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VOORWOORD
Oktober 2018, de lokale verkiezingen vonden plaats. Onze gemeenten en OCMW’s

kenden nieuwe bestuursleden. Dit had ook een impact op de werking van Selab. In

februari 2019 werd het duidelijk hoe de nieuwe bestuursploeg van Selab eruit zag.

Sociale economie was voor sommigen onbekend terrein.  Een uitdaging voor ons

om hier snel verandering in te brengen. Onze raadsleden werden als het ware

ondergedompeld in de wereld van sociaal ondernemerschap. Het faciliteren van

sociale tewerkstelling, is een belangrijke opdracht voor de lokale besturen. We

deelden onze visie op professionele activering en onze analyse over de arbeids-

marktpositie van kansengroepen uit de regio. Verder maakten we het bestuur

wegwijs in het aanbod van sociale economie bedrijven en de opportuniteiten op

gebied van sociaal ondernemerschap. 

 

Eind 2019 sloot Selab haar eerste projectperiode af. Gedurende 6 jaar namen de

lokale besturen de tijd om uit te zoeken of intergemeentelijk samenwerken rond het

thema sociaal ondernemen opbrengt.  Deze vraag wordt door 6 besturen

volmondig met een ja beantwoord en ze besloten om de projectvereniging te

verlengen.  We startten de voorbereiding voor enkele nieuwe dossiers: ESF

begeleidingstraject Stroom T, WSE regierol sociale economie, LEADER brugfiguren

in plattelandsscholen, ESF streekplatform Uitleendienst kinderfietsen, Scoop

Sociaal Schoem Stabroek, … Sommige projecten gingen reeds van start in 2019. 

 

Met dit jaarverslag willen we u een globaal beeld geven van de werking van Selab.

Het jaarverslag heeft aandacht voor de partnerrelaties van Selab. Heel wat

realisaties zijn het gevolg van samenwerking en afstemming op lokaal en regionaal

niveau. Dank aan onze medewerkers én alle partners die de verwezenlijkingen die

in dit jaarverslag beschreven staan mogelijk hebben gemaakt. 

 

 

Veel leesplezier,

 

 

Greet Patho

Algemeen Coördinator
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ondersteunen van de

ondersteunen van de sociale

ontwikkelen van een sociaal

ondernemen van acties met

opvolgen van samenwerking

diversifiëren van aanbod sociale economie
in de regio, 
organisatie van wijk-werken,
…

Selab neemt de regierol sociale economie op
en voert onderstaande opdrachten uit:  
 

arbeidstrajectbegeleiders van de OCMW’s,

economie ondernemingen,   

aankoopbeleid bij gemeenten, 

betrekking tot MVO, 

met VDAB, 

 
Selab wil samenwerking tussen reguliere en
sociale bedrijven faciliteren én de
samenwerking tussen sociale ondernemingen
en lokale besturen optimaliseren. We
behartigen het thema Maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). Zowel
lokale besturen als bedrijven kunnen bij ons
terecht voor het ontwikkelen van een visie op
sociaal aankopen. In samenwerking met
partners, organiseert Selab netwerkevents om
sociale economie breder bekend te maken.

OCMW’s ondersteunen we rond de thema’s
sociale tewerkstelling, doelgroepen-
benadering, sociale economie. Selab
organiseert het structureel ATB overleg waar
arbeidstrajectbegeleiders expertise delen en
vorming krijgen. Hiervoor volgen we
beleidsevoluties, trends en innovaties m.b.t.
doelgroepbenadering en sociale tewerkstelling
op. Naast de groepssessies bieden we ook
individuele coaching aan OCMW medewerkers. 
 
Selab maakt werk van opleidings – en
tewerkstellingsprojecten. Met de onder-
steuning van ESF Vlaanderen was Selab de
projectuitvoerder van Back Up, Plan A en Spoor
W. In 2019 keurde ESF het project Stroom T
goedgekeurd alwaar we in samenwerking met
Emino vzw, de OCMW’s uit onze regio,
partnerorganisaties én reguliere bedrijven
begeleidingstrajecten aanbieden voor mensen
met leefloon. Met dit project hebben we als
doel om mensen met een lange afstand tot de
arbeidsmarkt te oriënteren naar werk of een
kwalificerende opleiding.  
 
Selab vertegenwoordigt als intergemeentelijk
samenwerkingsverband de lokale besturen uit
de regio op het provinciaal overleg met VDAB.
Selab signaleert op dit overleg de lokale
noden. Verder heeft Selab de
verantwoordelijkheid om de samenwerkings-
verbanden met VDAB op te volgen.

