ESF-project ‘Een nieuwe weg naar werk: ontwikkeling van een
geïntegreerde begeleidingsmethodiek voor mensen in
generatiearmoede.’
Mensen
in
armoede
worden
geconfronteerd
met
heel
wat
uitsluitingsmechanismen en knelpunten in hun leven waardoor zij zelden een
kwalitatieve job vinden op lange termijn.
Het bestaande aanbod van
trajectbegeleiding (vanuit VDAB, GTB,…) komt vaak onvoldoende tegemoet aan
de ondersteuning die zij nodig hebben om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.
Nochtans is werk een belangrijke hefboom om uit de armoedecirkel te geraken.
Daarom werd – vanuit de ervaringen van mensen in armoede zelf – een
vernieuwende geïntegreerde begeleidingsmethodiek uitgedacht door de
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, samen met zijn partners.
Om de nieuwe methodiek uit te testen werd een projectvoorstel (op de lijn
sociale inclusie – innovatie) ingediend bij het Europees Sociaal Fonds door de
Vierdewereldgroep MvM (promotor) en zijn partners: VDAB, GTB, Groep
INTRO Oost-Vlaanderen, CAW Aalst, OCMW Aalst, Stad Aalst en Resoc
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit werd goedgekeurd en bijgevolg
loopt - van december 2009 tot en met juni 2011 - in onze vereniging een
project, waarbij wij samen met mensen in armoede en verschillende diensten uit
het Aalsterse werk-en welzijnsveld een nieuwe methodiek voor de
trajectbegeleiding van mensen in generatiearmoede ontwikkelen en uittesten.
In praktijk betekent dit dat doorheen een actieonderzoek een 16-tal mensen uit
generatiearmoede intensief begeleid worden, gedurende een volledig jaar, op 3
belangrijke domeinen:
1) Armoede: Wekelijks komen de mensen samen in de Vierdewereldgroep.
Tijdens deze bijeenkomst wordt er gewerkt aan de gekwetste binnenkant
van mensen in armoede daar dit het hen vaak moeilijk maakt om een
duurzame job te vinden en/of te houden. In de bijeenkomst wordt steeds
uitgegaan van de kracht en sterktes van mensen zodat ze hierin kunnen
groeien en van elkaar leren. De begeleiding gebeurt door een duo,
bestaande uit een opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale
uitsluiting en de projectmedewerker.
2) Welzijn: Parallel met het armoedetraject lopen de individuele
welzijnstrajecten door OCMW Aalst en CAW Aalst. De hulpverleners van

deze organisaties fungeren als ankerfiguren voor alle mogelijke
welzijnsproblemen en –vragen van de werkzoekenden. De hulpverleners
zorgen voor maatwerk en nemen ook een coördinerende rol op naar
gespecialiseerde hulpverleners.
3) Werk: De trajecten in functie van werk worden uitgevoerd door VDAB,
GTB en Groep INTRO, elk vanuit hun eigen methodiek en kennis. Hierbij
wordt een totaalaanpak nagestreefd: van oriëntering naar opleiding,
solliciteren, stages, … tot duurzame tewerkstelling, de weg wordt volledig
op het tempo van de persoon in armoede afgelegd.
Deze deeltrajecten vormen samen de “geïntegreerde begeleidingsmethodiek” en
verlopen afgestemd op elkaar. Daartoe vindt er maandelijks een multidisciplinair
teamoverleg (met de trajectbegeleiders - VDAB, GTB, Groep Intro, ankerfiguren
welzijn – OCMW Aalst, CAW Aalst en groepsbegeleiders Vierdewereldgroep MvM)
plaats waar de evolutie van de werkzoekenden wordt besproken, waar de
methodiek vanuit de praktijk bijgestuurd wordt, maar waar er ook ruimte is voor
de uitwisseling van ervaringen en de ondersteuning van elkaars trajecten.
In de stuurgroep zetelen ook alle bovenstaande partners, samen met de Sectie
Werkgelegenheid van Stad Aalst en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (resoc).
De stuurgroep werd opgericht om het algehele project en specifiek de
methodiekontwikkeling op te volgen, bij te sturen en te evalueren. Deze komt 3maandelijks samen.
Gedurende het project vinden ook 3 dialoogmomenten plaats, waarvan de eerste
na 9 maanden. Tijdens deze dialoogmomenten gaan alle deelnemers in
generatiearmoede en de betrokken begeleiders van de diensten in dialoog over
de innoverende begeleidingsmethodiek met als doel om deze verder te
ontwikkelen, bij te sturen en te evalueren.
Tenslotte richten wij ons met dit project ook tot het beleid. Vanuit de visie van
de Vierdewereldgroep MvM kan structurele armoedebestrijding pas effectief
gebeuren door te werken met én vanuit mensen in armoede: doorheen de
rechtstreekse dialoog van mensen in armoede met de samenleving, dus ook met
partners en beleidsverantwoordelijken. Vanuit deze visie nemen wij deel aan
lokale en bovenlokale overlegfora m.b.t. werk en sociale economie.
Ondertussen (februari 2011) zien we de eerste resultaten van onze
vernieuwende aanpak: van de 16 mensen gingen 4 mensen gingen reeds aan het
werk, 4 anderen volgen een beroepsopleiding met zicht op duurzaam werk en
nog anderen werken aan de drempels op welzijnsvlak, samen met hun
hulpverlener en/of zijn actief aan het solliciteren met hun trajectbegeleider.
Benieuwd naar onze vernieuwende methodiek, de resultaten en de opvolging van
dit project? Kom dan zeker naar onze studiedag ‘Armoede en arbeid. Een
nieuwe weg naar werk.’ op 1 juni 2011 (9.30 – 16.00 u) in cultuurcentrum De
Werf in Aalst. Schrijf deze datum alvast in uw agenda. Inschrijven kan
binnenkort via onze website!
Vragen of opmerkingen?

Contacteer ons: info@vierdewereldgroepaalst.be

