw’s werken 
onder eenzelfde paritair comité, d.w.z. hetzelfde sociale 
overlegorgaan waarbinnen de vertegenwoordigers 
van de werkgevers en de vakbonden onderhandelen. 

Verschillende van deze verenigingen, met name het 
Maison de l'Emploi et de la Formation (MEF), het 
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) en de 
Werkwinkels, worden gefinancierd door de plaatseli-
jke overheden (het Brussels Gewest en de gemeente 
Sint-Gillis), die als vertegenwoordigers van de wil van 
het volk, de kiezers dus, een belangrijke plaats hebben 
binnen hun raad van bestuur. 

3.2. Interview met Marie-Josée  
Martin-Garcia van de vzw CAFA

Le CAFA est composé de 2 entités complémenDe 
CAFA bestaat uit twee elkaar aanvullende en on-
derscheiden entiteiten: 

1)  Het Departement preventie volwassenen van het 
OCMW van Sint-Gillis, dat zich richt tot alle per-
sonen die door het OCMW worden begeleid en een 
leefloon ontvangen.5 Haar opdracht begint bij het 

5. Het OCMW van elke gemeente heeft als taak de maatschappelijke integratie te verzekeren aan mensen die over onvoldoende 
bestaansmiddelen beschikken en aan de wettelijke voorwaarden voldoen.  Het OCMW beschikt hiervoor over drie instrumenten: 
tewerkstelling; leefloon; het geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie. Om voor het leefloon in aanmerking te ko-
men, moet de betrokkene bewijzen dat hij/zij in een behoeftige situatie verkeert en niet in staat is op eigen kracht de middelen te 
verkrijgen. Bovendien moet hij/zij aan de volgende drie criteria voldoen: effectief in België verblijven; meerderjarig zijn of daarmee 
gelijkgesteld (ontvoogd zijn door het huwelijk of een of meer kinderen ten laste hebben of zwanger zijn); de Belgische nationaliteit 
hebben of een burger van de Europese Unie zijn, of een vreemdeling zijn die is ingeschreven in het bevolkingsregister, of staatloze 
of een erkend vluchteling is.
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stabiliseren van de situatie (bijv. op zoek gaan naar 
een woning, een waardig leven, enz.) om de persoon 
klaar te maken voor de zoektocht naar een baan of 
opleiding. De bedoeling is alle elementen aan te 
reiken zodat mensen met zoveel mogelijk kansen de 
stap naar de arbeidsmarkt kunnen zetten maar ook 
om samen met de persoon een aanpak te bepalen, 
die is afgestemd op zijn of haar wensen en op de 
realiteiten op het terrein. Het proces is dus zeer geïn-
dividualiseerd met aandacht voor het project van de 
persoon, in tegenstelling tot andere OCMW's, die 
veeleer uitgaan van een dynamiek van dwang. 

2)  De vzw CAFA richt zich tot alle werkzoekenden en 
biedt diensten aan die dichter bij de arbeidsmarkt 
staan (bijv. het aanleren van gedragscodes, het ops-
tellen van een cv of sollicitatiebrief, enz.). De vere-
niging, die algemeen bekend staat onder de naam 
"ARAE" (Atelier de Recherche Active d'Emploi),  
organiseert individuele en ook groepsbegeleiding. 

Marie-Josée Martin-Garcia, hoofd van het departe-
ment "Preventie Volwassenen" (DPV) van het OCMW 
van Sint-Gillis, wijst op de ongelijkheid (kloof) tussen 
vrouwen, die vaker in een opleidingstraject stappen, 
en mannen, die zich onmiddellijk op een baan richten, 
waarvoor minder kwalificaties zijn vereist (bijv. polyva-
lent arbeider, straatveger, enz.). Ze wijst op de verza-
diging en onderfinanciering van de programma’s ter 
ondersteuning van de werkgelegenheid en opleiding 
in het Brussels Gewest. De verantwoordelijke beveelt 
actie aan rond verschillende prioriteiten: 

1)  Ondersteuning van personen bij het aanleren en/of 
beheersen van minstens één van de landstalen voor 
niet-moedertaalsprekers;

2) De programma’s rond alfabetisering versterken;

3)  Schoolondersteuning voor volwassenen die na een 
lange onderbreking terug naar school gaan.

3.3. Interview met Pierre-Alain De Henau 
van het Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion 

De dienst Werkgelegenheid en Opleiding van de ge-
meente Sint-Gillis staat in voor de coördinatie en on-
dersteuning van de acties, in nauwe samenwerking 
met het Maison de l'Emploi et de la Formation (MEF). 
Het MEF fungeert als eerste aanspreekpunt voor 
werkzoekenden en werklozen (hoofdzakelijk informa-
tie en begeleiding), voor lokale bedrijven (informatie, 
gewestelijke en federale programma’s inschakelen, 
hulp bij het personeelsbeheer, enz.) en ook voor de 
ruim 350 plaatselijke inschakelingsoperatoren die 
partner zijn (coördinatie en onderlinge afstemming). 

