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Beknopte samenvatting
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan de deelname van OCMW Antwerpen, departement
Activering en Sociale Innovatie, aan de ESF-subsidie-oproep 308 m.b.t. de begeleiding van artikel 60'ers. Deze
projectoproep wil de kansen op doorstroom van art. 60'ers naar het normaal economisch circuit of naar een kwalificerende
opleiding verhogen. Men verwacht acties op het vlak van oriëntering, begeleiding en nazorg.
Het project loopt van 1 juni 2015 t.e.m. 31 mei 2016.
OCMW Antwerpen wenst in te tekenen voor 100 trajecten. ESF voorziet per traject een subsidie van 2.600€. Gezien de
intensiteit van de gevraagde begeleiding wordt de inzet van 1 VTE medewerker voor 25 trajecten geadviseerd. De totale
projectsubsidie van 260.000€ dekt ruimschoots de loonkost van de 4 benodigde projectmedewerkers (B1) en biedt ons de
mogelijkheid om extra in te zetten op artikel 60 binnen de privé-sector, jobhunting, begeleiding en nazorg voor onze
doelgroep.

Motivering
Aanleiding en context
Het ESF-agentschap Vlaanderen lanceert binnen de programmatieperiode 2014-2020 een oproep voor de
begeleiding en nazorg van artikel 60'ers. De beoogde doelgroep zijn artikel 60'ers tijdens de laatste 6 maanden
van hun artikel 60-traject en de eerste maanden na hun uitstroom. De doelstelling is doorstroom naar het
normaal economisch circuit of naar een kwalificerende opleiding. Het agentschap verwacht acties naar
oriëntering, begeleiding en nazorg. Samenwerking met VDAB hierbij is een must; er moet minimaal overleg
plaats vinden tijdens de intakefase, op het einde van de sociale tewerkstelling en, voor wie nog niet aan het werk
is, op het einde van de nazorgperiode. Het project loopt van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2016.
Voor Resoc-gebied Antwerpen zijn subsidies voorzien voor 133 trajecten, waarbij het ESF-agentschap een
realistische spreiding over het volledige grondgebied wenst. Gelet op het reële aandeel artikel 60'ers dat
OCMW Antwerpen binnen dit Resoc-gebied tewerkstelt en in afstemming met de andere indienende
OCMW-partnerschappen, dienen wij een subsidiedossier in voor 100 trajecten. De formele beslissing van het
ESF-agentschap wordt verwacht op 1 juni 2015.

