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Integra Jobs&Vorm: activiteitenrapport 2019-2021 

 

1. Inleiding 

1.1 Korte historiek van het project 

 

FeBi vzw stelt, als overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen 

binnen de private non-profit sector,  menselijke, financiële en technische middelen samen om tewerkstelling te 

creëren en vorming van risicogroepen te bevorderen. 

Om haar missie te verwezenlijken krijgt  een Fonds middelen aangereikt vanuit de sector waaruit ze ontstaan is. 

Risicogroepen die de kern van  de missie uitmaken van het VormingsFonds van de Gezondheidsinrichtingen en -

diensten, worden wettelijk bepaald bij Koninklijk besluit1. Zo bepaalt artikel 1 dat de werkzoekenden die niet de 

nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten behoren tot de risicogroepen. 

In de eerste helft van 2019 is vanuit een denkoefening - uitgevoerd door de Maribel kamer 7 en het Vormingsfonds  

voor de (Residuaire& bicommunautaire) Gezondheidsinrichtingen en -diensten - besloten om actie te ondernemen 

voor een categorie van risicogroepen waarvoor tot dan geen specifieke acties werden ontwikkeld binnen het huis: de 

nieuwkomers.  

Het idee om zich specifiek te richten tot  deze doelgroep komt voort uit twee vaststellingen. Enerzijds is er de 

enorme vraag  naar geschikt personeel in de sector voor hulp en zorg aan personen en  anderzijds is er het enorm 

aantal allochtone kandidaten op de arbeidsmarkt  die moeilijkheden ondervinden bij het zoeken naar werk. Dit 

laatste ondermeer omdat er geen erkenning is en/of omdat er geen rekening wordt gehouden met hun diploma, 

ervaring en kwalificaties verworven in hun land van herkomst. 

Beide Fondsen werkten daarom een plan uit om voor deze categorie van mensen een specifiek project te 

ontwikkelen en al snel kwam binnen FeBi de wens om ook voor erkende vluchtelingen een specifiek project op te 

zetten: Integra Jobs&Vorm bestemd voor “nieuwkomers” en Integra Zorg2 bestemd voor erkende vluchtelingen. 

Na het bekomen van de benodigde goedkeuring door de leden van beide Beheerscomités belast met de sector van 

de (Residuaire& bicommunautaire) Gezondheidsinrichtingen en -diensten , zijn de werkzaamheden opgestart voor 

het project Integra Jobs&Form. 

De officiële kick-off van het project naar de buitenwereld toe was 01 april 2021. 

 

 

 
1 Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) 
2 Het project Integra Zorg staat onder leiding van het IFG (Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten) en maakt geen 

deel uit van dit activiteitenverslag. 

 

mailto:integra@fe-bi.org
mailto:integra@fe-bi.org
http://www.fe-bi.org/
https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-19-februari-2013_n2013200746
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1.2 Het project Integra Jobs&Vorm 

Integra Jobs&Vorm is een project van FeBi dat gericht is op de financiering van reële loonkosten van jobs en 

vormingen voor nieuwkomers met een wettelijk statuut in residuaire- en bicommunautaire gezondheidsinstellingen 

en –diensten  (PC 330.02 & 330.04). 

FeBi organiseert de rekrutering en de begeleiding van de kandidaten in samenwerking met haar projectpartners. 

De geselecteerde kandidaat krijgt, volgens het gezochte profiel, een contract volgens het wettelijke barema voor een 

maximale duur van 2 jaar (reële loonkosten gemaximeerd op 42.500€/jaar per VTE). 

Een tutor/mentor, met dezelfde functie als de kandidaat, wordt aangesteld om de werknemer in de instelling te 

begeleiden. 

Doelstellingen 

➢ Integratie van niet-EU15 personen in de non-profit sector. 

➢ Vergroting van de deelname van  niet-EU15 onderdanen aan ons sociaal, economisch en cultureel systeem. 

➢  Voldoen aan de vraag van de sector CP 330.02 en 330.04  die een tekort hebben aan gekwalificeerd 

personeel. 

