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Beknopte samenvatting
Voorgesteld wordt om de huidige superette in bedrijvencentrum PAX te sluiten en om te vormen tot een opslag- en
distributiecentrum van (EU) voedsel voor de sociale centra.
De winkelfunctie in Pax schiet zijn doel voorbij. Zo blijft de superette als werkervaringtraject onder de verwachtingen
en merken we slechts een zeer geringe doorstroom van onze art. 60-ers naar reguliere winkeljobs in het Normaal
Economisch Circuit (NEC.)
Bovendien is ook de instroom van winkelwaar compleet veranderd t.o.v. de situatie bij de opening van de superette.
Daar waar OCMW Antwerpen bij de oprichting van de superette quasi gratis met "breekgoederen" bevoorraad werd via
Carrefour, moeten we nu alle producten zelf bij Carrefour aankopen om ze vervolgens in de superette uit te stallen en
met grote korting te verkopen. Los van die financiële kost (jaarlijks ca. € 60.000) vergt dit een hele organisatie waarbij
ook de winkelklanten zich verplicht naar Pax moeten begeven om aan dat lage tarief inkopen te kunnen doen. Op het
vlak van klantvriendelijkheid zou een alternatief waarbij deze OCMW-klanten dichter bij hun woning goedkoop
boodschappen kunnen doen een verbetering betekenen.
Het voorstel is om de winkelfunctie in PAX op 1 juli 2015 stop te zetten. Zowel voor onze “winkelklanten” als voor onze
werkervaringklanten zal een alternatief worden geboden.
Naar de “winkelklanten” toe zal er vanuit onze collega’s van het departement MI een alternatief worden geboden in de
vorm van voedselcheques voor specifieke doelgroepen die tevens bij meerdere winkels inwisselbaar zijn. Ter
financiering zou het budget voor voedselaankopen (ca. € 60.000/jaar) overgaan van het departement ACSI naar het
departement MI.
Wat onze werkervaringklanten betreft, zullen zij naargelang hun persoonlijk doorstroomperspectief en capaciteiten
ingezet worden in hetzij een verkoopfunctie in de Meubelhal van Pax, hetzij bij een andere passende
werkervaringplaats.
De ruimte die in Pax zou vrijkomen na het stopzetten van de superette willen we inrichten als opslag- en
distributiecentrum van (EU) voedsel voor de sociale centra. Zo'n opslag- en distributiecentrum zou immers wél een
goed werkervaringproject vormen met reële doorstroommogelijkheden voor onze art. 60-ers naar het NEC toe
(bijvoorbeeld als order-picker, magazijnwerk.) Daarenboven zal het Stadsmagazijn medio 2015 niet langer beschikbaar
zijn voor de opslag van dat EU-voedsel waardoor er vanuit MI een alternatieve opslag wordt gezocht. Pax zou zowel die
opslag als de distributie naar de diverse sociale centra toe kunnen bieden.
Qua timing zou dit “opslag- en distributiecentrum” op 1 september 2015 operationeel kunnen zijn.
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Aanleiding en context
De winkelfunctie in Pax levert niet de verhoopte doorstroomkansen op voor de tewerkgestelde art.
60-ers die de opgedane ervaring in de superette zelden of niet kunnen verzilveren in
een tewerkstelling binnen deze sector in het NEC.
Bovendien fungeert de superette niet langer als verdeelpunt van door Carrefour quasi-gratis
aangeboden "breekgoederen" zoals oorspronkelijk bij de opening van de superette het geval
was. Sinds enkele jaren moeten we nu bijna alle producten zelf bij Carrefour aankopen om ze
vervolgens in de superette uit te stallen en met een grote korting te verkopen. Naast die financiële
kost (jaarlijks ca. € 60.000) vergt dit een hele organisatie waarbij overigens ook de OCMW-klanten
die bij de superette aankopen mogen doen verplicht worden om zich naar Pax te begeven om
van ons lage tarief te kunnen genieten. Qua klantvriendelijkheid lijkt een alternatief waarbij deze
OCMW-klanten dichter in de nabijheid van hun woning goedkoop boodschappen zouden kunnen
doen wenselijk.
Argumentatie
Zoals hoger aangegeven blijken de vaardigheden die onze werkervaringsklanten bij het werken in de
superette aangeleerd krijgen, onvoldoende te resulteren in een doorstroming binnen deze sector in
het NEC. Nochtans is het realiseren van een goede doorstroming naar het NEC een prioritaire
doelstelling binnen de "activeringtrajecten in eigen beheer" die onder bedrijvencentrum Pax
ressorteren.
Daarnaast dienen we tevens in rekening te brengen dat OCMW Antwerpen sinds de "omschakeling"
van het goedkoop verkopen van breekgoederen naar de huidige situatie van verkoop van producten
die wij eerst zelf moeten kopen en daarbij nog allerlei kosten dient te maken voor het transport en
het uitstallen in de winkelrekken om zo onze kleine superette te kunnen blijven behouden.
Een grondige bijsturing van dit werkervaringtraject is derhalve aangewezen waarbij het duidelijk
mag zijn dat die bijsturing niet het sleutelen aan het superetteconcept betreft. Voorgesteld wordt om
volledig af te stappen van het superette-idee waarbij enerzijds een écht doorstroomgericht
werkervaringalternatief wordt bepleit en anderzijds - i.s.m. departement MI - voor de
OCMW-klanten die in de superette hun aankopen komen doen eveneens een klantvriendelijker
alternatief zal worden voorzien.
Concreet stellen we voor om de superette in PAX op 1 juli 2015 stop te zetten waarbij er enerzijds
voor onze “winkelklanten” een volwaardig alternatief zal worden geboden in de vorm van
voedselcheques voor specifieke doelgroepen. Dit alternatief zal in een afzonderlijke nota vanuit het
departement MI aan de Raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Ter financiering van dat
alternatief zou het budget voor voedselaankopen (ca. € 60.000/jaar) overgeheveld worden naar het
departement MI.
Anderzijds zouden wij de ruimte die in Pax zou vrijkomen na het stopzetten van de superette willen
inrichten als opslag- en distributiecentrum van (EU) voedsel voor de sociale centra. Dergelijk
opslag- en distributiecentrum vormt immers wél een valabel werkervaringproject dat onze
werkervaringklanten reële doorstroommogelijkheden biedt naar het NEC toe.
Bovendien lossen we zo een nood op voor onze collega's bij MI die gegeven de boodschap dat het
Stadsmagazijn medio 2015 niet langer beschikbaar zal zijn voor de opslag van hun EU-voedsel, op
zoek zijn naar een alternatieve opslagmogelijkheid. Pax zou in het voorgestelde
werkervaringconcept zowel die opslag als de distributie naar de diverse sociale centra toe kunnen
verzorgen.
Financiële gevolgen
Ja
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Algemene financiële opmerkingen
De voorgestelde bijsturing van de werking omvat het verschuiven van het budget voor de aankoop
van winkelwaar voor de superette van het departement ACSI naar het departement MI. Dit betreft
ca. € 60.000 op jaarbasis of - gezien de vooropgezette sluiting van de superette op 1 juli a.s. - ca. €
30.000 voor het jaar 2015.
Het resterende budget binnen de huidige kostenplaats van de superette (ACSI Sociale Superette
4100901000)
wensen we aan te wenden voor het omvormen van de superette tot het beoogde opslag- en
distributiecentrum. (O.a. aankoop transpallet + bijkomende rekken voor stockage.)
Finaal wordt dit een budgetneutrale operatie waarbij binnen het voor 2015 voorziene budget voor de
superette wordt gebleven.