Het MEF is gevestigd in een gebouw aan de de Méro-
destraat (zie foto) waarin nog 4 andere structuren zijn 
ondergebracht: 

1) De Actiris-antenne; 

2) Het Plaatselijke werkgelegenheidsagentschap; 

3) De vzw CAFA; 

4) De Werkwinkels ( jobadviseurs). 

Pierre-Alain De Henau, directeur van het MEF, wijst op 
verschillende moeilijkheden, zowel op macro- (over-
zicht) als op microniveau (plaatselijk). Op microniveau 
ziet hij drie belangrijke struikelblokken voor de bege-
leiding en doorverwijzing van werkzoekenden: 

1) Weinig overzichtelijke programma’s en structuren; 

2) Gebrek aan uitwisseling van goede praktijken tussen 
professionals en vzw’s; 

3)  Gebrek aan diepgang in het gedetailleerde en glo-
bale inzicht in de situaties waarmee werkzoekenden 
worden geconfronteerd. 

Op macroniveau wijst Pierre-Alain De Henau op 
drie problematische structurele elementen:  

1)  Het schoolsysteem, waarbij hij vragen heeft bij het 
opleidingsniveau in vergelijking met andere landen 
van de Europese Unie. Het Belgische opleidingsaan-
bod zou niet voldoende concurrerend zijn, zodat 
zelfs technische studies niet kunnen concurreren 
met die van de buurlanden, waar de werknemers 
makkelijker instemmen om onder de prijs te werken. 

2)  De overkwalificatie van de stad Brussel, met heel 
wat gediplomeerden en waar de werkgelegenheid 
voor niet-academici beperkt is; 

3)  De evaluatiecriteria van de vzw’s, die gebaseerd zijn 
op positieve uitstroompercentages (begeleiding die 
leidt tot werk) maar gericht zijn op de korte termi-
jn (pingpong-parcours met afwisselend perioden 
van werk en werkloosheid) en niet op stabiliteit die 
verband houdt met oriëntatie en ontplooiing op het 
werk. 
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Als antwoord hierop beveelt Pierre-Alain De Henau 
vier grote prioriteiten aan:

1)  Alfabetisering en strijd tegen de digitale kloof6 via in-
termediaire begeleiding met een menselijk gezicht;

2)  Beter communiceren rond en meer zichtbaarheid 
geven aan alle bestaande steunmaatregelen en 
initiatieven, door alle specifiek daarop gerichte in-
formatie en evenementen te bundelen (bijv. de oplei-
dingsbeurs);

3)  Volledige en grondige evaluaties opstellen van de 
vaardigheden via een budget en een specifieke 
ruimte (bijv.: een persoon confronteren met een 
banale probleemsituatie zoals een platte band of 
een computerprobleem, en zijn of haar vaardighe-
den vaststellen) om richtingen voor te stellen die op 
lange termijn voldoening schenken, rekening hou-
dend met de waarschijnlijkheid om in dat domein 
een baan te vinden;

4)  De opleiding erkennen als een reëel alternatief voor 
werk, waarbij de persoon een volledige werkloo-
sheidsuitkering blijft ontvangen.

3.4. De visie van Samanta Dauvrain van 
de Werkwinkels 

De Werkwinkel van Sint-Gillis (‘Mission Locale’ in het 
Frans) is geïnspireerd op het Franse model, bestaat 
sinds 1988 en was een van de eerste in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Na aanvankelijk door de 
COCOF te zijn erkend, kreeg de Werkwinkel ook een 
erkenning als onderneming uit de sociale en inschake-
lingseconomie. Hoewel de steunmaatregelen vooral de 
inwoners/-woonsters van Sint-Gillis ten goede komen 
(60-70%), kunnen ook burgers uit andere gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name uit 
de naburige gemeenten Vorst en Ukkel, er terecht. `

De Werkwinkel van Sint-Gillis heeft vier belangrijke 
werkterreinen: 

1)  Beroepsoriëntering voor  laaggeschoolde volwas-
senen (geen hoger onderwijs, ook personen zonder 
diploma hoger middelbaar onderwijs of zonder geli-
jkwaardig buitenlands diploma);

2)  Innovatieve opleidingen die te maken hebben met de 
taak om sectoren met niches in bepaalde werkge-
legenheidsdomeinen of knelpuntberoepen te iden-
tificeren, en op die manier minder gekwalificeerde 
mensen te helpen er een opleiding voor te volgen; 

