Subsidies voor bijkomende projecten ten gunste van jongeren
die tot bepaalde risicogroepen behoren
eindverslag 2018 - 2019
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Inleiding
In de brief van 27 november 2017 deelde de FOD WASO mee dat onze subsidieaanvraag voor bijkomende
projecten ten gunste van jongeren die tot bepaalde risicogroepen behoren (2018-2019) een gunstig gevolg kreeg.
De aanvraag kaderde in de projecten rond ingroeibanen zoals vermeld in:
het KB van 26 november 2013, gewijzigd door het KB van 23 augustus 2015
de in PC329 gesloten cao van 26 juni 2017
Het project richt zich naar de werkgevers die vallen onder PC 329, Vlaams Gewest en Brussels Gewest Nederlandse taalrol rsz.
Het goedgekeurde budget bedraagt 775.544,31.

De 3de editie van Startjob kon doorgaan.

In dit verslag vindt u, zoals gevraagd, 2 delen nl.
DEEL I : Publicatie voor de FOD-website
DEEL II : Staving van de uitgaven
1.
Premies voor ondernemingen bij tewerkstelling
2.
Loonkosten van het personeel dat (rechtstreeks) met het projectbudget werd betaald
Bijlagen
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5 Verdere opvolging van de jongere: uitstroom naar werk

4 De middelen nodig om de actie/activiteit te realiseren

4
4
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aantal
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30,29

33
37

AO

33,89

37
41

TOTAAL

Toegekend budget 2018Hiervan werd 772 278,25 besteed.
Werkgevers die via Startjob 3.0 een jongere tewerkstelden, engageerden zich om
ofwel een arbeidscontract onbepaalde duur aan te bieden ofwel een IBOovereenkomst met de intentie om aansluitend een contract van onbepaalde
duur aan te bieden.
Uit de evaluaties die de werkgevers, mentoren en jongeren na de gefinancierde
tewerkstelling moesten invullen, bleek dat alle partijen deze financiële
stimulansen als positief ervaren hebben. .

De 5 vte voorzien voor IBO werden in de loop van het project toegekend, maar
konden ondanks alle inspanningen van het SFSCW, VDAB en de werkgevers zelfniet tijdig ingevuld worden.
Voor de arbeidscontracten onbepaalde duur daarentegen kon meer dan de 24
vte zoals gemeld in het aanvraagdossier maar tewerkgesteld worden (nl 30,29
vte)

ontvangen contracten 2019

werkgevers

IBO

1. De geplande actie/activiteit en de bijhorende doelstellingen Een ingroeibaan aanbieden aan jongeren onder 26 jaar in de socioculturele
sector waardoor zij werkervaring opdoen, wat rechtstreeks of onrechtstreeks
leidt tot duurzaam werk.
2 De gevoerde actie/activiteit
Het SFSCW streefde ernaar om binnen het toegekende budget voor 29 vte
ingroeibanen te creëren., nl.
- 24 vte met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur.
- 5 vte met ibo-overeenkomsten van 3 maanden en vervolgens een
arbeidsovereenkomst
3 De realisatiegraad

DEEL I : Gegevens i.f.v. publicatie op de FOD-website
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Conclusies
Dankzij Startjob 2018-2019 gingen er 41 jongeren aan de slag in een eerste job binnen de socioculturele
sector. Dat Startjob een gesmaakte actie is door jongeren én werkgevers bewijzen de evaluaties en de
vele vragen die we kregen naar een nieuwe editie.
Startjob 2018-2019
Werkgevers
Tewerkgestelde jongeren
vte

IBO
4
4
3;6

Startjob 2018-2019
Arbeidsovereenkomsten
Premies voor ondernemingen bij
Onbepaalde duur
tewerkstelling
IBO
Overheadkosten

Project- en werkingskosten
Loonkosten

AO
33
37
30,26

TOTAAL
37
41
33, 89

Uitgaven
720 000,00
26 725,85
1.320
24 232,40
772 278,25

ALGEMEEN TOTAAL

Bijlagen
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