Integratie door werk 0.0 (i.s.m. HIVA en met de steun van Fedasil)
1. Situering JobRoad
JobRoad is een onafhankelijk ivzw en dė netwerkorganisatie voor integratie door werk van mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt. JobRoad dient een dubbele doelstelling: de integratie van mensen uit deze doelgroep
bevorderen via werk en de schaarste aan arbeidskrachten bestrijden. We zetten hiervoor in op drie pijlers: activering,
opleiding en sensibilisering.
Als netwerkorganisatie brengen we steeds vier stakeholders bij elkaar om dit te bereiken: bedrijven, sociaaldienstverlenende organisaties, de uitzendsector en (boven)lokale besturen. We werken in een gefaseerd
projectmodel om kansengroepen effectief aan de slag te krijgen bij bedrijven en bieden nadien een nazorgtraject aan.

Projectmodel

2. Project Integratie door werk 0.0
De opzet van dit project vertrok vanuit twee observaties: de vaststelling enerzijds van een blijvende krapte op de
arbeidsmarkt voor talentvolle medewerkers, anderzijds een onderbenutting van de ervaring en werkbereidheid van de
doelgroep verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers geheten, hierna verzoekers genoemd). De
asielprocedure duurde in 2020 gemiddeld 369 kalenderdagen gerekend vanaf de indiening van het verzoek.1 Deze
periode kan veel beter worden benut dan op heden het geval is. Er kan van deze periode gebruik worden gemaakt om
te voorzien in een aangepast opleidingsaanbod en/of in toeleiding naar werk. Het project Integratie door werk 0.0
bestaat uit twee luiken om hieraan tegemoet te komen. Er wordt enerzijds een studie uitgevoerd in samenwerking
met het HIVA en anderzijds een testcase opgezet.
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Integraal verslag, Parl. St., Commissie voor Binnenlandse zaken, veiligheid, migratie en bestuurszaken 2020-2021,
COM 337, p. 21.

De studie
Voor de studie doen we een beroep op de expertise van het HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven)
om een neutraal wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Daarin willen we verschillende onderzoeksvragen
beantwoord zien:
•
•
•
•

wat is het huidig opleidingsaanbod voor de doelgroep van verzoekers?
wat is de huidige activering en ondersteuning naar werk die wordt aangeboden aan verzoekers?
in welke mate beantwoordt dit aanbod aan de noden en behoeften van de verzoekers?
kan het JobRoadproject-model (al dan niet met aanpassingen) een antwoord zijn op de behoeften van de
verzoekers en de noden van de arbeidsmarkt?

De studie wordt gefaseerd in drie fases en wordt geografisch over heel België uitgevoerd. We richten ons daarbij
zowel op collectieve centra als op lokale opvanginitiatieven (LOI), die beiden verzoekers opvangen die nog in
procedure zijn. De ingebouwde fases zijn hieronder weergeven in de tabel.

Fase 1

Wat?
Exploratieve focusgroepen

Fase 2

Quickscan (survey)

Fase 3

Focusgroepen of kwalitatieve
interviews

Met wie?
Medewerkers in de
opvangstructuren die instaan voor
de opleiding en begeleiding naar
werk
Centrumdirecteurs en
verantwoordelijken LOI
Verzoekers om internationale
bescherming

Wanneer?
Maart

April, mei
Juni, juli, augustus

Testcase
De testcase wordt opgezet tijdens de maanden november en december 2021 volgens het JobRoad projectmodel (zie
situering). Het model wordt al dan niet aangepast, rekening houdend met de conclusies en aanbevelingen van de
studie. Hierbij zal worden gekeken om één testcase op te zetten in de buurt van een LOI of een collectief centrum of
beiden.