3)   Individuele begeleiding bij het zoeken naar werk 
(bijv. cv, solliciteren, contact opnemen met werkge-
vers, enz.); 

4)  De oprichting van ondernemingen uit de sociale eco-
nomie die het midden houden tussen commerciële 
(economische duurzaamheid) en sociale (schep-
pen van werkgelegenheid voor mensen die ver 
van de arbeidsmarkt af staan, bekend als ‘inscha-
kelingscontracten’) bedrijven. Overeenkomstig hun 
financierings- en rechtskader hebben de Werkwin-
kels als opdracht mensen te begeleiden die het verst 
van de arbeidsmarkt af staan, d.w.z. ondergekwali-
ficeerde personen die meestal ouder zijn dan 50 
jaar en die al lang professioneel niet meer actief zijn. 
Deze drie criteria gelden voor een zeer hoog percen-
tage werklozen in het BHG. 

Samanta Dauvrain, co-directrice van de Werkwinkel, 
ziet twee cruciale problemen voor de vereniging: 

1)  De jongeren in Sint-Gillis bereiken: ondanks de spe-
cifieke toewijzing van bepaalde middelen voor jon-
geren tussen de 18 en 29 jaar, slaagt de vereniging 
er moeilijk in om jongeren te overtuigen in steun- en 
begeleidingsprogramma’s te stappen. Van de meer 
dan 4000 geregistreerde werkzoekenden in de ge-
meente, zijn er immers nog geen 500 die tot deze 
leeftijdsgroep behoren. Deze kloof wijst niet op een 
situatie van volledige tewerkstelling onder jongeren, 
maar eerder op een gebrek aan wederzijdse toe-
gang en communicatie. 

2)  Een baan vinden voor 50-plussers die langdurig 
inactief zijn: Samanta Dauvrain wijst op het gebrek 
aan acceptatie van ouderen in het bedrijfsleven. 
Daarom wil de vereniging de realiteit op het terrein 
onder de aandacht brengen van het gewestelijke en 
gemeentelijke beleid (bijv. via stimulansen om oude-
ren toegang te geven tot de bedrijven). 

Behalve de digitale kloof stelde de directrice van de 
Werkwinkel tijdens de pandemie ook een groot isolement 
vast bij diegenen die het verst van de arbeidsmarkt af 
staan, en bovendien ook een cruciaal tekort aan banen. 
Vandaag wijst ze op enkele evoluties in hun workshops 
voor beroepsoriëntering, met een toenemende belangs-
telling voor hulpverlening aan personen en een afne-
mende belangstelling voor de horeca. De sector van de 
horeca heeft het moeilijk om arbeidskrachten te vinden, 
aangezien velen voor een ander beroep hebben geko-
zen, in het buitenland zijn gaan werken waar restaurants 
vroeger zijn heropend of gewoon schrik hebben voor de 
onzekerheid in die sector. 

6. De digitale kloof is de kloof in de toegang tot computertechnologieën, met name het internet. Op mondiaal niveau zijn er sterke 
verschillen tussen rijke en arme landen enerzijds en tussen dichtbevolkte stedelijke gebieden en plattelandsgebieden anderzijds. In 
Sint-Gillis gaat het vooral om verschillen tussen de generaties, socio-economische verschillen en verschillen in opleiding. 
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Samanta Dauvrain geeft drie mogelijke antwoorden: 

1)  De steun van de gemeente via wijkcontracten7 moet 
als hefboom dienen om werkgelegenheid te creëren; 

2)  De geografische groepering van alle diensten rond 
werkgelegenheid en opleiding via een uniek loket 
dat makkelijk identificeerbaar is voor de bevolking. 
Dit moet volgend jaar concreet vorm krijgen met de 
verhuizing van het MEF. 

3)  Makkelijkere toegang tot informatie over plaatselijke 
vacatures, die momenteel ontoereikend is (door Actiris). 

3.5. Werkgelegenheid volgens Latif Rukara 
van het Plaatselijk Werkgelegenheid-
sagentschap (PWA)

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) 
van Sint-Gillis "biedt gespecialiseerde en aange-
paste diensten aan op vlak van begeleiding bij de 
inschakeling van laaggeschoolde werkzoekenden of 
langdurige werklozen, via individuele begeleiding en 
oriëntatie (socio-professionele balans, advies en oriën-
tatie, begeleiding bij het bepalen van een beroepspro-
ject, maar ook bij het zoeken naar werk en opleiding, 
psychosociale begeleiding, administratieve bijstand, en 
een rol als aanspreekpunt tijdens de eerste maanden 
van de inschakeling) of in kleine groepen (beroepspro-
jecten bepalen, voorlichting en opleiding). Het PWA is 
er voor mensen die moeilijk een baan vinden, enerzijds 
langdurig werklozen (vooral 45-plussers en een multi-
cultureel publiek) die een uitkering ontvangen en an-
derzijds werkzoekenden die zijn ingeschreven bij Actiris 