OVER SELAB
Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband (projectvereniging) tussen 8 gemeenten in
de Noordrand van Antwerpen. De gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle,
Schoten, Stabroek en Wuustwezel maken deel uit van Selab en verbinden zich om samen te
werken aan een gemeenschappelijke visie op sociale economie. Selab staat voor sociaal
economisch labo en zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te
versterken.
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Veronique d'Exelle
 

Luc Devriese
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Pascale Huybrechts

WERKINGSGEBIED SELAB
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Selab voert een actieve regierol sociale economie. Proeftuinen en pilootprojecten werden ook dit

jaar weer voorbereid, opgestart en verdergezet. Niet om zomaar wat uit te proberen. Het is onze

betrachting om voor lokale uitdagingen duurzame oplossingen te vinden vanuit een sociaal

economisch perspectief. 

 

Want werk is cruciaal om toegang te krijgen tot de huidige maatschappij en is een belangrijk 

 middel tot individuele zelfontplooiing. Selab wil dat iedereen in de regio dezelfde kansen krijgt tot

de meest gepaste vorm van arbeid en de drempels hiervoor wegwerken. Selab werkt samen met de

lokale besturen aan een gemeenschappelijke aanpak van het arbeidsmarktbeleid. 

 

Het warm water hoeven we niet steeds uit te vinden. Expertise opgebouwd in andere regio’s en

landen kunnen we ook in de Noorderkempen benutten om sociaal te ondernemen. Maar ook onze

realisaties werden opgepikt door andere steden én gemeenten in Vlaanderen. Onze dienstverlening

Scoop Sociaal werd geïntroduceerd in de stad Aalst en werd opgenomen in de aankoopgids voor

lokale besturen die werd uitgebracht door de Provincie Vlaams Brabant. Er is veel belangstelling

voor onze vormingstrajecten waar moeilijk te bereiken deelnemers worden ondersteund in hun

traject naar activering. Maar ook met de fietsbibs schreven we een nieuw verhaal voor wijk-werken.

JAAROVERZICHT 2019
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Driemaandelijks wordt er samen met de
arbeidstrajectbegeleiders van de 8 OCMW’s
samengezeten. Tijdens dit overleg krijgen de
deelnemers informatie en vorming. Selab volgt
beleidsevoluties, trends en innovaties met
betrekking tot doelgroepbenadering en sociale
tewerkstelling op om de ATB medewerkers
gericht te kunnen ondersteunen.
 
Op 30 april gingen we op bezoek bij In-Z vzw.
De arbeidstrajectbegeleiders kregen uitleg over
hun werking als LDE-initiatief dat in onze regio
vooral instaat voor de ondersteuning in de
buitenschoolse opvang, groendiensten en
zorgsector.
 
Op 8 september kwamen begeleiders van huize
Bethanië en ontmoetingshuis Aliado spreken
rond begeleiding van mensen met een
verslaving.  Het doel van dit overleg is komen tot
een visietekst rond tewerkstelling van mensen
met een psychische kwetsbaarheid.
 
Op 9 december was het thema ‘tewerkstelling
van anderstaligen’.   Hiervoor was Patrick
Vercruyssen van de VDAB uitgenodigd.   Hij
heeft expertise opgebouwd in de beroeps-
opleidingen voor anderstaligen. Daarnaast
waren twee begeleiders van het agentschap
van integratie en inburgering aanwezig.   Zo
hebben we meer zicht op welke stappen de
nieuwkomers doorlopen voordat ze bij de
arbeidstrajectbegeleiders komen. We hopen
tegen het najaar 2020 een visietekst rond
tewerkstelling van anderstaligen te kunnen
voorleggen aan de besturen.

ONZE DIENSTVERLENING
I Ondersteuning
  Arbeidstrajectbegeleiders

II Ondersteuning
   Aankoopdienst
Selab biedt de lokale besturen ondersteuning
bij de ontwikkeling van een visie rond sociaal
aankopen. Lokale Besturen kunnen via
overheidsopdrachten hun impact op lokale
sociale tewerkstelling vergroten. Selab heeft de
expertise m.b.t. sociale economie en
tewerkstellingsmaatregelen in huis waardoor ze
lokale besturen kan adviseren.  
 
Verder ondersteunt Selab de intervisie sociaal
aankopen georganiseerd door Provincie
Antwerpen. Dit lerend netwerk focust zich op
lokale besturen. Er vonden 3 sessies plaats bij
IGEAN. Op deze intervisie kunnen aankopers
van lokale besturen hun lopende of toekomstige
overheidsopdrachten laten screenen.
Deelnemers geraken vertrouwd met de juiste
formuleringen rond milieucriteria, eventuele
tewerkstellingscriteria, en kwalificaties van
samenwerkingen met sociale economie.
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III Netwerken

infomoment project Schoem, 
jobbeurs Kapellen – Stabroek met
voorafgaand netwerkmoment voor de
standhouders én sociale economie,
stuurgroep sociaal ondernemen (bedrijven,

aanwezigheid open coffees en BNI
bijeenkomsten (sensibilisering doelgroep en
samenwerking SE)
… 

