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2020 -  vergeten en vergeven?

T i j d e n s  h e t  j a a r  2 0 2 0  h a d d e n  wi j  e e n  o n g e v r a a g d e ,
k wa l i j k e  me t g e z e l  g e d u r e n d e  mé é r  d a n  1 0  ma a n d e n .

S p i j t i g  g e n o e g  h e b b e n  we  d a a r d o o r  mi n d e r  B r u s s e l a a r s
k u n n e n  b e r e i k e n  d o o r h e e n  o n z e  p r o j e c t e n .

 
 

I T  o n d e r s t e u n i n g

S . T . E . M .  

Via samenwerking met vzw InBrussel  onderzoek
verr ichten en act ies

opzetten voor het act iveren van vroegti jdige
schoolverlaters en NEET-jongeren

en het in kaart  brengen van stage- en
tewerkstel l ingsmogeli jkheden binnen de

sociale economie in het Brussels Hoofdstedel i jk
Gewest voor NEET- en moeil i jk

plaatsbare jongeren.

S c h o o l v e r l a t e r s

Onze 4 projecten

S o c i a l e  e c o n o m i e

Via samenwerking met vzw InBrussel  onderzoek
verr ichten en act ies

opzetten voor het act iveren van vroegti jdige
schoolverlaters en NEET-jongeren

en het in kaart  brengen van stage- en
tewerkstel l ingsmogeli jkheden binnen de

sociale economie in het Brussels Hoofdstedel i jk
Gewest voor NEET- en moeil i jk

plaatsbare jongeren.

Via een werkervaringsproject  in de sociale
economie,  scholen en leerl ingen

ondersteunen in het instal leren,  beheren en
onderhouden van hun IT materiaal ,

internetverbindingen,  netwerken en servers

Stimuleren van digitale vaardigheden,
afstandsleren en

STEM-geletterdheid bi j  k inderen en jongeren in
het basis-  en secundair

onderwijs  en in opleidingsinit iat ieven.  De
concrete samenwerkingen worden in

het jaaract ieplan opgenomen

Ons verhaal

Stimuleren van jongeren in een verhaal naar de
toekomst. Daar staat STARTPROjecten voor.

Zowel in een informaticacontext - zie ons S.T.E.M.
project - als in hun stappen na school - zie ons
Schoolverlaters project - als in stappen naar stage
en werk in een omgeving waar eerst naar  de mens
gekeken wordt - zie ons Sociaal Economie verhaal.

Ondersteunen bieden aan scholen in het onderhoud
en installatie/uitbreiding van hun IT infrastructuur,
is eveneens een positief verhaal voor de lerende
jongere. 
(goed werkende computers stimuleert het leren)
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In 2020 heeft de ploeg van INOPTEC+ twee korte projecten gerealiseerd in
opdracht van de VGC:

Afronden van een technische check-up bij 27 scholen. Dit project werd in 2019
gestart voor een totaal van 119 scholen die IT materiaal konden aankopen via
een VGC subsidie. 

Wegens de coronapandemie werd een lockdown in het voorjaar door de
regering afgekondigd en kregen vele leerlingen afstandsonderwijs. Jongeren in
een précaire thuissituatie werden door de VGC ondersteunt met een
internettoegang gedurende 1 jaar zodat zij ook de lessen online konden volgen. 

Er werden eveneens vanuit verschillende initiatieven laptops ter beschikking
gesteld. De installatie van internettoegang via hardware werd gerealiseerd door
INOPTEC+

Een ploeg van 12 doelgroepwerknemers van het INOPTEC+
project (een werkervaringsproject van INTEC BRUSSEL vzw)
stonden ook weer in 2020 klaar om scholen ondersteuning te
beiden op het vlak van IT infrastructuur. Zowel onderhoud als
installatie en configuratie van computers en laptops, en in het
opzetten en onderhouden van netwerken.



In 2020 werd het Brussels FabLab de IT Garage en werd deze erkend door
Vlaanderen en Brussels als een S.T.E.M. Academie.

Samen met INNOVIRIS werd in december een initiatief opgestart om 7
buitenschoolse STEM activiteiten aan te bieden aan jongeren in Brussel. 
Om dit te realiseren werkte de IT Garage samen met organisaties die
buitenschoolse opvang organiseren en aan hun deelnemers 1 of meerdere
STEM activiteiten aanbieden zoals Gluon vzw.

Dankzij de steun van de VGC werd de S.T.E.M. ruimte van de IT Garage
uitgebreid tot 10 werktafels waar jongeren alle materialen ter beschikking
hebben om opdrachten en projecten uit te werken.

S.T.E.M.   Science, Technology, Engineering, Mathematics

Een sterk verhaal binnen een sterk S.T.E.M. project.  de IT
Garage werkt vooral (maar niet uitsluitend) op de "T" in STEM = 
 techniek en technologie. Deze projecten verbinden we met
wetenschap, milieu en maatschappelijke uitdagingen.

In 2020 hebben wij verschillende activiteiten 
moeten uitstellen waardoor we de kans kregen
bepaalde projecten volledig uit te werken. Daarvan 
zullen we de vruchten plukken in 2021.

