PERSBERICHT
5 september 2011

OCMW Grimbergen
kiest voor een sterkere samenwerking met VDAB
Als OCMW helpen we verschillende mensen op weg naar tewerkstelling in sociale
economieprojecten. Deze projecten zijn Nederlandstalig. Bij het OCMW hebben we
ook te maken met heel wat anderstaligen. We willen deze cliënten sneller op weg
zetten met het aanleren van de Nederlandse taal. “We vonden een ideale partner
in de VDAB. Begin september kunnen reeds 9 cliënten starten voor een intensieve
cursus Nederlands. Hierbij wordt zowel gewerkt op het taalvaardiger maken van
de deelnemers meer evenzeer op het taalgebruik in specifieke tewerkstellingssituaties”, vertelt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts.

Werken aan taal
Het OCMW Grimbergen heeft al een aantal jaren ervaring met het tewerkstellen van
anderstaligen. Het merendeel van onze cliënten kan met een contract artikel 60§
terecht in de sociale economieprojecten in de regio. De economieprojecten zijn allen
Nederlandstalig. Daar ons OCMW zich situeert in de rand rond Brussel worden we
ook geconfronteerd met heel wat anderstaligen. De projecten staan er op dat er
Nederlands op de werkvloer wordt gepraat en doen extra inspanningen om hun
werknemers in hun taaltraject te begeleiden. Zo zijn er taalcoaches aanwezig op de
werkvloer en kunnen de cliënten een cursus Nederlands blijven volgen. Echter met
het aanwezige aanbod Nederlands voor anderstaligen is het aanleren van de
Nederlandse taal nog te vaak een lange weg. Eén tot twee jaar voor een basiskennis
is een minimum. Bovendien ontbreekt het onze doelgroep aan onmiddellijke
toepassingsmogelijkheden in bv. woon-, werk- en thuissituaties, waardoor de
verworven kennis heel snel verloren gaat.

Oplossingen in zicht
Als OCMW Grimbergen durven we te dromen van mogelijke oplossingen. “We willen
het voortraject Nederlands voor anderstaligen verkorten en tegelijkertijd hun
tewerkstellingskansen verhogen, zowel binnen onze eigen tewerkstellingsinitiatieven
als binnen het normaal economisch circuit”, stelt Trui Olbrechts. De organisatie
Resoc* helpt ons bij het vinden van de juiste partners. Met hun behulp vonden we
een ideale partner in de VDAB om ons doel te bereiken.
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Vanaf september start de VDAB met een intensieve cursus Nederlands ‘sector 2’ die
zich richt naar technische beroepen. Hieraan kunnen nu dus ook onze OCMWcliënten deelnemen. De focus ligt in deze cursus niet alleen op het taalvaardiger
maken van de mensen. De cursus richt zich eveneens op het taalgebruik voor
specifieke tewerkstellingssituaties, waarbij de lesgever gebruik maakt van
sectorspecifieke oefenopdrachten.

Voor meer inlichtingen
OCMW Grimbergen, Cel tewerkstelling , Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen, tel.
02/267.15.05
www.grimbergen.be / ocmw
* Resoc = In een Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité (RESOC) overleggen
vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, gemeentebesturen en het provinciebestuur over
sociaal-economische ontwikkeling van hun streek.

Voor meer informatie:
Dienst communicatie:
Agens Penninckx en Litsa Fidanidis,
Tel.: 02 / 267 15 05.

Voor persinformatie:
OCMW-voorzitter Trui Olbrechts
Tel: 0498 /46 52 32.
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