




Inleiding

Bij de start van 2013 stelde Maks vzw zich het volgende doel: het verbeteren van interne 
en externe communicatie en het verankeren van een aantal in 2012 opgestarte projecten.

De methodologie rond digitale storytelling kreeg een belangrijke boost binnen de 
organisatie. Na het succes van Vrouwentongen en mannenpraat -een project waarbij 
vrouwen die slachtoffer waren van geweld hun digitale stories maakten en enkele mannen 
in de vorm van een digitale story reageerden-, realiseerden we heel wat digitale stories en 
professionaliseerde de hele organisatie op dit vlak.

We organiseerden workshops digitale storytelling rond het thema “Herinneringseducatie” 
in een secundaire school, zetten workshops op rond hate crimes. In de gevangenis van Sint 
Gillis maakten 3 gevangenen onder begeleiding van Maks hun digitaal verhaal. En als kers op 
de taart, realiseerden alle personeelsleden van Maks hun digitale story rond diversiteit in de 
zomer van 2013. Al deze filmpjes vind je op het vimeokanaal van Maks vzw.

Een tweede belangrijk project dat zich zeer sterk ontwikkelde is het project waarbij jonge 
werkzoekenden een digitale portfoliofilm maken. Na het uittesten van verschillende formats 
en programma’s kwamen we tot een bevredigend en kwaliteitsvol product. Een project 
dat ook haalbaar moest zijn voor jongeren die geen digitale vingers hebben. We besloten  
om een soort video-CV te maken met een online presentatieprogramma Powtoon en een 
promofilmpje dat in Adobe gemaakt wordt. Beide onderdelen worden verwerkt tot één geheel.
Hier kunnen we nu mee verder, het product is het resultaat van een goede samenwerking 
tussen KureghemNet en Kurasaw Tewerkstelling. Last but not least de jongeren die aan deze 
workshop deelnemen halen beduidend betere resultaten bij de zoektocht naar werk.

Ook Kurasaw Productions verbreedt zijn portfolio met het maken van filmpjes en websites.

Bovendien werkt Kurasaw Productions ook voortdurend nieuwe voorstellen uit voor het 
verbeteren van communicatie van Maks. We verzonden dit jaar 3 digitale nieuwsbrieven. 
Kurasaw Productions legt op dit ogenblik de laatste hand aan de onthaalfilm en de nieuwe 
website van Maks vzw. 

Maar de grootste verrassing kwam op het einde van het jaar. In november kregen we van de 
administratie Werk te horen dat het dossier van de VIA-akkoorden eindelijk in gedeblokkeerd 
is. Vanaf 2013 krijgt Maks de middelen terugbetaald die nodig zijn om de eindejaarspremies te 
betalen. Het ging dit jaar om een bedrag van 63 000 euro.  Sinds 2008 kreeg Maks vzw deze 
middelen enkel voor personeelsleden van KureghemNet via Eva Vzw, maar werden de eigen 
werkingsmiddelen en reserves opgebruikt om de premies te betalen van de personeelsleden 
die voor de fusie van Maks vzw werkten bij stads2 . Dit geeft ons ademruimte voor de 
toekomst.
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Maks in één oogopslag
Maks 

 » 40 personeelsleden

 » 40 diversiteitsfilmpes

 » 1 nominatie E-award

 » 1 Nationale Award Fortis Foundation 

 » ESF-kwaliteitslabel

KureghemNet 
 » 355 mensen waren actief lid

 » 234 mensen schreven zich in voor een cursus

 » 82 mensen zetten hun eerste stapjes met 
de computer bij ons, goed voor bijna 2000 
contacturen, 70% meer dan in 2012

 » 20% meer mensen besloten na een basiscursus 
om zich verder in te schrijven

 » 40% van de deelnemers aan basiscursussen 
is met pensioen

 » 30% van de deelnemers aan basiscursussen 
is werkzoekende

 » gemiddeld 250 mensen per maand bezoeken 
het open atelier

 » 80% van onze actieve leden woont in 
Anderlecht, 10% meer dan in 2012

 » 20% schreef zich in voor Nederlandstalige 
activiteiten, 7% minder dan in 2012

 » 58 kinderen namen deel aan 5 speelweken

 » 22 Creakids maakten 10 maanden lang media

 » 4 bibliotheken organiseerden in totaal 35 uur 
creatieve mediaprojecten voor kinderen

 » 1080 uren naschoolse opvang basisscholen

 » 10 schoolprojecten met 184 leerlingen 
uit 9 Brusselse scholen

Kurasaw Tewerkstelling
 » 361 werkzoekenden in begeleiding

Actief zoeken naar Werk, 
sollicitatietraining in groep of individueel 

 » 13 van de 26 die deelnemen aan een groep 
vindt een job of opleiding:  50% positief 
resultaat

 » 138 individuele begeleidingen: 
24% heeft een job, 9% zit in een opleiding

VDAB opleiding en begeleiding

 » 40 personen nemen deel, 
32 personen slagen de opleiding, 
70% vindt een job of opleiding

Beroepsproject  

 » 35 van de 57 bepaalt 
hun beroepsproject (61,4%)

Discover your talent, 
voor jongeren tussn 18 en 25 jaar 

 » 74 begeleidingen, 61% van de deelnemers aan 
het evenement Discover Your Talent vond 
werk of een opleiding, 
66% voor digitale portfoliogroepen en 48% van 
de individuele begeleidingen

Activering werkzoekenden 
met computercursussen

 » 26 personen nemen deel

 » 3 hebben vast werk, 4 tijdelijk werk, 
9 stappen in een opleiding

6



1080 PC
 » 32 mensen waren actief lid

 » 24 schreven in voor een cursus, 
goed voor 576 contacturen

 » Gemiddeld 40 mensen per maand komen 
naar 1 van de 2 open ateliermomenten

 » 33 kinderen kwamen naar 4 speelweken

 » 12 creakids kwamen op vrijdag na school 
met multimedia spelen 

Kurasaw Productions
 » 16 posters

 » 7 dvd hoezen

 » 22 brochures

 » 16 folders

 » 44 flyers

 » 2 websites

 » 2 huisstijl

 » 5 visitekaartjes

 » 3 webflyers

 » 4 films 

 » 15 magazines

 » 2 illustraties

 » 1 T-shirt

 » 2 interactieve PDF 

 » 2 spandoeken

 » 4 fotoshoots

 » 1 sticker

 » 1 krantinlas 

 » 1 USB-Stick
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Maks
Diversiteitsplan

Sinds oktober 2012 loopt binnen Maks vzw een 
diversiteitsplan. Dit focust op het verbeteren 
van het rekruteringsbeleid en onthaalbeleid in 
de organisatie. Op een werkvergadering met 
doelgroepwerknemers vertelden deze dat het heel 
moeilijk was om als nieuwkomer een beeld te krijgen 
van onze organisatie. Op vraag van deze werknemers 
werd beneden in de gang een bewegwijzering 
opgehangen, een adresboekje en organigram 
gemaakt. De werkgroep die rond het onthaalbeleid 
werkte, vond het ook een goed idee om een 
onthaalfilm te tonen aan nieuwkomers. 
De groep boog zich over het concept, realiseerde de 
beelden en schreven bijbehorende tekst. 
Toen ze de film opleverden zagen we echter dat 
ze veel te veel wilden vertellen. We komen tot een 
filmpje dat veel te lang is en veel te weinig dynamisch 
heeft. Beide films in Nederlands en Frans bestaan, 
maar er is nog wel wat opname en montagewerk 
nodig om hiervan een goede film te maken. 
Binnen Maks vzw en het open computerleercentrum 
KureghemNet is digital storytelling een belangrijk 
vormingsinstrument geworden. 
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Vandaar dat de werkgroep voorstelde om alle 
personeelsleden van Maks vzw een digitale 
story te laten maken rond diversiteit. Tijdens 
de zomer van 2013 vonden 4 workshops plaats 
van een week.  Gedurende een week werkten 
personeelsleden van verschillende sectoren samen 
om elk zijn digitaal verhaal te maken. Deze filmpjes 
zijn te bekijken op het vimeokanaal van Maks vzw: 
http://bit.ly/1nGcRpf .

Het was voor vele personeelsleden het event van 
het jaar: iedereen keek uit naar de film van de 
collega, wilde zijn collega overtreffen, maar toch 
niet hetzelfde verhaal vertellen. Op een eindevent 
werden alle films door iedereen bekeken. Dankzij 
dit project zette de organisatie een stap vooruit 
op het vlak van interne cohesie en samenwerking 
tussen de verschillende afdelingen. De vraag van de 
personeelsleden was om jaarlijks workshops digitale 
storytelling te organiseren, maar dan over andere 
thema’s.
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Feest in de straat 2013
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Maks vzw een 
straatfeest. De voorbije jaren ging dit straatfeest 
door in mei. Dit jaar kozen we ervoor om het 
straatfeest op 14 september te organiseren. We 
maakten er een digitale kermis van ennieuwe 
cursisten kregen op die dag korting bij inschrijving. 
Het septemberweer dwong er ons toe om alle 
activiteiten te laten doorgaan in  tenten. In de tenten 
waren allerlei digitale kermisattracties te zien die de 
wijkbewoners konden uitproberen. Absolute topper 
was de stand van Kurasaw Productions waar je een 
foto kon laten maken die gemonteerd en afgedrukt 
werd op het bankbiljet van je keuze. 

Er was natuurlijk ook muzikale animatie met de 
groep WELI, sportanimatie met Buurtsport Brussel, 
animatie van Femma Intercultureel en pannenkoeken 
en pasta zoals het op een echte kermis hoort. 
Het filmpje van feest in de straat is te zien op 
http://bit.ly/1epkQRt .
We konden rekenen op een honderdvijftig 
aanwezigen.
Op vrijdag 13 september was er ook een 
partnermoment waarop onze potentiële partners 
een kijkje konden nemen en  kijken voor welke 
projecten ze met ons in zee willen gaan. Er waren 
op dit partnermoment 15 partnerorganisaties.

1080 PC
Een nieuwe openbare computerruimte in Molenbeek

Op 27/02/2013 opende Maks vzw in partnership met 
het CIBG (Centrum Informatica Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest) en de gemeente Molenbeek een openbare 
computerruimte in Molenbeek. Het CIBG financierde 
de computers, Dienstencentrum Randstad biedt 
de ruimte aan en  Maks zorgt voor omkadering en 
programmatie.

De officiële opening van de computerruimte 
gebeurde door Minister Grouwels en Burgemeester 
Schepmans. Ze sneden met een computertang de 
ijzerdraad door die toegang geeft tot de ruimte.

Die dag konden de Molenbekenaars genieten van 
allerlei computeranimatie: robots maken uit oude 
computeronderdelen, fotoshoots, WII en na de 
officiele opening presenteerde Maks vzw samen met 
Dienstencentrum Randstad en VMJ-D’broej de game 
“Mooiebeek en Molembeau” een game die door 
jongeren van VMJ en senioren van Dienstencentrum, 
gemaakt werd over de problematiek van mobiliteit, 
veiligheid, netheid en vrije tijd. De game kan je 
bekijken op de website van gamelab bxl 
http://bit.ly/1g4g78T .

Europees kwaliteitslabel voor Maks
Op 18 februari 2013 kreeg Maks een kwaliteitsaudit voor het ESF-kwaliteitslabel. Twee inspecteurs lichtten 
de hele organisatie door op het vlak van kwaliteit en besloten Maks vzw het Europees kwaliteitslabel toe 
te kennen voor een periode van drie jaar. Het spreekt vanzelf dat het behalen van een kwaliteitslabel het 
resultaat was van het hele werk dat de verschillende eenheidsverantwoordelijken van Maks realiseerden op 
het vlak van HRM en tools voor management.

Samenwerking met Toolbox
Eind 2011 deed Maks beroep op Toolbox vzw. ToolBox vzw stelt zich tot doel het management van 
verenigingen te verbeteren door de expertise van professionals in te zetten op vrijwillige basis. Twee 
professionals van de profitsector kwamen dus naar Maks om ons te helpen het financiële plaatje duidelijker 
te maken. Dit jaar werkten we voornamelijk rond de boilerplate, de mogelijkheid om bedrijven bepaalde 
CV’s of profielen die in onze databank zitten voor te stellen en Kurasaw Productions uit te bouwen tot een 
beter renderend project. Dit sluiten we binnenkort af en we gaan nu voornamelijk werken begeleiding tot 
leiderschap van de leidinggevenden van onze organisatie.
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Maks
een lerende organisatie

Naast het feit dat de personeelsleden van Maks 
allerlei vormingen volgen, organiseert Maks jaarlijks 
twee centrale personeelsmomenten. Tijdens 
deze centrale personeelsmomenten werken de 
verschillende personeelsleden samen rond een 
thema. Tijdens het eerste personeelsmoment, 
dat doorging op 28 juni, ontdekten we de wijk 
Het Rad met smartphones. Doel was aan te tonen 
dat een digitale ontdekkingstocht ook tot de 
vormingsmogelijkheden van de organisatie behoort. 
De verschillende personeelsleden leerden het 
gebruik van een smartphone, moesten wijkbewoners 
ondervragen of bepaalde dingen 

over de wijk opzoeken op internet. Verschillende 
ploegen personeelsleden speelden tegen elkaar. 
Ze kregen ook de opdracht elkaar ongezien te 
fotograferen. Na deze digitale zoektocht, sloten we 
af met een BBQ en een petanquetornooi. Op het 
tweede personeelsmoment hadden we het over 
Maks als lerende organisatie waarbij we eerst een 
stellingenspel speelden. Elk personeelslid nam in het 
stellingenspel standpunten in over vb leren uit zijn/
haar fouten, leren van de collega’s, ….

Daarna werkten de collega’s ook korte sketches uit 
rond de verschillende thema’s.

Kenniscentrum Mediawijs.be
In 2013 richtte de Vlaamse overheid het 
kenniscentrum Mediawijs.be op. Ingrid Lieten, 
bevoegd Minister, gaf deze opdracht aan I-minds 
in consortium met een aantal partners waaronder 
Maks vzw. Maks vzw, meer specifiek het project 
KureghemNet, maakte in opdracht van 
Mediawijs.be een toolbox met handleidingen rond 
good digital practices zoals  het maken van een 
reclameaffiche met tieners, de opname van een 
filmpje met beroemde schilderijen, de realisatie 
van een digitale story, het programmeren van 
een game en de realisatie van een presentatie 

van zichzelf in Prezi voor jonge werkzoekenden. 
De handleiding bestaat uit pdf-fiches, tutorials in 
de vorm van kleine filmpjes en tutorials voor het 
gebruik van de programma’s zoals Gimp (open 
source fotobewerking), Gamemaker, Prezi (open 
source presentatieprogramma), Windows Movie 
maker of Adobe Premiere. De fiches zijn vanaf april 
beschikbaar op de website van mediawijs.be.

Onze medewerkers gaven ook Train de trainer- 
vormingen rond deze fiches op de ICT dagen 
of op de opleiding Mediacoach van Linc vzw. 

