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Een eerste positieve balans voor de « Jobdonderdagen »
concludeert Marion LEMESRE tevreden
Brussel, 24 oktober 2013
In haar hoedanigheid van Voorzitster van het Opleidings- en Jobhuis van de Stad Brussel
heeft Marion Lemesre, Schepen van Werkgelegenheid en Opleiding vanochtend de
Jobdonderdagen in Neder-Over-Heembeek officieel geopend, in aanwezigheid van de
Directrice van het Departement Partnership van Actiris, Nathalie Descheemaeker.
Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen het Opleidings- en Jobhuis van de
Stad Brussel, de Mission Locale pour l’Emploi van Brussel, het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap van Brussel, Actiris, Tracé Brussel en de Stad Brussel, en moet
de werkzoekenden in hun eigen wijk helpen bij hun zoektocht naar werk. « Neder-OverHeembeek telt meer dan 1000 werkzoekenden. Het leek me dus noodzakelijk om een ruimte
te creëren waar werkgelegenheid en opleiding centraal staan, en dit dicht bij de bewoners
van de wijk, om hen zo te helpen bij het zoeken naar werk » zegt Marion Lemesre.
In de praktijk gaat het om een ruimte die gratis toegankelijk is en waar de werkzoekende
onder meer een Openbare computerruimte vindt met 8 PC's, een multimedia-animator
waar hij met zijn vragen terecht kan, een Werkgelegenheidsruimte waar een consulente van
de Mission Locale pour l’Emploi hem helpt met het verbeteren van zijn zoekmethode, en een
permanentie van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap waar hij informatie kan
krijgen over dienstenchèques, banenplannen en geschikte opleidingen.
«Negen maanden na de opstart kunnen we spreken van een geslaagd project, want er zijn
400 mensen langsgekomen bij de consulente van de Mission Locale, 30 personen bezoeken
maandelijks de permanentie van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en er worden
elke donderdag gemiddeld 5 à 7 PC's gebruikt in de Openbare Computerruimte » zegt ze.
Er zullen occasioneel ook andere activiteiten plaatsvinden : informatiesessies, bijvoorbeeld
over de mogelijkheden voor kinderopvang voor werkzoekenden, en initiatiecursussen
informatica (drie maal per week voor 8 personen).
Daarnaast organiseert TRACE Brussel een informatiesessie over de opleidingsmogelijkheden
in het Nederlands. De sessie gaat door op 28 november om 10 uur.

De Schepen van Werkgelegenheid en Opleiding benadrukt dat dit project enkel kon
gerealiseerd worden dankzij de Mission Locale en het PWA, die een dag per week op eigen
kosten twee personen ter beschikking stellen, GEBRUWO, dat zijn lokalen gratis ter
beschikking stelt, en Actiris, voor hun steun aan dit lokaal project.

Praktische Informatie :
Wanneer ? Elke donderdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u
Waar? Bij GEBRUWO (gelijkvloers), Versailleslaan 130, 1120 Neder-Over-Heembeek
Meer informatie op 02/ 211.14.60 of op donderdag op 02/270.51.80
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