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Inleiding
De gemeente Sint-Gillis wil haar inwoners/-woonsters betrekken bij de beleidsvorming. Daarom heeftze een permanente burgerraad (PBR) opgericht, die bestaat uit 35 Sint-Gillenaren en die deburgerparticipatie en de interactie tussen de dames en heren bewoners en verkozenen moetbevorderen.
De permanente burgerraad verhoogt de actieve participatie bij het nemen van een aantalgemeentelijke beslissingen, die een concrete impact hebben op het dagelijkse leven van de Sint-Gillenaren. De PBR krijgt een adviserende rol en zal voorstellen mogen formuleren en argumentenaanvoeren.
De permanente burgerraad is erin geslaagd om na een beraadslagingsproces, een reeksaanbevelingen aan de gemeenteraad van Sint-Gillis te formuleren. Maar voor we dieper ingaan opdeze aanbevelingen, geven we wat uitleg bij de organisatie van de face-to-face vergaderingen en eensamenvatting van de vergaderingen die eraan voorafgingen.

Organisatie van de PBR
Na de laatste beslissingen van het overlegcomité in het kader van de gezondheidssituatie, heeft degemeente beslist de PBR face-to-face te laten plaatsvinden. Deze beslissing heeft belangrijkegevolgen voor de organisatie van de tweede reeks themavergaderingen van de PBR, waarvan deeerste nog virtueel werd georganiseerd.
Instapprocedure en loting
Om de aanwezigheid en actieve deelname van elk lid te garanderen, heeft Particitiz eeninstapprocedure ingevoerd.
Deze instapprocedure bestaat uit verschillende fasen: Particitiz heeft om te beginnen contactopgenomen met alle leden van de permanente burgerraad die aan het eerste thema rond asociaalgedrag hadden deelgenomen, om te polsen of ze beschikbaar waren voor de volgende thematischebijeenkomsten van de PBR, op 13 en 27 november en op 4 december 2021.
Particitiz heeft een nieuwe loting georganiseerd ter vervanging van de 9 leden die niet kondendeelnemen aan deze nieuwe raad, wegens verhuisd of omdat ze gewoon nooit voor het eerste themazijn komen opdagen. Deze leden werden vervangen door personen met een vergelijkbaar profiel,afkomstig uit de oorspronkelijke groep burgers die belangstelling hadden getoond voor de permanenteburgerraad van Sint-Gillis.
Om een beter inzicht te krijgen in de problematiek ontvingen alle leden van de permanente burgerraadper e-mail en per post een document over het thema (bijlage 1). Dit document is opgesteld door KellyVossen, consulente public relations, assistente en onderzoekster bij het onderzoekscentrum Engagevan de Université Saint-Louis - Bruxelles (USLB). Zij interviewde verschillende sleutelactoren op hetgebied van werkgelegenheid en opleiding die de gemeentelijke diensten van Sint-Gillis naar voorhadden geschoven.