Doelgroep 

Meerderjarige personen van buiten de EU-153 die wettelijk verblijven en  minder dan 5 jaar ingeschreven zijn in het 

Rijksregister van een gemeente van de Vlaamse of Waalse gemeenschap, of van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. 

Potentiële werkgevers van de sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  3 EU15 = Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Spanje, Portugal, 

Oostenrijk, Finland, Zweden. 
 

http://www.fe-bi.org/


 
 

 
 

www.fe-bi.org 
 

 

3 
 

 

1.3 De partners 

De projectpartners van het Integra project zijn spelers die expert zijn op vlak van toetreding tot werk, rekrutering en 

begeleiding van werkgevers en werkzoekenden in het arbeidsproces. 

 

 Le FOREM 

Het Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi kortweg Forem is sinds 1989 de officiële 

instantie die instaat voor vorming en begeleiding van werklozen in het Waals Gewest. 

 

Le Forem heeft de ambitie om de publieke partner te zijn van burgers gedurende hun hele professionele 

loopbaan en van bedrijven gedurende hun hele levenscyclus. Het biedt innoverende oplossingen die 

aangepast zijn aan een wereld in voortdurende verandering. Op die manier wil le Forem bijdragen tot de 

sociaaleconomische ontwikkeling van Wallonië en de precariteit bestrijden. 

 

 

 Actiris 

Actiris is sinds 1989 de officiële instantie die instaat voor vorming en begeleiding van werklozen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris is de schakel tussen werknemers en werkgevers voor het vinden 

van de gepast job of personeel. 

 

Zorgen voor toegang tot duurzame en kwaliteitsvolle werkgelegenheid voor alle Brusselaars, en zorgen 

voor afstemming tussen vraag en aanbod: dat zijn de twee elementaire missies van Actiris. 

 

 

 AIF+ 

Vzw AIF+ staat voor Actieve Interculturele Federatie+ en is een multiculturele koepelvereniging erkend 

door de Vlaamse Gemeenschap. 

AIF+ brengt Nederlandstalige sociaal-culturele verenigingen in Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en 

Brussel samen waarbij leden van verschillende nationaliteiten zijn aangesloten.  

Door het ondersteunen van de socio-culturele activiteiten en de werking van haar lidverenigingen, 

wilt AIF+ 

✓ een open en diverse samenleving aanmoedigen; 

✓ gelijke kansen creëren voor iedereen op het vlak van onderwijs, werk, … ; 

✓ de culturele eigenheid van etnische minderheden behouden, maar ook hun integratie in de 

samenleving bevorderen. 

Via haar lidmaatschap aan het Minderhedenforum zorgt AIF+  ervoor dat de stem van haar leden  

gehoord worden op de verschillende bestuursniveau’s ( gemeente, stad, provincie en Vlaamse Overheid). 

Vanuit 4 ESF-projecten,  één in  Brussel, Bxl@Work, (4 aangesloten federaties ), één ESF-project in Halle – 

Halle@Work , Leuven – Motivation United,  en Vilvoorde – Diana@Work,  neemt AIF+ het voortouw. Ze nemen  de 

uitdaging aan om samen meer dan 300 mensen te bereiken en vooruit te helpen via een opleiding, een stage of 

werk. Dit alles vanuit de dynamiek van de werkzoekende zelf, en geholpen door 7 professionele Jobcoaches, ism met 

2 gedreven Jobhunters. 

 

 

http://www.fe-bi.org/
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2. Integra project: chronologie 

 

2019 

➢ Definiëren project & opmaak projectvoorstel 

➢ Onderzoek mogelijke samenwerkingen 

➢ Validering van projectidee door Beheerscomités van SF Maribel kamer7 en Vormingsfonds GID 

➢ Meetings met externe partijen 

 

2020 

➢ Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden VDAB, Actiris, Le Forem, Agentschap Integratie& 

Inburgering 

➢ Bevraging sector over projectidee 

➢ Opstellen voorstel samenwerkingskader met externe stakeholders 

➢ Onderhandelen samenwerkingskader met  VDAB, Actiris & Le Forem 

➢ Validering project  door Beheerscomités van SF Maribel kamer7 en Vormingsfonds GID 

