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DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK
INZAKE SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING

!

Sinds 1991 hebben alle Brusselse OCMW's een beleid voor de beroepsinschakeling van
hun publiek.
Om een beter beeld te krijgen van hun actie op dat vlak doet de Afdeling
Maatschappelijk Welzijn van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het
Brussels Gewest sinds enkele jaren een rondvraag bij de 19 Brusselse OCMW's over
de tewerkstellingsmaatregelen en het gebruik ervan.
Dankzij deze enquête weten wij hoeveel mensen werk vinden dankzij het OCMW.
De enquête geeft tevens een bepaald beeld van de kwetsbaarheid in het Brussels
Gewest, aangezien ze ook weergeeft hoeveel mensen de 19 Brusselse OCMW's helpen.
Met de gegevens voor het jaar 2005 leek het ons belangrijk een verslag te maken over
de evolutie 2000-2005 van het luik "Tewerkstelling" binnen de OCMW's van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat rapport staat op de website van onze Vereniging,
op www.vsgb.be (Afdeling Maatschappelijk Welzijn > Documenten).
Als we kijken naar de cijfers die uit de rondvragen naar voren komen, zal iedereen snel
merken in welke mate de Brusselse bevolking in de 21ste eeuw nog een beroep moet
doen op het OCMW, de instelling waarvan men hoopt dat ze de laatste boei is voor de
sociale uitsluiting.
Gelukkig is het werk van de OCMW's in de loop der jaren ingrijpend geëvolueerd.
Zo werd het luik "Tewerkstelling" meer dan ooit uitgediept, niet als wondermiddel
tegen de armoede, maar als uitvloeisel uit een "sociaal" luik.
Samen hebben de twee luiken als doel de personen uit hun onzekerheid te halen. In het
beste geval om hen te helpen een plaats te vinden op de arbeidsmarkt, in het slechtste
geval om hen te helpen opnieuw hun plaats te vinden in de sociale zekerheid.
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Ons rapport over de situatie in de 19 Brusselse OCMW's bevat minstens

5 cijfers en 5 vaststellingen waarop we de schijnwerpers moeten richten :
1° Het publiek van de Brusselse OCMW's: constante stijging !
-

In december 2005 kregen 30.828 Brusselaars hulp van een OCMW uit het
Brussels Gewest.
In 2000 waren er dat slechts 21.493. Van 2000 tot 2005 was er in Brussel dus
een stijging met 43,45 % van het aantal begunstigden van een leefloon,
equivalente financiële hulp of hulp voor tewerkstelling (wij houden hier geen
rekening met de andere bijstand die het OCMW levert zoals dringende medische bijstand voor
illegalen, schuldbemiddeling, opname in een rusthuis, stookoliecheque, specifieke hulp
(huurwaarborg, medische kaart, bijstand inzake sport of cultuur, etc.).

!!! Dit cijfer is belangrijk omdat het aantoont dat het aantal personen die in het
Brussels Gewest geen bestaansmiddelen hebben en een beroep moeten doen op
het OCMW om te leven, toeneemt.
Wist u dit ?

In december 2005 bedroeg het aantal OCMW-begunstigden voor heel België
127.238 personen.
Van dat totaal waren er 50.992 in Wallonië en 45.418 in Vlaanderen.
Met hun 30.828 begunstigden helpen de 19 OCMW's van het Brussels Gewest
24,22 % van het totaal aantal begunstigden voor heel België.

-

In het Brussels Gewest waren er in december 2005 op 30.828 begunstigden

20.869 leefloontrekkers.
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In 2000 waren er 13.405 bestaansminimumtrekkers (de vroegere benaming van
het leefloon). Tussen 2000 en 2005 hebben de Brusselse OCMW's dus een

stijging met 55,68 % meegemaakt van het aantal bestaansminimum/
leefloontrekkers.
Bovendien stippen wij aan dat de equivalente financiële hulp in het Brussels
Gewest steeg van 6.872 naar 7.226, zijnde een lichte stijging (5,15 %) tussen
2000 en 2005.
Wist u dit ?

In december 2005 kregen 80.465 personen een leefloon in België.
Daaronder waren er 34.773 begunstigden in Wallonië en 24.823 begunstigden
in Vlaanderen.
Met hun 20.869 begunstigden kennen de Brusselse OCMW's 25,93 % van de
leeflonen voor heel België toe.

2° Het OCMW-publiek in een inschakelingstraject (SPI) : constante
stijging !
-

In december 2005 waren er in het Brussels Gewest van de 30.828 personen die
OCMW-bijstand kregen, 14.930 in een traject voor socio-professionele

inschakeling

(d.w.z. dat de betrokkenen gevolgd werden door een SPI-dienst van het

OCMW en een inschakelingstraject doorliepen met als einddoel tewerkstelling).

