Evaluatie ‘brugprojecten’ schooljaar 2016-2017
1.

De geplande activiteit en bijhorende doelstelling

Jongeren kennis laten maken met de sector en hen een eerste zinvolle werkervaring bieden, is hetgeen
schuilgaat achter de ‘brugprojecten’, waarbij werkervaringsplaatsen gecreëerd worden voor deeltijds leren. De
jongeren volgden 2 dagen les in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). 3 dagen tewerkstelling vulde de
theoretische lessen aan.
Het CDO (her)oriënteerde jongeren (-18j) die nog niet arbeidsrijp zijn naar een brugproject waar binnen de
werkervaring gewerkt werd aan:
-

Algemene arbeidsattitudes
Technische vaardigheden en werkmethodes
Concreet en realistisch zelfbeeld

Het uiteindelijke doel van een brugproject was de jongere te begeleiden naar regulier deeltijds werk.
Naast de begeleiding van de jongere in de sociale werkplaats (werkgever) – waar eenzelfde begeleidingsnorm
gehanteerd wordt als voor de interne doelgroepmedewerker – werd de jongere in een brugproject eveneens
begeleid door het CDO en door de organisator van het project zelf.
Het traject van het brugproject duurde maximaal 800 uur en kon schooljaaroverschrijdend werken.
Aan het begin van het brugproject maakte de organisator met het CDO, de jongere en de werkplaats een
individueel trajectbegeleidingsplan op dat nauwkeurig opgevolgd wordt door de verschillende partijen.
Wanneer de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd waren, kon de jongere doorstromen naar een
reguliere alternerende tewerkstelling.
Binnen de brugprojecten streven we naar een sluitend alternerend concept, m.a.w. waarbij de opleiding
binnen het CDO afgestemd is op en aanvullend is bij de tewerkstelling.
De doelgroep bestond uit jongeren die tot de verplichte risicogroepen behoren, bepaald in het Koninklijk
Besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2007
houdende diverse bepalingen (I):
Jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden; in casu in een stelsel van alternerend leren
(deeltijds beroepssecundair onderwijs bij de Vlaamse CDO’s)

2.

De uigevoerde activiteiten

-

De samenwerking SST – VIVO richtte voor het schooljaar 2016 – 2017 een oproep naar sociale
werkplaatsen die bepaalde functies kunnen en willen laten invullen door jongeren uit de risicogroep
zoals hoger bepaald. De basis voor de oproep was het stappenplan dat bij de laatste uitbreiding van de
brugprojecten (voorjaar 2013) werd doorlopen.
Tegelijk werden partnerschappen op- en verdergezet met verschillende CDO’s zodat we tot een
optimale (ook geografische) verdeling kwamen van jongeren die toegeleid werden naar
maatwerkbedrijven/sociale werkplaatsen enerzijds en werkplaatsen die effectief de jongeren op de
best mogelijke manier kunnen omkaderen anderzijds.

-

De trajecten zijn gestart traject op 1 september 2016 en liepen tot 31 augustus 2017. Er was een volledige
continuering in schooljaar 2017-2018.

Met dit project werden enkel de begeleiders gefinancierd. De begeleidingsnorm van de sociale werkplaatsen
werd ook gehanteerd voor de begeleiding van de jongeren: 1 vte begeleider omkadert 5 vte jongeren. We
hielden rekening met het deeltijds/alternerend karakter van de begeleiding en werkten daarom met halftijdse
begeleiders.
Het project financierde 11 halftijdse begeleiders. Daarnaast subsideerden het fonds voor Bestaanszekerheid
van de Sociale Werkplaatsen en de jongerenbonus samen nog eens 26 halftijdse begeleiders.
3.

De realisatiegraad
a. Het aantal bereikte jongeren in schooljaar 2016-2017 over alle begeleidingen (37 halftijdse
begeleiders) was de volgende:

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun
16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 Totaal
Instroom van jongeren
40 65 43 19 36 37 3 20 38 4
305
Uitstroom: persoonlijke redenen* 2 13 21 22 21 18 26 11 21 77 232
Uitstroom: einde brugproject
2
1
2
2
1
1
9
Uitstroom: naar regulier werk
1
2
1
4
1
2
2
1
14
Uitstroom: reden niet aangegeven
1
1
1
3
Totaal uitstroom van jongeren
258
Aantal lopende brugprojecten
47

Slechts een deel daarvan gefinancierd door het project. Hieronder het overzicht van de begeleidingen
gefinancierd door het project:
Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun
16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 Totaal
Instroom van jongeren
13 25 16 19 14 15 3
3 16 2
126
Uitstroom: persoonlijke redenen* 1
2 13 10 9
7
9
4
8 37 100
Uitstroom: einde brugproject
2
1
2
2
1
1
9
Uitstroom: naar regulier werk
1
2
1
4
1
2
2
1
14
Uitstroom: reden niet aangegeven
1
1
1
3
Totaal uitstroom van jongeren
126
Aantal lopende brugprojecten
0

De precieze aantallen voor de laatste maanden van 2017 worden opgenomen in de rapportering voor het
schooljaar 2017-2018.
4.

De middelen nodig om deze actie te realiseren

De totale kost van de 11 bijkomende halftijdse begeleiders was 224.681,62 euro
5.

Redenen waardoor de beoogde doelstelling niet werd bereikt

Er werd een totale uitstroom gerapporteerd van 258 deelnemers.
-

14 jongeren maakten reeds in de loop van het project de overstap naar regulier werk – een van de
opzetten enlijke opzet van de brugprojecten.
Sociale werkplaatsen / maatwerkbedrijven richten zich in hun aanwervingen prioritair op ‘zeer moeilijk
bemiddelbare werkzoekenden’; werkzoekenden die door een cumul van persoons- en

omgevingsgebonden factoren, geen arbeidsplaats in het reguliere arbeidscircuit kunnen verwerven of
behouden maar die onder begeleiding in staat zijn tot het verrichten van arbeid op maat.
De toeleiding van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt mag louter via VDAB verlopen.
-

9 projecten eindigden in de loop van het schooljaar.
Een brugproject duurt 10 maanden (een schooljaar); projecten die na aanvang van het schooljaar
starten, lopen tot na de start van het volgende schooljaar… in casu gaat het op uitstroom die eigenlijk
het doorlopen van een volledig traject weerspiegelt.

-

232 jongeren stroomden uit ‘om persoonlijke redenen’.
Hierbij ging het in het verleden vooral om onvoldoende arbeidsattitudes, schoolmoeheid, diefstal,
terugkeer naar voortrajecten, overstap naar andere brugprojecten.
De toename t.o.v. uitstroom om persoonlijke redenen in het verleden heeft vooral te maken met de
hervorming van het voorwaardenscheppend kader van de brugprojecten. Waar de jongere in het
verleden genoot van een opleidingsvergoeding (gefinancierd binnen een ondertussen afgelopen ESFproject), valt hij nu terug op een vergoeding van 1€/uur… hetgeen weinig motiveert om te starten en
geen incentive is om te volharden als het even moeilijker gaat. Dit kan ook mee verklaren waarom er,
voor het eerst in enkele jaren, een daling is van uitstroom naar regulier werk.