➢ Opmaak en indienen tekst toetredingsakte in kader van de positieve actie 

 

2021 

➢ Finaliseren samenwerkingskader 

➢ Formalisering van de samenwerking met Actiris & Le Forem 

➢ Opmaak communicatieplan 

➢ Officiële lancering van het project 

➢ Opvolging project 
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3. Vergaderingen en opvolging van de doelstellingen van het project 

 

De vergaderingen hebben als doel de doelstellingen van het project te operationaliseren en de opvolging 

ervan te garanderen. Volgende vergaderingen zijn hiertoe georganiseerd: 

 

3.1 Vergaderingen /Onderhandelingen met (eventuele) projectpartners 

FeBi heeft als missie de werkdruk te verminderen door te investeren in nieuwe jobs en de verbetering van de 

kwaliteit van de zorg en de dienstverlening te ondersteunen door middel van diverse vormingsinitiatieven. 

Hoewel het Integra Jobs project volledig past binnen de expertise van FeBi, was het noodzakelijk om 

samenwerkingen te zoeken met entiteiten die het hele toetredingsproces tot werk kon begeleiden aangezien deze 

taken zich buiten de werkingssfeer van FeBi bevinden. Ook belangrijke spelers op vlak van diversiteit en inclusie 

werden geraadpleegd bij de opmaak van het project. 

 

Data Gesprekspartner Agenda van de vergadering 

18/06/2019 FOREM Voorstel project en onderzoek samenwerkingsmogelijkheden 

11/09/2019 VIVO toelichting voornemen project 

4/11/2019 Minderhedenforum kennismaking en algemene informatieoverdracht 

7/11/2019 VDAB, VOSPA Voorstel project en onderzoek samenwerkingsmogelijkheden 

 19/11/2019 Tracé + Huis vd Gezondheid  kennismaking en algemene informatieoverdracht 

2/12/2019 Actiris Voorstel project en onderzoek samenwerkingsmogelijkheden 

20/12/2019 Centre Régional d’intégration  kennismaking en algemene informatieoverdracht 

3/11/2020 Agentschap Integratie en Inburgering  Voorstel project en onderzoek samenwerkingsmogelijkheden 

4/11/2020 VDAB Bespreken kader samenwerking 

9/11/2020 Agentschap Integratie en Inburgering  toelichting project aan consulenten Agentschap 

10/12/2020 FOREM Samenwerkingskader: bespreking & afspraken 

10/12/2020 VDAB Samenwerkingskader: bespreking & afspraken 

15/01/2021 Actiris Samenwerkingskader: bespreking & afspraken DEEL 2 

22/01/2021 Forem Samenwerkingskader: bespreking & afspraken DEEL 2 

8/02/2021 Forem Réunion FEBI - suite projet Integra jobs 

2/04/2021 Actiris febi x bapa convivial / integra formations 

8/04/2021 VDAB Integra project: toelichting ( nieuw VDAB contact) 

23/06/2021 Actiris Vervolgmeeting Integra project 

15/09/2021 Actiris Integra: bespreking en evaluatie werking van het project 

7/10/2021 AIF+ Integra Jobs Vlaanderen : proces  

8/10/2021 Forem Integra Jobs&Form: réunion de suivi du projet 
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3.2 Vergaderingen met de stuurgroep en Beheerscomités 

De stuurgroep bestaat uit de voorzitters en ondervoorzitters van het Maribel- en vormingsfonds van de residuaire en 

bicommunautaire sector, de directeur en de coördinatoren van FeBi en zorgt voor de validering van de 

(voorbereidende) activiteiten van het projectteam.  

Het oprichten van de stuurgroep heeft  als doel: 

 - Iedereen te informeren over de vorderingen, noden en doelstellingen van het project, en deze in verband brengen 

met de realiteit zoals blijkt uit vergaderingen en uitwisselingen met externe partners. 