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent zijn goedkeuring aan het voorstel om de huidige
superette in bedrijvencentrum PAX te sluiten en om te vormen tot een opslag- en distributiecentrum
van (EU) voedsel voor de sociale centra.
Artikel 2
OCMW Antwerpen voert uit:
Departement Actie
ACSI
Stopzetting superette in bedrijvencentrum Pax
ACSI
Ombouwen van de ruimte van de superette tot een opslag- &
distributiecentrum voor voedsel.

Timing
1 juli 2015
juli-augustus
2015

ACSI

1 september
2015

Start van opslag & distributie (EU)voedsel naar de sociale centra

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

Aan wie

Verwachte actie

Artikel 3
Boekhoudkundige verwerking:
Bedrag kosten
/
Subsidies
Bedrag:
Wie keert

OCMW Antwerpen

Bedrag opbrengsten
/
/
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subsidie(s) uit:
Rekeningen
Profit center:
Grootboekrekening:
Kostenplaats:
Projectnummer

4010 ACSI 4007 MI
6xxx Voeding
4100901000 ACSI Sociale superette
/

(voor
investeringen):
Budget
Is voorzien in
budget voeding superette werd voorzien bij de budgetopmaak en zal verplaatst
budget:
worden bij de budgetwijziging
Budgetpositie:
van 6000 naar 648212
Budgetplaats:
van 410090000 naar 400717000
Budgetbedrag:
60.000,00 (jaarlijks)
Akkoord voor uitvoering door de financial controller
Naam:
Visumdienst
Paragraaf:
Uitvoerder order
Naam:
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