
Looptijd Het project ging van start op 1 januari 2018 
en loopt nog tot eind 2019. 
Organisatie ENAIP vzw.
Doelgroep en focus Toeleiding naar werk of een 
beroepsgerichte opleiding van vrouwen met een 
migratieachtergrond. 
Bereik In 2018 werden 170 vrouwen bereikt. Bij 93 
van hen (55%) werd een begeleiding gestart.

Resultaten25 Van de 93 vrouwen die begeleid 
werden zijn 43 vrouwen toegeleid naar werk en 
volgden 4 vrouwen een beroepsgerichte opleiding 
(50,5%). Bij alle vrouwen werd bovendien een 
verhoogde zelfredzaamheid (m.b.t taal, mobiliteit, 
sollicitatievaardigheden,…) vastgesteld.

ESF kijkt voor de resultaatsberekening enkel naar afgesloten trajecten en komt zo momenteel op een resultaat van 79%. De 
meeste trajecten zijn echter nog lopende. Er wordt namelijk gewerkt met vrouwen met een zeer grote afstand tot oplei-

dings-/arbeidsmarkt en de trajecten worden pas afgesloten als er sprake is van duurzame tewerkstelling/opleiding, 
waardoor bv. uitzendkrachten nog in begeleiding blijven.

Dit project richt zich tot vrouwen met een migratieachtergrond. Binnen deze groep van vrouwen zien 
we heel uiteenlopende achtergronden op vlak van nationaliteit, verblijfsduur, leeftijd, scholingsgraad en 
werkervaring. Een deel van de vrouwen is bovendien reeds gekend bij VDAB. Binnen dit project trachten 
toeleiders de drempels te overwinnen die deze vrouwen ervaren in hun zoektocht naar werk, om hen 
vervolgens toe te leiden naar de arbeidsmarkt. 

Drempels
De drempels situeren zich zowel bij de doelgroep, 
de dienstverlening als bij werkgevers. Zo heeft de 
doelgroep heeft soms te maken met contextproble-
matieken op het vlak van kinderopvang, mobiliteit, 
papieren (diploma’s die niet worden erkend),..., 
hebben zij soms onrealistische verwachtingen of be-
schikken ze nog niet over de juiste arbeidsattitudes 
(m.b.t. stiptheid, bereikbaarheid, ed.). Op het vlak 
van de dienstverlening kaarten toeleiders aan dat 
deze vrouwen soms problemen ervaren omwille van 
de toenemende digitalisering van de dienstverlening. 
Daarnaast worden ook het tijdsgebrek van veel be-
middelaars om op maat te werken en de negatieve 
perceptie van VDAB die leeft bij sommige van deze 
vrouwen aangehaald. Op het vlak van werkgevers 
is de ervaring dan weer dat er soms (onnodig) hoge 
eisen worden gesteld op het vlak van taal en/of di-
ploma, of dat er in het geval van een toeleiding naar 
werk, weinig of niet wordt geïnvesteerd in nazorg en 
duurzaamheid van de tewerkstelling. 

Opzet project en ervaringen
Om hun doelstellingen te bereiken gaan de toel-
eiders binnen dit project in eerste instantie vind-
plaatsgericht op zoek naar hun doelgroep. Ze doen 
dit door informatiesessies te geven op strategische 
ontmoetingsplaatsen zoals moskeeën, NT2-opleidin-
gen, asielcentra,…of bij sleutelfiguren in de gemeen-
schap. Daarnaast flyeren ze ook aan schoolpoorten, 
bij dokters, op markten,... Soms komt de doelgroep 
ook bij hen terecht via doorverwijzing vanuit VDAB, 
OCMW’s en andere opleidings-, tewerkstelling- of 
welzijnsorganisaties of vindt de doelgroep haar weg 
via mond aan mondreclame. Naast het outreachend 
benaderen van deze vrouwen, zetten de toeleiders 
ook sterk in op ‘trajectbegeleiding’ op maat van de 
doelgroep. Wanneer vrouwen interesse hebben in 
werk of een kwalificerende opleiding gaan zij met 
hen aan de slag rond het vervullen van context-
voorwaarden, werken zij op het aanscherpen van 
sollicitatie-, taal- en pc-vaardigheden en arbeidsatti-
tudes. Ook gaan de toeleiders in dit project concreet 
op zoek naar opleidings- en jobmogelijkheden voor 
deze vrouwen (jobhunting en -matching). Daarnaast 
sensibiliseren zij ook werkgevers en doen ze zo lang 
als nodig aan nazorg (bv. ook studieondersteuning 
bij een opleiding). De toeleiders begeleiden met 
andere woorden deze vrouwen in een traject naar 
werk of een kwalificerende opleiding, en sluiten de 
begeleiding pas af op het moment dat er zicht is op 
een duurzame tewerkstelling.