Argumentatie
Deze subsidieoproep past volledig binnen de beleidsdoelstelling inzake het verhogen van de doorstroom
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na artikel 60. Om ervoor te zorgen dat het artikel 60-traject maximaal voorbereidt op, en naadloos kan
overgaan in een reguliere tewerkstelling nadien, zijn we in het najaar van 2014 gestart met het
oriënteren van kandidaat-art. 60'ers vòòr aanvang van hun art. 60-traject naar een realistisch jobdoelwit
nadien. Dit ESF-project biedt ons de mogelijkheid om ook art. 60'ers die al langer bezig zijn op deze
wijze te (her)oriënteren en actief op zoek te gaan naar een gepaste (reguliere) tewerkstelling. We
focussen ons op art. 60'ers binnen de sectoren onderhoud en horeca. Artikel 60'ers actief binnen deze
sectoren en in de laatste 6 maanden van hun art. 60-traject, maken met behulp van de deskundige
werkervaring een actieplan op, realistisch en arbeidsmarktgericht. We verfijnen hun jobdoelwit en
toetsen daarbij ook randvoorwaarden af aan arbeidsmarktvoorwaarden. Gaat iemand die nu een positief
art. 60-traject aflegt binnen horeca bv. eerder richting grootkeuken of richting restaurant/taverne? Eens
de richting duidelijk, zetten we een prospecteur in om in het kader van het werkplekleren een geschikte
stageplaats te zoeken. Na een geslaagde stage, kan dan omgeschakeld worden naar een art. 60
privé-tewerkstelling, hopelijk als tussenstap naar een regulier contract nadien.
Voor klanten die aansluitend op hun art. 60-traject toch niet aan de slag kunnen, blijven de deskundigen
werkervaring de begeleiding opnemen en schakelen we een jobhunter in die zich samen met de klant
focust op het vinden van een werk. Om de overgang van een sociale tewerkstelling naar een reguliere
tewerkstelling vlot te laten verlopen, blijven we de klant nog een 2-tal maanden opvolgen, ook wanneer
hij aan het werk is in het NEC.
Deelname aan deze subsidie-oproep vraagt de aanwerving van 4 VTE projectmedewerkers B-niveau.
Zij zullen ondermeer ingezet worden voor:
oriëntering en intensieve coaching van de art. 60'ers
specifieke arbeidsgerichte opleiding
prospectie van nieuwe bedrijven i.f.v. werkplekleren en privé-sociale tewerkstelling
jobhunting: een medewerker gaat samen met de klant en op maat van de klant op zoek naar een
reguliere job
opvolging van en registratie in dit project
De loonkost van deze medewerkers wordt volledig gedekt door de projectsubsidie.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
De subsidie vanuit ESF-Vlaanderen bedraagt 2.600€ per VTE deelnemer. Het OCMW moet voor de
subsidiëring de uitvoering van de begeleidingen aantonen via registratie in “Mijn Loopbaan voor
Partners” van VDAB. De oproep voorziet financiering via 40% ESF-middelen en 60% eigen middelen.
De subsidiëring wordt opgesplist:
75% trajectfinanciering: als de promotor minder begeleidingen uitvoert dan oorspronkelijk begroot,
dan zal een procentuele vermindering doorgevoerd worden. Gezien er binnen de gekozen sectoren
onderhoud en horeca in de projectperiode 190 art. 60'ers uitstromen, kan het vooropgestelde aantal
van 100 trajecten echter geen probleem vormen.
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25% resultaatfinanciering: 25% van de totale ESF-financiering hangt af van het behalen van 15%
positieve doorstroom (opleiding of werk). Gelet op de doorstroomcijfers van afgelopen 5 jaar -tussen
40 en 51%- mag dit evenmin een probleem zijn.
De totale subsidiëring bedraagt 260.000€ voor 100 trajecten. De subsidie wordt uitbetaald na afloop van
het project.
De subsidiëring dekt ruimschoots de loonkost van 4 VTE projectmedewerkers B-niveau.
De 60% co-financiering wordt gedekt door de loonkost van de art. 60'ers.

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk welzijn verleent -onder voorbehoud van goedkeuring van het
subsidiedossier door het ESF-agentschap- goedkeuring aan:
- Deelname van OCMW Antwerpen aan subsidieoproep 308 van ESF Vlaanderen inzake de begeleiding
van artikel 60 voor 100 trajecten.
- Aanwerving van 4 projectmedewerkers B-niveau met tijdelijk contract voor de projectduur
- Het effectief afsluiten van de contracten met de medewerkers
- De namen zullen bevestigd worden op de eerstevolgende raad voor maatschappelijk welzijn (juli
2015).
Artikel 2
OCMW Antwerpen voert uit:
Departement

Actie

Timing

De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan:
Aantal kopieën

Aan wie

Verwachte actie

Artikel 3
Boekhoudkundige verwerking:
Bedrag kosten
260.000,00
Subsidies
Bedrag:
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Bedrag opbrengsten
260.000,00
260.000,00
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Wie keert
ESF Vlaanderen
subsidie(s) uit:
Rekeningen
Profit center:
4010 ACSI
Grootboekrekening: 62xxx Loonkosten

Kostenplaats:
Projectnummer

61415 Administratie
4100700000 ACSI Begeleiders werkervaring
/

(voor
investeringen):
Budget
Is voorzien in
budget:

Nog niet voorzien in budget. Kan toegevoegd worden na officiële toekenning
middelen.
De financiering via de ESF middelen is sterk resultaatsgebonden. Het is van
cruciaal belang dat de afgesproken begeleidingen gerealiseerd worden om de
volledige subsidie uiteindelijk te verkrijgen.
De aanwerving van volledig extern gefinancierde tijdelijke medewerkers wordt
gecorrigeerd in de targets op het personeelsbudget en heeft geen negatieve impact
(werkwijze cf Stad) op deze targets.

Budgetpositie:

62xxx Loonkosten

61415 Administratie
Budgetplaats:
401007000 ACSI Begeleiders werkervaring
Budgetbedrag:
/
Akkoord voor uitvoering door de financial controller
Naam:
Visumdienst
Paragraaf:
Uitvoerder order
Naam:
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