4

Keuze van thema 2
Thema 2 werd gekozen door de leden van de permanente burgerraad die aan de besprekingen overhet eerste thema rond asociaal gedrag hadden deelgenomen. Zij konden hun stem uitbrengen (involgorde van voorkeur) over verschillende onderwerpen: sport, huisvesting en opleiding &werkgelegenheid. Particitiz heeft daarom met elk lid contact opgenomen om zijn/haar volgorde vanvoorkeur te kennen, waarbij 1 het thema was waar ze het meeste belangstelling voor hadden en 3 hetminste. Het thema met de minste stemmen, het favoriete thema dus, heeft het uiteindelijk gehaald.
Van de 35 leden zouden er slechts 23 aan de stemming over dit nieuwe thema deelnemen, omdat 10leden beslisten niet langer deel uit te maken van de PBR en 2 hardnekkig weigerden te reageren(noch op e-mails, noch op talrijke telefoontjes).
De resultaten van deze stemmingen waren de volgende: het minst populaire thema was sport met 65stemmen, gevolgd door huisvesting met 38 stemmen en het "winnende" thema tenslotte, opleidingen werkgelegenheid met 35 stemmen.
Voor twaalf leden was dit onderwerp hun eerste keuze, tien andere leden rangschikten het als tweedeen één lid ten slotte had helemaal geen belangstelling voor het onderwerp en rangschikte het daaromals laatste.
Face-to-face-vergaderingen
De vergaderingen van de PBR rond dit thema vonden plaats in het stadhuis van Sint-Gillis. Om alleleden conform de COVID-maatregelen te kunnen ontvangen, stelde de gemeente voor elkevergadering verschillende zalen ter beschikking, waaronder de Raadszaal, de Europazaal en deCereszaal. Voor de tweede bijeenkomst was uitzonderlijk ook de Trouwzaal beschikbaar.
Team dat de PBR begeleidt
Face-to-face beraadslaging vereist een aangepaste omkadering. Particitiz stelde voor elkevergadering gedetailleerde agenda's op, met zowel plenaire sessies als sessies in kleinere groepen.
De vertegenwoordigers van Particitiz waren Louise Humblet en Dimitri Lemaire. Martin Germeau, debelangrijkste facilitator, was de bedenker van het format van het participatieproces en hij leidde ookde discussies in goede banen binnen de plenaire vergadering, waaraan alle leden van de permanenteburgerraad deelnamen. Andere leden van het team waren Indirah Osumba, die luisterde naareenieders behoeften en zorgde voor de sociale inclusie van de deelnemers/-neemsters, MarinaPuzzolante, die tijdens de momenten in de subgroepen toezag op de goede verstandhouding enVinicio Lucas Tapia, die instond voor de catering.
Via de plenaire sessies kregen alle leden de kans elkaar beter te leren kennen, werd verslaguitgebracht over wat er in de subgroepen was besproken en konden vragen worden gesteld aansprekers/spreeksters.
Indirah Osumba en Marina Puzzolante zagen erop toe dat de discussies en gesprekken op een sereneen respectvolle manier verliepen. Dankzij hen kon iedereen zich vrij en in een geruststellende sfeeruitdrukken, waardoor de doelstellingen van de sessies in subgroepen werden bereikt.
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Aanwezigheid van de deelnemers/-neemsters
Tijdens deze zitting van de permanente burgerraad van Sint-Gillis bleek dat vele leden afwezig warenop de vergaderingen. Na elke vergadering heeft Particitiz met alle afwezigen contact opgenomen omna te gaan wat de reden van hun afwezigheid was.
COVID had een grote invloed op het absenteïsme tijdens deze permanente burgerraad. Meer dan dehelft van de afwezigheden had immers te maken met de pandemie (burgers die positief testten of eenhoogrisicocontact hadden gehad en daarom 10 dagen in quarantaine moesten).
Voor de eerste vergadering van zaterdag 13 november 2021, hadden 30 personen hun aanwezigheidbevestigd. Maar op de dag van de bijeenkomst waren uiteindelijk slechts 20 personen aanwezig. 5deelnemers/-neemsters hadden vooraf verwittigd dat ze die dag moesten werken. Particitiz heeft deochtend van 13 november contact opgenomen met de deelnemers/-neemsters die niet waren komenopdagen. Ze waren allemaal afwezig wegens COVID.
Voor de tweede bijeenkomst op zaterdag 27 november 2021, hadden 28 personen hun deelnamebevestigd. Maar ook deze keer waren er op de dag van de bijeenkomst slechts 20 mensen aanwezig(andere dan bij de eerste bijeenkomst). De leden waren om dezelfde redenen afwezig als tijdens deeerste bijeenkomst.
Voor de derde en laatste bijeenkomst van zaterdag 4 december ten slotte, hadden 27 burgers hunaanwezigheid bevestigd. Deze keer konden slechts 18 mensen aanwezig zijn, ondanks dat Particitizde dag ervoor elke burger persoonlijk had opgebeld. De gevolgen van de nieuwe beperkingen die hetoverlegcomité op 3 december had aangekondigd, waren tijdens deze vergadering duidelijk merkbaar.Eens te meer had het Coronavirus een bepalende impact op de (niet-)deelname aan de permanenteburgerraad van Sint-Gillis.
Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de redenen achter het hoge aantalafwezigen:

Vergadering van 13 november 2021
20 van de 35 leden aanwezig
De permanente burgerraad van Sint-Gillis is op zaterdag 13 november 2021 bijeengekomen voor hettweede thema "toegang tot werkgelegenheid en opleiding". Na de versoepeling van de COVID-maatregelen kon de vergadering face-to-face plaatsvinden in het stadhuis van Sint-Gillis. Tijdensdeze bijeenkomst konden de vroegere leden elkaar voor het eerst persoonlijk ontmoeten en kregende 9 nieuwe leden de kans om kennis te maken met het proces en tegelijk ook om warme contactente leggen met alle andere leden.
De ochtend begon met een inleidend woordje van burgemeester Charles Picqué, waarin hijherinnerde aan het democratische proces dat in het kader van het burgerpanel is opgezet. Daarnawas er tijd voor een gesprek met twee "referentiepersonen": Myriem Amrani (OCMW-voorzitster) diewat uitleg gaf bij de rol van het OCMW bij het zoeken naar een baan en bij de reeds bestaande cellen
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van het OCMW, en Pierre-Alain De Henau. Als directeur van de vzw "Maison de l'emploi et de laformation de Saint-Gilles" had hij het over prioriteiten van de vzw en over de structurele problemenwaarmee de vereniging te maken kreeg.
In de namiddag ging het over de uitdagingen die met het thema te maken hadden en werden al eersteideeën naar voor geschoven (bijlage 2). Na deze uitwisselingen is beslist om het thema in vijfcategorieën op te delen: onderwijs, wederzijdse hulp, taal, transparantie en tenslottewaardering/aanmoediging/informatie.
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Vergadering van 27 november 2021
20 van de 35 leden aanwezig
De tweede vergadering begon met een plenaire zitting en de voorstelling van de sprekers/spreeksters:Latif Rukara van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), Manuela Iezzi,verantwoordelijke voor de jeugddienst van de gemeente Sint-Gillis, Marie-Josée Martin-Garcia vande vzw CAFA (Centre d'Accompagnement et de Formation pour Adultes) en Florence Fraipont vanCenforgil (Centre de formation et de production). Vervolgens konden de sprekers beurtelings hetgesprek aangaan met de 5 subgroepen. De leden van de PBR kregen de kans er al hun vragen testellen om het thema beter in context te plaatsen.
In de loop van de middag konden de leden van de permanente burgerraad kiezen bij welke subgroepze zich wilden aansluiten. Ze hadden de keuze uit 3 themagroepen: onderwijs/opleiding,waardering/informatie en wederzijdse hulp/taal/transparantie/overige. Aan het einde van de dagbrachten de burgers-rapporteurs verslag uit van alle ideeën die in de subgroepen waren besproken.De dag werd afgesloten met de uitwisseling van de 20 ideeën die tijdens deze tweede dag uit de buswaren gekomen (bijlage 3).

Vergadering van 4 december 2021
18 van de 35 leden Aanwezig
Doel van deze laatste vergadering was om de 20 ideeën die tijdens de vergadering van zaterdag 27november waren besproken, in definitieve aanbevelingen te gieten. In de voormiddag werden de 20ideeën in plenaire zitting voorgesteld. Zo werden ze nog eens opgefrist voor de leden van depermanente burgerraad, die tegelijk ook vragen konden stellen ter verduidelijking/contextualisering.
Vervolgens gingen de leden bijeen zitten in de 3 thematische subgroepen die tijdens de vorigevergadering waren gevormd (onderwijs/opleiding, waardering/informatie en wederzijdsehulp/taal/transparantie/overige). De bedoeling was om de door andere leden in de plenairevergadering gedeelde opmerkingen te verwerken en soortgelijke ideeën te groeperen. Vervolgenskregen de leden een document dat hen moest helpen de ideeën te formuleren in de vorm vandefinitieve aanbevelingen (bijlage 4).
In de namiddag konden de leden van de raad de 10 definitieve aanbevelingen in plenaire zittingbespreken.
Om te peilen naar de mening van de permanente burgerraad over elke aanbeveling, heeft Particitizvoor een stemming gekozen. De leden van de PBR kregen elk 10 stickers (één sticker peraanbeveling) om ze bij de volgende categorieën te plakken: helemaal mee eens, mee eens, neutraal,niet mee eens en helemaal niet mee eens. Bij elke categorie hoorde een bepaald aantal punten:"Helemaal mee eens " was +3 punten waard, "mee eens " +2 punten, "neutraal " +1 punt, "niet meeeens " -1 punt en "helemaal niet mee eens " tenslotte was -2 punten waard.
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De resultaten van de stemming staan in onderstaande tabel:
Ideeën Helemaalmee eens Meeeens Neutraal Nietmeeeens