en het OCMW. Het PWA biedt dus een financiële aan-
vulling en een begeleide werksituatie aan mensen die 
al een werkloosheidsuitkering of een leefloon ontvan-
gen. Concreet bestaat deze toeslag uit een vergoeding 
van 4,10 euro per begonnen uur voor een prestatie van 
maximaal 45 tot 70 uur per maand (afhankelijk van de 
prestatie), wat neerkomt op een bedrag van 184,5 tot 
287 euro per maand. Deze prestaties kunnen worden 
verleend in verenigingen (schoonmaak, administratieve 
ondersteuning, klusjes, toezicht) of aan particulieren 
(schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten van 
een mede-eigendom, toezicht, begeleiding van per-
sonen met verminderde mobiliteit, administratieve on-
dersteuning van bejaarden). Het gaat niet zo vaak om 
taken bij privépersonen omdat daar andere structuren 
voor bestaan. Het PWA overkoepelt zelf twee bedrijven 
uit de sociale inschakelingseconomie: 

1)  Remue-Ménage, dat sinds 2006 een veertigtal hui-
shoudhulpen tewerkstelt voor particulieren in het 
kader van het dienstenchequesysteem (schoon-
maak, de was doen, strijken); 

2)  Couture-truck, een initiatief dat aansluit bij het idee 
van duurzame ontwikkeling door kledij te retouche-
ren/herstellen/wijzigen/transformeren. Het PWA 
voorziet ook in opleidingsmogelijkheden. 

Latif Rukara, directeur van het PWA van Sint-Gillis, 
ziet twee grote problemen: 

1)  De digitale kloof en analfabetisme: digitale diensten 
worden steeds talrijker, vooral sinds de pandemie, 
maar begeleiding van kwetsbare personen is essen-
tieel (bijv. computeranalfabetisme, bejaarden, anal-
fabetisme, enz.). Daarom is een vertrouwenskader 
zo belangrijk, omdat het erom gaat hun waardigheid 
te bewaren. Dit probleem aanvaarden en erover 
praten is voor die personen immers een pijnlijke er-
varing. 

2)  Verbetering en inzet van bestaande instrumenten: 
Latif Rukara wijst op het onbenutte potentieel van 
sommige regelingen, zoals het PWA. De vereniging 
heeft ook een rol als regelaar om moeilijkheden op 
te sporen en stelt een heropwaardering van dit werk 
voor, dat complementair is met het OCMW. Het 
PWA lijkt immers een toevluchtsoord voor vele noo-
dlijdende mensen, die een concreet antwoord nodig 
hebben, zowel financieel als sociaal.  

7.  De wijkcontracten hebben tot doel beter in te spelen op de behoeften van kwetsbare Brusselse wijken (bijv. huisvesting, open-
bare ruimten, werkgelegenheid, ...). In de praktijk gaat het om een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte, dat wordt afgesloten 
tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Het wijkcontract stelt een programma op van maatregelen 
die met een bepaald budget moeten worden uitgevoerd.
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3.6. Opleiding volgens Florence Fraipont 
van Cenforgil 

De vzw Cenforgil, die door de COCOF erkend is als 
opleidingscentrum voor socio-professionele inschake-
ling, is gespecialiseerd in opleidingsbegeleiding (bijv. 
een cv leren opstellen, de sector beter leren kennen, 
een sollicitatiegesprek voeren, enz.). Tegelijk biedt de 
vzw psychosociale administratieve begeleiding (bijv. 
kinderen met een handicap ten laste die meer investe-
ringen vergen, gezins- en gezondheidsproblemen die 
concentratie bemoeilijken, enz.). De vzw richt zich tot 
jongeren boven de 18 jaar en die geen diploma hoger 
middelbaar onderwijs of gelijkwaardig diploma hebben. 
Op vlak van gender is er een kwantitatief evenwicht, 
met dat verschil dat vrouwen eerder voor kantooroplei-
dingen opteren, terwijl mannen "technische" beroepen 
kiezen (bijv. elektricien). De leeftijdsgroep 25-45 jaar is 
oververtegenwoordigd maar sommige lopende pro-
jecten zijn meer op jongeren gericht. Cenforgil heeft 
als opdracht haar publiek naar duurzame werkgele-
genheid te leiden, om te vermijden dat het doelpubliek 
opnieuw in een spiraal terechtkomt. 