Begeleiding van vrouwen met een 
migratieachtergrond in Genk en omstreken (ESF)
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Looptijd Het pilootproject liep van oktober 2015 
tot eind 2017 in 5 Belgische OCMW’s. Tussen 30 
augustus 2018  en 15 november 2019 liep een 
tweede golf van het project in 6 OCMW’s. Gezien het 
succes van de methodiek zal er in 2020 een Miriam 
3.0 project worden opgestart in 6 nieuwe OCMW’s .
Organisatie Miriam 1.0: de Vrouwenraad, in 
samenwerking met de POD MI en de KdG-
Hogeschool.   
Miriam 2.0: de Vrouwenraad in samenwerking met 
de POD MI en CIRTES – UCL.
Doelgroep en focus Socio-professionele integratie 
van alleenstaande moeders met een leefloon, maar 
daarnaast ook het empoweren, het terugdringen van 
armoede en het doorbreken van sociaal isolement 
en van genderstereotypen bij deze groep.

Bereik Miriam 1.0: bij de nulmeting in 2017 zaten er 
72 vrouwen in de experimentgroep, bij de eindmeting 
in 2017 waren dit er nog 54. Miriam 2.0: onder 
analyse. 
Resultaten Miriam 1.0: Bij de eindmeting was het 
aantal vrouwen met zicht op vorming gestegen naar 
19 (33%) t.o.v. 6 vrouwen bij de nulmeting (11%). Bij 
de eindmeting was het aantal vrouwen dat de laatste 
3 maanden betaalde arbeid had verricht gestegen 
naar 14 (25%) t.o.v. 3 vrouwen bij de nulmeting 
(5%). Bij de eindmeting was het aantal vrouwen 
dat de laatste 3 maanden een sollicitatiegesprek 
had, gestegen naar 16 (28%) t.o.v. 9 vrouwen bij 
de nulmeting (16%). Ook op de andere terreinen 
werden winsten geboekt. Miriam 2.0: onder analyse.

Drempels
Deze vrouwen vallen veel vaker dan hun mannelijke 
tegenhangers terug op een leefloon en blijven ook 
langer hangen in deze situatie, waardoor ze een 
hoog armoederisico hebben. Naast financiële pro-
blemen hebben deze alleenstaande moeders vaak 
te kampen met heel wat contextproblemen (bv. met 
betrekking tot kinderopvang, mobiliteit, huisvesting) 
die op elkaar inwerken en elkaar versterken. Boven-
dien hebben zij vaak een laag zelfbeeld en ervaren 
zij weinig toekomstperspectief. 