Als regisseur sociale economie fungeert Selab
als neutrale speler en als verbinder tussen
maatwerkbedrijven, lokale besturen, midden-
veldorganisaties, VDAB en andere regionale
partners. Leren van elkaar is belangrijk: zo
werden er in 2019 verschillende
bedrijfsbezoeken georganiseerd om elkaars
werking beter te leren kennen. Ook
organiseerden we netwerk- en infomomenten in
functie van kennismaking tussen reguliere
bedrijven en organisaties uit de sociale
economie: 
 

ambtenaren lokale economie, VDAB, …)

 
Verder volgt Selab de samenwerking tussen
VDAB en lokale besturen op en
vertegenwoordigt ze de regio op het
provinciaal overleg.
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De bouwopdracht van de gemeentelijke
kleuter- en basisschool ’t Blokje in Wuustwezel
werd eind 2017 gegund aan  DCA, een
bouwaannemer uit Beerse. Onder impuls van
Selab nam de gemeente Wuustwezel sociale
clausules op binnen de uitvoeringsvoorwaarde
van de bouwopdracht.  
 
De eerste fase van de werken werden
opgeleverd op 9 augustus 2019. In deze fase
organiseerde  Talentenwerf  in opdracht van
DCA een intensieve begeleiding van 6
werkzoekenden bij diverse werven waaronder
werf ’t Blokje. De cursisten kregen tijdens de
opleiding de basistechnieken mee op gebied
van metsen, bekisten, bestrating,…  Nadien
ontwikkelden ze deze vaardigheden verder
binnen een drieweken durende stage op de
werf. Uit dit traject wierf DCA 3 medewerkers
aan. 
 
Ook de samenwerking met  maatwerkbedrijf
Noordheuvel  uit Brasschaat werd een succes.
Op regelmatige tijdstippen deed DCA beroep
op dit bedrijf voor oa voorbereiden en opkuisen
van de werf, bekisten, … De communicatie
tussen de ploegbazen liep gesmeerd en de
uitvoering gebeurde kwaliteitsvol.

ONZE PROJECTEN
I Scoop Sociaal

Basisschool 't Blokje - Loenhout

De verschillende actoren die meewerkten aan
de realisatie van het sociaal actieplan blikken
tevreden terug. De methodiek keuzemenu
resulteerde in structurele partnerschappen met
sociale economie en de creatie van sociale
tewerkstelling. DCA is alvast overtuigd want ook
voor fase 2 gaan ze met sociale ondernemers
en scholen uit de regio in zee.

Bij Scoop sociaal ondersteunt Selab de aankoopdiensten rond een specifieke én innoverende
opdracht. Hierbij stelt de gemeente een team samen van o.a.  aankopers, verantwoordelijke
financiële dienst, verantwoordelijke sociale dienst én medewerker lokale economie en schepenen.
De expert sociale economie leidt het traject in goede banen. Het gaat erom hoe we een lokale
nood of opdracht kunnen koppelen aan sociale tewerkstelling en/of opleiding. Hiervan maken we
in teamverband de vertaalslag naar de aankoopprocedure. We werken samen aan het bestek, de
bekendmaking en de opvolging van de opdracht. Voorlopig hebben we expertise binnen de
sectoren bouw en kinderopvang.
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Met het Project Schoem, een gemeenschaps-
centrum en sociale woningbouw, wenst de
gemeente Stabroek sociale impact te creëren
met oog op het verhogen van opleidings- en
‘sociale’ tewerkstellingskansen in de bouw-
sector. Hiervoor ging ze een samenwerking aan
met Selab. Net zoals in Wuustwezel werden
sociale clausules opgenomen in de uitvoerings-
voorwaarden van de bouwopdracht. Door
middel van een menu met sociale acties legde
de gemeente Stabroek enkele klemtonen vast.
Zo promoot het lokaal bestuur onder andere de
samenwerking met sociale economie en de
lokale technische middelbare school PITO.
Aangezien de menu binnen de uitvoerings-
voorwaarden van de bouwopdracht werd
opgenomen, moet de bouwaannemer tijdens de
werken een sociaal actieplan uitvoeren.

Gemeenschapscentrum Schoem -
Starbroek

Op 28 november 2019 organiseerde de
gemeente Stabroek, IGEAN en Selab een
infomoment waar het sociaal actieplan werd
toegelicht. De belangstelling was groot. Tal van
bedrijven kwamen luisteren naar de visie van het
gemeentebestuur met betrekking tot sociaal
ondernemen. Na een technische uitleg van
IGEAN, lichtte Selab de menu met de
opgenomen acties toe. De partners die een rol
kunnen spelen bij de uitvoering van het sociaal
actieplan, kregen de kans om zich voor te
stellen. De aanwezigen maakten kennis met het
aanbod van PITO, Maatwerkbedrijven,
Talentenwerf, VDAB en Emino. De
bouwbedrijven kunnen voor de opmaak van het
sociale actieplan terecht bij Selab. Ook na de
gunning en tijdens de uitvoering van de werken
zal Selab het sociaal actieplan opvolgen.