Samenwerkingsverbanden
De verschillende afdelingen van Maks vzw 
hebben sectorgerichte en themagerichte 
samenwerkingsverbanden. Maks vzw is lid van 
Febio, Febelgra, het kenniscentrum Sociaal Europa 
en zit in het consortium Mediawijs.be. Op het vlak 
van tewerkstelling zijn er partnerships met Actiris 
en VDAB, zijn we aanwezig op zonale en interzonale 
commissies. 

Op het vlak van de gemeente Anderlecht nemen 
we deel aan de vergaderingen van Netwerk, 
staan we op Tournée Generale en Maks heeft ook 
vertegenwoordigers in de jeugdraad en cultuurraad. 
We zijn ook actief in de jeugdraad van de VGC. 

Maks heeft een samenwerkingsverband met 
Business and Society- en een aantal van de bedrijven 
die lid zijn- in het kader van de organisatie van de 
jaarlijkse Discover your talentdag. In het kader van 
werkplekleren (VDAB cursus) hebben we akkoorden 
met de ketens Mediamarkt en Phone house voor 
de opvang van cursisten.

Op het vlak van digitale inclusie en mediawijsheid 
werken we samen met Linc vzw en zijn leden, 
mediawijs.be en Caban. Medewerkers van Maks 
waren praktisch op alle studiedagen van mediawijs.
be aanwezig als spreker. Medewerkers van Maks 
gaven opleiding in het media-coachproject en waren 
aanwezig als spreker op verschillende ICT dagen.
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Opleiding en tewerkstelling

KureghemNet

In 2013 begonnen er 9 nieuwe mensen bij 
KureghemNet en namen we afscheid van 6. In 
maart, april en september kwamen er 3 nieuwe 
onthaalbediendes via het OCMW artikel 60 
sociale economie. Dit zijn meestal contracten van 
enkele maanden tot 2 jaar, vandaar ook dat we 
in april, november en december 3 mensen zagen 
vertrekken. We proberen een permanentie te 
hebben van 2 mensen aan het onthaal, zodat er 
altijd iemand is als de ander op vorming is of ziek 
moest vallen. In januari begon een nieuwe animator 
in Geco-contract, iemand die vroeger ook al in een 
doorstroomprogramma bij KureghemNet werkte. 
We hebben nu een sterk en gevarieerd team van 
multimedia animatoren die als vaste kern de lessen 
en workshops verzorgen.  Helaas zat ook de tijd van 
één van de techniekers in artikel 60 erop. 

In januari wierven we ook een nieuwe 
omkaderingsgesco aan voor de collega’s 
in het doorstromingsprogramma. In dit 
doorstroomprogramma werken 5 jonge mensen, 
langdurig werkzoekenden zonder diploma. 
Ze worden via werkplekleren opgeleid tot 
multimedia-animatoren. 
Ze werken vaak als assistent van onze vaste 
animatoren en stafleden. 
Ze krijgen twee jaar lang intensief de kans 
om bij te leren over multimedia en ICT. 
Ze werken mee in cursussen en projecten, 
gaan naar scholen en jeugdhuizen om 
ICT projecten te begeleiden. 

Doel is doorstromen naar de arbeidsmarkt. 

We merken dat onze DSP-ers vaak één of meerdere 
aspecten van dit traject onderschatten en zich 
moeilijk kunnen aanpassen aan het tempo van 
een werkomgeving. Zo hebben we dit jaar ook bij 
iemand vroegtijdig het contract moeten opzeggen 
alsook iemand tijdens de proefperiode een 
vooropzeg gegeven. Dit omdat de animatoren na 
een tijdje werken, inzien dat deze job niet voor 
hen is weggelegd. Twee jongeren die in een dsp-
programma instapten hadden zoveel persoonlijke 
en psychische klachten dat ze eigenlijk niet in 
staat zijn om te werken, maar eerder thuishoren 
in een programma voor arbeidszorg. Gelukkig zijn 
er in 2013 twee jonge dames wel sterker uit hun 
doorstroomprogramma gekomen en hebben we 
sinds kort ook een veel belovende nieuwe aanwinst 
in ons DSP-team kunnen aannemen.

Van al de mensen die KureghemNet verlieten, 
heeft een animatrice een baan gevonden in de 
sociale sector. Iemand is aan de Masteropleiding 
Management en communicatie begonnen en 
iemand een opleiding bureautica.  Eén persoon 
in dsp programma startte een opleiding graduaat 
boekhouden bij CVO. 
Ze doet nu haar stage bij Maks vzw.
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Opleiding en vorming
Vanuit het team beslisten we om dit jaar vooral 
eigen kennis door te geven. De stafmedewerkers 
hielden 5 denkdagen om de organisatie en haar 
werking kritisch te bekijken. De thema’s waren 
klantentevredenheid, communicatie, financieel 
beleid, cohesie en diversiteit en toekomstvisie. 

De ploeg animatoren is zeer verscheiden. Ze hebben 
elk wel een specialiteit die ze met anderen kunnen 
delen. Op die manier erkennen we de talenten 
van elk van hen en krijgen ze een boost in hun 
zelfvertrouwen. We zetten bepaalde animatoren 
samen op projecten, waarbij de ene thuis was in de 
gegeven techniek of methodologie, en de andere 
dat moest leren. Hierbij speelde de pedagogisch 
coördinator en de coach van de DSP’ers een 
belangrijke rol. We bereiden elke workshop voor 
en namen de tijd voor evaluatie en nabespreking. 
Daarnaast gaf elke animator een vorming over een 
techniek die hem of haar goed lag en die nuttig 
kon zijn voor het team. Op die manier konden we 
enerzijds een animator coachen op het vlak van 
didactiek en de interne knowhow doorgeven. We 
organiseerden op die manier 9 vormingen van één 
voor- of namiddag, waarbij heel het team aanwezig 
kon zijn: foto-en videomateriaal, werken met 
greenkey, fotografie, virtual machine, windows 8, 
filmpjes online plaatsen, audio, veilig downloaden en 
de houding van een animator. 

Er waren ook 2 reeksen van respectievelijk 5 en 3 
namiddagen: websites maken en fotobewerking 
met Gimp. Daarnaast nodigden we een aantal 
sprekers uit die over security, privacy en veiligheid 
kwamen praten. Dit waren 2 namiddagen, gegeven 
door gespecialiseerde vrijwilligers van Microsoft 
en DNS. In 1080PC beschikken we over een digitaal 
bord, waarover we ook een voormiddag les kregen 
om ermee te kunnen werken. Groep Intro kwam 
ook 2 vormingen geven over groepsdynamiek en 
veiligheid. Hierbij werden er op een ludieke manier 
bepaalde situaties aangekaart. Zo begonnen de 
gastsprekers heel erg overdreven streng aan hun 
vorming en was hun uitleg niet altijd even helder 
voor iedereen… Gelukkig bleek dat allemaal opgezet 
spel om een “onveilig” gevoel te creëren als een 
groep een animator nog niet kent, maar er was 
stof genoeg om over te reflecteren. Een aantal 
gebruikte methodieken waren ook toepasbaar in 
onze kinder- en jeugdwerking. Daarnaast gingen 
we buitenshuis nog naar studiedagen, intervisies en 
inspiratiemomenten: over mediawijsheid, ICT voor 
mensen met een handicap, creatieve projecten in 
gevangenissen, OCR’s in internationaal perspectief, 
armoede en inclusie, Media and Learning en volgden 
we vormingen creatief denken (4 personen), 
participatie en inspraak van kinderen en jongeren 
toegepast (2 personen), Science of storytelling 
(2 personen) en creatief schrijven (1 persoon).
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Opleidingen:

 » Basis video montage in Windows Movie Maker 2.6

 » Basis video montage in Premiere Elements 10

 » Digital Stories in Premiere Elements 10

 » Digital Stories in Windows Movie Maker 2.6

 » Digital Portfolio in Prezi

 » Digital Portfolio in Powtoon

 » Stop Motion met Windows Movie Maker 2.6 
met digitale fototoestellen

 » Stop Motion met Jellycam met webcam

 » Scenario en personagevorming 
in cut-out oefeningen

 » DVD’s maken met Adobe Encore CS4 
inclusief menu’s en formaten

 » Computerspelletjes programmeren 
met GameMaker 8.1

 » Computerspelletjes programmeren 
met Microsoft Kudo

 » Veilige omgevingen voor online gaming

 » Green-Screen workshops 
met Premiere Elements 10

 » Video’s maken met verschillende soorten camera’s 
(Van professionele shoulder cams tot flipcamera’s)

 » Online blogging in Wordpress

 » Digitale Fotografie

 » Beeldverwerking met GIMP 2

 » Basis kunsteducatie en cultureel erfgoed 
in link naar Green Screen projecten

 » Basis kennis over gezonde voeding en reclame 
in link naar Stop Motion projecten

 » Basis computerhardware in link naar Robot Atelier

 » Uitgebreide vorming met smartphones 
over basisfuncties en tientallen apps 
(Glympse, Vine, Twitter, Voice changer, 
Instagram, Geocaching, QR-codes ...)

Begeleiding in:

 » Pedagogische begeleiding 
in kinder- en jongerenwerking

 » Taallessen zoeken

 » Agenda’s structureren en leren gebruiken

 » Prestatiestaten invullen

 » Persoonlijke trajectfiche invullen

Initiatieven ter bevordering 
van de werkmotivatie:

 » Inrichten van het bureau

 » Ophangen van whiteboard 
met overzichtelijk korte termijn agenda

 » Evaluatieformulieren bijhouden

 » Blog opstarten en updaten 
met gevonden weetjes 
die kunnen vertaald worden 
in reeds bestaande of nieuwe workshops

Nieuwe medewerkers met een taalcheque krijgen 
de kans om 6u intensief Nederlands te volgen. 
3 mensen maakten hiervan gebruik in 2013. 
Een onthaalbediende volgde een cursus Frans 
buitenshuis. Twee onthaalbediendes volgden ook 
een basiscursus informatica.

De mensen in DSP-contract hebben aparte begeleiding. 
Hun coach organiseerde training en begeleiding in volgende onderwerpen:
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In februari 2013 begon een van onze animatrices aan 
een lerarenopleiding bij het CVO. Ze doet dit cursus 
per cursus binnen de werkuren om op die manier 
langzaam maar gestaag haar diploma te halen. Ze 
slaagde al voor 3 vakken. In september begon er 
een animator in DSP-contract aan zijn 2e jaar als 
opvoeder. Ondanks interne coaching en nodige 
flexibiliteit kon hij dit helaas niet volhouden. Een 
andere animatrice startte aan de bachelor sociaal 
werk in een creditcontract, waarbij ze elk semester 
één vak aflegt. Zonder middelbaar diploma kan ze dit 
doen in bijzondere leerroute. We voorzien ook tijd en 
plaats om deze mensen te steunen in hun opleiding.

Begin januari begon onze poetshulp aan een cursus 
alfabetisering. Hij was niet aan zijn proefstuk toe, 
het was de derde keer dat hij aan een gelijkaardige 
opleiding begon, maar geen enkele keer had hij die 
succesvol afgerond. Om na zijn werkervaring bij 
Maks nog werk te vinden, was het noodzakelijk dat 
hij tenminste kon lezen en schrijven. In januari begon 
zijn cursus en het was voor hem even wennen, ineens 
zat hij in een klas en kreeg hij regelmatig huiswerk, 
maar hij leerde ook heel veel dingen kennen. In juni 
haalde hij zijn certificaat en zelfs de beste resultaten 
van zijn klas. In september mocht hij direct een 
niveau overslaan. Deze module loopt in januari 
af en op het moment van schrijven is hij zelfs zijn 
examen aan het afleggen. De bedoeling is dat hij nog 
minstens één module volgt, zodat hij over een basis 
lezen en schrijven beschikt wanneer hij Maks midden 
2014 zal verlaten. Onze onthaalbediendes volgden elk 
Nederlandse les via taalcheques. Doorheen het jaar 
volgden consulenten regelmatig korte vormingen 
van enkele uren of een dag. 

Zo bezochten bijvoorbeeld enkele collega’s de 
luchthaven en de mogelijkheden naar werk, was 
er een uiteenzetting bij de RVA, namen collega’s 
deel aan brainstorms over jongerenwerkloosheid 
in Brussel of laaggeletterde werkzoekenden en 
namen enkele nieuwe medewerkers deel aan een 
introductiecursus en rondleiding georganiseerd door 
Tracé Brussel.

In september volgde het hele team van Kurasaw 
Tewerkstelling en twee mensen van KureghemNet 
een vorming Kasala. Kasala is een Afrikaanse 
techniek in de vorm van een soort gedicht, dans of 
zang, waarmee men traditioneel bijvoorbeeld kleine 
kinderen aanspreekt over hun (toekomstige) plaats 
in de samenleving. Dus waarom zou dat niet lukken 
voor werkzoekenden met weinig zelfvertrouwen of 
een laag zelfbeeld? Een hele dag leerden we bij over 
deze methodiek en schreven we ook onze eigen 
kasala’s. Enkele collega’s hebben al aspecten van 
deze vorming toegepast in hun groepsbegeleidingen.

Jaarlijks organiseren we met het team van Kurasaw 
Tewerkstelling twee denkdagen, niet omdat we op 
de andere dagen in een jaar niet nadenken, maar om 
in groep eens stil te staan bij onze werking. In juni 
gebeurde dat in GC Nekkersdal in Laken, waar we het 
onder andere hadden over het stellen van grenzen 
(tot waar kan je iemand helpen en wanneer wordt 
iemand te afhankelijk van je hulp). In december zakten 
we af naar GC Elzenhof in Elsene en daar speelden 
we enkele rollenspellen rond moeilijke situaties op 
de werkvloer. Deze hielpen de collega’s om heel 
duidelijk te zien waarom men op een bepaalde wijze 
te werk gaat en waarom sommigen dat op een iets 
andere manier doen. Dat werkte zo verhelderend, 
dat op algemene vraag we het in 2014 op regelmatige 
tijdstippen opnieuw gaan organiseren.
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Kurasaw Productions
Bij Kurasaw Productions waren 7 personen 
tewerkgesteld als doelgroepmedewerker: vijf in 
een dsp-programma en 2 in het kader van artikel 60 
sociale economie. Eén van de personen in artikel 
60 werkte in haar thuisland als graphic designer. 
Ze sprak enkel Nederlands en had al enkele jaren 
weinig praktijk. Ze volgde tijdens haar tewerkstelling 
bij Kurasaw Productions een cursus Frans, oefende 
deze taal met haar collega’s op de werkvloer. 
Haar grafisch werk was snel up to date. Ze kreeg 
echter een zwaar gezondheidsprobleem waardoor 
ze meerdere maanden afwezig bleef. Daarna 
werkte ze deeltijds. De laatste maanden werkte 
ze terug deeltijds, maar moest heel regelmatig op 
controle voor haar gezondheid, waardoor ze soms 
gedurende 1 week terug uitviel. Op het einde van 
haar tewerkstelling was haar gezondheid nog niet 
in orde, werk zoeken zal er hoe graag ze het ook 
zou hebben, nog altijd niet bij. Ze had ook nog altijd 
problemen met papieren. 8 jaar geleden vroeg 
ze de Belgische nationaliteit, maar kreeg deze 
niet omdat ze het statuut van staatloze had. Dit 
maakte de zoektocht naar werk ook niet eenvoudig. 
Wanneer een persoon in dsp-programma bij Kurasaw 
Productions start, volgt hij meestal twee on-line 
opleidingen bij Cepegra, typografie en layout. 
Deze opleidingen zijn on line cursussen van 40 u en 
brengen de essentie van layout en typografie bij. 
Verder zijn er tutorials beschikbaar van Indesign, 
programma dat de meesten nog niet onder de 
knie hebben. Verder krijgen de personeelsleden in 
opleiding telkens 1 job toegewezen. Ze voeren deze 
job uit aan de hand van geschreven jobomschrijving 
van de verantwoordelijke. Die neemt samen met 
hen een document door. Op dit document staan ook 
deadlines die telkens gecontroleerd worden door 
de stafmedewerker. Op het einde van het werk, bij 
oplevering hiervan, hebben de stafmedewerker en 
het personeelslid in opleiding een debriefing, waarbij 
goede en minder goede attitudes aan bod komen. 

