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SD Worx blijft structuren steunen die zorgen voor
socio-professionele integratie in de Stad Brussel
Anne-Marie Cootjans, verantwoordelijk voor social corporate responsibility bij SD Worx,
en Marion Lemesre, Schepen bevoegd voor Tewerkstelling en Opleiding tekenden gisteren
een nieuwe partnerschapsovereenkomst.
Reeds drie jaar ondersteunt SD Worx, Belgisch marktleider in HR-diensten, Espace R van
‘Mission Locale de l’Emploi de Bruxelles Ville’. Dit partnerschap zal verlengd worden tot
2021 en zal het met name mogelijk maken om de kosten te dekken voor het opzetten van
verschillende integratieworkshops.
“Dit partnerschap brengt het bedrijfsleven en openbare arbeidsbureaus dichter bij elkaar.
Het opent concrete perspectieven op vlak van vorming en tewerkstelling voor een bijzonder
kwetsbaar publiek”, verheugde Marion Lemesre (MR) zich, schepen bevoegd voor
Tewerkstelling en Opleiding en voorzitter van de ‘Mission Locale pour l’Emploi’.
Espace’R, gelegen langs het kanaal, is een
structuur van de ‘Mission Locale de la Ville
de Bruxelles’ en voorziet specifieke,
aangepaste begeleiding voor mensen die ver
van de arbeidsmarkt staan. Elke maand
krijgen 90 personen de mogelijkheid om deel
te nemen aan verschillende workshops
zoals: de Module Sociale Vaardigheden en
Zelfvertrouwen, de Module Actief op zoek
naar werk, de Module Mobiliteit, de Module
Informatica of Burgerschap en wereld van
het werk. Al deze workshops stellen hen in staat
om transversale vaardigheden te verwerven die
nuttig zijn voor een duurzame sociale en
professionele integratie.

Foto 1 : Anne-Marie Cootjans, Chief Corporate Services
Officer bij SD Worx en Marion Lemesre, schepen bevoegd
voor Tewerkstelling en Opleiding.

“Deze nieuwe financiële steun laat ons toe onze workshops duurzamer te maken en beter te
structureren. We gaan in het bijzonder een informaticamodule opzetten zodat onze doelgroep
bekend raakt met de pc. Dit is namelijk essentieel voor het schrijven van een cv of om te solliciteren”,
zegt Sarah De Doncker, directrice van de ‘Mission Locale pour l’Emploi’.

Anne Marie Cootjans, Chief Corporate Services Officer bij SD Worx, verduidelijkt de
positieve beslissing om de organisatie opnieuw voor drie jaar te ondersteunen vanuit het SD
Worx Fonds: “de ‘Mission Locale pour l’Emploi’ doet voor de Stad Brussel belangrijk werk en
kan excellente resultaten voorleggen. Zo bereikte de organisatie in 2017 meer dan 2000
werkzoekenden in Brussel, waarvan zij meer dan 900 begeleiden naar werk of naar een
passende vorming. Dit pas perfect in de missie van het SD Worx Fonds dat kansarmen
(on)rechtstreeks wil voorbereiden op tewerkstelling. We geloven sterk in deze aanpak en
daarom maken we dit ook kenbaar bij onze klanten werkgevers in Brussel, die op zoek zijn
naar goede werkkrachten.”

Foto 3 : Marion Lemesre op
bezoek bij Espace'R waar ze
een Restyle-dag
organiseerden

Foto 2 :De vertegenwoordigers
van het SD Worx Fonds en de
‘Mission Locale pour l'Emploi de
la Ville de Bruxelles’.

