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BIJKOMENDE PROJECTEN RISICOGROEPEN (2016-2017)
(Koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse
bepalingen)
P(s)C

Verantwoord.
organisatie

Inhoud

PC 124

Fvb-ffc Constructiv

Voortzetting project 2014-2015 + uitbreiding
via BIB (bouwingroeibaan)
Sectoraal instrument of traject dat erop
gericht is om acties voor te stellen inzake de
opvolging, begeleiding en toeleiding van
jongeren -> duurzame tewerkstelling
 infosessies, campusacties, jobbeurzen
 screening, begeleiding, oriëntering
 opleiding
 jobmatching

Doelgroep

Toegekend
bedrag
(in euro)
jongeren die nog geen 26 zijn € 5.073.574,21
en
die
behoren
tot
de
"verplichte" risicogroepen die
vastgesteld
zijn
in
het
koninklijk
besluit
van
19
februari 2013 ter uitvoering
van artikel 189, vierde lid, van
de wet van 27 december 2006
houdende diverse bepalingen.

BIB => peter + opleidingsplan (1.415)
veiligheid en gezondheid op de werf
 8 u. opleiding
PC 329

Sociaal Fonds voor
het SociaalCultureel
Werk van de
Vlaamse
Gemeenschap





Financiële tussenkomst in de
tewerkstelling van een jongere met
een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur (minimum 40 vte)
Financiële tussenkomst in
tewerkstelling van jongere met een
ibo-overeenkomst van 3 maanden en
vervolgens een arbeidsovereenkomst
(10)

jonge werkzoekenden bij de
€ 1.226.761,55
start van de ingroeibaan jonger
dan 26 jaar.
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2
PsC 322.01

Fonds voor
bestaanszekerheid
voor Vorming voor
de erkende
Ondernemingen
die Buurtwerk of –
diensten leveren

PC 120

Cobot vzw

PsC 140.03

Sociaal Fonds
Transport en
Logistiek (SFTL)

Sensibiliseringscampagne:
 portaalwebsite voor jonge
schoolverlaters
 huishoudhulpspel
 8 roadshows + 20-tal infomomenten
 Facebook adds
Coachingstrajecten: 1.500 jongeren
screenen -> 500 jongeren worden gecoacht
door ervaren huishoudhulpen
 methodologie uitwerken specifiek
gericht op jongeren
 digitaal opvolgsysteem uitwerken
 train-the-trainer (20 uur)
Actie 1: Projectopstart
Actie 2: Rekruteren van jongeren uit de
risicogroepen
Actie 3: Sensibiliseren en aantrekken van
leerbedrijven
Actie 4: Toekennen van financiële stimuli
aan leerbedrijven en jongeren (350)
Actie 5: Opvolgen en begeleiden van de
participerende jongeren (580)
Actie 6: Organiseren van
intervisiemomenten met de leerbedrijven
Gemiddeld 13 weken opleiding bij private
rijschool en trasportbedrijf in het formele
kader van
 IBO - VDAB
 PFI - le FOREM
 FPI - ACTIRIS
 FPI-E - Bruxelles Formation
 IBU - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
(80)

Werkzoekenden jonger dan 26
jaar en ervaren medewerkers
(coaching).

€ 1.025.780,62

-26-jarigen uit de
risicogroepen (focus op
kortgeschoolde jongeren).

€ 1.016.207,99

Werkzoekende jongeren van 26 jaar uit de risicogroepen die
in het bezit
van een rijbewijs B zijn en als
beroepsaspiratie
vrachtwagenchauffeur hebben.
Bij voorkeur zijn de jongeren in
het bezit van de theoretische
kwalificatie groep C.

€ 998.466,93
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PC 112
PsC 149.02

Educam vzw

Opleidingen
 onderwijs Praktijkopleidingen van 5
dagen (90)
 alternerend leren
 Praktijkopleiding ‘delicatere taken’ (bv.
aluminium lassen, spuitvrij uitdeuken
(90))







PC 118
PC 220

IPV vzw,
Initiatieven voor
Professionele
Vorming voor de
bedienden van de
Voedingsnijverheid

100 werkplekken klaarstomen voor
kwaliteitsvol ‘leren op de werkplek’
Actielijn 1 – werkplekcoaching
Diversiteit van acties naargelang de noden
(coaching, opleiding, advies, ontwikkeling
van tools,…). Op maat van de individuele
bedrijven zal oa gewerkt worden aan:
- onthaalbeleid
- meter-/peterschap
- ondersteunende HR-processen
- uitbouwen en onderhouden van goede
relaties met opleidingsinstanties
- uitwerken van concrete leerplannen
- opvolgen en evalueren van het
werkplekleren, en de ontwikkeling van

De jongeren in het vijfde
en zesde leerjaar van
het voltijds
beroepsonderwijs, optie
koetswerk;
De jongeren in het
laatste jaar van het
deeltijds onderwijs (CDO
en CEFA), optie
koetswerk;
De jongeren in het
laatste jaar van het
alternerend leren
(leerlingen) koetswerk
(jongeren in opleiding in
de centra van SYNTRA,
IFAPME, SFPME of
IAWM).