Opzet Project en ervaringen
De begeleiding van de vrouwen binnen dit project 
wordt opgenomen door ‘casemanagers’ die elk ver-
antwoordelijk zijn voor 15 alleenstaande moeders. 
Zij werken holistisch en gendersensitief, en dit zowel 
op het individuele niveau als in groep. De casema-
nager loopt een intensief traject met de persoon in 
kwestie. Hij is begeleider/vertrouwenspersoon en 
neemt de rol op van ‘brugfiguur’. De casemanagers 
doen dit door contacten, gesprekken, toegang tot 
kennis en informatie te faciliteren en deze vrouwen 
te ondersteunen bij het (her)ontdekken van eigen 
talenten. Deze benadering is sterk gericht op empo-
werment en stelt maatwerk centraal. Casemanagers 
vertrekken namelijk vanuit de vragen en noden van 
de alleenstaande moeder in kwestie. Deze individue-
le aanpak gaat gepaard met wederzijdse versterking 
in de peergroep. De casemanagers geven aan een 
groot verschil te ervaren, in vergelijking met hun vo-
rige job als maatschappelijk werker, in de relatie met 

Het Miriam-project vertrekt vanuit de kwetsbare 
positie van alleenstaande moeders met een leefloon.

de moeders. Dit heeft te maken met de flexibiliteit, 
openheid en tijd die ze in het experiment aan de dag 
konden leggen. Casemanagers gingen bijvoorbeeld 
op huisbezoek en maakten daar soms meerdere 
uren tijd voor. Op die manier ontstond er een vertrou-
wensrelatie. Er kon gerichter en grondiger gewerkt 
worden rond bepaalde stappen die de vrouwen wil-
den zetten en aan eventuele drempels die zij hierbij 
ervaarden. Vanuit het idee van empowerment legden 
de casemanagers ook meer verantwoordelijkheid in 
handen van de vrouwen dan dat ze vroeger, bijvoor-
beeld uit tijdsbesparing, zouden hebben gedaan. 
De casemanagers faciliteren, ondersteunen en 
moedigen aan. Tot slot geven de zij wel aan dat er 
ook structurele obstakels aangekaart en aangepakt 
moeten worden om tot structurele veranderingen te 
komen voor alle alleenstaande moeders in kwetsba-
re situaties.

Miriam

22



Looptijd Deze projecten lopen sinds 2012 in hun 
huidige vorm. Sinds 2000 waren er sporadisch wel al 
doorverwijzingen die resulteerden in gestructureerde 
samenwerking binnen ESF-projecten.
Organisatie GTB in samenwerking met Onderwijs. 
Doelgroep en focus Het toeleiden naar duurzaam 
en gepast werk van leerlingen met een (vermoeden) 
van arbeidsbeperking die zich in het laatste half 
jaar van hun schoolloopbaan bevinden én nood 
hebben aan een nieuwe invalshoek in hun transitie 
naar de arbeidsmarkt, dreigen af te haken van hun 
schooltraject of onvoldoende vangnet hebben om 
werk te vinden of te behouden.

Bereik In 2016 werden 664 transitietrajecten 
opgestart. In 2017, 2018, 2019 lag dit aantal op   
respectievelijk 719, 685 en 741 trajecten. 
Resultaten In 2019 was 59% van de begeleide 
leerlingen uit 2016 aan het werk en had 69% 
werkervaring opgedaan. Voor de leerlingen die in 
2017 in een traject stapten was dit respectievelijk 
56% en 79%, voor de leerlingen die in 2018 een 
traject aangingen lagen de cijfers op 44% en 65% 
en voor de leerlingen uit 2019 lagen de resultaten 
voorlopig op 21% en 39%. 