 

Data Gesprekspartner Agenda van de vergadering 

5/11/2019 Stuurgroep Voorstel project, definitie nieuwkomer, validering brief en bevraging sector 

6/12/2019 BeheersComité SFM Kamer 7 Voorstel project, definitie nieuwkomer, brief en bevraging sector 

5/02/2020 Stuurgroep (via mail) toelichting voortgang van het project 

20/08/2020 Stuurgroep (via mail) update 20/08/2020: kader samenwerking partners + voortgang van het project 

8/12/2020 Stuurgroep (via mail) update 08/12/2020: KB positieve actie + toelichting voortgang van het project 

4/02/2021 BeheersComité SFM Kamer 7 situatie in Vlaanderen 

1/04/2021 Stuurgroep (via mail) Integra Jobs&Vorm: lancering van het project en 1ste ondertekening contract 

 

 

Nvdr: door de (over)volle agenda’s van de leden van de stuurgroep en de aanwezigheid van een aantal leden in de 

Beheerscomités van de Fondsen, werd ervoor gekozen om de stuurgroep per mail in te lichten over de voortgang.   

3.3Divers 

De coördinatie van de vergaderingen en het project wordt gegarandeerd door de projectverantwoordelijken Nora 

Neame en Jules Nkeshimana (= projectteam). Zij zitten de vergaderingen voor, zorgen voor de opvolging van de 

doelstellingen en realiseren het activiteitenrapport. 

Het projectteam overlegde op geregelde tijdstippen, via mail, telefoon of via hun werkvergaderingen met de 

coördinatoren van FeBi ( Kaat Lisaerde, Amely Gerard), de directeur van FeBi ( Jonathan Chevalier) en heel wat 

collega’s van ondersteunende diensten. 
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4. Uitgevoerde acties 

4.1 Bevraging van de sector 

Na contacten met een aantal stakeholders in het laatste trimester van 2019 waarin de verwachtingen gedefinieerd 

zijn, werd samen met de stuurgroep een lijst opgesteld van 1059 werkgevers PC 330.02 en 330.04 die toegang 

kregen tot het Integra project. 

Eind februari 2020 werd een brief met enquête uitgestuurd naar deze instellingen. Na een korte toelichting van de 

hoofdlijnen van het project, werd aan de instellingen gevraagd om hun interesse aan te geven, vooral door gewenste 

profielen door te geven. 

Onderstaande tabellen geven de resultaten weer van deze enquête: 

Regio Responderende  instellingen Gevraagde profielen (in VTE) 

Brussel 5 18 

Vlaanderen 3 5 

Wallonië 4 7,5 

Totaal 12 30,5 

 

 

 

Nvdr: de timing van deze enquête  is achteraf ongelukkig gebleken door de evolutie van de pandemie en de maatregelen die door 

de overheid werden uitgevaardigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brussel Vlaanderen Wallonië

Aide ménagère/ à la vie journalière Projectmedewerker Psychologue

Administratief medewerker Onthaal en administratie Assistant social/éducateur/ergothérapeute

Psycholoog Administratie/IT/Programmateur Dispatcher

Sociaal assistent/Stafmedewerker vorming Administratie/Accounting Ambulancier

Secrétaire/aide comptable Zorgsecretariaat en onthaal Secrétaire 

Assistant gestionnaire de flotte véhicules Klusjesdienst Support logistique

Chauffeur-accompagneur de patients à mobilité réduite/ambulancier Support informatique

Infirmier.ère Psychologue

Soutien administratif et de coordination Assistant social/éducateur/ergothérapeute

Technicien(ne) de surface

Gevraagde profielen

http://www.fe-bi.org/
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4.2 Ontwikkelen van een kader van samenwerking  

In de zomer 2020 heeft het projectteam het gewenste samenwerkingskader ontwikkeld.  

Het doel van deze kader was om de verschillende deelaspecten van het Integra project in kaart te brengen en een tool te 

ontwikkelen die de rolverdeling, zowel intern als extern, op een duidelijke wijze kon weergeven. 