Vaak draaien de discussies rond deadlines, 
zelfcorrectie, slordigheden in typografie. Soms is 
het ook zo dat de grafisten in opleiding niet akkoord 
zijn met de opmerkingen van de klant en geen zin 
hebben om het werk af te maken, omdat ze de kritiek 
te persoonlijk opvatten. Dit is een groot werkpunt 
binnen het team van personeelsleden in opleiding.

Alle personeelsleden kregen dit jaar ook 
een opleiding in Adobe Première Pro, een 
filmmontageprogramma. Ze maakten elk een 
kortfilm over zichzelf om het programma onder de 
knie te krijgen en werkten daarna elk ook op filmpjes 
voor klanten.

3 van de 5 leerden ook werken met CMS, 
in Joomla of in Wordpress. 

2 personeelsleden in opleiding zien hun toekomst in 
de fotografie. Hier ging dan ook veel aandacht naar 
uit en ze kregen de kans om verschillende fotoshoots 
te doen voor klanten. 

Deze personeelsleden werkten tijdens hun 
tewerkstelling bij Kurasaw vaak ook al als freelance 
via Smart en zijn van plan van op die manier hun 
toekomst uit te bouwen.

Eén personeelslid wilde zich na zijn tewerkstelling 
nog meer specialiseren en volgt een opleiding als 
webdesigner. Toen hij bij Kurasaw Productions 
aankwam, sprak hij alleen Nederlands. Hij volgde 
tijdens zijn tewerkstelling cursussen Frans.

Twee personeelsleden deden een stage 
in een bedrijf.

Eén van de personeelsleden stroomde in mei door 
naar een vaste job als graphic designer.
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Communicatie 
Meer en meer leeft binnen Maks ook de vraag naar 
gestroomlijnde communicatie naar het doelpubliek 
en naar de stakeholders. Bij de oprichting van Maks 
vzw in 2005, bestonden de verschillende projecten: 
Kurasaw Tewerkstelling, Kurasaw Productions 
en KureghemNet al.

Maks vzw was immers het resultaat van een fusie. 
We besloten toen dat ieder project zijn naam 
behield en zijn eigen publiciteit uitbouwde. We 
probeerden dit wel te stroomlijnen en een eenheid 
in de publiciteit te ontwikkelen, maar het blijft een 
discussie. Wanneer gebruiken we de naam van Maks 
en wanneer vb die van KureghemNet. Nu is het zo 
dat de communicatie van Maks eerder gericht is op 
de stakeholders en partnerorganisaties en die naar 
het specifieke doelpubliek eerder vertrekt vanuit 
de projecten. 

Maks vzw en de hele ploeg van stafmedewerkers 
werkte dit jaar aan een boilerplate, maar we kwamen 
er niet helemaal uit. Elk van de projecten wou een 
stempel drukken op de boilerplate en vond dat zijn 
eigen project er niet genoeg uitkwam. 

We hernemen dit in 2014 en we hopen op een goede 
afloop. We deden ook een inspanning om meer te 
publiceren op het web. Zo zonden we 3 keer een 
nieuwsbrief uit per mail, publiceerden we al onze 
filmpjes op een profesionneel vimeokanaal van Maks, 
brachten we alle gemaakte prezi samen op een prezi 
account en gaan we ook de fotodatabase on line 
verzamelen. Verder zijn we bezig aan de uitbouw 
van een nieuwe website, hebben we een onthaalfilm 
voor Maks vzw en vertaalden we onze algemene 
folder in het Engels met het oog op Europese 
projecten.

We namen dit jaar ook deel aan diverse Europese 
conferenties, waar we al dan niet een presentatie 
gaven. We presenteerden digitale stories op het 
Digital storytelling Congres in Ankara en op het 
Let’s move the market bijeenkomst hielden we 
een presentatie over Jeugdwerkloosheid en de 
methodologie die wij gebruiken om hierop in te 
spelen.
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Maks en zijn projecten
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Kurasaw Tewerkstelling, begeleiding werkzoekenden
Inleiding

Twee nieuwe collega’s vervoegden het  team van 
Kurasaw Tewerkstelling begin 2013. Sare was de 
nieuwe psychologie voor het BUBP-project, 
Leen verving Nathalie gedurende haar 
zwangerschapsverlof. Ze lieten zich al snel 
opmerken met rake en oprechte vragen over 
zowel onze werking en ons interieur. De oudere 
collega’s stelden zich hier geen vragen meer over. 
Gevolg van deze discussie: we pasten het formulier 
eerste aanmeldingen zodat het taalniveau van 
de werkzoekende op vlak van lezen, schrijven en 
spreken meer aan bod kwam. We verplaatsten 
ook het bureau van de onthaalbediende zodat zij 
rechtstreeks de klanten kan aankijken. Heel voor de 
hand liggende dingen, waar we zonder hen niet aan 
gedacht zouden hebben.

De grootste uitdaging voor 2013 was de opzet van 
een nieuwe beroepsopleiding. Eind 2012 meldde 
VDAB ons dat ze de bestaande beroepsopleiding 
voor administratief bediende niet verder 
zou subsidiëren. De jobs voor administratief 
bediende worden nu op de arbeidsmarkt vaak 
ingevuld door hogere profielen, universitairen of 
hogeschoolstudenten die onder hun niveau werken.

We organiseren deze VDAB opleiding al ongeveer 12 
jaar en deze opleiding speelde in op de noden van 
het doelpubliek dat we bereiken. VDAB verwachtte 
van ons een voorstel voor een andere opleiding, 
dat beter afgestemd zou zijn op de noden van 
de arbeidsmarkt. Na veel heen en weer gepraat, 
onderzoek en gezoek, kwamen we tot een akkoord 
voor de organisatie van een andere opleiding: 
verkoper in multimedia. 

Het profiel van deze job is een ander profiel dan de 
werkzoekende die normaal bij ons over de vloer 
komt. In de VDAB opleiding zou ook veel tijd gaan 
naar het werkplekleren bij de multimediawinkels. 

De begeleiding van het werkplekleren zou ook door 
Kurasaw Tewerkstelling moeten gebeuren, wat een 
volledig nieuwe opdracht betekende voor het team. 
In december 2013 ging deze nieuwe opleiding van 
start, hierover verder meer.

Belangrijk knelpunt voor onze organisatie is 
het activeringsbeleid van de RVA. Alhoewel 
we hier al vaak aan de alarmbel trokken, blijft 
de RVA mensen naar Kurasaw Tewerkstelling 
doorsturen voor een begeleiding. Het aantal 
werkzoekenden dat ze doorsturen ligt ver boven 
onze begeleidingscapaciteit. We hebben 1 voltijdse 
consulente voor Actief Zoeken naar Werk en een 
deeltijdse consulente voor 18-25 jarigen. Voor de 
werkzoekenden zelf is dit vaak een drama omdat ze 
hun uitkering dreigen te verliezen. We zoeken verder 
zoeken naar middelen en mogelijkheden om deze 
mensen te kunnen begeleiden.

We kregen ook goed nieuws van Actiris begin 
september. Voor het beroepsproject was het 
nodig dat werkzoekenden eerst een actieplan 
opstelden bij Actiris en dan in begeleiding kwamen 
bij Kurasaw. Dit bracht voor de werkzoekende veel 
heen en weer geloop mee. Vaak was het ook zo 
dat consulenten van Actiris niet wisten hoe ze zo’n 
actieplan moesten opstellen. Sinds september 2013 
is dit niet meer nodig, maar mag de consulente van 
Kurasaw Tewerkstelling autonoom bepalen wie in 
het beroepsproject instapt.
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Wat?
Een sollicitatietraining voor werkzoekenden die 
ofwel in een groep, of individueel gebeurt. De meest 
gestelde vragen zijn het opmaken of aanpassen van 
een cv of motivatiebrief. Daarnaast is er ook veel 
vraag naar het zoeken van  werkaanbiedingen via 
internet.

Volg je een groep van 5 weken, dan krijg je een 
uitgebreid pakket van de stappen om werk te vinden. 
De sollicitatiegroepen bij Kurasaw Tewerkstelling zijn 
één van de weinige in het Gewest die door gaan in 
het Nederlands.

Werkzoekenden die al vrij autonoom zijn in 
hun zoektocht of die de opleiding gevolgd 
hebben, kunnen op woensdagen terecht in onze 
zoekruimte, een zaaltje voorzien met computers en 
internetverbinding, waar ze kunnen zoeken naar 
werk (documenten afdrukken, gebruik maken van 
postzegels, lijsten raadplegen van werkgevers en 
recente vacatures).

Met wie?
We begeleiden werkzoekenden uit het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest die ingeschreven zijn bij 
Actiris. De meesten onder hen zijn al lang op zoek 
naar een job (68,7 % al meer dan 2 jaar) . 
De meeste werkzoekenden die we begeleiden wonen 
vrij dicht in de buurt of in de omliggende gemeenten 
(70,6 % komt uit Anderlecht, 
gevolgd door 7,8% uit Molenbeek).

We bieden de werkzoekenden de mogelijkheid 
om te kiezen om individueel begeleid te worden 
in het Nederlands of het Frans. De groepen gaan 
door in het Nederlands en worden vooral gevolgd 
door anderstaligen die de meerwaarde zien van het 
solliciteren in het Nederlands.

Waarom?
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een zeer 
hoge werkloosheidsgraad, 18,6 % (tegenover 7,43% in 
Vlaanderen) en als we naar de buurt kijken, zien we 
een nog veel hoger cijfer: 37,66 % (waar steuntrekkers 
die afhankelijk zijn van het OCMW niet in voor 
komen). Deze alarmerende cijfers tonen een weinig 
rooskleurig beeld van structurele werkloosheid van 
een zeer groot deel van de bevolking in Brusselse 
wijken zoals Kuregem. Werkzoekenden zijn vaak 
jarenlang afhankelijk van een vervangingsinkomen. 
De RVA is sinds enkele jaren werkzoekenden aan 
het “activeren”. Dat houdt in dat werkzoekenden 
zich regelmatig moeten verdedigen tegenover 
de RVA die van hen verwacht dat ze beschikken 
over goede instrumenten om werk te zoeken (cv, 
motivatiebrief) en dat ze regelmatig solliciteren. Op 
zich is daar weinig mee mis, maar de beschikbare 
jobs in het Gewest zijn voornamelijk gericht op hoger 
opgeleide werknemers. Voor elke vacature gericht 
op laaggeschoolde werkzoekenden, zijn er in Brussel 
gemiddeld 112 sollicitanten. Dat maakt de kans op het 
zoeken naar werk niet zo bijster hoog. Dit verklaart 
waarom er zoveel mensen zijn die bij ons langs 
komen om hulp te zoeken bij die lastige zoektocht 
naar werk. Toch kan solliciteren leiden tot een job en 
daarbij komt een degelijke voorbereiding zeker van 
pas. Goed voorbereide kandidaten hebben uiteraard 
een streepje voor op de rest en vooral zij die naast 
Frans ook het Nederlands machtig zijn.

Waar en wanneer?
We organiseren 4 groepen verspreid over het 
jaar. De individuele begeleidingen vinden plaats 
op momenten buiten deze groepen en verlopen 
in ofwel Nederlands of Frans, de groepen enkel in 
het Nederlands. Eén groep is beperkt  voor jongere 
werkzoekenden tot 25 jaar, met een aangepaste 
methodologie

Twee groepen duren vijf weken en een laatste groep 
duurt  een enkele week. De groepen van een week 
krijgen voornamelijk  theorie omdat er te weinig tijd 
is om elk onderdeel uitvoerig te oefenen. De groepen 
van vijf weken kennen dat probleem niet en voorzien 
ook gezamenlijk uitstappen naar jobbeurzen en 
bijvoorbeeld het afnemen van simulatiegesprekken 
op video.

Actief Zoeken naar Werk
trainingscursussen voor werkzoekenden en individuele begeleidingen
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Resultaat
Van de laatste drie azw-groepen van wie we de 
volledige resultaten hebben, behaalden op een 
totaal van 26 deelnemers er 12 een positief resultaat 
(46%). Dit kan een vaste job zijn, maar ook het 
volgen van een erkende beroepsoriëntatie. In deze 
resultaten houden we geen rekening met mensen die 
bijvoorbeeld Nederlandse les of informaticacursussen 
volgen of af en toe via interimopdrachten werken. 
Regelmatig zijn er problemen in het leven van 
de deelnemers die werk beletten: bijvoorbeeld 
gezondheidsproblemen, een zwangerschap, etc.

Individueel hebben we 
—ondanks een aantal personeelswissels— 
80 mensen  begeleid bij het zoeken naar werk.

Onze zoekruimte blijft populair en trekt jaar na jaar 
meer en meer geïnteresseerden. Het is aan de ene 
kant positief dat werkzoekenden onze zoekruimte 
weten terug te vinden maar we hopen uiteraard dat 
ze werk vinden en niet meer terug hoeven te komen.

Evaluatie
In 2013 waren er een paar personeelswissels: 
de psychologie werd zwanger en viel redelijk 
vroeg in ziekteverlof, wegens problemen met 
de zwangerschap. Daarna werd ze door de 
arbeidsgeneesheer van de werkvloer verwijderd 
gedurende 5 maanden. Maar de interimaris heeft 
zich zeker zeer goed en zeer snel ingewerkt. De 
resultaten van de groepen liggen iets lager dan 
de vorige groepen en vormen een uitdaging voor 
volgend jaar.