Jongeren van minder dan 26
jaar die een opleidingstraject
volgen dat gedeeltelijk of
volledig via de werkvloer
verloopt.

€ 733.330,79

€ 623.116,98
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-

instrumenten daartoe
…

Actielijn 2 – coaching van scholen
Diversiteit van acties naargelang de noden:
- organisatie en begeleiding van
contacten met bedrijven
- ervaringsuitwisseling
- samen uitwerken van concrete
leerplannen
- ontwikkeling van didactisch materiaal
- nascholing voor betrokken
leerkrachten en
tewerkstellingsbegeleiders
- …
Actielijn 3 – coaching van jongeren
Diversiteit van acties naargelang de noden:
- organisatie van arbeidsvoorbereidende
trajecten: bijvoorbeeld
attitudetraining of
communicatietraining, maar ook
kennismakingsinitiatieven bewustmaken van het functioneren
van een bedrijf, een bedrijfscultuur,
het werken in een ploeg, hiërarchie,
en specifiek voor de sector:
kennismaking met/opleiding over de
regels inzake voedselveiligheid en de
toepassingen daarvan binnen de
voedingsbedrijven
- organisatie van
tewerkstellingsbegeleiding:
bijvoorbeeld sollicitatietraining,
begeleiden van de mobiliteit,
4
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-

organisatie van contacten met
voedingsbedrijven, organisatie van
feedbackmomenten tussen de
bedrijven en de leerlingen
het gaat hierbij niet alleen om de
rechtstreekse coaching/begeleiding
van jongeren maar ook over de
ontwikkeling van ondersteunende
instrumenten (website, app,…)

PsC 327.01

Fonds voor
bestaanszekerheid
in de sociale
werkplaatsen

± 90 jongeren extra worden begeleid door
11 nieuwe halftijdse begeleiders voor
brugprojecten
 2 dagen les, 3 dagen tewerkstelling

PsC 140.01

Sociaal Fonds voor
de Werklieden van
de Ondernemingen
der Openbare en
Speciale
Autobusdiensten
en Autocardiensten





Ambassador
verhuisopleidingen
vzw






PsC 140.05




screening potentiële kandidaten
informeren potentiële kandidaten
bedrijven informeren +
opleidingsprioriteiten vastleggen
jobdag/jobmatching
opleiding (36)
 rijbewijs D + vakbekwaamheid
(VDAB, Forem Bxl Formation)
 attitude + Start IBI
 rijbewijs D + vakbekwaamheid
(Federdrive)
lesdag coach op de werkvloer/peterschap
opleiding rijbewijs C/CE (40)
opleiding heftruckchauffeur (10)
opleiding ADR [vervoer gevaarlijke
stoffen] (10)

-26-jarigen risicogroepen die
opgeleid worden in een stelsel
van alternerend leren (deeltijds
beroepssecundair onderwijs bij
de Vlaamse CDO's)
 Laaggeschoolde of erg laag
geschoolde jonge
werkzoekenden
 Jonge langdurig
werkzoekenden
 Jonge uitkeringsgerechtigde
werklozen
 Jonge werkzoekenden van
allochtone afkomst

€ 445.698,44

-26-jarigen:
 in een IBO of een
vergelijkbaar stelsel.
 in een instapstage.
 laaggeschoolde of erg
laag geschoolde
werkzoekenden.
 langdurig
werkzoekenden.

€ 206.788,38

€ 253.800,00
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PC 136

PC 227

Fonds van
Bestaanszekerheid
papier- en
kartonbewerking
Mediarte.be

80-tal basisopleidingen en 160-tal
aanvullende opleidingen (van 5 dagen)
 Excel, Windows, Productieoperatoren, werkattitude,…
Voortzetting project 2014-2015
(+ nieuw CMS-systeem)

jonge
uitkeringsgerechtigde
werklozen.
 gerechtigden op
maatschappelijke
integratie of
maatschappelijke hulp.
 herintreders.
 werknemers die een
'verminderingskaart
herstructureringen'
bezitten. werkzoekenden
van allochtone afkomst.
 jongeren met een
verminderde
arbeidsgeschiktheid.
 in een stelsel van
alternerend leden.
-26-jarigen die tewerkgesteld
zijn of zullen worden (met of
zonder technisch diploma)

€ 170.811,94

Werklozen -26 jaar (bit)

€ 169.409,93

-26-jarigen die tewerkgesteld
zijn of zullen worden (met of
zonder technisch diploma)

€ 54.496,25

Promotie voeren voor stages: pas
afgestudeerde jongeren in de audiovisuele
sector een beroepservaring laten opdoen via
een professionele stage.
PC 129
PC 221

Fonds van
Bestaanszekerheid
voor de
voortbrenging van

32-tal basisopleidingen en 80-tal
aanvullende opleidingen (van 5 dagen)
 Excel, Windows, Productieoperatoren, werkattitude,…
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7
papierpap, papier
en karton

13 projecten

Totaal:

€ 11.998.244,01
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