Helemaalniet meeeens
TOTAALSTEMMING

A1: ondernemerschap 8 6 1 0 0 37A2: informatie 9 6 0 0 0 39A3: waardering van de werknemer10 4 0 0 0 38A4: verbetering van bestaandevoorzieningen 6 8 1 0 0 35
B1: kennis van de instellingen 6 8 0 0 0 34B2: spel doorheen de instellingen 8 6 1 0 0 37C1: peterschapsysteem naar deeerste baan 2 8 6 0 0 28
C2: participatief budget voor depermanente burgerraad 3 2 4 5 0 12
C3: de burgerparticipatie en detransparantie/beschikbaarheidvan informatie (toegankelijkheid)in het verenigingsleven versterken

1 9 4 0 0 25

C4: basisinkomen voor jongerenin Sint-Gillis van 18 tot 25 jaar,zonder inkomensvoorwaarden
3 8 4 0 0 29

Het is duidelijk dat de meeste leden van de permanente burgerraad het helemaal eens of eenswaren met de meeste aanbevelingen, behalve met aanbeveling C2: participatief budget voor depermanente burgerraad, waar 5 mensen het niet eens waren.



9

Aanbevelingen van de permanente burgerraad
De permanente burgerraad van Sint-Gillis heeft dus 10 definitieve aanbevelingen opgesteld, diehieronder in detail gerangschikt staan volgens de resultaten van de stemmingen (die tijdens dederde vergadering is gehouden):

1. Titel van het idee: Informatie
Vastgestelde behoefte: gebrek aan kennis van bestaande instellingen en initiatieven
Beschrijving:

– Context: inspelen op de vraag naar en het aanbod aan banen;– Onze aanbeveling is om een face-to-face, mobiele en digitale jobbeurs te organiseren. Alleinstellingen die bevoegd zijn op vlak van arbeidsbemiddeling moeten aanwezig zijn.– Dit verkleint de kloof tussen instellingen en werkzoekenden. Bedrijven krijgen informatie omwerkzoekenden aan te werven (begunstigden van het OCMW, Art. 60, Activa, socialeeconomie,...).
Mogelijke partners: Beroepenpunt, OCMW, PWA.

2. Titel van het idee: Opwaardering van de werknemer
Vastgestelde behoefte: vooroordelen bestrijden, de perceptie van de werkzoekende bijsturen.
Beschrijving:

– Context: werkzoekenden en hun vaardigheden opwaarderen. Specifiek ook voor personendie huisvrouw of vrijwilligers zijn.– Onze aanbeveling luidt als volgt:
 Een mediacampagne opzetten om de vaardigheden van werkzoekenden tepromoten;
 Een enquête uitvoeren naar de redenen voor zware en knelpuntberoepen engewestelijke en/of federale voorstellen doen om de voorwaarden te verbeteren;
 Een nomenclatuursysteem ontwikkelen voor buiten het onderwijs verworvenvaardigheden;
 De organisaties van werklozen (vakbonden) betrekken bij het zoeken naar eenoplossing;– Daardoor zullen de beroepen minder zwaar worden, door de arbeidsomstandigheden en dezichtbaarheid van zware en knelpuntberoepen te verbeteren.

Voorgestelde partners: plaatselijke verenigingen, vakbonden.
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3. Titel van het idee: Ondernemerschap
Vastgestelde behoefte: werkgelegenheid creëren en ondersteunen
Beschrijving:

– Context: moet ervoor zorgen dat bedrijven worden opgericht die inspelen op de bestaandebehoeften in Sint-Gillis.– Onze aanbeveling is om de informatie over bestaande initiatieven op vlak van oprichtingvan ondernemingen, ook in de sociale economie, te verbeteren en een kadaster vanbehoeften op te stellen.– Hierdoor zullen bedrijven en banen ontstaan die tegemoet komen aan de behoeften op hetterrein.
Voorgestelde partners: Atrium 1819 Brussel.

4. Titel van het idee: Spel doorheen de instellingen
Vastgestelde behoefte: jongeren informeren over trajecten en structuren die opleiding enwerkgelegenheid ondersteunen.
Beschrijving:

– Context: de bedoeling is dat jongeren weten welke toekomstmogelijkheden er zijn.– Onze aanbeveling is een spel te bedenken voor leerlingen uit het secundair, dat heninformeert over de verschillende bestaande structuren en wat ze te bieden hebben om hen teondersteunen bij hun opleiding en toekomstige baan.– Hierdoor zullen jongeren hun omgeving beter begrijpen en over tools beschikken waarmeeze beter gewapend zijn voor de toekomst.
Mogelijke partners: middelbare scholen, een duo tussen animatoren en wijkagent, de gemeente,een of meer spelontwerper(s).