Dit was cruciaal in de opzet van het Integra project aangezien zo goed als alle taken die te maken hebben met het 

aanwervingsproces zich buiten de werkingssfeer van FeBi vzw bevinden.  Er was dus nood om in elke regio een partner te vinden 

die bereid was om deze taken op te nemen. 

Overzicht van de verschillende stappen van het samenwerkingskader: 

 

Uit de contacten met werkgevers en stakeholders is gebleken dat het niveau van taalvaardigheid van nieuwkomers bijzondere 

aandacht verdiende. 

Daarom heeft het projectteam mechanismen bedacht om eventuele tekorten op vlak van taalvaardigheid bij nieuwkomers op te 

vangen en deze werden opgenomen in het voorgestelde samenwerkingskader: 

 

 

Deze kader heeft de basis gevormd voor de onderhandelingen met de verschillende projectpartners en werd opgestuurd naar de 

VDAB, le Forem en Actiris eind augustus 2020. 

http://www.fe-bi.org/
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4.3 Onderhandelingen met projectpartners  in 3 regio’s  

 

Het Integra Jobs&Vorm project is een federaal project en dit federaal karakter zorgt ervoor dat er over een 

samenwerkingskader onderhandeld werd met zowel Actiris, Forem als de VDAB, elkeen territoriaal bevoegd voor 

toetreding naar werk. 

De onderhandelingen hebben gelopen van september 2020 tot februari 2021. 

Concreet werd aan elk agentschap de vraag gesteld om een SPOC-rol (single point of contact) op te nemen in het project en de 

volgende taken uitvoeren conform het opgestelde samenwerkingskader: 

• Analyse van de aanwervingsbehoeften      

• De co-creatie van werkaanbiedingen (inclusieve vacatureteksten)     

• Verspreiding van en toezicht op vacatures en het selectieproces      

• Het zoeken naar profielen in haar portefeuille van potentiële kandidaten      

• Het voorstellen van de geselecteerde kandidaten aan werkgever     

• Begeleiding naar het interview    

• Eventuele begeleiding van de werknemer na de aanwerving 

 

Actiris & Le Forem: 

Aan het einde van de onderhandelingsronde werd met zowel Actiris als le Forem een akkoord gevonden, zij nemen vanaf de 

start van het Integra project de gevraagde SPOC-rol op in hun respectievelijke regio’s. 

VDAB: 

Op de vergadering van 10 december 2020 werd het projectteam geïnformeerd dat de VDAB niet in staat was om de gevraagde 

SPOC-rol op te nemen.  

Hiervoor werden verschillende elementen aangehaald: 

-Geen co-creatie van vacatures mogelijk 

-Geen identificatie mogelijk van onze doelgroep nieuwkomers in hun klantenbestand 

-Geen individuele begeleiding van nieuwkomers 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fe-bi.org/
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4.4 toetredingsakte “positieve actie”  

context 

Op 11 maart 2019 trad het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties in werking.  

Het Koninklijk Besluit laat toe om tot positieve actie over te gaan, wanneer dit de aangewezen manier is om de sociale 

achterstelling van bepaalde kansengroepen op de arbeidsmarkt weg te werken. De nieuwe regelgeving is enkel van toepassing 

in de privésector. 

Zowel sectoren als ondernemingen kunnen initiatief hierin nemen. Een actieplan in de vorm van een CAO of een toetredingsakte 

heeft wel de goedkeuring van de Minister van Werk nodig. 

Een positieve actie is een maatregel die gelijkheid tot stand wil brengen voor categorieën van personen voor wie werd 

aangetoond dat er ten aanzien van hen een ongelijkheid bestaat.  

Het gaat om specifieke maatregelen die de nadelen willen voorkomen of compenseren die bijvoorbeeld door personen van 

vreemde origine of personen met een handicap worden ondervonden.  

Het is hierbij de bedoeling om hen in de praktijk volledige gelijkheid te waarborgen.  

Opmaak toetredingsakte 

De toegang tot het Integra project beperken tot nieuwkomers houdt impliciet een discriminatie in. Zowel Actiris als le Forem 

hebben van bij de start van de onderhandelingen duidelijk gemaakt dat hun deelname aan het Integra verhaal afhankelijk was 

van een goedkeuring in het licht van deze recente wetgevend initiatief. 

