Beste lezer,
Graag willen wij u informeren over de vernieuwde werking van het ‘Door – en uitstroomtraject
art.60’.
De doelstelling van sociale tewerkstelling via art.60§7 van de OCMW-wet is de herintegratie van de
cliënt in het stelsel van de sociale zekerheid en van het arbeidsproces. Om dit doel te bereiken is
een stevige samenwerking tussen partners op de arbeidsmarkt onontbeerlijk. Deze samenwerking
komt er echter niet vanzelf. Reeds sinds het voorjaar van 2009 startte RESOC-SERR Waas &
Dender een proefproject op in samenwerking met en op vraag van VDAB en diverse OCMW’s.
Op vandaag is dit proefproject uitgegroeid tot een brede, reguliere samenwerking tussen
bovenstaande partners. Vokans is de partner waarmee wordt samengewerkt om de cliënt een
vlotte overgang te laten maken naar de VDAB-bemiddeling naar werk. Sinds de opstart van het
project startten 21 groepen met een sollicitatietraining.
Zo volgden in 2012 67 art.60§7-cliënten uit diverse OCMW’s binnen de regio Waas & Dender een
sollicitatietraining (van 11 sessies) bij Vokans in Dendermonde/Wetteren en Sint-Niklaas.
Uit de evaluatie op de stuurgroep van 18 maart 2013 bleek dat:
-de inhoud van de training onvoldoende aansloot op de VDAB-trajectbegeleiding die er op volgt.
-de kwaliteit van de selectie van geschikte art.60-cliënten voor het doorstroomtraject onvoldoende
was.
Een werkgroep herbekeek de aanpak en tekende een vernieuwende methodiek uit. Deze nieuwe
aanpak werd besproken en goedgekeurd door de stuurgroep op 24 juni 2013.
Het vernieuwde ‘Door – en uitstroomtraject art.60’ is een samenwerking tussen 3
partnerorganisaties: Het OCMW, VDAB en Vokans. Dit partnerschap staat verduidelijkt in het
document ‘Doelstelling van het Door – en uitstroomtraject art.60’ op deze webpagina.
De nieuwe aanpak omvat 6 fasen die er zullen voor zorgen dat cliënten naargelang hun behoeften
kunnen doorstromen naar hetzij een taal – , hetzij een oriënterende opleiding. Een
uitgeselecteerde groep art.60-cliënten kan via attitude-, competentie- en sollicitatietraining
uitstromen richting VDAB-trajectbegeleiding naar werk in het Normaal Economisch Circuit.
Schematisch voorgesteld omvat het traject volgende 6 fasen:
·

De Art.60 cliënt komt binnen in doorstroomtraject art.60

·

De Art.60 cliënt gaat naar Module 1 ‘Kennismaking en taalbevraging’ (individueel) (sessie 1
en 2) (FILTER TAAL)

·

De Art.60 cliënt gaat naar Module 2 ‘Detecteren behoefte aan opleidingen’ (individueel)
(sessie 3 en 4) (FILTER OPLEIDING)

·

De Art.60 cliënt gaat naar Module 3 ‘Attitude, competenties & bepalen jobdoelwit’ (sessie
5,6,7,8)

·

De Art.60 cliënt gaat naar Module 4 ‘Sollicitatietraining’ (sessie 9, 10, 11, 12)

·

De Art.60 client komt in een VDAB-traject naar werk terecht.

De vernieuwde werkwijze zal aanvangen met de 2 groepen die opstarten op vrijdag 8 november
2013. Het is de bedoeling om op jaarbasis 8 groepen art.60-cliënten te laten instappen in dergelijk
traject. Ter voorbereiding zal reeds een testfase doorgaan met de 2 groepen die opstarten op 23
augustus 2013.

Op de website vindt u meer informatie over:
·

De Doelstelling van het ‘Door –en Uitstroomtraject art.60’.

·

De Procesflow van het ‘Door –en Uitstroomtraject art.60’.

·

De Vokansdocumenten:
o
o

·

VOKANS-procesflow
Vormings –en Opleidingsplan

De aangepaste kalender voor 2013.