Naast de digitale kloof wijst Florence Fraipont, di-
rectrice van Cenforgil, op zes obstakels: 

1)  De moeilijkheid om op lange termijn een financieel 
en persoonlijk bevredigende baan te vinden voor 
personen die in een complexere situatie zitten (die 
bijvoorbeeld slechts deeltijds kunnen werken we-
gens een zware gezinslast en voor wie een werkloo-
sheidsuitkering financieel interessanter blijft);

2)  De administratieve mechanismen waarmee per-
sonen te maken krijgen die zich al in een moeilijke 
situatie bevinden en die hen er niet bepaald toe 
aanzetten in de programma’s te stappen;

3) De toegang voor jonge Sint-Gillenaars; 

4)  Regelingen die jongeren behandelen als een aparte 
en geïsoleerde groep ten opzichte van andere ge-
neraties; Gemengde groepen die de betrokkenheid 
van jongeren en de steun tussen generaties bevor-
deren; 

5)  De onwetendheid over de meerwaarde van pro-
gramma’s voor professionele inschakeling, die cer-
tificerend zijn en door de werkgever worden erkend; 
Het gaat om een volwaardig alternatief voor het tra-
ditionele algemeen onderwijs.

6)  De opeenstapeling van overlegorganen van vereni-
gingen en instanties die actief zijn op vlak van werk-
gelegenheid en opleiding. De bundeling ervan zou 
zorgen voor een 360°-beeld en voor meer efficiëntie 
op vlak van samenwerking, transitie en contacten 
met het onderwijs, de werkgevers, het openbaar on-
derwijs, enz. De directrice wijst op het gebrek aan 
communicatie met de gemeente (bijv. voorstel voor 
een nieuwsbrief of specifieke vergaderingen).
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De ervaring van het verenigingsnetwerk

Het “Empower Youth” team sprak ook met verschillende organisaties die actief zijn in de begeleiding van 
jongeren richting professionele inschakeling. Andrew Crosby vestigt onze aandacht op drie assen die het 
werk van deze organisaties structureren: 

1)  Het onderscheid tussen twee soorten organisaties: 
  Organisaties die institutionele normen reproduceren door een "disciplinair" werkingsmodel te volgen 

waarbij de werkzoekende verplicht is bepaalde doelen te bereiken. Deze organisaties hebben een hoog 
uitvalpercentage dat te maken heeft met hun institutionele disciplinaire visie en ze houden er een dis-
cours op na van het type, "ze willen alles onmiddellijk, ze willen geen moeite doen". 

   Organisaties die er een aanpak van sociale begeleiding op nahouden en jongeren meer holistische 
hulp bieden door te luisteren naar hun behoeften en problemen voorafgaand aan hun zoektocht naar 
werk. Deze verenigingen proberen met de jongeren een vertrouwensband op te bouwen. 

2)  Het belang van de overgang tussen de verschillende vormen van begeleiding in een “patchwork” netwerk: 
nadat een vertrouwensrelatie met jongeren is opgebouwd, moeten de eerstelijnsorganisaties de jonge-
ren vaak doorsturen naar de bevoegde instanties. Door een gebrek aan samenwerking en harmonisatie 
tussen verenigingen (vooral tussen actoren die zich bezighouden met minderjarigen en zij die zich be-
zighouden met meerderjarigen) kan de overgang soms een breuk in de vertrouwensrelatie veroorzaken 
en het tot dusver verrichte werk teniet doen. Er is dan een reële behoefte aan continuïteit en coherentie 
in de trajecten door een gepersonaliseerde begeleiding, eerder dan een geïndividualiseerde aanpak via 
een vertrouwd en bevoorrecht aanspreekpunt. 

3)  Concurrentie om financiering uit de non-profitsector: terwijl sommige organisaties, zoals de Werkwin-
kels kunnen rekenen op een stabiele en structurele financiering, is de financiële situatie van tal van 
verenigingen zelf onzeker. Daarom moeten zij hun tijd verdelen tussen de begeleiding van jongeren en 
bureaucratische taken (verslagen opstellen, fondsenwerving, enz.) om hun eigen voortbestaan veilig 
te stellen. Hoe kleiner de vzw, hoe groter de bureaucratie. Sommige organisaties die ervoor hebben 
gekozen voorrang te geven aan de begeleiding van jongeren hebben hun eigen voortbestaan in gevaar 
gebracht als gevolg van een concurrentiële logica.  
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IV. Wat denken onze beleidsve-
rantwoordelijken ervan?   