Drempels
Leerkrachten krijgen niet altijd het mandaat van 
de school om te investeren in samenwerking met 
diensten uit andere beleidsdomeinen. Wanneer 
er wel sprake is van samenwerking gaat dit vaak 
niet verder dan goede contacten tussen individuele 
contactpersonen. De samenwerking zou beter lopen 
indien dit structureel kon uitgebouwd worden. Er is  
weinig ruimte binnen onderwijs om echt te werken op 
maat van de leerling. Zo zijn scholen bv. beperkt in 
hun mogelijkheden om maatwerk te bieden op vlak 
van stages, doordat de keuzevrijheid beperkt is in de 
wetgeving. Het is moeilijk in te zetten op  duurzaam-
heid en nazorg. Zo komen deze leerlingen bv. vaak 
terecht in uitzendarbeid omdat dit een lage drempel 
biedt naar een eerste werkervaring. De kansen op 
doorstroom naar duurzame arbeid zijn voor kwetsba-
re jongeren vaak redelijk beperkt, zeker wanneer er 
geen sprake is van nazorg. Meer ondersteuning bin-
nen onderwijs in het kader van (leer)loopbaanden-
ken zou leiden tot meer overwogen keuzes binnen 
het onderwijs en over het later beroep dat leerlingen 
willen uitvoeren. 
Tot slot zijn de arbeidsmarktkansen van de doel-
groep soms beperkt door het minder goed imago 
van het BuSO-onderwijs bij werkgevers. 

Begeleiders in deze trajecten hebben als doel om voor deze jongeren de overgang naar de arbeidsmarkt 
te faciliteren en op zoek te gaan naar gepast en duurzaam werk. Zij ervaren hierbij echter een aantal 
drempels. 

Opzet project en ervaringen 
In de transitietrajecten tracht men aan deze drem-
pels tegemoet te komen door het opzetten van een 
gestructureerde samenwerking tussen de leerling, 
de leerkracht en de begeleider van GTB, elk in 
samenwerking met hun eigen netwerk. Binnen deze 
methodiek wordt het ‘hokjes denken’ doorbroken. 
Er wordt in individuele cases ingezet op samenwer-
king tussen beleidsdomeinen; men zet alle neuzen 
in dezelfde richting rond de leerling. GTB werkt hier 
outreachend door zelf naar scholen te gaan of door 
op doorverwijzing van scholen (of ouders, het CLB,..) 
deze leerlingen proactief te benaderen. Zelf contact 
leggen met een bemiddelaar is voor deze leerlingen 
namelijk moeilijk. Als dit vanuit de school gebeurt ligt 
de drempel lager en is er meer kans op een naad-
loze overgang naar de arbeidsmarkt of een verdere 
opleiding. Bovendien kan men via de school de 
leerling en zijn netwerk (bv. de ouders) beter berei-
ken. Maatwerk staat centraal in deze trajecten. Men 
vertrekt van een blanco blad en de leerling zit zelf 
aan het stuur van zijn (leer)loopbaan. De deelname 
is vrijwillig.

Transitietrajecten
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Looptijd De jobcoaches waren actief gedurende 
anderhalf jaar (2018-2019).
Organisatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 
in samenwerking met VDAB en transnationale 
partners. Dit project kreeg steun van het Europees 
Sociaal fonds.
Doelgroep en focus Het activeren van vluchtelingen 
door het opleiden van vrijwillige jobcoaches, die 
de vluchtelingen bereiken en versterken. Tegelijk 
worden werkgevers betrokken om kansen te bieden 
aan vluchtelingen en samen te werken met de 
jobcoaches.

Bereik Bij 94 werkzoekende vluchtelingen werd een 
begeleiding opgestart. 
Resultaten Vele van de begeleide vluchtelingen 
ervaarden de jobcoaching als meerwaarde en 
de meeste nieuwkomers waren – al dan niet 
tijdelijk – aan het werk. Om zicht te krijgen op 
de duurzaamheid van  tewerkstelling moeten de 
personen over een lange periode worden gevolgd 
en bevraagd, wat niet mogelijk is binnen de grenzen 
van dit project.

In samenwerking met de VDAB leidde Vluchtelingenwerk twintig jobcoaches op om werkzoekende 
vluchtelingen te begeleiden naar werk. Deze vrijwillige jobcoaches worden ingezet om een brug te slaan 
tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. Zij hanteren een outreachende benadering en 
fungeren als ‘brugfiguur’.

