1SLW06 – De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

De stad is regisseur van de strategische doelstelling “Werk en activering”.
Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren en trekt zelf 2 van
de 4 onderliggende nagestreefde doelstellingen. Daarnaast schrijft het
OCMW, onder andere in het kader van activering, zich in de horizontale
doelstelling 1HHM03 - De Nederlandse taal verbindt ons allemaal.
Aansluiting met de cijfers in de monitor middelen:
Aansluiting met de monitor
middelen
Klanten met vervanginkomen OCMW
(leefloon + eq. leefloon)
Klanten die niet activeerbaar zijn*
Totaal aantal te activeren klanten
(excl. Art 60)
Enkel sociaal activeerbaar
Professioneel activeerbaar

Q3 2014

Q4 2014

Q1 2015

Q2 2015

7.161
-743

7.330
-689

7.396
- 628

7.754
-643

6.418
690
5.728

6.641
670
5.971

6.768
668
6.100

7.111
674
6.437

* Deze klanten worden uit de te activeren populatie gehaald omwille van
volgende redenen:
 Leeftijd (-18 of +65)
 Geen inschrijving
 Dubbeltellingen met Artikel 60 statuut
 Dubbeltellingen met geactiveerde uitkering
=> Wanneer een klant in hetzelfde kwartaal een Artikel 60 statuut of
geactiveerde uitkering heeft én tijdens deze periode (in een andere
maand) ergens ook een (equivalent) leefloon ontving, wordt deze
klant enkel in geactiveerde uitkering of Artikel 60 geteld en niet in de
categorie professioneel activeerbaar vanuit vervanginkomen.

Binnen alle Antwerpse werkwinkels organiseert het OCMW een
welzijnstraject voor werkzoekenden (ook voor niet-leefloonklanten)
Voor werkzoekenden (al of niet-leefloongerechtigd) met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt wegens een sociale problematiek is het vaak niet evident
om een gepaste tewerkstelling aan te vatten.
Vanuit een samenwerkingsovereenkomst Stad-OCMW-VDAB biedt het
OCMW hulp via een inbedding van een OCMW begeleider in de
werkwinkels.
Doelstellingen zijn:
- Het faciliteren van de naadloze overgang van het einde van het
traject artikel 60 §7 naar een trajectbemiddeling bij VDAB.
- Instaan voor de nazorg van deze klanten door hen sociale
begeleiding aan te bieden.
- Het ondersteunen van werkzoekenden bij de sociale problematiek
waarmee ze te kampen hebben.
- Het verzorgen van een liaison tussen OCMW en VDAB waardoor de
wederzijdse dienstverlening beter gekaderd wordt.
Kwartaalcijfers
Welzijnstrajecten
Algemene begeleiding
Totaal aantal klanten
welzijnstrajecten
Totaal aantal nieuwe
klanten welzijnstrajecten
Totaal aantal actieve
klanten ex-art. 60§7
Totaal aantal nieuwe
klanten ex-art. 60§7

1SLW0603 – OCMW-klanten worden geactiveerd
richting arbeidsmarkt
Klanten met een uitkering van het OCMW (leefloon en equivalent leefloon)
die professioneel activeerbaar zijn, vinden via een traject van aangepaste
opleidingen en werkervaring de weg naar de arbeidsmarkt. Het OCMW stelt
zich als doel om ten minste 2/3 van deze doelgroep zo snel mogelijk een
aangepast traject naar professionele activering aan te bieden.
Vaak hebben OCMW-klanten extra hulp nodig op het vlak van
arbeidsattitudes, werkritme en vakkennis. De sociale centra en de dienst
Activering begeleiden hen tijdens dit groeiproces. De maatschappelijk
werkers en de arbeidsbegeleiders in de sociale centra screenen de klanten.
Hun mogelijkheden en beperkingen worden in kaart gebracht. Zo wordt een
activeringstraject op maat uitgewerkt. Dit kan een doorverwijzing zijn naar
een externe opleidingspartner, naar de VDAB of naar de dienst Activering
van het OCMW waar de klanten terecht kunnen voor assessment, opleiding,
werkervaring (in het kader van art.60§7) of sociale activering.

Professioneel
activeerbaar
vanuit
vervanginkomen
Artikel 60
activering
Geactiveerde
uitkering
professioneel
activeerbaar (incl.
Art 60)
% professioneel
geactiveerd

Q4 2014
Q1 2015
Q2 2015
Aantal
Prof.
Aantal
Prof.
Aantal
Prof.
klanten Geactiv klanten Geactiv klanten Geactiv
.klanten
.klanten
.klanten
5.971
3.675
6.100
3.827
6.437
4.013

1.590

1.590

1.579

1.579

1.528

1.528

59

59

58

58

59

59

7.620

5.324

7.737

5.464

8.024

5.600

Activering en sociale integratie

69,9%

70,6%

Q2
2014

Q3
2014

Q4
2014

Q1
2015

Q2
2015

301

415

568

478

525

164

136

238

202

185

79

118

112

163

180

32

29

25

49

49

1SLW0604 – Zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet
activeerbaar zijn naar arbeid

De samenleving neemt de zorg op voor mensen die niet (meer) voor zichzelf
kunnen instaan, deze zorgzaamheid is gestoeld op solidariteit. In ruil voor
deze solidariteit mag de samenleving van mensen op beroepsactieve leeftijd,
die niet te oud of te ziek zijn, een wederdienst verwachten. Met name dat ze
zich naar draagkracht inzetten om hun eigen situatie te verbeteren en
opnieuw zelfredzaam te worden en dat ze binnen hun vermogens ook
inspanningen leveren voor het belang van de gemeenschap. Een hechte
maatschappij heeft niet enkel nood aan solidariteit maar ook aan
wederkerigheid waarbij eenieder deel is van de gemeenschap en er op een
positieve manier een bijdrage toe levert. Zo’n maatschappelijke inzet komt
immers ook en vooral mensen zelf ten goede.
Enkels sociaal activeerbare klanten

Sociaal te
activeren
Sociaal
geactiveerd
% sociaal
geactiveerd

Q3 2014

Q4 2014

Q1 2015

Q2 2015

690

670

668

674

353

357

362

353

51%

53%

54%

52%

69,8%
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1SLW06 – De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij
OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid

Op 23 april 2015 werd het door het ESF-gesubsidieerde project Power+
beëindigd.
Power+ was een voortraject activering voor zeer kwetsbare jongeren, (18-25
jaar) die OCMW-klant zijn. Via groepswerk én individuele begeleiding werden
ze ondersteund en voorbereid om in onze samenleving een zelfstandig leven
te kunnen uitbouwen. Naast een eerder praktisch aanbod rond administratie,
financiën, e.a. werden jongeren tevens ondersteund in hun
persoonlijkheidsontwikkeling.
De expertise die binnen Power+ werd opgebouwd, leeft verder via de nieuwe
dienst “Jongerenexpertise” die in mei binnen het departement
Maatschappelijke Integratie & Ontplooiing werd opgericht.
Opmerking
Vermits de rapportering op het niveau van de doelstellingen gebeurt en niet volgens
de organisatorische opdeling in departementen worden diverse doelstellingen die
organisatorisch binnen het departement Activering en Sociale Innovatie vallen
gerapporteerd via de “monitor middelen”.
Concreet omvat de doelstelling “1SHM0703 – De OCMW-klant en zijn gezin kunnen
op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven” volgende
dienstverlening die door diensten van het departement ACSI geboden wordt:
Toelagen fonds Kinderarmoede en Vrije Tijd
+
Het voortraject Power voor zeer kwetsbare 18 tot 25 jarigen
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