Renovatie marktgebouwen - Schoten

In oktober stelde we scoop sociaal voor aan de
aankopers én financiële dienst. We brain-
stormden over welke aankoopdossiers zich
lenen tot sociale impact. Al snel viel ons oog op
de renovatie van de marktgebouwen, die een
sociale bestemming krijgen. Dit kan het
volgende symbooldossier worden in onze regio.
We hopen onze expertise ook in deze
(ver)bouwopdracht te delen aan het
gemeentebestuur van Schoten.
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In schoten werden 5 LDE medewerkers ingezet
ter ondersteuning van scholen en de naschoolse
kinderopvangdienst KIOS vzw. Hier bereikten we
5 kleuter- en basisscholen nl: Heilige Familie,
Bloemendaal, Kindsheid Jésu, Deuzeld, … met
wisselend succes. Uit evaluatiegesprekken met
de scholen en KIOS vzw bleek dat de
ondersteuning zeer welgekomen is. Toch
merkten ze op dat, net zoals bij artikel 60
tewerkstelling, de omkadering van deze mensen
veel energie vraagt.  Tevreden zijn ze over de
samenwerking met partnerorganisatie In-Z vzw
waar de betrokkenheid én professionaliteit van
de coach werd aangestipt. 
 
De gemeente Malle stelde 1 medewerker tewerk
op de gemeenteschool de Horizon én
kinderopvang ’t Pinkeltje. Voor de vacature
brugfiguur werd niemand gevonden. De
vacature was te specifiek. Wel is er een extra
stage aangeboden voor iemand uit Malle. Maar
deze mondde niet uit tot een tewerkstelling.  
 
De nood aan extra ondersteuning op scholen, in
de naschoolse kinderopvang én op de sociale
dienst werd meermaals uitgesproken.
Brugfiguren kunnen hierbij een belangrijke rol
spelen, toch toont dit project aan dat de
medewerkers vanuit lokale diensteneconomie in
het begin van hun tewerkstellingstraject heel
wat begeleiding en ondersteuning nodig
hebben. Het vergt moed én inspanning van de
kinderopvangdiensten én scholen om blijvend
kansen te geven aan deze medewerkers.

II Brede School en lokale diensteneconomie

De Provincie Antwerpen gaf de goedkeuring om het project “Route S: hoe onderwijs en sociale
tewerkstelling hand in hand gaan”  te verlengen tot juni 2020. Zo kan In-Z vzw ondersteuning
bieden tot het einde van het schooljaar.
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VORMING
I Stroom T

Stroom T is een ESF- project waar de sterktes van Plan A en Spoor W in gecombineerd worden.
We hebben reeds met deze projecten kunnen aantonen dat mensen met een lange afstand tot de
arbeidsmarkt baat hebben aan een intensiever begeleidingstraject.  Een begeleidingstraject dat
zich niet louter beperkt tot het solliciteren.  De arbeidstrajectbegeleiders kunnen pas met de cliënt
gepaste (tussen)stappen naar werk zetten als er voldoende zicht is op het dagelijks functioneren
van de cliënt.

Partners
De OCMW’s zijn verantwoordelijk voor de
individuele begeleiding (rond o.a.
randvoorwaarden en stages) van de
deelnemers. Emino vzw neemt de assessments
voor zijn rekening. Selab staat in voor de
inhoud van de groepssessies en de
bedrijfsbezoeken.

Subsidies
De maximale subsidies (80%)   bedraagt €72.
975, 52 van ESF en   €72.975, 52   van het
Vlaams co-financieringsfonds. De uiteindelijke
subsidies is gebaseerd op het percentage co-
financiering (20%) door de OCMW’s via de
personeelsinzet, de tijdsregistratie van de
verschillende begeleiders van het traject, het
bereikte aantal deelnemers en het resultaat.

Timing

Het project loopt   van 1 oktober 2019   tot 31
december 2021.     Er zijn 6 groepstrajecten
voorzien van 4 maanden.  Het groepstraject is
anderhalve dag per week.   De stages kunnen
onder begeleiding van de arbeidstraject-
begeleiders buiten deze 4 maanden
georganiseerd worden.