In 2000 waren er 3.322 personen bezig met een traject dat moest leiden tot
socio-professionele inschakeling. Tussen 2000 en 2005 heeft dat cijfer dus een

stijging met 349,42 % gekend.
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Die stijging is goed nieuws. Terwijl in 2000 in het Brussels Gewest slechts
15,45 % van het OCMW-publiek een inschakelingstraject doorliep, is in 2005
48,42 % van het publiek met een dergelijk proces bezig.
Wij vestigen ook de aandacht op het feit dat in die groep 53 % vrouwen zitten,
24 % jonger is dan 25 jaar, en bijna 70 % geen diploma heeft dat hoger is dan
het lager middelbaar.

3° Het OCMW-publiek dat tewerkgesteld wordt: constante stijging !
-

In december 2005 hadden er op 30.828 begunstigden 2.733 personen een

gesubsidieerde betrekking dankzij het OCMW

(Onder "gesubsidieerde

betrekkingen" verstaat men alle maatregelen voor tewerkstelling die het OCMW beheert: het
gaat voornamelijk om artikel 60, § 7, en de financiële tussenkomsten).

In 2000 hadden 1.216 personen die OCMW-bijstand genoten in het Brussels
Gewest, een gesubsidieerde baan.
Van 2000 tot 2005 kende dat cijfer een stijging met 125,08 %.
Die toename is uitzonderlijk gezien de huidige economische context waar men
meer spreekt over het verlies dan de creatie van arbeidsplaatsen. Uiteraard zijn
deze banen "springplanken" die de betrokkenen de mogelijkheid moeten bieden
om beroepservaring op te doen die nuttig is om duurzaam tot de arbeidsmarkt
toe te treden.
Wist u dit ?

In december 2005 hadden voor heel België 12.838 personen die OCMWbijstand kregen, een gesubsidieerde baan.
Daarvan zijn er 5.558 in Wallonië en 4.547 in Vlaanderen.
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Met 2.733 personen die een gesubsidieerde tewerkstelling genieten, zijn de
OCMW's van het Brussels Gewest goed voor 21,28 % van het totaal aantal
personen die aan werk geraken dankzij de tewerkstellingsmaatregelen
(gesubsidieerde tewerkstelling).

-

Op 30.828 personen die hulp ontvangen van het OCMW in het Brussels Gewest,
hadden er 1.713 een gesubsidieerde betrekking genoemd « Artikel 60, § 7 -

Extern » in december 2005.
In 2000 bedroeg het aantal « artikel 60, § 7 – Extern » (aangeworven door het
OCMW en ter beschikking gesteld van een gebruiker, werkplaats) 536 personen.
Van 2000 tot 2005 steeg dit cijfer met 219,59 %.
Terwijl "artikel 60, § 7" vaak bekritiseerd wordt als goedkope tewerkstelling in
OCMW's, tonen de cijfers duidelijk de stagnering van de "interne" tewerkstelling en een duidelijke toename van de tewerkstelling bij gebruikers van
het type: vzw, gemeente, onderneming voor sociale economie of privéondernemingen.
Wist u dit ?

In december 2005 waren er in heel België 7.113 personen tewerkgesteld dankzij
artikel 60, § 7 « extern ».
Daarvan waren er 2.558 in Wallonië en 2.842 in Vlaanderen.
Met 1.713 begunstigden tewerkgesteld volgens artikel 60, § 7 « extern »
realiseren de Brusselse OCMW's 24,08 % van het totaal aantal tewerkstellingen « artikel 60, § 7 - extern ».
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Nog andere, even veelzeggende, cijfergegevens vindt u in ons rapport 2000/2005
betreffende het luik "Tewerkstelling" van de Brussels OCMW's. Het volledige rapport is
beschikbaar op www.avcb-vsgb.be (Afdeling Maatschappelijk Welzijn > Documenten).
Tot besluit van alle gegevens die wij tussen 2000 en 2005 optekenden, zien wij 3 grote
vaststellingen met betrekking tot het publiek dat door de Brusselse OCMW's geholpen
wordt, en in het bijzonder met betrekking tot de hulp die de Brusselse OCMW's bieden
op het vlak van socio-professionele inschakeling :
4. De 19 Brusselse OCMW's helpen steeds meer mensen, hun publiek breidt
constant uit. Bovendien vormt dit publiek nagenoeg een kwart (25 %) van de
begunstigden van heel België !
5. Momenteel doorloopt in het Brussels Gewest bijna 1 persoon op 2 die OCMWbijstand ontvangt, een traject voor socio-professionele inschakeling.
6. In het Brussels Gewest blijft het aantal personen die dankzij het OCMW werk
vinden, stijgen, vooral via de maatregel « artikel 60, § 7 - Extern » (voornaamste maatregel).
De analyse van het luik "Tewerkstelling" brengt ook aan het licht dat bij het begin van
de 21ste eeuw ook in de Brusselse OCMW's 1 persoon op 2 niet in staat is om een
traject van socio-professionele inschakeling aan te vatten.
De OCMW's hebben nog heel wat werk voor de boeg, maar hun opdrachten zijn meer
dan ooit van kapitaal belang !
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