Het projectteam heeft daarom informatie ingewonnen bij het Minderhedenforum en Unia, uit die contacten werd het duidelijk 

dat FeBi het Integra project kon laten valideren bij de Minister van Werk via de indiening van een toetredingsakte waarvan het 

model opgenomen is in het K.B. 

Na de opmaak van de tekst van toetredingsakte en validering door de stuurgroep, werd eind december 2020 de toetredingsakte 

neergelegd op het kabinet van de Minister. 

Nadat het dossier op 01/02/2021 ontvankelijk werd verklaard, werd op 30/03/2021 de goedkeuring ontvangen. De ontvangen 

goedkeuring is geldig voor een periode van 3 jaar Er zal vóór 30/03/2024 een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend indien 

het project wordt verdergezet. 

Het integra project is m.a.w. conform de wetgeving inzake positieve acties. 

 

4.5 Formalisering samenwerking met Actiris en le Forem 

In maart 2021 werden de eerder gemaakte afspraken met Actiris en Le Forem ook formeel opgenomen in een actiefiche van de 

“convention Wallone” wat Le Forem betreft, met Actiris werd een “accord de coopération” opgesteld. 

 

4.6 Kick-off van het project in Brussel en Wallonië  

Na de goedkeuring van het Integra project in het licht van de wetgeving inzake positieve actie, kon het project officieel van start 

gaan op 01/04/2021. 

Instellingen in Brussel en Wallonië werden op de hoogte gebracht van de lancering per post en via mail. 

Het project werd ook opgenomen op de website van FeBi: https://www.fe-bi.org/nl/thema/36000/integrajobs-vorm 

 

 

http://www.fe-bi.org/
https://www.fe-bi.org/nl/thema/36000/integrajobs-vorm
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4.7 Opstellen FAQ document 

Samen met de projectpartners werd eind september een F.A.Q. document opgesteld waarin het Integra proces omschreven 

wordt en met heel wat antwoorden op de praktische vragen die sinds de lancering verzameld werden door zowel het 

projectteam als de teams van de projectpartners die tijdens het aanwervingsproces als contactpersoon fungeren. 

Het FAQ document maakt sinds de validering ervan deel uit van de communicatie van het project naar de werkgevers toe. 

4.8 Zoektocht naar projectpartner in Vlaanderen  

Na talrijke contacten met  JobRoad ivzw, dat mensen uit kansarme groepen ondersteunt bij hun zoektocht naar een geschikte 

baan bij een geschikte werkgever, kon geen overeenstemming over een partnerschap worden bereikt. 

In de zomer van 2021 werd een partnerschaps aangegaan met AIF+ vzw, en naar verwachting zal het project begin 2022 in 

Vlaanderen van start gaan. 

4.9 Aanwezigheid bij ondertekening contracten  

De arbeidsverhouding in het licht van het Integra project is een arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer, FeBi is 

hierbij enkel betrokken bij de financiering van het loon. 

Tijdens het aanwervingsproces komen zowel de werkgevers als de kandidaten enkel in contact met de projectpartner van de 

regio waarin de arbeidsplaats wordt aangeboden. Na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst eindigt het mandaat van 

de projectpartner en staat FeBi in voor het verdere verloop van het project. 

Naast het financieren van het loon, biedt het Vomingsfonds heel wat mogelijkheden aan op vlak van (individuele) vorming van 

de aangeworven werknemers. Het Vormingsfonds is o.a. tussengekomen in de kosten van een werknemer voor behalen van een 

rijbewijs. Verder fungeert het projectteam ook als vertrouwenspersoon voor zowel de werkgever als de werknemer tijdens de 

duur van het contract. 

Omdat Febi en haar werking niet altijd gekend is door de werkgever en zeker niet door de aangeworven nieuwkomer, wordt het 

contract bij voorkeur ondertekend in aanwezigheid van het projectteam. Deze aanwezigheid maakt een ontmoeting en een 

uitwisseling van praktische informatie mogelijk over de verschillende acties van het Vormingsfonds, de Maribel-procedure en de 

rol van Febi in het project. 