Deelnemers
Er zijn 8 plaatsen per traject.  De deelnemers
worden toegeleid door de OCMW’s. De eerste
groep in Malle is gestart op 2 oktober 2019 en
bestaat uit 7 Syrische vrouwen.
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II Spoor W

Spoor W is een ESF-project met als doel langdurig werklozen voor te bereiden op wijk-werken. 
Gezien veel deelnemers gedurende lange tijd thuis zijn geweest, is een ondersteuning via een
opleiding wenselijk. Daarom bieden we met Spoor W een individuele begeleiding met een
groepssessies aan. Het is vooral de bedoeling om op maat van de deelnemer te werken en zo zijn
competenties te versterken.

Partners
Open School Antwerpen staat in voor de
reflectiesessies rond de randvoorwaarden en
de sollicitatietraining. Emino vzw is
verantwoordelijk voor het assessment, het
bezoek aan het UZA en de oefen-
sollicitatiegesprekken.

Subsidies
De maximale subsidies (80%)   bedraagt €61.
242,90 van ESF en €61.242,90 van het Vlaams
co-financieringsfonds. De uiteindelijke
subsidies is gebaseerd op het percentage co-
financiering (20%) door Open School
Antwerpen via personeelsinzet, de tijds-
registratie van de verschillende begeleiders van
het traject, het bereikte aantal deelnemers en
het resultaat.

Timing

Het project liep van 1 maart 2018 tot 31
december 2019. Er zijn dertig sessies van Open
School voorzien. Het assessment van Emino vzw
bestond uit 8 onderdelen. De individuele
begeleiding liep verder tot er een
tewerkstelling   of een meer gespecialiseerde
begeleiding was.

Deelnemers

We hebben slechts 31 deelnemers bereikt.   Dit
heeft vooral te maken met het feit dat we
maar 3 trajecten hebben gedaan i.p.v. 4.  Om
cofinanciering van Open School te hebben
was de vereiste minimale aanwezigheid van 8
tot 10 deelnemers.   Dit was heel moeilijk te
garanderen.   Daarom hebben we ervoor
gekozen om geen nieuw traject op te starten
maar een bijgestuurd project in een nieuwe
oproep in te dienen.  Het traject dat voor Malle
was voorzien is vervangen door een traject in
ESF-project Stroom T.

We hoopten 48 deelnemers tijdens 4 trajecten
te bereiken.   Dit cijfer was gebaseerd op de
deelnamecijfers van ons ESF-project Plan A. 
We zijn van dit cijfer vertrokken omdat Selab nu
zelf ook instaat voor de individuele
begeleiding. In tegenstelling tot Plan A is de
individuele begeleiding voor dit project door
ESF gesubsidieerd.
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Geslacht

Uit Vlaams onderzoek blijkt dat voornamelijk
mannen worden geactiveerd in diverse
trajecten.   In onze projecten zijn het vooral
vrouwen die deelnemen. De mannen die
deelnemen zijn allen alleenstaanden zonder
kinderen ten laste.  
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Nationaliteit

Qua nationaliteit bereiken we voornamelijk
mensen met de Belgische nationaliteit.   1/4e
van de deelnemers komt van buiten de EU.
Het was vooral in de groep van Kapellen -
Kalmthout waar een grote diversiteit aan
nationaliteiten aanwezig was. De groep van
Brasschaat – Wuustwezel bestond zo goed als
alleen uit Belgen.

Belg Binnen EU Buiten EU

20 

15 

10 

5 

0 

Bras
sc

ha
at

Brec
ht

Kalm
tho

ut

Kap
ell

en

Sch
ote

n

W
uu

stw
ez

el

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

Achtergrond deelnemers
Deelnemers per gemeente

15

Om een beeld te krijgen op de gezinssituatie
van de deelnemers, hebben we een opdeling
gemaakt op basis van
samenwonend/alleenstaand en al dan niet
inwonende kinderen.
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Ongeveer de helft (15/ 31 deelnemers) is
actief op de arbeidsmarkt, weliswaar in een
begeleide tewerkstelling. 
 
We hebben drie stages georganiseerd.  Twee
personen zijn nu op deze stageplaats aan de
slag in een TWE of een LDE-statuut. Voor
twee deelnemers heeft Selab de
indiceringsaanvraag begeleid en zij zijn via
een spoedprocedure in LDE tewerkgesteld.
Via Spoor W hebben drie deelnemers het
schoonmaakbad van VDAB gevolgd. Één
deelneemster heeft zo de vervolgopleiding
‘poetsen in de zorgsector’ gevolgd.   Hierdoor
is zij nu in een TWE aan de slag als
schoonmaak – logistieke hulp in een
kinderkribbe. 
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Resultaten

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Wijk-werken

Sociaal Economisch Circuit (SEC)

Normaal Economisch Circuit (NEC)

Andere

Leeftijd

De deelnemers onder de 35 jaar hebben zeer
beperkte tot geen werkervaring. Deze
deelnemers hadden ook geen diploma
secundair onderwijs. 
 
