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Kansarmoede bestrijden doe je op verschillende fronten:
OCMW keurt vijf projecten goed i.f.v. tewerkstelling en
coaching
De kansarmoedeindex geeft aan dat de opleiding van de ouders, de arbeidssituatie en het
inkomen het grootste probleem vormen in onze stad. Het OCMW Blankenberge heeft de
afgelopen weken en maanden enkele dossiers in voorbereiding gebracht die gisterenavond op
voordracht van de Open Vld / N-VA meerderheid werden goedgekeurd op de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn.
Het betreffen verschillende initiatieven die betrokkenen zowel bij de psychosociale ontwikkeling
vooruit willen helpen alsook concrete vaardigheden willen bijbrengen. Zo starten we binnenkort
het Project Rijbewijs B, een Vrijetijdsproject, een Volkstuinproject, het Project Chapeau en een
Poetsopleiding op.
OCMW-voorzitter Björn Prasse: “Om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen en tevens het
eigen huishouden beter te doen verlopen, is een poetsopleiding op maat van de doelgroep
ingepland. Bij kwetsbare gezinnen zijn deze basisvaardigheden niet steeds aanwezig. Voor de
kinderen in het gezin leidt dit soms tot onaanvaardbare en zelfs gevaarlijke situaties.”
Bij het toeleiden van mensen uit de doelgroep naar deze projecten en naar werk stellen we
vast dat er een groep is met heel wat randproblemen. Deze multi-problemcases hebben nog
een persoonlijke weg af te leggen vooraleer aan werk kan worden gedacht. De problemen
gaan over huisvesting, psychische kwetsbaarheid, verslavingsproblematiek, gezins- of
relationele problemen, afwezigheid van een positief sociaal netwerk, schuldenlast, etc. Voor het
in kaart brengen van deze problemen en het uitwerken van een actieplan om hieraan te
werken, mét het stellen van prioriteiten, een timing en een concreet stappenplan zal OCMW
Blankenberge een beroep doen op de externe begeleidingsdienst van VZW Thepco. Daarnaast
willen we uit die groep ook mensen bij elkaar brengen met gemeenschappelijke interesses
zodat we hen ook het bestaande aanbod sport en cultuur in onze stad kunnen leren kennen.
Fractieleider voor N-VA Nadia Cloetens: “Waar het om draait is dat mensen via dergelijke
projecten tijdelijke werkervaring opdoen. Zo kweken ze de juiste arbeidsattitudes aan en krijgen
ze de kans hun competenties bij te schaven in een reële context.”
Uit de vormingen bij Open School kwam het idee om de doelgroep ook te laten werken in de
tuin. De recente volkstuintjes zijn hierbij een opportuniteit. Het samen werken in de tuin is een
positieve en gezonde buitenactiviteit en leert ze zorg dragen, verantwoordelijkheid opnemen,
plannen, organiseren en ook volhouden bij tegenslag. Het project sluit ook aan op de
bestaande projecten rond gezonde en betaalbare voeding.
Voorzitter Björn Prasse: “In samenwerking met OCMW Brugge en Knokke-Heist én met
middelen uit de regierol sociale economie en streekoverleg Kust zullen vijftien kandidaten op
basis van hun motivatie en inzet tijdens hun traject naar werk geselecteerd kunnen worden
voor een tweeledig traject om een rijbewijs B te behalen. De 15 cursisten volgen samen een
cursus theorie van 60 uur. Wie geslaagd is mag instappen op het praktijkverhaal. Tegelijk
sluiten we een individueel microkrediet af om hen een deeltje van de kost mee te laten
financieren.”

