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De Koning Boudewijnstichting in het kort

• Opdracht: Samenwerken aan een betere samenleving

• Onafhankelijke en pluralistische stichting van 
openbaar nut

• Budget van 30 miljoen euro in 2010

• Europese Stichting in België op regionaal, federaal, 
Europees en internationaal niveau actief

• Combineert verschillende werkmethodes

• Strategisch Plan



KBS en integratie van kwetsbare groepen

1. Pioniersrol in het verleden

a) “WERK” jarenlang één van de belangrijke thema‟s van de Stichting

b) Steun aan nieuwe ideeën

- Nabijheidsdiensten / haalbaarheidsstudie dienstencheques / sociale 
economie

- Tewerkstelling 55+

- Jobcoaching



KBS en integratie van kwetsbare groepen

2. Sinds 2002: Nichebenadering via Luisternetwerk

a) Methode „Armoede & Sociale Rechtvaardigheid‟

b) Enkele projecten: 

- Jonge laaggeschoolde werkzoekenden

- Inactiviteitsvallen voor leefloners

- Verouderende werknemers in Beschutte Werkplaatsen

- Vorming en opleiding in de gevangenis



KBS en integratie van kwetsbare groepen

3. Crisisprojecten 2009

a) Bijdragen met beperkte middelen

b) Focus op jongeren in BHG, Vlaanderen en Wallonië



Hardnekkige jeugdwerkloosheid

Luisternetwerk 2007

Getuigenissen verzameld over de NEET-generatie

Onderzoek HIVA & FUSL 2009 
“Een andere kijk op hardnekkige jeugdwerkloosheid : Aanbevelingen en 
succesfactoren bij de inschakeling van laaggeschoolde jongeren”

Enkele succesfactoren 

•“Wat ik nodig heb, is een klein beetje hulp en een goeie trap onder mijn …”
•Intensieve begeleiding op maat noodzakelijk
•Belang van het opbouwen van vertrouwensband met de jongere
•Jongere staat centraal, de begeleider is coach of „richtingaanwijzer‟
•Belang dat jobcoaching wordt voortgezet na de aanwerving



Luisternetwerk 2009

Getuigenissen verzameld over mensen met een uitkering die 
„opgesloten‟ zitten in hun statuut van uitkeringsgerechtigde

Onderzoek Federaal Planbureau & Centrum Sociaal Beleid 2009
“Het leefloon en alternatieven voor de sociaal-professionele 
integratievrijstelling van bestaansmiddelen”

Enkele bevindingen 

•omwille van het forfaitaire karakter, kampt het systeem van de SPI-
vrijstelling met een aantal beperkingen

Inactiviteitsvallen voor leefloners



Verouderend personeel in Beschutte 
Werkplaatsen

Luisternetwerk 2008

Getuigenissen verzameld over de toekomst van ouder wordend 
personeel in BW

Projectoproep 2008: steun aan 13 BW in België

Publicatie 2010
“Welke toekomst hebben oudere werknemers in Beschutte Werkplaatsen?”

Enkele aanbevelingen

•Arbeidsposten aanpassen aan individuele behoeften
•Werk in duo van oudere en jongere werknemer (uitwisseling, 
complementair)
•Afzetmarkten zoeken 
•Werknemers en hun familie voorbereiden op het pensioen



Vorming en opleiding in de gevangenis

Luisternetwerk 2008

Getuigenissen verzameld over de precaire situatie van ex-
gedetineerden en hun moeilijke integratie op de arbeidsmarkt

Onderzoek VUB & ULg 2008-2009
“Aanbevelingen voor het optimaliseren van vorming, opleiding en 
arbeidstoeleiding binnen de gevangenissen in Vlaanderen.”
“Recommandations pour une amélioration de l‟enseignement et de la 
formation en prison en Communauté française.”

Enkele aanbevelingen

•Selectievere toepassing van het Uittreksel uit het strafregister
•Het opleidingsaanbod moet inspelen op de differentiatie eigen ad 
penitentiaire context
•Certifiëren van de comptenties verworven binnen de gevangenis
•Job-coaching uitbreiden naar deze doelgroep



Crisisprojecten KBS 2009

• beperkte middelen
• inspanningen van het beleid om werk te behouden ondersteunen
• projecten met specifieke focus op kwetsbare jongeren

Brussel
Jonge laaggeschoolde werkzoekenden op weg helpen naar een job

Vlaanderen
Extra leerwerkplaatsen in de zorgsector in Vlaanderen

Wallonië
Meer jong talent in Wallonië aansporen om te kiezen voor technische
beroepen



CONCLUSIE

1) Aandacht voor de meest kwetsbaren

1) Deze kwetsbaarheid onder de aandacht brengen van de 
betrokken stakeholders 



Voor meer info en vragen

www.kbs-frb.be

Schrijf u in voor onze e-news 

biesmans.s@kbs-frb.be

Bekijk of bestel gratis

• Jaarverslag

• Regionale jaarverslagen per provincie

• Nieuwsbrief „Blikveld‟

• International newsletter

Bekijk of bestel onze (gratis) publicaties over recente problematieken

www.kbs-frb.be , 070-233 728, publi@kbs-frb.be

Info over onze projecten voor derden: 070-233 065 of proj@kbs-frb.be
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