5. Titel van het idee: Bestaande voorzieningen verbeteren
Vastgestelde behoefte: de interactie verbeteren tussen de verschillende diensten voorarbeidsvoorziening enerzijds en tussen deze diensten en de gemeente anderzijds.
Beschrijving:

– Context: bestaande instrumenten verbeteren en het aantal actoren beperken.– Onze aanbeveling luidt als volgt:
 De bestaande werkgelegenheidsvoorzieningen verbeteren en beter financieren inplaats van er nieuwe bij te creëren;
 Dat de gemeente een actieve rol speelt in de instanties waarin zij zetelt: als schakelfungeren tussen terrein-burger-politieke actie;
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 Dat de gemeente op gewestelijk niveau voorstellen indient om een einde te makenaan het feit dat Actiris zowel rechter als partij is ten aanzien van werklozen(begeleiding en sanctioneren).– Op die manier worden de bestaande instrumenten beter benut en vermijden we verwarringbij werkzoekenden die op den duur niet meer weten bij welke instantie ze moeten zijn.
Voorgestelde partners: de gemeente

6. Titel van het idee: Kennis van de instellingen
Vastgestelde behoefte: het publiek moet weten bij welke instantie het terecht kan in geval vanproblemen.
Beschrijving:

– Context: burgers in nood weten niet altijd bij wie ze moeten aankloppen, dit kan helpen hennaar de bevoegde/juiste instellingen door te verwijzen.– Onze aanbeveling is om een sociaal adresboek op te stellen met daarin een overzicht vande mogelijkheden op vlak van begeleiding naar een baan/opleiding. Gemeenschapswachtenen straathoekwerkers, die het dichtst bij de burgers staan, zouden dit boekje steeds bij zichhebben. Om er zo goed mogelijk over te kunnen praten, is ook een opleiding in het gebruikvan het boekje aan te bevelen.– Op die manier kunnen burgers beter worden doorverwezen naar voorzieningen op vlak vanbegeleiding naar een baan/opleiding. De gemeente, de verenigingen en de burgers moetendit boekje samen opstellen.
Mogelijke partners: gemeenschapswachten, straathoekwerkers, gemeente, verenigingen enburgers.

7. Titel van het idee: Basisinkomen voor jongeren in Sint-Gillis van 18 tot 25 jaar,zonder inkomensvoorwaarden
Vastgestelde behoefte: jongeren kloppen niet aan bij het OCMW of de sociale bijstand uit angst voorstigmatisering.
Beschrijving:

– Context: precariteit in de eerste jaren van het leven van een volwassene in opleidingvermijden.– Onze aanbeveling is een proefproject op te zetten dat zich richt op jongeren die eenopleiding volgen (studies of beroepsopleiding).– Dit moet helpen om jongeren die op school afhaken opnieuw te motiveren, om hen aan temoedigen te gaan werken en een opleiding voor hun toekomst te volgen en teexperimenteren met de voordelen, nadelen en beperkingen van het basisinkomen.
Mogelijke partners: Burgerplatform (dienstverlening aan de burger).
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8. Titel van het idee: Peterschapsysteem naar de eerste baan
Vastgestelde behoefte: onderlinge steun voor het opzetten van netwerken in de arbeidssector,wederzijdse steun op vlak van taal en nieuwe vaardigheden aanleren.
Beschrijving:

– Context: personen die al een baan hebben, moeten in contact worden gebracht metpersonen die een baan zoeken in dezelfde sector.– Onze aanbeveling is de wijkconciërgeriën een budget te geven om een peterschapsysteemop te zetten op weg naar de eerste baan (of een terugkeer naar de arbeidsmarkt), door eennetwerk te organiseren en de bestaande banen en vaardigheden in elke wijk in kaart tebrengen.– Dit moet de inwoners van Sint-Gillis helpen te netwerken, hen taalondersteuning of advies teverstrekken.
Mogelijke partners: wijkconciërgeriën in Sint-Gillis.

