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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 16 NOVEMBER 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, 
Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David 
Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, 
Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Afwezig: Fatima Hbili, raadslid 
 
In toepassing van Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 
december 2017 wordt de heer Jan Foulon, schepen, verontschuldigd voor dit 
agendapunt. 
 

Bekrachtiging van de beslissing van het vast bureau d.d. 05 oktober 2020 inzake 
'Samenwerking OCMW Ronse in het kader van het project ESF 510 'OP STAP, 
samen naar Werk’.                                                                                                         
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2.  
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77, 78, 2° lid en artikel 
84 §1. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 05 oktober 2020 houdende 
vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ en delegatie aan het Vast Bureau voor wat 
betreft ‘dagelijks bestuur’ 
De beslissing van het vast bureau van 24 augustus 2020 inzake ‘Samenwerking OCMW 
Ronse in het kader van het project ESF 490 ‘OP STAP, samen naar werk’. 
De beslissing van het vast bureau van 05 oktober 2020 inzake ‘Samenwerking OCMW 
Ronse in het kader van het project project 510 : ‘Lokale partnerschappen voor jongeren’ – 
9931 Op Stap, Samen naar werk’. 
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Relevante documenten 

˗ Inhoudelijke analyse van het uitgeschreven ESF project 510 : ‘Lokale 
partnerschappen voor jongeren’ – 9931 Op Stap, Samen naar werk van 25 september 
2020 en de bijlagen. 

˗ Mail van vzw Grijkoort d.d. 25 september 2020. 
˗ De beslissing van het vast bureau van 05 oktober 2020 inzake ‘Samenwerking OCMW 

Ronse in het kader van het project project 510 : ‘Lokale partnerschappen voor 
jongeren’ – 9931 Op Stap, Samen naar werk’. 

Feiten/context/motivering 

Op 01 mei 2020 lanceerde ESF de oproep 490 ‘Outreach & Activering’. De doelstelling van 
deze oproep is om outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve 
arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen 
gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) 
duurzame oplossing biedt.  
Door het vast bureau van 24 augustus 2020 werd positief ingegaan op deze oproep tot 
samenwerking van het OCMW Ronse in het ESF project 490 ‘Outreach & Activering. Deze 
beslissing wordt eerstdaags bekrachtigd door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Daarnaast werd ook de oproep 510 ‘Lokale partnerschappen voor jongeren’ gelanceerd. 
De oproep 510 wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt 
versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die 
partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding 
en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. 

Tot voor kort liepen in Ronse 3 projecten die zich zeer specifiek richtten naar deze groep 
inactieven en/of jongeren:  

 Op Stap in Ronse ( Grijkoort vzw) – tot april 2020 
 Werk Welzijn ( VDAB + Groep Intro)  
 Wijswerk ( Léjo, Kopa vzw en Samenlevingsopbouw). 

De eerste twee projecten zijn reeds afgerond en ook Wijswerk stopt op 01 december 2020. 

De werkloosheid in Ronse is nog steeds opmerkelijker hoger dan in buurgemeenten. Hierbij 
stellen we ook vast dat de problematiek steeds complexer wordt. Volgens onderzoek van 
VDAB hebben mensen met randproblematieken het zeer moeilijk om door te stromen naar 
tewerkstelling. Er is nood aan een aanbod van opleiding en competentie versterkende 
trajecten, ook gericht op mensen die onvoldoende Nederlands spreken.  

In het kader van deze oproep zijn verschillende organisaties (Samenlevingsopbouw vzw, 
Léjo vzw, Grijkoort Begeleid werk vzw, Kopa vzw, vzw Apart en OCMW Ronse) gaan 
samenwerken om te komen tot een nieuw project: ‘OP STAP, samen naar Werk’ waarbij zal 
ingezet worden op zowel inactieven als op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Naargelang de kennis en de ervaring van de partners zullen zij procentueel meer en/of 
minder actief zijn in het ESF project 490 en het ESF project 510. 

De oproep die momenteel werd uitgewerkt en wordt voorgelegd is de 510, die zich meer 
richt tot jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (een groep kwetsbare 
jongvolwassenen die leven in de regio Ronse, Kluisbergen en Maarkedal). Beide ESF 
aanvragen dienen apart ingediend te worden. Toch beschouwen de verschillende 
samenwerkende organisaties deze beide projecten (490 en 510) als één totaalproject, 
waarbij de partners naargelang hun expertise zullen ingezet worden. 

