Een vluchteling tewerkstellen
een investering die loont!
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Antwerpen kent een sterke stijging van het aantal
erkende vluchtelingen. Een groot deel van hen
is erg gemotiveerd om snel aan de slag te gaan.
Tewerkstelling is dan ook een van de sleutelfactoren
voor een volwaardige integratie in de maatschappij.

In dit project werken OCMW Antwerpen, stad Antwerpen, VDAB, Atlas,
VBO, Groep-INTRO, Galilei Employability en Levanto samen. Ze zorgen
voor een onderling afgestemde dienstverlening ‘op maat’ van de
erkende vluchteling of subsidiair beschermde die zich vestigt in de stad
Antwerpen.
Het projectbudget bedraagt 1 199 999,21 euro en wordt voor de volledige
100% (40% ESF, 60% VDAB) gesubsidieerd.

Activering vluchtelingen Antwerpen
Een duo-engagement
Het ESF-project (Europees Sociaal Fonds) zet in op een snelle activering
van de vluchteling met een professioneel perspectief. Het traditionele,
lineaire traject waarbij inburgering voorafgaat aan activering, wordt
vervangen door een duaal traject dat beide combineert.

De werkvloer is bij uitstek dé plek voor integratie en inburgering. Daarom
is OCMW Antwerpen op zoek naar werkplekken. U als werkgever kan ons
daarbij helpen.
Het OCMW voorziet begeleiding tijdens het traject en
ondersteunt de vluchteling met taalcoaching (Nederlandse les) en
competentieversterkende vorming.

Een investering die loont!
Eerlijk is eerlijk: de vluchteling heeft doorgaans een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. De kans is immers klein dat de vluchteling de Nederlandse
taal beheerst. Toch is de vluchteling erg gemotiveerd om aan het werk
te gaan.
U geeft hem met de sociale tewerkstelling dat extra duwtje in de rug
dat hij nodig heeft. Hij ontplooit zich tot een ervaren werknemer die een
aanwinst kan zijn voor uw bedrijf: een investering die loont.