9. Titel van het idee: De burgerparticipatie en de transparantie/beschikbaarheidvan informatie (toegankelijkheid) in het lokale verenigingsleven versterken
Vastgestelde behoefte: de besluitvormingsprocessen van buurtverenigingen transparanter makenen de burgers warm maken om deel te nemen aan het verenigingsleven in hun buurt.
Beschrijving:

– Context: verenigingen organiseren activiteiten en publiceren jaarlijks verslagen maar deburgers zijn daar niet altijd van op de hoogte.– Onze aanbeveling is om op basis van een loting of een steekproef van de bevolking, eenuitnodiging op te sturen om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van debuurtverenigingen. Een oproep doen tot vrijwilligers onder zij die willen deelnemen aan dealgemene vergaderingen en die voor frisse ideeën kunnen zorgen.– Op die manier zullen de inwoners uit de buurt beter op de hoogte zijn van het werk dat deverenigingen verrichten.
Mogelijke partners: de verenigingen in Sint-Gillis.

10. Titel van het idee: Participatief budget voor de permanente burgerraad vanSint-Gillis
Vastgestelde noodzaak: de PBR uitbouwen tot een echt instrument voor participatieve democratiedoor middelen ter beschikking te stellen waarmee de burgerraad zijn ambities kan waarmaken.
Beschrijving:

– Context: als de PBR ook in de toekomst wil blijven bestaan, dan mag de burgerraad zich nietlanger beperken tot het louter formuleren van aanbevelingen maar moet hij echte machtkrijgen om veranderingen in gang te zetten.
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– Onze aanbeveling is een participatieve begroting op te stellen, waarna de PBR danvoorstellen zou kunnen doen voor het gebruik ervan. Over de voorstellen zou dan wordengestemd in de Gemeenteraad en de PBR zou maandelijks bijeenkomen, 's avondsgedurende 2 à 3 uur, in plaats van een hele dag.– Op die manier kunnen ideeën concreet worden uitgerold en zou het niet beperkt blijven totenkel “voorstellen doen”.
Mogelijke partners: PBR
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Bijlagen
Bijlage 1:
De Franstalige versie van de themabrochure over toegang tot werkgelegenheid en opleiding vind jehier.
De Nederlandstalige versie van de themabrochure over toegang tot werkgelegenheid en opleidingvind je hier.
Bijlage 2:
Tabel met ideeën die tijdens de eerste bijeenkomst op zaterdag 13 november 2021 aan bod zijngekomen:
Categorieën/ clusters: Ideeën:
1. (Onderwijs) Elke opleiding moet een opleiding rond informatie omvatten(codering van de prestaties)

KwaliteitsonderwijsBurgereducatie in overleg met de actoren op het terreinJongeren beter informeren over de verschillendemogelijkheden die de arbeidswereld en zelfstandigheidbiedt2. (Wederzijdse hulp) Systematisch getuigenissen verzamelen vanwerkzoekenden die iets hebben gevonden/methodes delen
Wederzijdse hulp tussen burgers om werk te vinden of ommekaar tips te geven
Coworking locaties (netwerk) cybercafé voorwerkzoekenden + kader

3. (talen) Belang van alfabetisering en taal Uitleggen dat er banenbestaan waarvoor je niet per se Frans (??? of Nederlands)hoeft te praten
Noord-Zuid (taal-) uitwisselingen (in België)4.Waardering/aanmoediging/informatieCreatie aanmoedigen en binnen ondernemingen in de kijkerplaatsen
Werkgevers informeren over de mogelijkheid om OCMW-personeel in dienst te nemen
Post-secundaire burgerdienstBetere informatie: sensibilisering rond banen/opleidingen opscholen, informatie over integratiediensten op het niveauvan de gemeentelijke burgerdienst, digitale beurs, eengemeentelijk radiostation oprichten om informatie teverspreiden
Jobbeurs (beurs van Sint-Gillis)Werkzoekenden aanmoedigen, niet uitsluitenDe “zware” beroepen heropwaarderen, begrijpen waarom ereen tekort aan is (via een enquête), deze banen opgemeentelijk niveau verbeteren en aantrekkelijk maken

https://kdrive.inventio.group/app/share/314583/246bb261-05b5-4cef-a0a7-b7a864434eaf
https://kdrive.inventio.group/app/share/314583/610bdcbd-d47a-4973-90f9-a0f0d3707e65
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Alternatieve opleidingsrichtingen heropwaarderen,begeleiders, praktisch onderwijs in ...
Waardering van alle beroepenWaardering van vaardigheden (niet langer vooroordelenhebben tegenover mensen zonder diploma, geen baanbeschikbaar)5. transparantie en andere Basisinkomen, kader, nog te bespreken, stigma OCMWEen website-tool ontwikkelen die een antwoord geeft op devragen die werkzoekenden daadwerkelijk stellen + hetaanbod op gewestelijk niveau centraliseren, met inbegripvan de culturele sectorRijschool voor velen of leren fietsen in de stad in alleweersomstandigheden: VERPLAATSINGSAUTONOMIE
Transparant zijn over de saaie aspecten van elke baan (enook over de positieve aspecten praten), geen dromenverkopen, observatiestage
Vaagheid van de actoren op het terrein om tevereenvoudigen/centraliseren