De doelgroep van dit project zijn de jongeren (tot 30 jaar) met een afstand tot de 
arbeidsmarkt die door één of meerdere randproblematieken geen verdere stappen kunnen 
zetten naar maatschappelijke participatie of arbeidsactivering.  
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Volgende organisaties zijn in dit project actief: 
 

  Organisatie 
Toeleiding/ 
outreachend 

 OCMW 
Samenlevingsopbouw vzw, 
VDAB 
 
 

Arbeidsactivering Tot 30 jaar Vzw Apart 
Vzw Grijkoort 

Hulpverlening  Léjo vzw 
De Kiem 
Vzw Amon 
CAW 

Nederlandse taal Op de werkvloer Kopa Oost-Vlaanderen 
Jobcoaching en 
begeleiding 

 Kopa Oost-Vlaanderen 
Mentor vzw 

Doelstellingen van het project: 

OP STAP 510 maakt mensen zichtbaar  
 OP STAP 510 verhoogt de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de eigenwaarde 

van de deelnemers. 
 OP STAP 510 detecteert de randproblemen waardoor iemand niet aan werken 

toekomt of niet aan het werk kan blijven. En biedt handvaten om ze op te lossen. 
 OP STAP 510 wil mensen stappen laten zetten op de participatieladder 
 OP STAP 510 helpt de deelnemers inzicht te verwerven in het eigen functioneren 

en biedt hen een perspectief. Om opnieuw interesse en goesting in werk en/of 
opleiding te krijgen. 

 OP STAP 510 haalt deze mensen uit de negatieve spiraal waarin ze zich bevinden 
en activeert hen richting arbeid. Dit is dé belangrijkste hefboom om uit de 
(dreigende) armoede te raken. 

 OP STAP 510 zet in op de Nederlandse taal en streeft er naar om de drempel, die 
onvoldoende kennis van het Nederlands vormt, weg te werken.  

 OP STAP 510  vindt het aanleren van 21e eeuwse skills noodzakelijk, met het oog 
op de jobs van de toekomst.  

 OP STAP 510 wil werkgevers sensibiliseren en actief betrekken bij de 
tewerkstelling van werkzoekenden  

 OP STAP 510 wil mensen inzicht geven in hun eigen mobiliteit en acties opzetten 
om hen mobieler te maken, zodat mobiliteit niet langer een drempel vormt voor 
een toeleiding naar tewerkstelling.  

 
Hiermee wil het project 74 geschikte kandidaten bereiken op jaarbasis, waarbij 80% van de 
deelnemers een positief traject afsluit. Ofwel door stappen te zetten naar een hogere 
maatschappelijke participatie Ofwel door te werken naar een duurzame tewerkstelling, in het 
NEC, sociale tewerkstelling of in een maatwerkbedrijf. Ofwel naar een opleiding, al dan niet 
bij VDAB. Ofwel is duidelijk geworden dat hij/zij niet-toeleidbaar is, waarna een aangepast 
traject (hulpverlening) werd opgestart. 

Het project zou van start kunnen gaan vanaf 01 december 2020 tot eind 2022. 

OCMW Ronse is een belangrijke partner in de toeleiding van inactieven naar dit project.  
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Bovendien stelt het OCMW momenteel een leemte vast. Niet alle personen die recht hebben 
op maatschappelijke integratie zijn sterk genoeg om te starten in een tewerkstelling van art. 
60. De werkvloeren vragen werknemers met een sterk profiel. (zeer goede kennis 
Nederlands, rijbewijs B, zelfstandig kunnen werken,…). We stellen tevens vast dat de helft 
van de leefloongenieters jonger is dan 30 jaar.  

De nood aan een (heel) intensief traject op maat van de kandidaat om de afstand tot de 
arbeidsmarkt te verkleinen en om de randproblematieken aan te pakken, dringt zich steeds 
sterker op. Het project verkent, versterkt en ontwikkelt competenties, vaardigheden en 
attitudes van de deelnemers op weg naar werk. 

Daarom vragen we de goedkeuring voor samenwerking met en toeleiding naar het project 
ESF 510. 

Voordracht 

Op voordracht van het vast bureau d.d. 05 oktober 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De beslissing van het vast bureau d.d. 05 oktober 2020 als volgt te bekrachtigen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de samenwerking van het OCMW Ronse in het project “ESF 
510 Lokale partnerschappen voor jongeren’ – ‘Op Stap, Samen naar werk.” 

 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Paul Carteus 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
Algemeen directeur Voorzitter 
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