De meesten van de groep tussen de 40 en 55
jaar hebben ook geen diploma secundair
onderwijs maar hadden wel een jarenlange
werkervaring. Deze deelnemers zijn
voornamelijk uitgevallen omwille van medische
(psychische) problematieken of zijn
nieuwkomers.

40 - 44 j
25.8%

50 - 54 j
16.1%

20 - 24 j
12.9%

35 - 39 j
12.9%

30 - 34 j
9.7%

25 - 29 j
6.5%

45 - 49 j
6.5%

55 - 59 j
6.5%

60 - 64 j
3.2%

 In de groep ‘andere’ zijn vooral mensen met
een psychische kwetsbaarheid die verder
gepaste begeleiding krijgen. Voor 5
deelnemers is er een warme overdracht met
de intensieve dienstverlening van VDAB
gebeurd.
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Op het einde van 2018 en n het eerste half jaar
van 2019 zagen we een afname aan het aantal
wijk-werkers. Oud PWA-medewerkers gingen op
pensioen en de nieuwe toeleidingen vingen dit
niet op. Dit veranderde in de 2de helft van 2019
waarbij er steeds meer toeleidingen kwamen.
Dit kwam tot stand onder impuls van de wijk-
werkbemiddelaars. Zij zijn het wijk-werken gaan
voorstellen aan grote groepen van 55-plussers.

WIJK-WERKEN

Meer toeleidingen

In 2018 werd wijk-werken opgericht, dit is de opvolger van het oude PWA-systeem. Hierbij voeren
personen die ver van de arbeidsmarkt staan zinvolle opdrachten uit ten behoeve van particulieren,
gemeenten, OCMW’s, scholen, niet-commerciële verenigingen of land – en tuinbouwbedrijven.
De gemeenten die in 2019 aangesloten waren bij Selab zijn Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel,
Brecht, Schoten, Malle en Brasschaat.

Opleiding
De afstand tot de arbeidsmarkt is bij de nieuwe
groep wijk-werkers groter dan de personen die
instroomden via het PWA-systeem. Hierdoor is er
op zoek gegaan naar gepaste opleidingen. Er is
hierbij een partner gevonden die
gespecialiseerd is in praktische opleidingen. In
samenspraak met de wijk-werkbemiddelaars en
door een rondvraag bij de wijk-werkers, is er
gekozen voor de opleiding tuinonderhoud. Deze
opleidingen zullen in de loop van 2020
georganiseerd worden.

Variatie aan opdrachten

In 2019 is er hard ingezet om meer variatie te
krijgen in het aanbod aan wijk-werkactiviteiten.
Momenteel wordt de grote meerderheid van
prestaties gepresteerd binnen de sector van het
tuinonderhoud en ondersteuning van personen.

Begeleiding pers.
46%

Tuinonderhoud
23%

Logistiek
8%

Preventie
8%

Herstellingswerken
7%

Huishoudelijke taken
4%

Vanuit de bemiddelaars kwam reeds de vraag
om op zoek te gaan naar alternatieven. Zo
werden er gekeken naar de sportverenigingen
en de woon-zorgcentra. In 2019 zijn we wijk-
werken gaan voorstellen op de sportraden van
Wuustwezel, Kapellen, Kalmthout en Malle.
Helaas beven deze voorstelling zonder succes.
De omzendbrief is in Brasschaat rondgestuurd
naar de verschillende sportclubs en daarbij is er
wel een voetbalploeg die haar werking heeft
versterkt met wijk-werkers. Vanuit de woon-
zorgcentra kwam weinig reactie, met als
belangrijkste reden dat zij een uitgebreide
vrijwilligerswerking hebben, wat voor hen
financieel interessanter is.
 
In 2020 zal er blijven ingezet worden op actief
op zoek gaan naar plaatsen.

Verdeling aantal gepresteerde uren per  type activiteit
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Uit de aanvragen die we van particulieren
ontvangen, blijkt de nood aan eenvoudig en
betaalbaar tuinonderhoud bij de ouderen. Aan
deze grote vraag kunnen we met wijkwerken
helaas niet voldoen. Daarom wordt er werk
gemaakt van een samenwerking met
maatwerkbedrijven in de buurt om hierin te
kunnen voorzien. De uitrol hiervan wordt
voorzien in 2020.

Tuinonderhoud

Project in de kijker: Op Wielekes

Een voorbeeldverhaal voor het wijk-werken is
Op Wielekes. Dit project werd opgestart in
Schoten en Wijnegem in samenwerking met
IGEAN en KINA en met de steun van
Streekplatform Voorkempen, ESF en De
Provincie Antwerpen.
 
Bij het project kunnen kinderen een fiets
ontlenen zoals een boek in een bibliotheek. Het
assortiment aan fietsen komt van donaties.
Deze fietsen worden opgeknapt door
vrijwilligers en wijk-werkers.
 