Bijlage 3:
Tabel met ideeën die tijdens de tweede bijeenkomst op zaterdag 27 november 2021 aan bod zijngekomen:
Themagroepen: Ideeën:
1. valorisatie/informatie De oprichting van bedrijven aanmoedigen en opwaarderen: deinformatie over bestaande initiatieven op vlak van oprichting vanbedrijven verbeteren

Werkgevers informeren over de mogelijkheid om OCMW-personeelin dienst te nemen en publiekrechtelijke instellingen die eenoverheidsopdracht moeten uitvoeren, maar ook daarbuiten,verplichten om een bepaald percentage lokale arbeidskrachten indienst te nemen, door bijv. een beroep te doen op OCMW-begunstigden, art. 60, ...
Informatie verbeteren:- sensibilisering rond banen/opleidingen op scholen;- in de gemeente een dienst oprichten die informatie verstrekt overde te vervullen formaliteiten en over de instellingen (Actiris, Jobhuis,Lokale Missie, enz.) waar men terecht kan om een baan te zoeken.
Face-to-face jobbeurs van Sint-Gillis (die ook mobiel moet zijn) +digitaal salon (geïnformatiseerd); samenwerken met Beroepenpunt
Werkzoekenden aanmoedigen en niet uitsluiten:- de werkgever moet ophouden te zoeken naar het model van deperfecte werknemer, dat in werkelijkheid niet bestaat;- werk maken van communicatie (geautomatiseerd + affiches in destad) gericht aan werkgevers om werkzoekenden te promoten;- vrijwilligerswerk aanbieden als opstap naar de arbeidsmarkt ==>vrijwilligersbeurs.
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Zware en knelpuntberoepen heropwaarderen:- een onderzoek uitvoeren om te begrijpen waarom het hier omknelpunt- en zware beroepen gaat (niemand wil ze doen);- de voorwaarden verbeteren en deze banen aantrekkelijker makenop gemeentelijk niveau.
Alle beroepen en vaardigheden opwaarderen:- komaf maken met de vooroordelen "geen diploma, geen baanbeschikbaar";- een nomenclatuursysteem ontwikkelen voor buiten het onderwijsverworven vaardigheden.Bestaande werkgelegenheidsvoorzieningen verbeteren in plaats vaner nieuwe op te richten;
De actieve rol van de gemeente benadrukken bij de opwaardering(verantwoordingsplicht): niet alleen passieve deelname, maaromzetten in politieke acties, als een echte schakel fungeren tussenterrein - burger - politieke actie;
Een oplossing vinden voor het systeem waarbij de Actiris-statistieken geen verschil maken tussen een persoon die niet langerwerkzoekende is omdat hij/zij een baan heeft gevonden of omdathij/zij uiteindelijk werkloos is;

2. Onderwijs/opleiding Kennis van een vereenvoudigd adresboekje datgemeenschapswachten en straathoekwerkers kunnen bezorgen aanmensen die het kunnen gebruiken;
Alle actoren binnen de school opwaarderen;Rondleiding van de scholen in de verschillende instellingen enrondleiding van de instellingen in de scholen;
De verschillende instellingen zetten een netwerk van peters op.
De (private) ondernemingen stimuleren om hulpbehoevendepersonen aan een semi-technische en semi-theoretische opleidingte helpen, zodat zij een baan kunnen krijgen;
Accuratere communicatie over de realiteit van het beroepsleven;

3. Onderlinge hulp, taal,transparantie, overig Werk maken van een lijst van vaardigheden per wijk met eenpeterschapsysteem;
Wederzijdse taalondersteuning/lokale uitwisselingsdienst?Transparantie bij het besluitvormingsproces in verenigingen:
Burgerpool voor gemeentelijke verenigingen (vertegenwoordiging,zoals de PBR/de Gemeenteraad);
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Bijlage 4:
Modeldocument dat de leden ontvingen om hun ideeën in de vorm van aanbevelingen teformuleren:


