
IntegraJobs is een geweldig project. Ik doe 
werkervaring op en kan me tegelijkertijd 
integreren binnen de arbeidsmarkt.

La Porte Verte - Snijboontje is een multifunctioneel sociaal centrum dat sinds 1975 actief is in de 
gemeente Molenbeek.

Het bestaat uit een sociale dienst, een huiswerkschool, een sociaal restaurant “snijboontje”, een 
kinderdagverblijf en een distributiedienst van voedselpakketten.

Deze organisatie kent FeBi en haar Fondsen al langer en was een van de eersten om een aanvraag in te 
dienen voor de aanwerving van een nieuwkomer om zijn personeelsbestand te versterken.

Getuigenis van een werknemer, 27 jaar en afkomstig van Guinea

Heb je een diploma behaald in jouw land van herkomst? Zoja, werd dit erkend in België?
 
Ik heb een diploma in Sociologie en Gemeenschapsontwikkeling behaald in Guinea. Dit werd nog niet 
erkend in België maar ik ben zinnens om hiervoor stappen te ondernemen.

Heb je reeds werkervaring opgedaan in Guinea?

Enkel een studentenjob in een rijschool. Daarnaast was ik op vrijwillige basis lid van een vereniging voor 
educatieve doeleinden.

Hoe lang woon je al in België?

In januari 2019 ben ik in België aangekomen. Ik woon hier dus iets meer dan drie jaar.

Heb je moeilijkheden ondervonden op de Belgische arbeidsmarkt of bij je zoektocht naar een job in 
België?



Toen ik een verblijfsvergunning van drie maanden had, bleek dat inderdaad een rem te zijn voor 
werkgevers. Ook al kan je deze verlengen.

Van zodra ik een verblijfsvergunning van vijf jaar heb verkregen, waren weigeringen vaak te wijten aan een 
gebrek aan ervaring.

Daarnaast is vervoer ook een probleem. Ik heb geen auto, dus aanbiedingen buiten Brussel vormen een 
probleem. Ook het feit dat ik geen Nederlands spreek was een belemmering.

Heb je reeds werkervaring opgedaan in België alvorens een contract te tekenen in het kader van het 
IntegraJobs-project?

Ja, ik heb op vrijwillige basis met toelagen gewerkt voor voedselhulp. Daarna werkte ik voor een 
textielverwerkingsfabriek in Brussel, dit steeds onder contracten van korte duur.

En waaruit bestaat jouw huidige functie?

Ik maak deel uit van een team dat voedselhulp organiseert binnen een multifunctionele sociale 
dienst. Concreet verzamelen wij voedsel bij de Voedselbank en andere leveranciers. Daarna maken wij 
voedselpakketten klaar op basis van de lijst die door de sociale dienst van de vereniging werd opgestuurd 
en begeleiden we de verspreiding van deze pakketten. We bezorgen bepaalde pakketten aan huis en voeren 
andere opdrachten uit in dienst van de vereniging.

Wat spreekt je aan binnen jouw functie?

Het feit dat ik deel uitmaak van een dynamisch team en anderen kan helpen. Ik heb het gevoel dat ik 
mezelf zo nuttig kan maken.

Hoe is de integratie binnen jouw team verlopen?

Zeer goed! Ik ben zeer hartelijk ontvangen geweest en kreeg veel advies over het uit te voeren werk. 
Daarnaast werd ik rondgeleid langs de verschillende afdelingen van de vereniging en voorgesteld aan alle 
collega’s.

Word je dan ook voldoende ondersteund door jouw team?

Ja, ik word zeer goed begeleid. De verantwoordelijken zijn beschikbaar wanneer nodig en beantwoorden al 
mijn vragen. Daarnaast werd ik enorm ondersteund in het behalen van mijn rijbewijs. Dat zal me later zeer 
goed van pas komen.

IntegraJobs is een geweldig project. Ik doe werkervaring op en kan me tegelijkertijd integreren binnen de 
arbeidsmarkt. Daarnaast werd het team van de voedselhulpdienst versterkt.

Getuigenis van de heer Samuel Haquin, coördinator van de vzw Porte Verte-Snijboontje.

Van waar de beslissing om deel te nemen aan het IntegraJobs-project?

Tijdens de covid-periode explodeerde de werkdruk op onze voedselhulpdienst. We kwamen handen tekort 
en het IntegraJobs-project kwam dus net op het juiste moment. Daarnaast past het ook volledig binnen het 
sociaal engagement van onze organisatie om een nieuwkomer de kans te geven op een werkervaring.



Hoe zou je IntegraJobs omschrijven?

Dit project lijkt ons een springplank voor individuele werkgelegenheid en een mooie kans voor werkgevers 
om ervaring op te doen met nieuwkomers.

Hoe verliep de selectieprocedure bij onze partners Actiris/Forem?

De dienst integratie van Actiris hielp ons met het definiëren van het profiel waarnaar we op zoek waren. 
Vervolgens hebben wij de kandidaturen naar hen gestuurd, zodat zij konden controleren of deze personen 
al dan niet in aanmerking kwamen voor de functie.

Heb je dan ook voldoende geschikte kandidaten mogen ontvangen?

We kregen weinig sollicitaties, voornamelijk omdat Actiris de vacature niet op haar site kon publiceren. Dit 
werd op grond van het criterium nieuwkomer als discriminerend gekwalificeerd. Desondanks hebben we 
een zeer goede match gevonden.

Hoe heb je, met het oog op diversiteit, de werving voorbereid?

La Porte Verte-Snijboontje kent onder haar arbeiders reeds een grote diversiteit aan origines en profielen. 
Dit vormde dus geen enkel probleem.

En hoe werd de werving van een nieuwkomer ervaren door jouw werknemers?

Ook voor hen was dit niets nieuws. Dit verliep dus zeer vlot.

Overweeg je om meerdere werknemers aan te nemen via het IntegraJobs-project?

Binnenkort werven we reeds een tweede werknemer aan via het IntegraJobs-project. Dit keer gaat het om 
een kok die bij ons aan de slag zal gaan. 

Daarnaast hebben we niet meteen een volgende aanwerving ingepland, maar waarom niet in de 
toekomst...

Zou je het IntegraJobs-project aanraden aan andere werkgevers? Waarom (niet)?

Natuurlijk! Wij staan er voor 100% achter! Heel mooie ervaring!