4.1. Interview met de burgemeester 

K. Vossen: Welke aanpak verkiest u om met aso-
ciaal gedrag om te gaan? 

C.Picqué: "Vooraleer we het hebben over alle mogeli-
jke maatregelen inzake socio-professionele inschake-
ling, blijf ik ervan overtuigd dat de rol van de school 
van fundamenteel belang is. Een succesvolle school-
loopbaan geeft het kind als volwassene meer kansen 
om zijn weg op de arbeidsmarkt te vinden. Belangrijk 
zijn ook mechanismen om de schooluitval van leerlin-
gen met leermoeilijkheden tegen te gaan. Toch moeten 
we ook de realiteit onder ogen zien: ondanks de kwa-
liteit van ons onderwijs is de werkloosheidsgraad in 
een gewest als Brussel te hoog. Daar zijn tal van rede-
nen voor maar er is één gemeenschappelijke noemer: 
het gebrek aan kwalificaties van veel werkzoekenden 
in een stadsgewest waar de tertiaire (kantoor)econo-
mie overheerst. Dit betekent dat massale investerin-
gen nodig zijn in opleiding en dat de opvolging van 
werkzoekenden moet worden afgestemd op hun situa-
tie, wat enorm veel overheidsmiddelen vergt, vooral in 
een internationale hoofdstad als Brussel met inwoners 
met heel diverse achtergronden. In dit verband is ook 
een goede talenkennis essentieel. Ten slotte moeten de 
met onderwijs en werkgelegenheid belaste overheid-
sinstanties het opleidingsaanbod ook aanpassen aan 
de huidige snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 
vooral dan op vlak van digitalisering. We moeten onze 
toekomstige werknemers voorbereiden en onze hui-
dige werknemers opleiden voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst.  Dit is volgens mij één van de grootste 
uitdagingen van het moment! "

K. Vossen: Wat kan de permanente burgerraad 
volgens u bijdragen aan de thematiek werkgele-
genheid en opleiding? 

C.Picqué: "De kracht van de permanente burgerraad 
is ongetwijfeld zijn diversiteit, die representatief is voor 
de bevolking van Sint-Gillis. Om die reden hebben we 
gekozen voor een loting met filtering, om een zo ge-
trouw mogelijke vertegenwoordiging van onze popu-
latie te krijgen.  Ieder lid zal op basis van zijn of haar 
ervaring, maar wellicht ook op basis van de ervaring 
uit zijn of haar omgeving, een bijdrage kunnen leve-
ren aan het overleg. Ik denk dat het overleg binnen de 
permanente burgerraad tot zeer concrete, zelfs zeer 
gerichte acties kan leiden, maar uiteraard hebben ze 
"carte blanche" om hun werkzaamheden naar eigen 
goeddunken te verrichten met de hulp van het Parti-
citiz-team. De vele institutionele actoren maken er de 

thematiek uiteraard niet makkelijker op. Zodra de le-
den een beter inzicht hebben in de problematiek, kun-
nen ze een pedagogische rol spelen tegenover andere 
bewoners die ze in hun dagelijkse leven ontmoeten."         

4.2. Een woordje van  
Thierry Van Campenhout, schepen van 
Werkgelegenheid en Opleiding 

Thierry Van Campenhout, voorzitter van de structuren 
voor socio-professionele inschakeling (MEF, Werkwin-
kel, enz.), geeft ons mee dat hij de titel van "schepen 
van werkzoekenden" verkiest. Hij ziet het als zijn taak 
om bedrijven uit de sociale inschakelingseconomie, 
die op gemeentelijk niveau banen scheppen voor 
steuntrekkers die aan specifieke criteria voldoen, aan 
te moedigen en te ondersteunen. Een aantal voorbeel-
den zijn: 

 De opleiding ‘bio-tiful’ tuinieren (een project rond de 
verkoop van biologische groenten en fruit en rond de 
opleiding van werkzoekenden in het beroep van biolo-
gisch tuinier, onder leiding van de Werkwinkel); 

 De kringloopwinkel (een project uit de kringloope-
conomie dat meubels en decoratieve voorwerpen in-
zamelt, sorteert en herstelt); 

 Remue-Ménage (een PWA-bedrijf uit de sociale 
inschakelingseconomie dat actief is binnen de sector 
van de dienstencheques); 

 Couture-truck (bedrijf uit de sociale inschakeling-
seconomie dat aansluit bij het idee van duurzame 
ontwikkeling door kledij te retoucheren/herstellen/wi-
jzigen/transformeren); 

 De Ateliers du Midi (bedrijf uit de sociale inschake-
lingseconomie dat actief is in de horeca).