De vrijwilligers begeleiden de wijk-werkers bij
de herstellingen. Zo krijgen de wijk-werkers een
opleiding tijdens het uitvoeren van de nodige
herstellingen.
 
Door het betrekken van een lokale
fietshandelaar, is er ook een potentiële
werkgever betrokken bij het project. Dit
verhoogt de kansen van de wijk-werkers op
doorstroom naar de arbeidsmarkt. Momenteel
werken er drie wijk-werkers mee aan de
herstellingen. In 2020 gaan we op zoek naar
een administratieve kracht om de werking te
versterken.

Aantallen

In 2019 waren er in totaal 246 wijk-werkers aan
de slag. Deze wijk-werkers waren reeds aan de
slag als wijk-werker in 2018 (141) of werden
toegeleid in 2019 (110). Van de 141 wijk-werkers 
die reeds in 2018 aan de slag waren, stroomden
er 49 uit en werken er 92 verder in 92. Deze 92
zijn allen personen die uit het PWA-systeem
komen. Zij hebben een oneindig recht op wijk-
werken. Van de 110 wijk-werkers die toegeleid
werden in 2019, stroomden er 48 binnen het
jaar uit. De overige 62 zetten hun traject verder
in 2020.

Uitstroom

De overgrote meerderheid van de toeleidingen
in 2019 gebeurd door VDAB (±90%). De overige
toeleidingen worden verdeeld onder het
OCMW, GTB en andere partners. Om het
OCMW meer bekend te maken van het systeem
wijk-werken, staan er in 2020 infosessies op de
planning. Sinds september 2019 hebben we
uitstroomgegevens ter beschikking. Hieruit blijkt
dat na 9 maanden 23% van de wijk-werkers aan
het werk. Hierbij de opmerking dat van 60% niet
geweten is wat hun situatie is. De overigen
zitten in bemiddeling bij een andere dienst, zijn
op pensioen of op ziekteverlof.
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Werkloosheidsduur

Meer dan 80% van de wijk-werkers is langer
dan 2 jaar werkloos, 50% is langer dan 5 jaar
werkloos. Dit toont aan dat de afstand tot de
arbeidsmarkt van de wijk-werkers groot is.

 5+ j.
49%

2 - 5 j.
33%

1 - 2 j.
8%

0,5 - 1 j.
7%

Wijk-werkers per gemeente

In de gemeenten Schoten, Kapellen en
Brasschaat zijn de meeste wijk-werkers actief.
De overige gemeenten hebben ongeveer een
gelijk aantal wijk-werkers aan de slag.

Brasschaat
45.9%

Schoten
20.5%

Kapellen
13.7%

Brecht
6.2%

Wuustwezel
5.5%

Kalmthout
4.8%

Malle
3.4%

Origine

De overgrote meerderheid van de wijk-werkers
is van Belgische origine. Slechts 9% is niet van
Belgische origine. 5% is afkomstig van binnen
de EU, 4% van buiten de EU. Dit maakt dat
personen van buitenlandse origine
ondervertegenwoordigd zijn binnen het wijk-
werken. Binnen de Selab regio is het gemiddeld
percentage aan inwoners met vreemde origine
±17%.

België Binnen EU Buiten EU

100 

75 

50 

25 

0 
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Achtergrond Wijk-werkers
Leeftijd

De meerderheid van de wijkwerkers is 55+ (69%)
hiervan is er 25% 60+ en 44% 55+.

55 - 59 j.
44%

60 - 64 j.
25%

50 - 54 j.
13%

45 - 49 j.
6%

40 - 44 j.
6%

20 - 39 j.
6%
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Werkloosheidsduur

Meer dan 80% van de wijk-werkers is langer
dan 2 jaar werkloos, 50% is langer dan 5 jaar
werkloos. Dit toont aan dat de afstand tot de
arbeidsmarkt van de wijk-werkers groot is.

Geslacht

In de Selab-regio hebben we meer
werkzoekende vrouwen dan mannen, in
tegenstelling tot de rest van Vlaanderen. Dit
vertaalt zich ook in het grotere aandeel
vrouwen binnen het wijk-werken. Er zijn 10%
meer vrouwen dan mannen actief binnen het
wijkwerken.

Vrouw
55%

Man
45%

Arbeidshandicap

Ongeveer 1/3de van de wijk-werkers heeft een
arbeidshandicap.

Nee
62.5%

Ja
37.5%
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KRIJTLIJNEN VOOR EEN
INCLUSIEVE ECONOMIE
Selab is ontstaan omdat de opportuniteit zich aandiende. Vlaanderen

stimuleerde in 2014 de lokale besturen om intergemeentelijk de regierol sociale

economie in handen te nemen. Na 6 jaar ervaren we vanuit onze regio de nood

om een sociaal economisch beleid te voeren. Een belangrijke evolutie … inzicht

is immers noodzakelijk om op structurele wijze te bouwen aan een toereikend

bovenlokaal werkgelegenheidsaanbod voor kansengroepen. Met dank aan het

departement werk en sociale economie krijgen we de mogelijkheid om ons

verhaal te continueren, te verruimen en te verdiepen.

 

De komende projectperiode gaan we verder met een professioneel

activeringsbeleid waar we de focus leggen op het versterken van individuen

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De OCMW cliënten hebben de weg

naar dienstverlening gevonden, maar wat met mensen die we niet bereiken?

Onze besturen zijn zich ervan bewust dat het aantal moeilijk bereikbaren

significant is. De cijfers van het aantal NEET (not in employment, education or

training) jongeren in de regio zijn hiervan een voorbeeld. We weten dat de groep

die niet bereikt (wil) worden zeer divers is en een grote afstand tot de arbeids-

markt heeft. De keuze om vindplaatsgericht te gaan werken, dringt zich op. Zo

maken besturen bijvoorbeeld de keuze om jongerencoaches aan te stellen die

zich verplaatsen naar plekken waar drop-outs zich mogelijks bevinden.  Ook

Selab maakt die keuze, binnen het ESF project Stroom T integreren we het

outreachend denken. In het begeleidingstraject te Malle bereiken we 7 Syrische

vrouwen die we ondersteunen op hun traject naar activering. 

 

Maar het zoeken naar én begeleiden van arbeidspotentieel mag niet het enige

uitgangspunt zijn van het lokaal professioneel activeringsbeleid. We hebben

ook aandacht voor de vraagzijde van de werkgevers,  wervings- en selectie-

verantwoordelijken.  Vele vacatures geraken moeilijk ingevuld. Toch is de

mismatch tussen arbeidsaanbod en arbeidsvraag, niet altijd te wijten aan het

‘tekortschieten’ van het beschikbare arbeidspotentieel. Bedrijven doen er goed

aan om het eigen HR beleid te herbekijken en af te stemmen op de lokale

realiteit die vandaag ook in (landelijke) gemeenten steeds diverser wordt.  En

laat dat nu net de kracht van maatwerkbedrijven en lokale diensteninitiatieven

zijn. Het zit in het DNA van de sociale economie om het productieproces aan hun

werknemers aan te passen en niet andersom. Iedere medewerker heeft talent

en ontwikkelingsmogelijkheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, scholing,

ras, ... , diversiteit en inclusie zijn verrijkend. 

21



Kunnen regulierebedrijven iets leren, van sociale ondernemingen? Zeer zeker.

 

Het outreachend denken kan dus ook in de omgekeerde richting gebeuren, hoe

kunnen we bedrijven vinden én mee begeleiden bij de aanpassing van hun

arbeidsorganisatie. Een HR beleid dat afstapt van het hebben van een

diploma als enige instroomkanaal, waarbij door jobcrafting maatwerk mogelijk

wordt, via leren-op-de-werkvloer nieuwe werknemers weet te vormen,… Met wat

creativiteit worden jobs-op-maat gecreëerd die wél matchen met kwetsbare

doelgroepen. 

 

We hebben als lokale overheid een verbindende én visionaire rol in dit proces. De

Scoop Sociaal trajecten zijn een concreet voorbeeld van hoe we als lokaal

bestuur bedrijven uit de bouwsector op een gerichte wijze laten samenwerken

met sociale economie, het onderwijs, organisaties die kansengroepen toeleiden

naar werk, …  Door als regio deze methodiek te hanteren, hebben we impact op

een sector die op lange termijn andere HR keuzes zal maken.  Daarvoor is

schaalgrootte en continuïteit belangrijk. Enkele gemeenten hebben deze

methodiek geïntegreerd in hun aankoopbeleid. Maar dit mag en moet meer

willen we op structurele wijze het aantal jobs voor kwetsbare doelgroepen in

deze sector verhogen.  

 

Maar ook andere sectoren bieden opportuniteiten voor onze doelgroep. De

zorgsector komt handen te kort en zorgpotentieel is zeker aanwezig in de regio.

Heel wat mensen die langdurig werkloos zijn, hebben zich ingezet voor de

opvoeding van kinderen, verzorgen van hulpbehoevenden, etc. Niet allen

beschikken over de juiste diploma’s maar competenties elders verworven

verdienen het ook om onder de aandacht gebracht te worden. 

 

Onze rol is nog lang niet uitgespeeld én ergens staan we aan het begin, maar

we hebben de fundamenten gelegd en daarop bouwen we voort. Wij zijn alvast

klaar om de regierol sociale economie voor de komende bestuursperiode op te

nemen.  

 

Met vriendelijke groeten,

 

Greet Patho
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