Drempels
Bij het uitvoeren van deze opdracht ervaarden de 
jobcoaches heel wat drempels of ‘missing links’ in het 
huidige beleid. Zo geven ze aan dat werkzoekende 
vluchtelingen vaak te maken hebben met ontbreken-
de contextvoorwaarden zoals (degelijke) huisvesting, 
kinderopvang, voldoende psychische en mentale 
ondersteuning,... Wanneer er wel op deze voorwaar-
den wordt gewerkt is er bovendien vaak een gebrek 
aan samenwerking en overleg tussen alle betrokken 
organisaties, waardoor de jobcoach vaak de rol van 
regisseur dient op te nemen en zijn meerwaarde als 
vertrouwenspersoon niet tot zijn recht komt. Ook taal 
blijkt een belangrijke drempel in de toeleiding naar 
werk van deze groep. Zo liggen de eisen op vlak van 
taal vaak te hoog, hebben professionals te weinig 
aandacht voor klare en duidelijke taal, vormt taal vaak 
een drempel in allerlei tussenprocessen die toegang 
geven tot werk (bv. behalen van rijbewijs),…Boven-
dien loopt ook de erkenning van competenties, werk-
ervaring en buitenlandse diploma’s vaak moeilijk. Tot 
slot is er een gebrek aan een werkgeversbenadering, 
waardoor er bv. geen toegang is tot ‘verborgen jobs’ 
en er ook amper (zicht is op noden aan) ondersteu-
ning voor werkgevers. Er zijn te weinig contact- en 
aanspreekpunten voor werkgevers. Een netwerk met 
werkgevers wordt te weinig uitgebouwd.

Opzet project en ervaringen
Om hieraan tegemoet te komen en de toegang tot 
werk voor deze groep te faciliteren, nemen jobcoa-
ches heel wat taken op. De hoofdtaak van de job-
coach is om de nieuwkomer bij de hand nemen en het 
traject te overschouwen. Deze taak kan opgesplitst 

worden in ‘deeltaken’. In eerste instantie gaan job-
coaches, direct en indirect, outreachend op zoek naar 
de doelgroep. Ongeveer een vierde van de bereikte 
doelgroep werd doorverwezen vanuit VDAB en 14% 
vanuit OCMW ’s en andere activeringsbegeleiders. 
62% van de groep werd bereikt via het eigen net-
werk van de jobcoaches (mond-tot-mondreclame, via 
ontmoetingsplekken als jobbeurzen, via buddy’s,..). 
Vervolgens doen jobcoaches aan ‘mentoring’ of indivi-
duele ondersteuning van de nieuwkomer ter voorbe-
reiding van zijn/haar zoektocht naar werk. Hierin staat 
het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal. 
Om dit te bereiken wijzen de jobcoaches op het be-
lang van 4 centrale principes. Nabijheid (aanspreek-
baar en nabij zijn), ontgrenzend werken (‘out of the 
box’ denken want jobcoaches worden vaak voor veel 
zaken bevraagd), toegewijd zijn (vertrouwen geven en 
aanvullend werken op de geprofessionaliseerde hulp-
verlening en/of dienstverlening die vervreemdend kan 
werken door de verkokering en complexiteit ervan) en 
werken vanuit een gelijkwaardige relatie. Een andere 
activiteit is ‘jobhunting’. In tegenstelling tot mento-
ring is dit zeer arbeidsmarktgericht zoals bv. helpen 
zoeken naar vacatures, contact leggen met werkge-
vers, sollicitatiegesprekken mee voorbereiden. Een 
laatste belangrijke activiteit taak is het voorzien van 
(informele) ‘nazorg’ om de duurzaamheid van werk te 
bevorderen. De jobcoach kan nagaan of er een goede 
match is en of iedereen tevreden is over de samen-
werking. Jobcoaches benadrukken daarbij het belang 
van voldoende tijd en flexibiliteit om resultaten te boe-
ken. Tot slot geven zij aan dat ook de overheid haar 
deel van de verantwoordelijkheid dient op te nemen in 
het wegwerken van structurele drempels en leemtes.

Jobcoaches (ESF)
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