Om aan de behoeften van de netwerken te voldoen, 
staat een project op stapel dat tegen juni 2022 van 
start moet gaan en dat alle actoren die momenteel 
in het Maison de l’Emploi et de la Formation gegroe-
peerd zijn, samenbrengt, waarbij ook alle consulenten 
sociale bijstand van het OCMW (en niet langer alleen 
van de vzw CAFA) worden betrokken. Zo zullen alle bij 
de inschakeling betrokken personen en werknemers, 
en ook hun partners zich op dezelfde locatie bevinden, 
wat voor meer synergiën zal zorgen en de samenwer-
king zal vergemakkelijken. Op die manier zullen 
werkzoekenden en personen die een opleiding zoeken, 
op een allesomvattende en overzichtelijke dienstverle-
ning kunnen rekenen. Het nieuwe gebouw zal boven-
dien over een kinderopvangvoorziening beschikken. 
Zo kunnen werkzoekenden makkelijker naar hun afs-
praken en vergaderingen komen, wat hun socio-pro-
fessionele inschakeling ten goede zal komen.
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Onder het bewind van onze schepen voor werkge-
legenheid en opleiding zijn de gemeentelijke inves-
teringen in werkgelegenheid de afgelopen acht jaar 
verdubbeld. Volgens Thierry Van Campenhout moet 
een debat over deze kwestie prioritair op de agenda 
worden geplaatst, en al zeker de dag van vandaag. 

4.3. Wat denken onze fractieleiders/ 
-leidsters ervan? 

L. Radelicki (fractie Lijst van de Burgemeester): 
Nu we uit de COVID-crisis komen en herstelplannen 
opstellen, moeten we van de gelegenheid gebruik 
maken om opnieuw na te denken over de manier waa-
rop we de verschillende uitdagingen waarvoor we 
staan, aanpakken. Met name wat betreft het creeëren 
van werkgelegenheid  en gelijke kansen op werk, om 
er zo voor te zorgen dat iedereen kan deelnemen, bij-
dragen en maatschappelijk vooruitkomen. 

In de eerste plaats moet worden nagegaan welke sec-
toren en groepen in de samenleving het hardst door 
de COVID-crisis zijn getroffen. Wij weten dat vooral 
jongeren, vrouwen en mensen uit kansarme milieus 
het moeilijk hebben, hetzij omdat de sectoren waarin 
zij werken onder enorme druk staan (gezondheidszorg 
of zorgsector), hetzij omdat er banen verloren gaan 
(horeca, cultuur, enz.), hetzij omdat er door het gebrek 
aan vooruitzichten op economische groei steeds min-
der nieuwe fatsoenlijke banen worden gecreëerd. We 
moeten investeren in beleid en programma's die ge-
richt zijn op jongeren, vrouwen en mensen in moeilijke 
situaties, door vanaf jonge leeftijd in onderwijs te in-
vesteren. Daarom voorziet het meerderheidsakkoord in 
de versterking van het veldwerk met de verschillende 
verenigingen om bijvoorbeeld het werk op het gebied 
van reïntegratie voort te zetten.

We moeten elk kind de kans geven op toegang tot 
kwaliteitsonderwijs, bijvoorbeeld door middel van 
de kindergarantie; we moeten ervoor zorgen dat alle 
jongeren toegang hebben tot opleiding en integratie 
op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door middel van de 
jeugdgarantie; we moeten kiezen voor een aanpak 
van levenslang leren om mensen te helpen zich om te 
scholen, op de arbeidsmarkt te blijven of zich aan te 
passen aan een nieuwe werkomgeving. 

Dit brengt ons bij het tweede punt, de huidige context 
van onze samenleving en ons werk. 

Nu we een nieuw ecologisch en digitaal tijdperk 
binnengaan, moeten we ervoor zorgen dat iedereen 
kan worden ondersteund en/of kan bijdragen aan de 
nieuw gecreëerde banen in deze sectoren.

Dat kunnen we doen als we de samenwerking met 
onze partners op dit gebied blijven aanmoedigen; ins-
panningen op gemeentelijk niveau, OCMW's, scholen, 
sociale partners en pool werkgelegenheid, sociale on-
dernemers en de lokale economie.

De panelleden zullen de gelegenheid krijgen hun ver-
schillende ervaringen op dit gebied te delen en de 
beste praktijken op dit gebied aan te wijzen en de 
terugkerende uitdagingen te belichten. De "levenscy-
clus"-benadering van onderwijs, opleiding, het zoeken 
naar werk en verandering van baan maakt integraal 
deel uit van ieders dagelijks leven en keuzes.