Cijfers:
Aantal jongeren bereikt in 2020:   78 jongeren tussen 9 en 18 jaar
Aantal scholen waar we mee hebben samengewerkt:  4 scholen
Aantal organisaties waar we overeenkomsten mee hebben:  6
Aantal uitgewerkte projecten:  9 projecten
Aantal oefeningen en opdrachten voor groepen:  21
Aantal uitgewerkte lesmodules voor scholen: 12



Schoolverlaters

Het ondersteunen van jongeren die dreigen af te haken, of
jongeren die effectief verdwenen zijn van de "schoolradar" toch
een perspectief bieden op opleiding, stage en werk is een
project van STARTPROjecten i.s.m. de vzw InBrussel.

Door middel van gerichte coaching en begeleiding 
met speciaal op maat gemaakte coachingsmodules
die sterk aanleunen bij de wereld van jongeren, 
heeft InBrussel in 2020 het verschil bij velen kunnen
maken.

Aantal jongeren bereikt in 2020:   58  jongeren
Directe coaching:  90%
Begeleiding naar een opleiding, stage of werk: 51 jongeren

Aantal ontwikkelde coachingsmodules: 14
Samenwerking met organisaties die jongeren als doelpubliek
hebben:  8 organisaties

2020 - was voor velen een moeilijk jaar om doelstellingen te halen en activiteiten
te ontplooien.

Vele jongeren hebben afgehaakt wegens gesloten scholen in het voorjaar en hen
naderhand bereiken was extra moeilijk gezien de coronamaatregelen. Voor vele
jongeren en organisaties een frustrerende situatie.

De bereikbaarheid van jongeren blijft extra moeilijk. Wij merken bij de
kwetsbaarste groep een ontstellend gebrek aan digitale vaardigheden op laptop
en computer.  
Via wekelijkse workshops leren we jongeren de online mogelijkheden, nodig in
het zoeken naar een opleiding, stage of werk.

Cijfers:



Sociale Economie

Welke mogelijkheden zijn er in Brussel voor jongeren die moeilijk hun weg vinden naar stage
en werk, dikwijls zonder diploma en zonder voeling met de arbeidsmarkt de school verlaten? 

Sociale economie initiatieven zouden een deel van de oplossing kunnen zijn. Alhoewel het
beeld van "sociaal" samenhangt met sociale economie, is dit niet altijd zo bij aanwerving van
vaste medewerkers.

In de sociale economie heb je twee groepen van werknemers: gesubsidieerden en niet
gesubsidieerden.  Jongeren kunnen, dankzij de ondersteuningsinitiatieven van de overheid
voor werkgevers, meestal aanspraak maken op een gesubsidieerde job.

En toch gebeurt dit niet automatisch en voldoende. Veel jongeren vinden de weg niet naar de
Sociale economie en/of de Circulaire economie. 
Gewoon omdat ze niet in de netwerken zitten waar ze deze informatie kunnen krijgen (Actiris,
VDAB, Tracé Brussel ...). Dit project van STARTPROjecten, samen met InBrussel, onderneemt
stappen om dit mogelijk te maken.

Eind 2020 waren 152 bedrijven, organisaties of OCMW 's erkend als
Sociaal Economiebedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Van jongeren zonder diploma, nog steeds 23% van de Brusselse
jongeren, vinden maar gemiddeld 32% werk.

Elk jaar verlaten ongeveer 5.800 jongeren in Brussel de school zonder
diploma. 

Sociale economie en Circulaire economie kunnen een deel van de
oplossing zijn in het aanbieden van stage en werk aan laaggeschoolde
jongeren. 

Circulaire economie neemt steeds een grotere plaats in de Sociale
economie in
Binnen de Sociale economie neemt de Circulaire economie steeds een
belangrijkere plaats in wat een invloed heeft op de tewerkstelling van
laaggeschoolden. De reden is dat binnen de Circulaire economie de huidige sociaal
economie actoren hun activiteiten uitbreiden met meer grondstoffen gerichte
activiteiten om tegemoet te komen aan de "eisen" van de Circulaire economie (en
dus ook subsidies). Maar men vindt de meeste banen voor laaggeschoolden in de
organisaties en/of  bedrijven die binnen de Circulaire economie aan Upcycling doen
(vb. van paletten meubels maken), of aan Downcycling (vb. goud uit een gsm) of
actief in hergebruik van goederen (vb.  refurbished van IT materiaal).
Maar een stuk minder in bedrijven die zich richten in het verwerken van grondstoffen en
daarvoor sterk verbonden moeten zijn met productiesites en grote logistieke ketens. 

Cijfers:



STARTPROjecten

2020 was geen schitterend jaar maar wel zeer leerrijk. Organisaties en ondernemingen
hebben geleerd dat andere vormen van werken, communicatie en overleg anders
kunnen en daarom geen obstakel zijn om zaken te realiseren.

Dankzij de VGC en enkele partners heeft STARTPROjecten binnen zijn vier projecten
toch stappen kunnen zetten om jongeren te ondersteunen in weten en kunnen (via de
IT Garage en zijn S.T.E.M. Academie) en in het coachen naar een plaats in de
maatschappij via stage en werk (project schoolverlaters en sociale economie - een
hefboom voor jongeren).

Scholen en leerlingen hebben baat gehad bij het project IT ondersteuning door het
snel reageren, oplossen en implementeren van de nodige hardware en verbindingen
om online leren mogelijk te maken voor kwetsbare jongeren door de samenwerking
van STARTPROjecten met INOPTEC+ .

Wij wensen dit in 2021 verder te zetten en te versterken.

www.startprojecten.be         www.inbrussel.be        www.intecbrussel.be         www.the-it-garage.be


