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Doelgroepen in de inschakelingseconomie

Wie zijn wij?

FeBIO
vertegenwoordigt
23
nederlandstalige
Brusselse
organisaties die
werkervaringstrajecten
aanbieden in
diverse sectoren

Werkervaring
werkt competentieverhogend op drie
domeinen : psychosociaal,
arbeidsattitudes,
technische kennis
(professionele
opleidingen). Ook
taal.

Kwalitatieve
omkadering,
ondersteuning via
netwerk. Opleiding
op de werkvloer
en extern.
Doorstroom na
traject indien
mogelijk
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Missie en visie FeBIO-leden
Emancipatorische
doelstelling
Waardig werk voor
iedereen
Doelgroep allerzwaksten
op de arbeidsmarkt

Doelgroep inschakelingseconomie











Mix nodig zwakke en sterke profielen
Technische vaardigheden, aanleg, motivatie, belangrijk
dat het ‘klikt’
Vreemde origine=geen homogene groep,
inschakelingsorganisaties kennen superdiversiteit
Mannen 72%, vrouwen 28 %
77% Van de projecten laten analfabeten en
laaggeletterden toe
Inspanning naar jongeren=> inschakelingscontracten
Ook Vlaamse Artikel 60’ers uit Vilvoorde,
Dilbeek...nodig
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Nieuwe doelgroep SO en inschakeling
Oriëntatienota “sociale economie”, goedgekeurd door de Regering op 30 maart 2017

Objectivering definitie = positief, niet
stigmatiserend
Heroriëntatie budget van
laaggekwalificeerden => andere
doelgroepen, gehandicapten NWWZ
Link inschakeling en doelgroepen
tewerkstellingsmaatregelen via Art. 60,
DSP/SINE/GECO= ruggegraat sector

Doelgroep SE -werknemers NWWZ
ingeschreven Actiris


Minstens 12 maanden ononderbroken zonder werk, hoogstens diploma
LSO of gelijkgesteld, gelijkwaardig verklaard buitenlands document



Minstens 60 maanden ononderbroken zonder werk



recht op maatschappelijke integratie








recht op financiële maatschappelijke hulp, wet OCMW’s, geen Belgische
nationaliteit, ingeschreven vreemdelingenregister, wegens nationaliteit
geen aanspraak op recht mij integratie
werknemer ter beschikking gesteld art. 60, §7, wet OCMW’s
voormalig gedetineerde, van wie vrijheidsberoving 6 maanden voor
aanwerving door vennootschap, vereniging einde nam
gedetineerde, als tewerkstelling kadert in uitgangsvergunning,
penitentiair verlof, beperkte detentie, voorwaardelijke invrijheidstelling,
wet externe rechtspositie veroordeelden vrijheidsstraf en aan slachtoffer
toegekende rechten in raam strafuitvoeringsmodaliteiten.
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Doelgroep SE WZ
verminderde arbeidsgeschiktheid










NWWZ die voldoet aan medische voorwaarden om recht te hebben
op een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming cf. wet
betreffende tegemoetkoming personen met een handicap
NWWZ die als dgm tewerkgesteld was bij werkgever
toepassingsgebied PC beschutte en sociale werkplaatsen
NWWZ gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag
opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
van <66%;
NWWZ in bezit attest ADPH FOD Sociale Zekerheid voor
verstrekken sociale en fiscale voordelen;
werkloze blijvende arbeidsongeschiktheid van <33%, erkend door
geneesheer RVA

Aandacht werkarme gezinnen?
Aanbeveling
Europese
Commissie 2013
‘Investeren in
kinderen: de
vicieuze cirkel van
achterstand
doorbreken
(Publicatieblad 2013/112/EU)

Geïntegreerde
aanpak drie pijlers

• Bevordering toegang tot adequate
middelen door deelname ouders aan
arbeidsmarkt te ondersteunen en correcte
levensomstandigheden te waarborgen
door middel van een combinatie van
prestaties in geld en in natura.
• Toegang tot kwaliteitsvolle
dienstverlening.
• Recht kinderen deel te nemen aan
maatschappelijk leven
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Aandachtspunten
Stimuleren diversiteitsplannen organisaties.
Leemtes in contacten tussen sociale economie en
reguliere werkgevers. Overheid kan ons dichter bij
elkaar brengen. Meer begrip, doorstroom doelgroep.
Contact werkgeversconsulenten Actiris- jobcoaches,
Communicatie Dienst Link en organisaties
Doorstroom= niet altijd haalbaar, data ontbreken
De structurele tekorten aan jobs voor laaggeschoolden
op de Brusselse arbeidsmarkt vraagt een beleid van
jobcreatie met meer duurzame kwalitatieve tewerkstelling!


Succesverhalen doorstromers!

Febiovzw.com
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