M. El Ghabri (fractie Ecolo – Groen): "De fractie Eco-
lo-Groene wil de focus leggen op werkgelegenheid 
en opleiding voor jongeren. Ze blijven een bijzonder 
kwetsbare doelgroep. Het beleid inzake werkgelegen-
heid en opleiding is grotendeels afhankelijk van het 
federale en het gewestelijke niveau. Toch beschikt de 
gemeente over verschillende hefbomen die ze moet 
activeren. Twee daarvan zijn de volgende:

1)  De gemeente moet blijven inzetten op synergiën 
en beroep doen op de expertise van de actoren in-
zake opleiding en werkgelegenheid, waaronder het 
OCMW, de school voor sociale promotie, de vzw 
CAFA, de Werkwinkel, het PWA en het Maison de 
l’Emploi. 

2)  Vervolgens beschikt het gemeentebestuur over 
tal van verschillende beroepen. We zouden stage-
plaatsen en mentorprogramma's kunnen ontwikke-
len waardoor werkzoekenden de ervaring kunnen 
opdoen die ze nodig hebben om een vaste baan te 
vinden. "

L. Fraiture (Fractie PTB/PVDA): "Een aanzienlijk 
deel van de bevolking lijdt onder armoede en werkloo-
sheid, vooral de jongeren. De traditionele partijen he-
bben daar twee oplossingen voor. Zelfstandig worden 
- ondanks de enorme moeilijkheden en faillissementen 
die daarmee gepaard gaan, en dan hebben we het 
nog niet over het precaire karakter dat inherent is aan 
het statuut van "schijnzelfstandige". Of zich langer bi-
jscholen - terwijl het voornaamste probleem het ge-
brek aan kwaliteitsvolle banen is (er zijn eigenlijk maar 
heel weinig echte "knelpuntberoepen”, het probleem is 
vaak dat het om banen gaat met onaanvaardbare ar-
beids- en loonvoorwaarden). Voor de PTB/PVDA moet 
de gemeenschap dus vooral zorgen voor voldoende 
kwaliteitsvolle werkgelegenheid, aangepast aan de 
plaatselijke arbeidskrachten en die kan voorzien in haar 
productieve, sociale en ecologische behoeften. Dit is 
haar eerste verantwoordelijkheid. Tal van sectoren van 
openbaar belang moeten worden ontwikkeld: scholen, 
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kinderdagverblijven, netheid, groene energie, onde-
rhoud van parken, enz. Laten we daarin investeren, in 
plaats van in riskante oplossingen die mensen tegen 
elkaar uitspelen. "

C. Rodriguez (MR fractie): "Nu de werkloosheid zo 
hoog is en de tekorten aan arbeidskrachten zo groot, 
ook in de horeca, vraagt de situatie om snelle actie. 
Onze aanpak omvat een gerichte opleiding met een 
hoog inschakelingspercentage op de arbeidsmarkt, 
maar deze moet zijn afgestemd op de nieuwe rea-
liteiten en de reële behoeften van de voortdurend ve-
randerende arbeidswereld. Overheidsactoren, ook op 
lokaal niveau, moeten even snel reageren door onmid-

dellijke en kwaliteitsvolle begeleiding te verlenen aan 
al wie zich als werkzoekende laat registreren. Jonge-
ren moeten beter worden geïnformeerd en worden 
doorverwezen naar knelpuntberoepen. Het technisch/
beroepsonderwijs moet worden opgewaardeerd, om 
aantrekkelijker te zijn.  We moeten de banden met de 
werkgevers aanhalen, hand in hand samenwerken; zij 
zijn daartoe maar al te graag bereid, onder meer via 
stages of alternerende opleidingen. De overheidsacto-
ren moeten de vele groeisectoren identificeren waarin 
tot nu toe onvoldoende is geïnvesteerd, anticiperen op 
nieuwe opleidingsniches en massaal opleiden waar 
een schrijnend tekort aan arbeidskrachten bestaat, 
zoals in de bouwsector. "

V. Conclusie 
Rond de thematiek van werkgelegenheid en opleiding wordt dus globaal en lokaal nagedacht, van werk op het 
terrein tot structurele beschouwingen (over maatschappelijke structuren). Het beheer ervan is verspreid over 
verschillende bevoegdheidsniveaus (door Samantha Dauvrain "lagen van de Belgische lasagne" genoemd) en 
omvat een uitgebreid netwerk van openbare, verenigings- en privé-actoren. Voor werkzoekenden, vooral die in 
uiterst precaire situaties of die al lang op de arbeidsmarkt afwezig zijn, kan dit weefsel van organisaties en pro-
gramma’s ontoegankelijk lijken. 

Ook al lijkt dit misschien een enorme onderneming, toch is de gemeente Sint-Gillis vastbesloten om in samenwer-
king met haar partners uit het verenigingsleven en jullie vertegenwoordigers, van werkgelegenheid en opleiding 
een prioriteit te maken. Maar eerst is het aan jullie, dames en heren burgers, om deel te nemen aan het debat en 
het delen van ervaringen. 
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