De aanwezigheid van een FeBi-verantwoordelijke is niet noodzakelijk voor de ondertekening van het contract, een 

ontmoetingsmoment kan op een later tijdstip worden vastgelegd. 
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5. Resultaten Integra Jobs&Vorm in cijfers 

Het Integra kan het eerste jaar goede resultaten voorleggen, eind 2021 waren 29 werknemers aan de slag via Integra 

financiering.  

Regio  werkgevers 
Actieve 
VTE's Integra werkgevers Gevraagde profielen (in VTE) Ondertekende Contracten 

Brussel 219 5200 18 62,5 17 

Vlaanderen 564 7600 3 6 0 

Wallonie 276 2800 13 34,25 12 

Totaal 1059 15600 34 102,75 29 

 

Er werden heel uiteenlopende functieprofielen gevraagd door de werkgevers die in het project ondersteunen.  De functies van 

chauffeur ( ambulance- en gewone patiëntenvervoer) en administratieve functie zijn goed voor ruim de helft van de aanvragen. 

Gevraagde functieprofielen Aantal 

Chauffeurs / ambulanciers 26 

Administratieve profielen / onthaal 27 

Sociaal assistenten 8 

Medisch secretariaat 4 

Verpleegkundigen 12 

Zorgkundigen 2 

Arbeiders ( polyvalent / huishoud) 11 

Psychologen 6 

Overige: technologen, laboranten, It support 8 

totaal 104 

 

Detail van de gevraagde functies: 

Functie 

 

Aangeworven functieprofielen Aantal 

Chauffeurs / ambulanciers 7 

Administratieve profielen / onthaal 11 

Arbeiders / Hulpmagazijnier 2 

Dispatcher ambulancedienst 1 

Opvoeders 2 

Schoonmaker / Poetshulp 3 

Psycholoog 3 

totaal 29 

 

 

 

 

Aandeel vrouwen / mannen Aantal 

Vrouwelijke werknemers 8 

Mannelijke werknemers 21 

totaal 29 

http://www.fe-bi.org/
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6. Financieel verslag 

 

2021 FeBi 

Personeelskosten € 45.000 

Kosten salarissen € 145.000 

Total € 190.000 

 

 

7. Op weg naar 2022… 

De zorgsector heeft sinds de start van de Covid19 pandemie een tsunami over zich heen gekregen, hierbij is de vraag 

naar personeel vanuit zorg- en andere instellingen nog nijpender geworden wegens de almaar stijgende werkdruk. 

In deze volkomen nieuwe context zal FeBi zich via haar Fondsen ook in 2022 blijven inzetten om de zorgsector 

maximaal te ondersteunen via tewerkstelling en gepaste vorming. 

De residuaire sector is een bij het grote publiek minder bekende sector, maar  draagt meer dan haar steentje bij in 

de strijd tegen Covid19. Denken we hierbij o.a. aan de cruciale rol die huisartsen en laboratoria spelen sinds de start 

van de pandemie. 

Ondanks de bestaande enorme aanwervingsvraag, ontbreekt in België nog steeds specifieke beleidsmaatregelen 

gericht op nieuwkomers die de tekorten deels zouden kunnen opvangen. 

Een project zoals Integra Jobs&Vorm zal dus  ook in de komende jaren heel relevant en noodzakelijk blijven in het 

licht van het verkleinen van de werkgelegenheidskloof tussen Belgen en niet-EU-buitenlanders, een missie 

opgenomen in de  EU2020-strategie 4van België. 

 

 

 

 

 

 
4 De EU 2020-strategie was de langetermijnstrategie van de Europese Unie voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid. Deze strategie 

bouwde voort op de Lissabon-strategie (2000-2010) en moest ervoor zorgen dat de Europese economie zich ontwikkelde tot een zeer concurrerende, sociale en 

groene markteconomie.  

http://www.fe-bi.org/