Knelpunten
Er is en blijft een zeer hoge vraag naar het opmaken 
of aanpassen van cv en motivatiebrief. De vraag 
overstijgt vele malen het aanbod en daarom 
verwijzen we jaarlijks honderden werkzoekenden 
door naar andere organisaties waar gelijkaardige 
situaties zich ook stellen. Tientallen werkzoekenden 
verkiezen onze werking boven die van een andere 
organisatie, maar ze moeten noodgedwongen 
maanden wachten eer ze begeleid kunnen worden 
door een consulent.
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Wat?
De ‘begeleiding bij het uitwerken van een 
beroepsproject’ is een project bedoeld voor 
werkzoekenden die op zoek zijn naar een job die ze 
enerzijds graag uitoefenen (wensen, verwachtingen) 
en anderzijds kunnen uitoefenen 
(competenties, kwaliteiten). 

Tijdens de begeleiding gaan de werkzoekende en de 
consulente samen op zoek naar een job die past bij 
hun profiel (opleidingsniveau, competenties, wensen, 
verwachtingen, …).

Voor wie?
Dit project is bedoeld voor werkzoekenden die 
een realistisch beroepsproject willen waarbij de 
kans op het vinden van werk achteraf maximaal 
is. Vrouwen die nog nooit gewerkt hebben komen 
over de vloer om na te gaan welk beroep ze kunnen 
uitoefenen. Daarnaast zijn er werkzoekenden 
die een vraag hebben naar heroriëntatie wegens 
psychologische of lichamelijke problemen. Zo zijn er 
ook werkzoekenden met een buitenlands diploma 
die op zoek gaan naar een job die aansluit bij hun 
vaardigheden.

Waarom?
Een realistisch beroepsproject is heel belangrijk 
om de kans op het vinden van werk zo maximaal 
mogelijk te houden. Het opstellen van een 
duidelijk beroepsprofiel geeft de werkzoekende 
de mogelijkheid om te reflecteren over zijn 
vaardigheden en kwaliteiten, om nadien een 
beroep te kiezen waarvan de vereiste vaardigheden 
overeenstemmen met het profiel van de 
werkzoekende. Daarnaast worden positieve en 
negatieve punten van het ‘gekozen’ beroep 
besproken om tegenval achteraf zo veel mogelijk 
te vermijden. Met behulp van een beroepsproject 
gaan de werkzoekenden verder een manier zoeken 
om hun vaardigheden aan te scherpen, zoals onder 
andere het volgen van een opleiding.

Oriëntatie naar werk
80 mensen kwamen voor een intake, waarvan 57 terugkwamen voor een verdere begeleiding. 
35 van de 57 cliënten hebben hun beroepsproject gedefinieerd.
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Waar en wanneer?
De begeleiding wordt gedaan in individuele sessies 
of in groepsbegeleiding. Een individuele begeleiding 
beslaat gemiddeld 6 gesprekken van 1 à 1.5 uur. De 
groepsbegeleiding duurden zes dagen en gaan door 
in de zoekruimte van Kurasaw tewerkstelling. Tijdens 
groepsbegeleidingen krijgen de werkzoekenden 
de mogelijkheid om ervaringen en motivaties uit te 
wisselen. Bij individuele sessies kunnen makkelijker 
werkzoekenden praten over meer kwetsbare 
onderwerpen. Een overlap met andere opleidingen 
die werkzoekenden volgen, psychologische 
problemen of persoonlijkheidskenmerken kunnen 
er toe leiden dat bepaalde werkzoekenden een 
individuele begeleiding verkiezen.

Resultaat
Naar het einde van de begeleiding toe stellen 
we een concreet stappenplan op met als doel 
het beroepsproject te realiseren. We bieden de 
werkzoekende hulp aan bij het realiseren van 
enkele van deze stappen zoals onder andere een 
inschrijving bij een opleiding of hen doorverwijzen 
naar een sollicitatietraining, maar ronden daarmee 
de oriëntatie af. In 2013 organiseerden we vier 
groepsbegeleidingen met in totaal 27 deelnemers, 
daarnaast waren er 30 mensen die individueel 
begeleid werden. Van de 57 personen die in 
begeleiding waren hebben 35 werkzoekenden hun 
beroepsproject gedefinieerd.

Evaluatie
Tot en met september 2013 moesten werkzoekenden 
die zich willen laten begeleiden eerst de toelating 
krijgen van Actiris. En vaak liep het hier mis, 
consulenten van Actiris wisten niet welk document 
te geven, waren niet akkoord met de vraag van de 
werkzoekende. Het gevolg was veel heen en weer 
geloop waarbij enorm veel mensen uitvielen.Vanaf 
oktober 2013 hadden de cliënten geen actieplan meer 
nodig om deel te nemen aan een loopbaanoriëntatie. 
Als gevolg hiervan was er een toename in het 
aantal werkzoekenden die deelnamen aan de 
groepsbegeleiding. We zien dat er in december 
2013 minder kandidaten waren voor de groep, dit 
kan het gevolg zijn van het feit dat er niet genoeg 
tijd was om werkzoekenden te rekruteren voor de 
begeleiding door de vele feestdagen. De duur van de 
groepsbegeleidingen zal in 2014 verhogen, van 6 naar 
9 dagen en dit op advies van werkzoekenden die 
deelnamen aan de groepsbegeleidingen van 2013.
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Wat?
Net zoals in de voorbije jaren organiseert Kurasaw 
Tewerkstelling in 2013 twee ICT-basisopleidingen 
voor werkzoekenden. We krijgen voor deze 
opleidingen de steun van het PWA van Anderlecht. 
De lessen worden gegeven in samenwerking met 
KureghemNet. De opleiding bestaat uit telkens twee 
modules: een basiscursus informatica, gevolgd door 
een opleiding ‘hoe zoek ik werk met de computer?’  

Met wie?
De opleiding richt zich tot werkzoekenden met 
geen of weinig informaticakennis. Inwoners uit 
de gemeente Anderlecht krijgen voorrang bij de 
inschrijving.

26 personen schrijven zich in voor de cursus: 25 
personen starten met de eerste module. 16 van 
hen stromen door naar de tweede module. Eén 
deelnemer start vanaf de tweede module, zij beschikt 
al over voldoende basiskennis informatica. Er nemen 
15 vrouwen en 11 mannen deel, zij zoeken werk in 
verschillende sectoren: als schoonmaker, arbeider in 
de bouwsector, administratief bediende, chauffeur, 
keukenhulp, apothekersassistente, …

Werk zoeken met de computer

Waarom?
Voor heel wat stappen bij het zoeken naar 
werk, maak je gebruik van een computer: een 
motivatiebrief en cv sturen via e-mail, zich 
inschrijven op de website van een interimbureau, 
werkaanbiedingen zoeken op het internet, een 
routebeschrijving opzoeken, …  Werkzoekenden 
zonder ICT-kennis vallen dus vaak uit de boot.

Na de opleiding zijn deelnemers meer autonoom in 
hun zoektocht naar werk. Verschillende deelnemers 
willen na deze cursus een beroepsopleiding volgen. 
Voor hen vormt deze informaticacursus een goede 
voorbereiding op hun beroepsopleiding.

Waar?
De lessen gaan door in een lokaal bij KureghemNet. 
De intake voor de opleiding gebeurt bij Kurasaw 
Tewerkstelling. Voor, tijdens en na de cursus worden 
deelnemers individueel begeleid bij Kurasaw 
Tewerkstelling.

Wanneer?
De eerste opleiding vindt plaats in het voorjaar, de 
tweede in het najaar. Elke opleiding bestaat uit twee 
modules van telkens 14 lesdagen van 3u. De lessen 
gaan door in de namiddag, op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag.
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Resultaat
Na afloop van de eerste opleiding vinden drie 
personen werk (als schoonmaker, hupkok en 
opvoeder). Twee  personen vinden werk als 
huishoudhulp, echter slechts voor korte duur. 
Daarna gaan zij allebei aan de slag met een PWA-
arbeidsovereenkomst, als toezichthoudster/
schoonmaakster in een lagere school. Eén van hen 
doet dit nog steeds, zij zoekt ondertussen verder 
naar werk. Eén van hen is ingeschreven voor een 
voltijdse opleiding ‘Remise à niveau’. Drie personen 
volgen een beroepsopleiding (huishoudhulp, 
administratief bediende en winkelbediende). 
Drie personen zijn nog steeds op zoek naar werk 
(als schoonmaker, huishoudhulp en buschauffeur).

Zeven deelnemers uit de tweede opleiding zijn nog 
op zoek naar werk of een opleiding. Drie van hen 
volgen in afwachting van een beroepsopleiding 
een taalcursus Nederlands. Twee personen werken 
regelmatig met een PWA-arbeidsovereenkomst, 
als onderhoudsmedewerker/tuinier en als 
toezichthouder in een school. Van vier personen 
hebben we geen nieuws, één persoon heeft 
zwangerschapsverlof. 
Eén persoon kan door haar gezinssituatie niet verder 
zoeken naar werk, zij krijgt van de RVA een vrijstelling 
om sociale of familiale redenen.

Evaluatie
In 2012 merkten we dat de talenkennis van sommige 
deelnemers onvoldoende was om de lessen goed 
te volgen en om nadien zelfstandig op zoek te 
gaan naar werk. In 2013 wordt hier tijdens de 
intakegesprekken meer aandacht aan besteed en 
we merken dat dit nu beter verloopt. Kandidaten die 
nog onvoldoende kunnen lezen en schrijven worden 
steeds doorverwezen naar een alfabetiseringscursus.

Tijdens de opleiding in het voorjaar merken we erg 
grote verschillen wat betreft leersnelheid. Aan deze 
opleiding nemen zowel werkzoekenden deel die 
een diploma behaalden in het hoger onderwijs als 
werkzoekenden die slechts tot en met het lager 
onderwijs school liepen. In het najaar is dit niet meer 
het geval. Sommige deelnemers blijven na afloop 
van de opleiding onvoldoende hun ICT-vaardigheden 
oefenen. 

Omwille van verschillende redenen: werk, familiale 
moeilijkheden, een andere opleiding, … Vaak 
kloppen deze werkzoekenden na enkele maanden 
terug aan bij Kurasaw Tewerkstelling en zijn zij 
de leerstof vergeten. We proberen om hier in de 
toekomst nog meer aandacht aan te besteden en 
deelnemers nog meer aan te moedigen om verder 
informaticales te volgen of om elke week naar de 
zoekruimte te komen.
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Begeleiding naar werk van cursisten in de VDAB-opleiding
Wat?

Sinds 2001 organiseert Kurasaw een 
beroepsopleiding in partnership met VDAB. 
Gedurende 10 jaar leidden we administratieve 
bediendes op. Voor ze startten waren dit 
laaggeschoolde administratieve profielen zonder 
kennis van ICT en Nederlands. Na de opleiding 
kwamen deze mensen in tweetalige administratieve 
settings terecht. Meer en meer administratieve 
posten in het Brusselse worden ingenomen door 
hogergeschoolden. Vandaar dat de VDAB besloot om 
geen opleiding administratieve kracht te organiseren. 
In 2013 organiseerden we nog een opleiding tot 
administratief bediende. In het najaar van 2013 
begonnen we met een ander opleiding, nl. verkoper 
voor multimedia en telefonie.

De krachtlijnen van ons opleidingspakket zijn 
afgelopen jaar hetzelfde gebleven. We versterkten 
de informaticakennis en taalvaardigheid van de 14 
cursisten die reeds gestart waren met de opleiding 
in 2012 en de 53 nieuwe cursisten in de loop van 
2013. In de opleiding tot verkoper in multimedia 
werd ook ingezet op verkoopstechnieken, Engels en 
de kennis van smartphones en tablets. Een andere 
krachtlijn is het bewaken van de ontwikkeling van de 
sollicitatiecompetenties van de cursisten binnen ons 
geïntegreerd trajectaanbod.

Waarom?
In 2001 startten we met de opleiding administratief 
bediende omdat dit inspeelde op een vraag van 
de arbeidsmarkt en op het feit dat we bij onze 
klanten enorm veel mensen hadden die graag een 
administratief beroep wilden uitoefenen maar niet 
de nodige taal en ICT -skills hadden. We vormden 
heel wat mensen die nu werkten op administratieve 
functies aan het gemeenteloket, OCMW, Fedasil, 
ziekenhuizen, …

Nu is de nood aan administratief personeel blijkbaar 
niet meer zo groot, maar is de nood aan tweetalig 
winkelpersoneel in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest heel hoog. Vermits ICt en multimedia onze 
core-business was de keuze snel gemaakt voor een 
opleiding tot verkoper in de multimedia.
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Met wie?
We voerden met een 110 personen een intakegesprek 
en screenden het beroepsprofiel, rekening houdend 
met professionele en/of persoonlijke competenties. 
Werkzoekenden die over de vloer kwamen of 
zich kandidaat stelden, werden allereerst over de 
vereisten van de arbeidsmarkt ingelicht en kregen 
een concreet advies om bepaalde aspecten van hun 
competentieprofiel te verbeteren. In de meeste 
gevallen kregen ze ondersteuning bij de inschrijving 
in een opleidingscentrum. Kandidaat cursisten 
moeten soms vrij lang wachten eer de volgende 
opleiding van start gaat, maar we trachten hen 
tijdens deze periode te motiveren om hun profiel op 
verschillende punten (vb. talen) al te versterken.

Wanneer?
Twee opleidingen gaan jaarlijks door, een in het 
voorjaar, de andere in het najaar. We organiseerden 
dankzij de steun van de PWA van Anderlecht 
een vooropleiding, bestaande uit twee modules 
Nederlands. Die wordt gevolgd door een voltijdse 
beroepsopleiding, die in het geval van de opleiding 
administratief bediende drie maanden duurt en voor 
verkoper maar liefst 6 maanden. Ter afsluiting volgt 
er een stage van 3 à 6 weken.

Vooropleiding Nederlands voor technische beroepen: 
16 cursisten volgden de module 1.1, waarvoor er 
6 niet slaagden. Voor de volgende module (1.2) 
kwamen er 3 nieuwe cursisten bij, 
waarvan er 2 niet slaagden.

In de periode van 22 april tot 28 juni organiseerden 
we voor de laatste keer voor 13 cursisten de 
beroepsopleiding Kantoorautomatisering 
en secretariaat.

Najaar 2013: 16 cursisten starten  het instapniveau 
Nederlands 1.2. Bij de module 2.1 kwamen er 3 nieuwe 
cursisten bij . Respectievelijk hebben er in totaal 19 
cursisten het voortraject doorgelopen.

Op 3 december starten we met een nieuwe 
opleiding: Verkoper Multimedia en telefonie met 15 
ingeschreven cursisten.

Evaluatie
Vanuit de arbeidsmarkt is er nood aan direct 
inzetbare krachten. De analyse van de 
stageresultaten weerspiegelde positieve aspecten 
van de stagiair- cursisten, zoals de bekwaamheid 
om hun werk te organiseren, nauwgezet te werken 
en prioriteiten te stellen. Daarnaast lieten de 
stagemeesters er geen misverstand over bestaan: 
onze administratieve medewerkers  waren nog 
niet in staat om zelfstandig de telefonische 
klantenopvolging uit te voeren. Wellicht was 
de uitbreiding van ons opleidingspakket met de 
modules als zakelijke communicatie in het Frans 
en Nederlands, het aanleren van onthaalkunst en 
toegepaste kantoortechnieken nog niet voldoende 
om te kunnen scoren op de arbeidsmarkt.

Resultaten
Van 14 personen die de voorlaatste opleiding 
administratief bediende tot 30.03.2013 hebben 
gevolgd en de stage in de maanden april – mei 
gelopen hebben, stopten 2 cursisten wegens 
gezondheidsproblemen en waren er 2 niet geslaagd.

Zes maanden na het einde van de opleiding 
behaalden we een tewerkstellingpercentage van 70 
%. Eén persoon volgde een andere beroepsopleiding. 
Van de tewerkgestelde personen werkten de meeste 
personen met een COD, maar wel na ontzettend 
veel en intensief te solliciteren. Eén van de 2 niet 
geslaagde personen heeft zich intussen voor een 
andere beroepsopleiding ingeschreven in een 
Nederlandstalig opleidingscentrum.

Van de 13 cursisten van onze beroepsopleiding 
in het voorjaar 2013 (19 volgden de opleiding, 
waarvan er 6 niet slaagden of stopten) vonden 10 
personen (76.9% van het geslaagde aantal) een job of 
een beroepsopleiding.

Van de 13 cursisten hebben de laatste sessie van de 
beroepsopleiding administratief bediende gevolgd, 
slaagden er 10 personen. Op dit ogenblik hebben 4 
personen een contract bemachtigd en zijn er 2 met 
hogere studies gestart (positieve uitstroom van 60%). 
De begeleiding naar werk loopt nog. Beide andere 
opleidingen zijn nog bezig.
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DISCOVER YOUR TALENT

Discover and present your talent
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DISCOVER YOUR TALENT

Wat?
Sinds september 2012 en met de steun van Actiris, 
startte Kurasaw Tewerkstelling het pilootproject 
“discover and present your talent”. 
Het project dat tot einde 2014 loopt wil jonge 
werkzoekenden omkaderen en begeleiden in 
hun zoektocht naar werk. Een eerste deel van de 
omkadering bestaat erin om de werkzoekende 
jongeren te laten werken rond zichzelf, hun 
competenties en talenten.

Deel twee omvat de realisatie van een kleine 
presentatie rond het eigen ik, waarbij de CV-videofilm 
als rode draad dient in de presentatie. 

Het realiseren van een CV-videofilm gaat uit van het 
interesse van jongeren om te werken met multimedia 
(zij schrijven het scenario, ze filmen de beelden, 
monteren het geheel op muziek). 
De achterliggende inhoudelijke doelstelling van het 
project is echter dat de jongeren werken aan een 
realistisch beeld van zichzelf, met competenties, 
talenten en zwakke punten. 

Ook bepalen ze welke job ze zouden willen 
uitoefenen. Parallel met dit portfolioproject kunnen 
ze instappen in het Discover your talent-programma. 
Dit programma bestaat uit 4 onderdelen:
een training van een namiddag door vrijwilligers uit 
het bedrijfsleven met een CV als resultaat, 
de deelname aan de Discover your talent, 
een dag waarin vrijwilligers uit bedrijven (Accenture, 
Apco Worldwide, Elia en Freshfield Bruckhaus 
Deringer) een training geven rond sollicitatie-
skills een programma van mentorship (peter of 
meterschap) waarbij een mentor uit de bedrijfswereld 
10 uur vrijwillig spendeert om met de jongere een 
stappenplan naar werk uit te stippelen of een plan 
om studies/school/opleiding te hervatten indien de 
jongere de nodige arbeidsattitude of competenties 
niet heeft.     

Na deze acties werden de jongeren door ons ook nog
gedurende 7 maanden individueel begeleid.
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Met wie?
Het pilootproject richt zich op Brusselse jongeren van 
18-25 jaar die bij Actiris ingeschreven zijn als 
werkzoekende en die niet aan een opleiding 
bezig zijn.

De meeste van deze jongeren wonen in 
Anderlecht (57,7%).

Waarom?
De doelgroep bestaat uit werkloze jongeren 
(18-25 jaar)  uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
ook bekend onder de naam NEET (not in education, 
employment or training). Het gaat hoofdzakelijk 
om laaggeschoolde jongeren uit de voormalige 
arbeiderswijken rond het noorden en westen van 
de stad Brussel, waar de jongerenwerkloosheid 
het hoogst is binnen het Gewest. Velen onder hen 
zijn schoolverlaters, hebben geen diploma en/of ze 
kampen met een zwak zelfbeeld, een gebrek aan 
motivatie en hebben het moeilijk om informatie te 
verwerken.

Deze groep jongeren is moeilijk te bereiken. 
De meeste traditionele begeleidingen, zoals AZW, 
hebben het moeilijk om voldoende jongeren 
te rekruteren, terwijl dat voor iets oudere 
werkzoekenden zelden problematisch is. De jongeren 
zijn vaak tamelijk rusteloos in hun zoektocht, willen 
snel geholpen worden en nog sneller werk vinden.

Deze groep heeft vaak ook een onrealistisch idee 
over werk-zoeken en wat voor soort werk ze zoeken. 
Dat willen we doorbreken met onze twee projecten 
(‘Discover Your Talent’-dag en de digitale portfolio 
groepen).

Wanneer?
In 2013 hebben we 4 groepssessies van telkens 
5 dagen georganiseerd voor het maken 
van de digitale portfolio’s.

‘Discover Your Talent’-dag:
Als eerste stap van de discover your talent dag, 
werden in februari bij Kurasaw Tewerkstelling in 
samenwerking met vrijwilligers twee workshops 
van een halve dag ivm het schrijven van een CV 
georganiseerd.

Op 22 februari 2013 vond de ‘Discover Your Talent’ 
dag plaats in de Kelders van Kuregem. Deze werden 
voor de gelegenheid een ontmoetingsplaats voor een 
60-tal vrijwilligers van de vier deelnemende bedrijven 
en 72 Brusselse werkzoekende jongeren tussen 18 en 
25 jaar.Na de ‘Discover Your Talent’-dag begonnen 46 
jongeren aan een mentoringtraject gedurende 
4 maanden.De individuele begeleidingen gebeurden 
het hele jaar door.
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Resultaten
Met de betere opvolging van cliënten het hele jaar 
door, is het ook makkelijker om de resultaten naar 
tewerkstelling te volgen. We registreren de jongeren 
die in aanmerking komen voor de begeleiding 
(ingeschreven als werkzoekende bij Actiris, tussen 18 
en 25 jaar oud). Niet alle jongeren die aanwezig waren 
op het ‘Discover Your Talent’ evenement vallen onder 
deze categorie. Van de 72 voldeden er slechts 58 aan 
deze voorwaarden maar van deze groep heeft 61% 
een positief resultaat bereikt .

Aan de digitale portfolio, hebben 30 jongeren 
deelgenomen. Van deze groep heeft 66% een positief 
resultaat bereikt .

Bovenop deze acties waren 74 jongeren in individuele 
begeleiding. 22 jongeren hebben werk gevonden, 10 
volgen een opleiding, 4 volgen Nederlandse les en 4 
zijn ingeschreven voor een opleiding, de andere zijn 
nog in begeleiding. In totaal geeft dit een positief 
resultaat van 48%.

Evaluatie
Discover Your Talent-dag 2013 was opnieuw een 
succes, de jongeren waren tevreden over wat ze 
geleerd hebben tijdens de workshops, hetgeen bleek 
uit de evaluatieformulieren die zeer positief waren 
over zowel de workshops als de organisatie. 
De jongeren vonden het ook leerrijk om 
gemotiveerde werknemers van verschillende 
bedrijven te ontmoeten.

Spijtig genoeg zijn er een heel aantal jongeren 
die buiten die officiële cijfers vallen omwille van 
verschillende redenen. We konden de jongeren die 
vooraf niet ingeschreven waren moeilijk controleren 
in het registratiesysteem van Actiris. Samen met 
Actiris proberen we dat voor de volgende editie 
op te lossen.

De mentoring werd opnieuw opgestart. Qua 
inschrijvingen en interesse, zowel van de jongeren als 
van de vrijwilligers, was dit initiatief zeer succesvol, 
maar we zijn minder tevreden over de werking 
nadien. We moeten vrij veel energie steken in het 
coördineren van de communicatie omdat daar vaak 
problemen de kop opsteken. Jongeren laten ons 
weten dat de vrijwilligers niet antwoorden op mails 
of telefoons, vrijwilligers zeggen hetzelfde.

De groepssessies van digitale portfolio verliepen op 
enkele puntjes na vlekkeloos zowel qua opkomst als 
rekrutering. De groepen halen voorlopig ook zeer 
positieve resultaten (66% tewerkstelling of opleiding, 
maar de begeleiding is nog lopende). Met behulp van 
de digitale portfolio’s leren jongeren hun kwaliteiten 
en competenties beter kennen, maar hiermee is 
het werk niet af. De jongeren moeten ook nog 
verder opgevolgd worden voor de meer klassieke 
sollicitatietools (cv, motivatiebrief, etc.).

In 2014 willen we de digitale portfoliogroepen laten 
evolueren tot een hulpmiddel om werk te zoeken, 
om zich te presenteren aan een werkgever (video-cv).

We zijn tevreden met de resultaten omdat het 
geen makkelijke te bereiken doelgroep is. Weinig 
organisaties slagen erin om jongeren warm te maken 
voor begeleidingen rond het zoeken naar werk. Meer 
en meer jongeren komen bij ons via mond 
aan mondreclame.

In 2013 hebben we 104 jongeren bereikt.
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“Er zijn verschillende vormen van reclame. Er is ook reclame die liegt. 
Bijvoorbeeld zalf voor puistjes, waarvan je puistjes toch niet weggaan.” 
 (Ayoub, als inleiding bij de presentatie van hun eigen reclamefilmpjes op het toonmoment)

Wat?
Tijdens vakanties en op woensdagnamiddag 
organiseert KureghemNet creatieve ateliers met 
de computer. In totaal bereiken we zo’n 200 
individuele kinderen. Doel is dat de kinderen leren 
om creatieve multimediaproducties te realiseren. 
Ze leren een camera hanteren, video’s monteren, 
smartphones gebruiken en ontdekken allerlei 
programma’s op de computer. Elke activiteit is 
een combinatie van een techniek en een thema: 
bv. ‘TV-journaal’ en ‘buurtwerking’ (waarbij ze 
reportages gingen draaien over het buurtfeest van 
groep Intro en bij ‘The Foot we Love’ bij Abattoir, 
waar ze de cup voor daklozen ontdekten én Lilian 
Thuram mochten interviewen); Of combinaties als 
de programmeertaal ‘Scratch’ (ontwikkeld voor 
kinderen) en ‘online gaming’ (waarbij we ingaan op 
hun gewoonten, woordenschat over games leren, 
onbekende videogames beoordelen én zelf een 
game ontwikkelden). Creativiteit en zelf maken 
staat altijd voorop. We zorgen voor voldoende 
afwisseling in de activiteiten. Zo werken we elke 
keer weer met nieuwe thema’s of presenteren we 
nieuwe programma’s. Daarnaast voorzien we per 
activiteit een goede balans tussen geconcentreerd 

werken en spelen. In 2013 organiseerden we nog 
steeds elke woendsdagnamiddag een jeugdatelier 
Creakids van 13u30 tot 16u (met aansluitend open 
atelier). Dit jaar konden we, naast steun van de 
VGC-jeugd ook op de steun van Brede School 
Kureghem rekenen. Elke schoolvakantie is er ook 
een speelweek met de steun van de VGC-jeugd. 
Dit doen we af en toe samen met Buurtsport. Dit 
jaar kregen we van de VGC ook de kans om onze 
activiteiten uit te breiden met een smartphone-
atelier, waarbij de kinderen op schattenjacht in 
de buurt konden. In 2013 werd de partnerwerking 
verbreed en verstevigd. In buurthuis Scheut hielden 
we 2 vakantiestages film maken (een in het Frans, 
een in het Nederlands) en in samenwerking met 
Medikureghem maakten we een stopmotion met 
hun kinderen over gezonde voeding. Daarnaast 
organiseerden we ook naschoolse activiteiten in 
basisschool Veeweide en voor IBO Ket in Kuregem. 
We deden ook woensdagnamiddagactiviteiten en 
stages in de bibliotheek van Vorst, Anderlecht en 
Elsene en bij Aximax. Ook nieuw voor 2013 waren 
de speelweken en naschoolse activiteiten door in 
1080PC in Molenbeek.

KureghemNet
Ketten met camera’s en computers
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Met wie?
Kinderen tussen 7 en 12.

Waarom?
Omdat het kunnen werken met multimedia en 
computer als maar belangrijker wordt in onze 
maatschappij en we het belangrijk vinden dat 
kinderen uit alle milieus er vroeg mee in contact 
komen en zich de technieken op een creatieve 
manier eigen kunnen maken.

Waar?
Voornamelijk in onze lokalen in Kureghem, maar ook 
ter plekke bij partners en in 1080PC.

Wanneer?
Heel het jaar door. De woensdagnamiddag was altijd 
al een drukke dag, maar sinds september 2013 geven 
we workshops op weekdagen en op zaterdag als 
naschoolse activiteit.

Evaluatie
Er gaat dit jaar extra aandacht naar de kinderen die 
concentratieproblemen hebben... Soms zijn ze nog 
erg jong (7 jaar) en soms hebben ze gewoon geen 
zittend gat. Daarom laten we hen ook een aantal 
activiteiten doen los van de PC, maar rond het 
vooropgestelde thema voor het multimediaproject. 
Bijvoorbeeld: de concepten van programmeren leren 
in de ruimte door zelf te bewegen of decor knutselen 
voor je stopmotion. Op uitstap gaan (reportage, 
filmlocatie, inspiratie, ...) blijkt ook goed te werken. 
Dit is nog een zoektocht, maar we gaan zeker de 
goede kant uit. Onze begeleiders zelf beginnen 
hier ook goed in te worden. Ze zoeken creatieve 
manieren om spel te koppelen aan het thema 
of de techniek.

Om het eenvoudiger te maken voor onze 
doelgroepwerknemers herwerken we de workshops 
met een nieuw thema, maar behouden we de 
techniek. Workshops die aanslaan worden verfijnd 
en voor een nieuw publiek herhaald, of voor een 
gelijkaardig publiek er een nieuwe thema aan 
gegeven. (We hebben een aantal kinderen dat trouw 
komt doorheen de verschillende activiteiten). Op 
die manier bouwen we aan een ‘portfolio’ dat we 
verder kunnen uitwerken in pedagogische fiches 
voor nieuwe doelgroepmedewerkers of voor externe 
begeleiders. Daarnaast vinden we experiment 
belangrijk. IT is een snel evoluerende branche en we 
ontdekken elke maand wel nieuwe programma’s 
of leuke ideeën. We willen hierop kunnen blijven 
inspelen.

Een laatste positieve evolutie is het consequent 
plaatsen van de resultaten online op vimeo. Zo kan 
iedereen ten alle tijde de filmpjes bekijken! Surf zeker 
eens naar vimeo/maksvzw om leuke filmpjes te kijken 
die door de kinderen gemaakt werden.

Knelpunten
Knelpunt blijft de locatie in Kuregem: we hebben 
weinig speelruimte, zowel binnen als buiten. Ook in 
1080PC is er buiten weinig plaats. Binnen is er een 
feestzaal die we kunnen gebruiken, maar dinsdag 
is deze bezet (en die dag mogen we ook geen lawaai 
maken om niet te storen).

De speelweken van de VGC staan ook in vraag. 
Niet omdat we het niet graag doen. Niet omdat we 
geen kinderen bereiken die het echt nodig hebben. 
Niet omdat we vinden dat we geen relevante en 
hedendaagse workshops aanbieden. Maar de 
subsidie is zeer klein (500 euro voor 2013) en we 
leiden verlies door deze activiteit te organiseren.
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“Nu, zoveel jaar later, verandert er helemaal niets: gaybashing, racistisch geweld of terrorisme. 
Waarom? Wanneer gaat men eindelijk iedereen aanvaarden?” 
 (Arne en Gertjan in het project ‘The Boy with the Striped Pyjamas’ in het Ruusbroeckollege)

Mediawijs, 
ook in het onderwijs

Wat?
Vanuit VGC-onderwijs worden we gesteund 
om een educatief aanbod te ontwikkelen rond 
mediawijsheid. We bieden workshops aan rond 
een aantal maatschappelijke thema’s en met een 
aantal mediawijze technieken. In samenspraak 
met de school leggen we het onderwerp definitief 
vast. Vanuit de scholen is hier een grote vraag naar. 
Leerkrachten begrijpen het belang van computers en 
multimedia in de klas, maar kennen er soms zelf 
te weinig van of voelen zich onzeker.

Met wie?
184 leerlingen uit 9 Brusselse scholen.

Waarom?
Op deze manier realiseren we een hele hoop 
doelstellingen. Leerlingen worden niet alleen 
mediawijzer, maar ook taalvaardiger. Bovendien 
werken ze in groep aan een eindproduct. We 
vertrekken altijd vanuit de context van de kinderen 
en jongeren, en maken ons sterk dat we met allerlei 
verschillende soorten groepen kunnen werken 
(Gok-scholen, Buso, kunstrichtingen, ...).

Waar?
Op de scholen of in onze lokalen in Molenbeek 
of Kuregem.

Wanneer?
Telkens 5 halve dagen. Bij sommige scholen is dat 
verspreid over 1,5 maanden met een wekelijks 
bezoek, bij andere scholen is dat een intensieve 
projectweek voor de kinderen of jongeren.

Mi dden februari Basisschool Vier Winden,
Molenbeek

Op stap in een wondere wereld: 
kunstgeschiedenis mbv Greenkey

Begin maart Basisschool De Asters,
Anderlecht Stopmotion rond gezonde voeding

Eind maart Basisschool De Regenboog,
Molenbeek

In de wereld van Ali Baba en de 40 rovers 
mbv Greenkey

Eind maart Secundair,
KA Anderlecht Mixtusproject: audiovisueel zelfportret

Eind maart Secundair,
KA Brussel

Waar kom ik vandaan? 
Digitale stories over afkomst

Eind april Secundair, Ruusbroeckcollege,
Laken

De jongen met de gestreepte pyjama, 
een audiovisueel boekverslag

Midden mei Secundair,
St Guido

Krant over de school 
voor uitwisselingsproject in Congo

April - Mei Secundair, Cardijnschool Filmpjes over respect

Begin juni Secundair, Toverfluit,
Molenbeek Digitale portfolio, een video CV

September Basisschool De Vier Winden,
Molenbeek

Mediatraining 
(met een heus interview met minister Vanhengel)
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Evaluatie
We zien dat de workshops als zeer waardevol 
ervaren worden, zowel door de kinderen en jongeren 
als door de leerkrachten. Doordat kinderen en 
jongeren in een andere context zitten en met andere 
media aan de slag mogen, bloeien sommigen van 
hen echt open. We krijgen dikwijls de opmerking 
van leerkrachten dat zij hun leerlingen in een nieuw 
daglicht gezien hebben. En hoewel we nog wel 
kunnen schaven aan een aantal workshops, zijn we 
ook erg trots op het resultaat van de leerlingen. 
Alle filmpjes zijn te vinden op ons vimeo-kanaal.

Knelpunten
Er was minder subsidie voorzien dan vorig jaar. “De 
belangrijkste reden waarom dit subsidiebedrag lager 
ligt dan vorig jaar is omdat het totale subsidiebedrag 
voor aanbieders dit jaar lager lag en er dus minder 
te verdelen viel dan in 2012.” Gelukkig zijn er een 
aantal scholen geweest die extra middelen konden 
vinden, waardoor we toch 10 projecten konden 
verwezenlijken.

Communicatie met de scholen blijft af en toe moeilijk. 
Binnen een school is het niet altijd duidelijk hoe 
de directie met de leerkrachten communiceert en 
wie het aanspreekpunt is. Een bredeschoolwerking 
helpt hierbij om dit te stroomlijnen, evenals bij de 
bekendmaking van de activiteiten. Daarenboven lijkt 
projectwerk meer en meer ingang te vinden, maar 
het logistiek is het niet altijd makkelijk om lesuren 
en lokalen te vinden. Gelukkig zijn er in Brussel een 
heleboel gedreven leerkrachten te vinden.
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Wat?
In 2013 deden we een hoop projecten met jongeren. 
Jongeren die we bereikten via een jeugdhuis of 
organisatie, of jongeren die op ons open aanbod 
afkwamen. Het grootste was het Gamelabproject 
waarbij er videogames ontwikkeld werden. 
Daarnaast organiseerden we een erfgoedproject 
rond het slachthuis: Digime-DigiYou. Hierbij gingen 
ook verschillende groepen aan de slag met digitaal 
materiaal dat ze presenteerden op de Erfgoeddag op 
de markt van Anderlecht. Ze verzamelden interviews 
van oud-werknemers, architecten, handelaars en 
maakten foto’s (ook achter de schermen!). Daarnaast 
werkten we samen met een aantal partners: de 
jongeren van SOS Jeunes maakten affiches over 
een sociale organisatie, de jongeren van jeugdhuis 
Alhambra ontwierpen een extra grote fotocollage 
voor aan hun muur en presenteerden een prezi 
reisverslag van hun vrijwilligerswerk in Estland. We 
begeleidden een filmproject voor de jeugddienst van 
Anderlecht en richtten mediawijze workshops in bij 
groep Intro.

Met wie?
jongeren van 12 tot 22, al dan niet verbonden aan een 
organisatie, al dan niet anderstalige nieuwkomers 
(zogenaamde OKAN-jongeren). Het merendeel 
jongens (terwijl onze kinderwerking heel goed 
gemengd is, en zelfs een lichtjes overwicht van de 
meisjes).

Waarom?
Eerst en vooral is er vraag vanuit een heleboel 
organisaties. Werken met multimedia slaat aan bij 
deze leeftijdsgroep, zelfs bij “moeilijke” jongeren. We 
willen op termijn een structureel aanbod uitbouwen 
voor deze leeftijdsgroep binnen KureghemNet. 
Op die manier hopen wat meer continuïteit te 
genereren. 12-jarigen blijven na Creakids nog af en 
toe naar het Open Atelier komen, maar willen ook 
nog graag actiever bezig zijn met multimedia. Vanaf 
17 jaar zien we ze terugkomen met de vraag of ze 
stage mogen doen. Dit willen we stimuleren door 
ook een aanbod te voorzien voor de groep die er nu 
soms tussenuit valt.

Waar?
Bij KureghemNet of bij de organisatie ter plekke met 
onze laptopklas.

Wanneer?
Het hele jaar door.

Evaluatie
Het is nog zoeken naar juiste momenten voor 
de jongeren en ook naar de beste formule: 
regelmatigheid is niet de grootste troef van deze 
leeftijdsgroep en ze zijn met een heleboel zaken 
bezig. Ze staan in de vakantie niet graag vroeg op 
en hebben veel interesses door elkaar. We proberen 
hierop zo goed mogelijk in te spelen. Verder 
hebben we een aantal partners waarmee we vaak 
samenwerken wegens de goede ervaringen.

Knelpunten
Soms is het moeilijk om een praktische regeling te 
vinden waarin alle partners zich kunnen vinden: de 
begeleiders moeten vrij zijn, de jongeren activiteiten 
hebben, de lokalen vrij zijn etc. 
Dit probleem is meestal wel goed op te lossen, 
maar goede communicatie is belangrijk. 

“Wow. Dit is tof. Dit programma ga ik nog gebruiken!” 
 (Mounir over Prezi)

Op naar een echte jongerenwerking
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Wat?
Via workshops en stages gaven we onze knowhow 
over mediawijsheid door aan leerkrachten en 
begeleiders. We waren als trainers aanwezig op 
ICT-dagen voor leerkrachten, op de training van 
mediacoach, op studiedagen, discussiegroepen of 
presentaties. We spraken over video-games maken, 
digitale stories uitwerken of tips en tricks om 
mediawijze workshops opzetten. Daarnaast gaven 
we ook een reeks workshops rond stopmotion aan 
de begeleiders van KIK, terwijl we parallel een serie 
ateliers met de kinderen voorzagen. Op die manier 
konden de begeleiders hun kennis dadelijk omzetten 
in de praktijk met de eigen kinderen, terwijl onze 
ervaren multimedia animatoren een oogje 
in het zeil hielden.

Met wie?
Jeugdwerkers, IBO-begeleiders, leerkrachten, ...

Waarom?
Omdat het belangrijk is dat de kennis rond 
multimedia gedeeld wordt. We zien dat er vanuit 
begeleiders interesse is om met multimedia 
activiteiten aan de slag te gaan, maar de ervaring en 
de knowhow om het aan te pakken ontbreekt.

Waar?
Ter plekke of bij KureghemNet.

“Ik vond het zelf heel leuk om die filmpjes te maken en daardoor was ik extra gemotiveerd 
om het ook aan onze kinderen te leren”
 (Marvin, animator Ket in Kuregem) 
De kinderen gierden het vervolgens uit met de fratsen 
die ze hun animatoren zagen uithalen in hun stopmotionfilmpjes.

Train the Trainer

38



Wanneer?
 » 7 februari 2013: 

 Onthaal nieuwe leerkrachten in Anderlecht

 » 6 maart 2013: 
 Jong in de Stad

 » 22 maart 2013: 
 Vlaamse studiedag voor de Digitale Week

 » 27 maart: 
 Lancering Mediawijs.be in de KVS

 » 13 mei 2013: 
 ICT-praktijkdag #23 (digitale stories, 
 games en digitale projecten in het algemeen)

 » 18 juni: 
 Expertmeeting Digital Storytelling

 » 10 september: 
 Expertmeeting Games

 » 7 november 2013: 
 Yota! Masterclass

 » 8 november: 
 Festival Egalité des Chances

 » 2 december 2013: 
 Apestaartjaren 4.3 over Gamelab

 » 6 december: 
 Ontvangst groep studenten over openbare
 computerruimtes

 » 10 december: 
 HUB: Greenkey in de klas

 » 11 en 19 december: 
 Deelgenomen, aan expertenuitwisseling 
 rond ‘Kids Game Lab’

Evaluatie
We worden meer en meer gevraagd om onze 
expertise te delen. Dit doen we graag. We hebben 
niet alleen ervaring met de meest kwetsbare 
doelgroepen, maar ook met de nieuwste 
technologieën. Hierdoor kunnen we de workshops 
cateren voor een erg breed publiek. De formule 
waarbij de begeleiders gecoacht worden en daarna 
zelf parallel aan de slag gaan met de kinderen werkt 
erg goed. Helaas hebben de meeste organisaties 
maar budget of tijd voor één van de twee.

Knelpunten
Deze workshops of lezingen kunnen (tot nu toe) nog 
niet zelfstandig door de animatoren gedaan worden, 
er is telkens een stafmedeweker die het voortouw 
moet nemen. Zij zijn echter al zowiezo al druk bezet. 
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Wat?
In 2013 heeft KureghemNet zich gefocust op het type 
cursussen waar ons doelpubliek het meeste nood aan 
heeft. Mensen komen voornamelijk naar ons voor de 
cursussen waarin je wegwijs wordt in de beginselen 
van de computer. We hebben daarom het aanbod 
van ons basispakket uitgebreid en de communicatie 
hierrond ook verscherpt.

Bovendien hebben we de structuur van ons PC-
parcours in september 2013 gewijzigd om beter op 
de noden van ons doelpubliek te kunnen inspelen. 
Waar mensen vroeger na de basiscursus nog twee 
vervolgcursussen konden volgen krijgen ze nu de 
keuze tussen twee specialisaties, telkens met twee 
niveaus. Na de basis kiezen ze ofwel het traject 
“thuis” waarin ze specifieke dingen leren over het 
gebruik van de PC in vrije tijd, ofwel het traject “op 
kantoor” waarin ze meer te weten komen over de 
software die op de werkvloer wordt gebruikt, zoals 
MS office.

We hebben een aantal gevorderde cursussen rond 
beeldbewerking e.d. wel nog georganiseerd, maar 
minder in eigen aanbod en vaker in samenwerking 
met andere organisaties en op maat van hun 
doelpubliek.

De meest populaire cursus blijft onze startcursus 
‘ik begin’ waarin je begint met het verkennen van 
muis en klavier, bureaublad, iconen en vensters,... 
In 2013 zetten maar liefst 82 mensen hun allereerste 
stapjes met de computer bij KureghemNet, bijna 
een verdubbeling van het aantal tegenover 2012. 
De vraag was groter dan ons aanvankelijke aanbod, 
waarop we extra beginnerscursussen organiseerden.

25 mensen schreven zich tussen januari en juli nog 
in voor de ‘oude’ vervolgcursus ‘ik ga verder’ en 15 
mensen namen deel aan de vervolmakingscursus ‘ik 
ga door’.

Als we gaan kijken naar de cijfers van ons vernieuwde 
PC-parcours dat in september van start ging stellen 
we het volgende vast:

 » Thuis 1: 23 deelnemers         

 » Thuis 2: 12 deelnemers

 » Op kantoor 1: 19 deelnemers

 » Op kantoor 2: 9 deelnemers

Waar?
Onze cursussen vinden meestal plaats in de lokalen in 
de Georges Moreaustraat 110. Zoals ieder jaar gaven 
we regelmatig op verplaatsing vormingen zoals 
bijvoorbeeld de basiscursussen in buurthuis scheut.

Wie?
Taal?

Ongeveer 20% volgt cursus in het Nederlands, 
80% verkiest de Franstalige cursussen.

Leeftijd?

Als we gaan kijken naar de gemiddelde leeftijd van 
de deelnemers aan de basiscursussen stellen we voor 
2013 vast:

Woonplaats?

80% van de deelnemers aan onze basiscursussen 
woont in Anderlecht. De overige deelnemers 
komen voornamelijk uit de omringende Brusselse 
gemeenten.

Statuut?
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Waarom?
Het profiel van onze deelnemers varieert slechts licht 
van jaar tot jaar. Een trend die we wel vaststellen is 
een stijgend aantal senioren die de weg vinden naar 
KureghemNet. We willen daar volgend jaar dan ook 
op inspelen met basiscursussen speciaal afgestemd 
op de leeftijdsgroep 55+.

De aanpassingen die we deden aan ons PC-parcours 
zijn gebaseerd op een analyse van de verschillende 
profielen en dan vooral leeftijd en statuut. De 
bedoeling was om een aanbod te creëren dat beter 
afgestemd is op ons publiek om zo de doorstroom 
tussen het beginnersniveau en de volgende niveaus 
te verbeteren.

Resultaat
Als we de impact van ons gewijzigde PC-parcours 
analyseren kunnen we concluderen dat we op het 
goede spoor zitten.

Waar we in 2012 60% van de deelnemers aan het 
eerste niveau zagen doorstromen naar het tweede 
niveau en 37,5% ook nog naar een derde niveau is dat 
nu respectievelijk 82% en 44%. Vooral voor het tweede 
niveau gaat het hier om een gevoelige verbetering.

Evaluatie
De constante inspanningen die KureghemNet levert 
om zijn doelpubliek beter te bereiken met cursussen 
die aansluiten op de noden van mensen hebben in 
2013 hun vruchten afgeworpen. Dit kan alleen maar 
een aanmoediging zijn om dit de komende jaren te 
blijven doen. We namen dit jaar daarom ook een 
nieuwe database in gebruik die ons toestaat om real 
time statische gegevens op te roepen. Toch is het 
persoonlijke contact tussen onze animatoren en ons 
doelpubliek nog belangrijker om de inhoud van onze 
cursussen op een juiste manier bij te sturen.

Nieuw in 2013 waren ook de inschrijvingsdagen 
waarbij mensen zich met een korting konden 
inschrijven en ook een kort gesprek konden hebben 
met de animatoren. Indien de mensen wensten 
konden ze ook een niveautest doen. Op die manier 
konden we de verwachtingen van de klanten ook 
beter bijstellen, met een hogere tevredenheid 
als gevolg.
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Open atelier, 
open voor jou
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Wat?
Het concept “open atelier” bleef ook in 2013 
ongewijzigd. Op werkdagen van 16-18u, behalve op 
vrijdag en in de schoolvakanties wordt ons atelier 
een openbare computerruimte. Je moet enkel een 
lidkaart van KureghemNet hebben. Volwassenen 
betalen €4 per jaar, kinderen €2.

Met wie?
Vooral kinderen en jongeren komen om spelletjes 
te spelen of te Facebooken. Er zijn telkens twee 
van onze animatoren aanwezig om te zorgen dat 
iedereen de regels respecteert, maar vooral om te 
helpen als er vragen of problemen zijn.

Waarom?
Toegang tot ICT verstrekken blijft een belangrijke 
factor voor organisaties die de digitale kloof willen 
dichten. Niet iedereen kan zich voldoende toegang 
tot digitale media permitteren. Daarom zetten wij de 
deuren open voor jong en oud.

Resultaat/bereikte doel
Gemiddeld brengen er een 250-tal gebruikers per 
maand een bezoekje aan het open atelier. We zien 
het bezoekersaantal wel gestaag omhoog gaan.

Evaluatie
Op piekmomenten zoals woensdagen barst het 
atelier uit zijn voegen. Steeds vaker moeten we 
mensen teleurstellen omdat er geen plaats meer is. 
We moeten op die momenten ook zorgen dat we 
consequent zijn met de regels om conflicten tussen 
gebruikers te vermijden.
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Wat?
Sinds eind februari 2013 baat MAKSvzw de openbare 
computerruimte van de gemeente Molenbeek uit 
onder de naam 1080PC. We  Het was een druk eerste 
jaar met activiteiten gelijkaardig aan wat we in 
Kuregem doen, zij het met een Molenbeeks tintje. 

Zo waren er:

 » Een intergenerationeel project 
samen met AJM-VMJ D’broej 
en dienstencentrum Randstad waarbij jongeren 
en senioren samen een videospel maakten 
over de problemen in de wijk.

 » Een basiscursus voor senioren in het Nederlands

 » Basiscursussen in het Frans

 » Een workshop voor senioren over digitale 
fotografie tijdens de digitale week

 » Een “creakids”, 
creatief atelier iedere vrijdagavond

 » Een creakids atelier in samenwerking met 
basisschool De Windroos op maandagavonden

 » Vakantiestages in het Nederlands en het Frans

 » Een reportageproject in samenwerking 
met basisschool Vier Winden 
over hun nieuwe gebouwen.

 » Een stop-motion filmproject samen 
met basisschool De Regenboog 
over de verhalen van 1001 nacht.

 » Twee avonden per week vrije toegang 
tot de openbare computerruimte, 
omkaderd door twee animatoren.

Met wie?
Het profiel van de deelnemers aan onze activiteiten 
in Molenbeek is gelijkaardig aan dat van 
KureghemNet. 

Toch hebben we —omwille van de inplanting— 
met 1080PC in verhouding meer senioren 
en kinderen bereikt.

1080 PC
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Waarom?
KureghemNet werd regelmatig gevraagd om 
projecten te doen samen met Molenbeekse 
organisaties en scholen en merkte op die manier 
de nood aan bijkomende initiatieven rond digitale 
geletterheid en mediawijsheid in Molenbeek. Wij 
waren daarom blij om dit project te kunnen opstarten 
in partnerschap met Dienstencentrum Randstad, de 
Gemeente Molenbeek en het Brussels Gewest.

Waar?
De locatie van het project in de gebouwen van 
Dienstencentrum Randstad past perfect binnen 
de visie van MAKS. Wij zijn er van overtuigd dat er 
belangrijke kansen zitten in een intergenerationele 
aanpak van digitale geletterdheid en van 
maatschappelijke problemen in het algemeen. 
Bovendien ligt het project ook binnen de perimeter 
van het wijkcontract “Rond Leopold” dat voor een 
ondersteuning zorgde via een wijkenveloppe.

Evaluatie
Na een jaar activiteit kunnen we zeggen dat onze 
activiteiten voor kinderen goed lopen. Er is veel 
interesse voor buitenschoolse ateliers in beide 
talen. We hebben al een trouw publiek opgebouwd 
van kinderen die graag meedoen aan onze 
vakantiestages.

Wat betreft onze volwassenenwerking staan we 
wel nog voor een uitdaging. Het zijn voornamelijk 
de kinderen die ons al kennen via de school of 
via buitenschoolse activiteiten die hun weg naar 
het open atelier vinden. Ook de inschrijvingen 
voor cursussen kunnen beter. Het komt er hier 
vooral op aan om een investering te doen in 
communicatie om ons aanbod beter bekend te 
maken bij ons Molenbeekse doelpubliek. Belangrijke 
knelpunten hierbij blijven wel dat we geen constante 
permanentie kunnen garanderen zoals we dat in 
Kuregem doen en dat de visibiliteit 
vanaf de straat niet goed is.
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Als jeugdhuis kunnen we dit project als heel positief omschrijven. Het thema, eigen games maken spreekt 
vele jongeren aan en door dit thema kunnen andere thema›s zoals pesten en natuurbehoud ook ter sprake 
komen. De tool gamemaker is tevens zeer gebruiksvriendelijk en zorgt dat jongeren er snel mee weg zijn. 
Ook hadden we geluk dat een van de jongeren zeer goed overweg kon met gamemaker opdat hij de andere 
bij hun project samen met de lesgever kon begeleiden. We zijn vooral zeer tevreden over de lesgever 
die duidelijk een vertrouwensband heeft opgebouwd met de jongeren en hierdoor ook verschillende 
problemen die jongeren ervaren bespreekbaar maakt.

De opbouw van de lessenreeks zat goed in elkaar. Zo is ook de structuur van een game meegegeven en 
is ervoor gezorgd dat de games visueel in orde zijn en ook de moeilijkheidsgraad naarmate de game 
vordert moeilijker en moeilijker wordt en daarom aangenaam blijft om te spelen. Zoals eerder gemeld is 
gamemaker een gebruiksvriendelijk programma waardoor de workshop niet uitmondt in het wegwerken 
van programmeerfouten.

 Thierry Wellens, begeleider jeugdhuis Roodebeeck

Games spelen is leuk, 
games maken nog leuker

Wat?
Door het maken van een game leren jongeren allerlei 
vaardigheden: ze gaan al spelend met technologie 
om, ze zijn creatief bij het bedenken van het spel en 
het ontwerp. De computer wordt een tool waarmee 
je iets produceert, terwijl vele jongeren bij het 
gamen enkel consumeren. Wanneer jongeren een 
game maken over een maatschappelijk probleem, 
moeten ze dat probleem heel goed analyseren en 
alle facetten bekijken. In een game-scenario moet 
je denken aan antagonisten en protagonisten, 
hindernissen, obstakels en bonuspunten.Het lijkt een 
beetje op een SWOT-analyse.

Met wie?
Het maken van games is aangeraden met jongeren 
vanaf 12 jaar, aangezien ze dan al inzicht hebben in 
technologie. Voor jongere groepen bestaan er online 
sites waar kinderen zelf een spel kunnen vorm geven 
vanaf de site of is er het programma Scratch dat zeer 
gebruikvriendelijk is.

We hebben deze workshops gedaan met jongeren 
vanaf 14 jaar uit kansengroepen in het kader van 
jeugdwerk of deeltijds onderwijs.

Waarom?
Het maken van de game geeft de maker inzicht in 
het werk van de gamedesigner en de manier waarop 
een game wordt opgebouwd.  Het geeft hen een 
andere kijk van hoe games worden Meestal hebben 
de deelnemers nooit gedacht dat ze zelf een game 
kunnen programmeren. 

In Nederland is het maken van games ingebouwd 
in het curriculum van het onderwijs 
(zie www.gamescool.be)

We kunnen games maken waarbij voor elke groep 
wordt gedifferentieerd. Zo kan men in het ASO 
gebruik maken van variabelen om verschillende 
parameters in beeld te brengen. In het TSO of BSO 
kan men vertrekken van een bestaand spel, een 
bestaande broncode ontcijferen, om die dan aan te 
passen

Waar? Wanneer?
Jongeren van jeugdhuizen en deeltijdse vorming 
in Brussel, Aalst en Mechelen. Ze maakten een 
gezamenlijk spel rond een zelfgekozen thema. 
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Resultaat/bereikte doel
Khatar- Mechelen, jeugdhuizen Mechelen 

Het spel draait om een leefbaar en leuk Mechelen. 
Jongeren willen met dit spel de elementen die 
voor hen niet leuk zijn bannen. Zo is er de held 
die de overvloed van auto´s en parkingplaatsen 
omvormt tot bomen en groene parken.  Andere 
jongeren vermijden druggebruik in de wijken. Ook 
hangjongeren komen aan bod, die met een duwtje 
in de rug verschillende diensten bezoeken, zoals de 
vdab en jeugddiensten.  
De makers zijn jongeren  verschillende jeugdhuizen in 
Mechelen in samenwerking met Project Wolf.

´Adventure @ school´
POT Vormingscentrum Foyer, Molenbeek.

In de informaticaklas kost het veel moeite om de 
cursisten niet te laten storen door facebook en 
smartphones. Het is de bedoeling dat iedereen 
een certificaat behaald.  De weg is bezaaid met 
cursussen  Word, Excel en andere software die je 
moet doorlopen. Virussen maken het traject moeilijk. 
In de opleiding houtbewerking is het dagelijks 
opletten voor ongevallen. Je dient te kunnen 
omgaan met gevaarlijke toestellen en voorkomen om 
geëlectrocuteerd te worden. 

Op tijd komen op school is niet vanzelfsprekend. 
Wekkers helpen om wakker te worden maar toch 
moeten de jongens erop letten dat ze vermijden om 
´s avonds energiedranken te drinken, anders komen 
ze niet op tijdl. Een ontbijt meepikken lukt niet altijd.

Wie Zenne Kik? Tienen

Het is veelal niet makkelijk om juiste keuzes te maken 
als je tiener bent. Dit spel baseert zich op de ervaring 
dat jongeren doormaakten bij gebruik van alcohol en 
drugs. Meestal begint men met experimenteren en 
gaat het al snel naar actief zoeken en afhankelijkheid. 
In dit spel worden de uitdagingen uitvergroot en 
doorloop je verschillende stadia. Het gaat om de 
juiste keuzes maken vooraleer het te laat is.

Mevlüt en Mirac zoeken voetbalvriendjes, 
Muse, De centrale, Gent

Jongeren vinden niet genoeg voetbalvriendjes. 
Hierbij zoeken ze negen vriendjes om het elftal te 
vervolledigen. Omgekochte scheidsrechters 
of hooligans kunnen het je moeilijk maken. 

Typhoon rescue

Het spel neemt je mee in de chaos van een 
tyfoon. Jongeren maakten dit spel net nadat de 
vernietigende storm Hainan in de Filippijnen door het 
landschap raasde.  De algemene boodschap dat de 
jongeren willen meegeven is dat we met meer espect 
moeten omgaan met het klimaat om zo droogtes en 
hevige klimaatschommelingen te vermijden.

Als held dien je bosbranden te bestrijden, medische 
zorgen toe te dienen, het verhinderen van grote 
stormen door duurzame handelingen uit te voeren 
en een verwoestend landschap met rondslingerende 
materialen.

VCF Foyer- 18-25j Romajongeren

Jongeren van VCF Foyer maakten een game over hun 
eigen  vormingscentrum: over hun houtatelier, de 
informaticales, hun vrije tijd...

Evaluatie
Na de derde jaargang kunnen we stellen dat 
de methodologie op punt staat. We hebben 
een duidelijke format om de workshop aan te 
bieden.  Alle jongeren die zelf kozen om een game 
te maken hebben hun uiterste best gedaan om dit 
binnen de tijd af te maken. 

Knelpunten
In het jeugdwerk is het soms moeilijk om alle 
jongeren op alle sessies aanwezig te krijgen. Daarom 
maken we een gezamenlijk een spel, waarbij ieder 
een room uitbouwt. Wanneer iemand wegvalt, is dit 
niet zo erg.

Bij het samenvoegen van de games dient elk object 
een andere benaming te hebben. Het is dus best 
dat men dit op voorhand voorziet en de structuur 
organiseert. Anders wordt het achteraf een boeltje

Het is goed om bij de jongeren een correct 
verwachtingspatroon te creëren: sommige jongeren 
denken dat ze in de workshop het niveau van een 
commerciële game gaan halen. Je moet hen duidelijk 
laten weten dat we in 5 halve dagen niet het niveau 
gaan halen van de professionele games. Maar ze 
kunnen de gameplay wel zo maken dat hun vrienden 
het even graag spelen als andere games.
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In januari kreeg de helft van de jongeren van de klas te horen dat ze volgend jaar op school niet meer 
welkom waren. Moeilijk om hen te motiveren om het jaar af te maken. Alhoewel ze in het begin niet veel zin 
hadden om mee te doen aan het afficheproject, werden ze elke sessie enthousiaster. Ik heb ze het hele jaar 
niet zo geboeid gekregen, vertelde de leerkracht van het vierde Beroeps. 

Ahmed, SOS Jeunes

Wat?
Deze sessie was in opdracht van SOS Jeunes. 
Ze organiseren preventieve activiteiten voor 
jongeren die uit de boot dreigen te vallen. 
Jongeren ontwerpen een affiche rond een concreet 
maatschappelijk thema dat aansluit bij hun directe 
leefwereld. Zij maken deze affiche in opdracht van 
een bestaande organisatie, die zij in het kader van dit 
project ook bezoeken.

Het eindresultaat kan variëren van een publiciteits- 
of propaganda affiche tot een beeld met een 
sensibiliserende boodschap. Gaandeweg leren de 
deelnemers reclame anders bekijken. Ze komen in 
contact met enkele veel gebruikte technieken uit 
de marketing, alsook het misleidende karakter van 
reclame.

Met wie?
We hebben deze workshop gehouden met jongeren 
met een spijbelproblematiek in een sociaaltechnische 
studierichting. Het was een alternatieve manier 
om de leerstof rond het thema ‘organisaties en 
opbouwwerk’ te verwerken.

Waarom?
Het maken van de affiche sluit aan bij de leefwereld 
en de leerstof van de jongere. Ze bezoeken een 
organisatie en moeten deze zo analyseren dat ze er 
een goede publiciteitsaffcihe voor kunnen maken.

De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende 
noodzakelijke grafische elementen om een 
boodschap over te brengen. Ze leren de noden van 
de opdrachtgever onderzoeken, de kerngedachte 
ontleden en geschikte componenten selecteren 
waarmee zij hun affiche vormgeven.

Op deze manier krijgen de jongeren inzicht in hoe 
visuele communicatie en reclame werken, en hoe 
deze strategisch zijn opgebouwd. Informatie, 
bewustmaking, propaganda en reclame komen aan 
bod. Ze leren hoe ze invloed kunnen hebben op 
de kijker en hoe ze zijn of haar aandacht kunnen 
trekken.

Resultaat
Elke deelnemer  maakte een eigen affiche. 

Evaluatie
Jongeren zien hiervan het nut in zodat ze later 
zelf een affiche kunnen ontwerpen.  Enkelen van 
hen ontdekken talenten en interesses waarvan ze 
vroeger niets afwisten. Er waren enkele problemen 
met de kwaliteit van de foto’s die ze zelf ter plaatse 
maakten. Op sommige foto’s stonden ook kinderen 
vb niet begeleidde minderjarigen waarvoor geen 
toelating voor publicatie. Dit moeten we volgende 
keer rechtzetten.

Elke sessie behandelt een ander onderdeel wat het 
geheel boeiend maakt. Bij het technische gedeelte 
heeft men snel resultaat, wat de jongeren motiveert.

Een affiche maken voor een organisatie
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Wie online,
een extra schakel

Wat?
In De Schakel in Schaarbeek zijn de 
dinsdagvoormiddagen druk. Sinds september 2013 
verzorgt Maks er een informaticaleerpunt. Mensen 
komen er om informatie op te zoeken, te mailen, om 
te communiceren via Facebook en om muziekvideo’s 
of filmpjes te bekijken.

Onze animator helpt hen waar nodig. Eén keer per 
maand bieden we ook een workshop aan zodat 
mensen nieuwe programma’s ontdekken. 
We beslissen iedere keer in samenspraak welk thema 
we zullen behandelen. Zo kwamen Microsoft & 
Google-tools aan bod, maar ook foto bewerking en 
social-networking. 

Met wie?
De Schakel is een vereniging aangesloten bij het 
netwerk tegen armoede. Het is een plek die steun 
biedt aan mensen in armoede die het woord willen 
nemen. Via het project Wie Online, gesteund door 
de Vlaamse Overheid, kreeg Maks de vraag om 
in Brussel een openbare computerruimte op te 
starten bij een vereniging waar armen het woord 
nemen. Omdat we al veel ervaring hebben, zowel 
met openbare computerruimtes als met mensen in 
kansengroepen was dit een kolfje naar onze hand. 
De eerste contacten waren wat aftastend en onze 
animatoren moesten het vertrouwen winnen in de 
nieuwe groep, maar al snel waren de relaties erg 
hartelijk. 
Elke week komen er een 10-tal mensen. 
We proberen ook optimaal de vrijwilliger te steunen 
die elke week een voortrekkers rol speelt om andere 
te helpen.

Waarom?
Eind mei waren we aanwezig op een studiedag 
‘armoede en e-inclusie’. Hier konden we kennismaken 
met de projecten die in Vlaanderen al liepen. De 
moeilijkheden en succesverhalen werden grondig 
geëvalueerd met betrokken deelnemers. Met onze 
eigen baggage hierbij geteld, keken we ernaar uit om 
dit project op te zetten. Na de eerste contacten met 
de mensen van de Schakel groeide het enthousiasme. 

Waar?
In de Schakel in Schaarbeek, in hun computerruimte.

Wanneer?
Elke dinsdagvoormiddag van 10 tot 12u.

Resultaat/bereikte doel
De deelnemers en de organisatie zijn zeer tevreden. 
Ook onze animatoren gaan graag naar daar. We 
kunnen ook veel informatie aanbieden en de 
deelnemers zijn echt geholpen hiermee. Dit is voor 
iedereen erg motiverend. Het is ook een project dat 
onze animatoren zelf beheren, met minimale hulp 
van een stafmedewerker.

Evaluatie
Naar aanleiding van dit succes proberen we in 2014 
nog een computerruimte op te starten in een andere 
organisatie waar armen het woord nemen in Brussel.
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“Toen de begeleiders van KureghemNet de voorbeelden toonden dacht ik: ‘zoiets kan ik nooit zelf maken’. 
Maar met hun hulp is het mij toch gelukt en ben ik eigenlijk best trots op mijn film” 
 (Mehdi – gedetineerde in Sint Gillis)

I have a dream
Digital stories met gevangen in Sint-Gillis

Wat?
Gedetineerden in de gevangenis van Sint-Gillis 
maakten korte digital stories over hun levens, 
de zaken die hen bezighouden en de dromen 
die zij koesteren. Dat leverde uiteindelijk 3 heel 
verschillende filmpjes op, die de persoonlijke 
invalshoek van de makers combineren met een meer 
algemene boodschap: over vaders die hun kinderen 
niet mogen zien, of over de situatie in thuisland Iran, 
over hoe iemand in drugscriminaliteit belandt... 
De films zijn te bekijken op: http://bit.ly/1miLa4g

De films maakten ook onderdeel uit van de expositie 
‘Ongezien’ in galerie OPEK in Leuven, 
van 20/11 tot 08/12: 
een expo van beeldende kunst door gedetineerden 
uit verschillende gevangenissen in Vlaanderen 
en Brussel.

Met wie?
7 volwassen mannelijke gedetineerden uit de 
gevangenis van Sint-Gillis.

Waarom?
Na het zien van de digital stories uit ons project 
Vrouwentongen (2012), vroeg een stafmedewerker 
vorming uit de gevangenis van Sint-Gillis om 
een dergelijk project ook te organiseren met 
gedetineerden aldaar. Het was niet de bedoeling 
dat ze over hun eigen strafzaak zouden praten of de 
feiten waarvoor ze zijn veroordeeld, evenmin over de 
klachten die ze hebben over de gevangenis zelf. 

Wel over hoe zij hun eigen toekomst zien en 
waarvan ze dromen. Het is als activiteit ook een 
mooie  afwisseling voor gedetineerden die per dag 
slechts 2 uur mogen luchten en verder steeds in hun 
cel zitten, ook om te eten.

Waar?
In het computerlokaal van de gevangenis 
van Sint Gillis.

Wanneer?
September-oktober
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Evaluatie
Dit was een zeer bijzonder project. De 
filmpjes werden gemaakt onder zeer speciale 
omstandigheden: normaal gezien kunnen 
deelnemers vrij hun eigen foto’s maken of 
afbeeldingen zoeken op het internet. Binnen de 
muren van de gevangenis is fotograferen echter niet 
toegestaan, evenmin als toegang tot internet. De 
oplossing gaf het project een zeer speciaal karakter: 
een USB-stick was het enige dat per sessie binnen en 
buiten mocht gaan. Daarop namen de animatoren 
wekelijks foto’s, geluiden en muziek mee, al naar 
gelang de wensen van de deelnemers. Zo groeide 
per week hun filmpje. Bij andere projecten zijn de 
animatoren van KureghemNet vooral een soort 
coach, hier kregen ze ook de rol van assistent van de 
filmmakers.

Voor de animatoren van KureghemNet was het ook 
aangrijpend om te zien wat de impact is van het 
verliezen van je vrijheid.

Knelpunten
Binnen de muren van een gevangenis kan het 
verloop van een project door allerlei factoren 
beïnvloed worden, zonder de flexibiliteit om bij 
te sturen of extra sessies in te lassen. Alles moet 
op voorhand worden aangevraagd. Gevangenen 
moeten soms voor de rechter verschijnen of 
krijgen bezoek van hun advocaat. Een staking van 
de gevangenisbewakers gooide ook één keer de 
planning in de war. Als animator moet je je daar dan 
maar bij neerleggen.

Bovendien was er wat verloop in de samenstelling 
van de groep: door plaatsgebrek in de gevangenissen 
zitten in Sint Gillis mensen met voorarrest samen 
met mensen die al zijn veroordeeld. In de groep 
zat er één gedetineerde die was veroordeeld tot 
25 jaar celstraf en nog wachtte op overplaatsing 
naar een andere instelling: er was dus het risico 
dat hij er op een dag niet meer bij zou zijn. Een 
andere deelnemer vond een job in de gevangenis 
en stopte met dit filmproject. Weer een  ander – in 
voorarrest - werd vrijgelaten: zeer goed voor hem, 
jammer voor ons project want hij had een heel sterk 
filmidee. Uiteindelijk bleef er een vaste groep van 4 
mannen over, waarvan er één zijn film toch niet heeft 
afgemaakt: het confronteerde hem toch teveel met 
zichzelf en zijn situatie. 
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Kurasaw Productions
Werk voor klanten
Kurasaw Productions is een sociaal economieproject 
dat grafische diensten verleent aan klanten. De 
portfolio van het communicatiebureau Kurasaw 
Productions is zeer breed: we ontwerpen logo’s, 
layouten allerhande drukwerk, banners, t-shirts, 
realiseren websites, presentatiefilmpjes en korte 
documentaires.

Kurasaw Productions leidt kortgeschoolde 
langdurig werkzoekenden uit de buurt op tot 
desktoppublishers met ervaring op het vlak 
van webdesign en films. Het gaat meestal om 
jongeren die afhaakten in het grafisch onderwijs of 
werkzoekenden die een opleiding volgden bij een 
Nederlandstalige of Franstalige opleidingspartner. Af 
en toe komen we in contact met mensen die volledig 
autodidact zijn.

Geen van deze personeelsleden heeft een 
professionele achtergrond of werkervaring.

Dit maakt dat er —om de beoogde kwaliteit te 
behalen— ingezet moet worden op volgende 
vlakken:

 » Typografie: het onder de knie krijgen van de 
correcte regels 

 » Nauwkeurigheid en autocorrectie

 » Planning maken op papier vooraleer 
men achter de computer kruipt

 » Het juiste programma leren gebruiken 

 » Empathie of denken in functie van de klant

 » Zich nietverliezen in het creatieve zonder 
aan de boodschap te denken

 » Het bewaren van het juiste document 
op de juiste plaats

 » Leren omgaan met deadlines en stress

Deze punten zijn dagdagelijkse discussiepunten 
binnen het team van Kurasaw Productions. 
Voortdurende evaluatie en kwaliteitscontrole is de 
taak van de stafmedewerkers. 
Strikte opvolging is dus nodig.

Positief is wel dat we veel werk leveren voor klanten 
die kansengroepen willen bereiken.

Dat is nu weer een kolfje naar de hand van onze 
medewerkers, daar zijzelf behoren tot de doelgroep 
en goed weet hoe ze te bereiken zijn. Het gaat hen 
ook makkelijker af om met een foto-apparaat in de 
wijk rond te lopen en her en der foto’s te nemen. 
Dit maakt dat we binnen Kurasaw Productions een 
mooie database beginnen krijgen van allerhande 
foto’s van jong en oud uit kansengroepen.

De meeste personeelsleden kregen in het kader 
van het maken van een filmpje rond diversiteit een 
opleiding in Première Pro en konden hier dan ook 
verder mee aan de slag

Verschillende personeelsleden kregen ook een 
opleiding over het gebruik van een CMS systeem en 
maakten een website in Joomla en Wordpress.

We proberen ook hier met sjablonen te werken die 
we de klanten aanbieden. Het is goedkoper voor de 
klant en makkelijker voor ons. 
Klanten die echt een gepersonalliseerde website 
willen  moeten hiervoor betalen.
Er is ook meer en meer vraag naar korte filmpjes.
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Kurasaw Tewerkstelling

 » ontwerp en drukbegeleiding folder 
sollicitatietraining met bijbehorende webflyer.

 » ontwerp en print DVD-cover voor de opleiding 
Digitaal portfolio van december 2012 en van 
september 2013

 » layout, technische correcties en herdruk van de 
Gids naar werk

 » ontwerp en drukbegeleiding affiche en webflyer 
voor Beroepsoriëntatie

 » ontwerp en drukbegeleiding flyer van 
sollicitatietraining herfst 2013 en lente 2014

 » ontwerp en drukbegeleiding drieluik voor stages 
Ontdek je talenten, met bijbehorende webflyer

 » ontwerp en drukbegeleiding affiche flyer en 
webflyer voor intensieve les Nederlands

 » ontwerp en drukbegeleiding flyer Initiation à la 
recherche d’emploi

 » ontwerp en drukbegeleiding drieluik 
Beroepsoriëntatie met bijbehorende webversie

 » ontwerp en drukbegeleiding flyer PWA 
informatica winter 2013

 » verdere definiëring en bewerking huisstijl 
Kurasaw Tewerkstelling

 » ontwerp, drukbegeleiding drieluik en webflyer 
voor Opleiding verkoper multimedia en telefonie, 
groepen winter 2014

 » visitekaartjes voor 7 personeelsleden

 » ontwerp en drukbegeleiding voor Opleiding 
verkoper multimedia en telefonie, groep zomer 
2014

 » Tracé

 » opname en montage van 2 films over eigen job 
creëeren in Brussel 

Cosmos

 » ontwerp en druk uitnodiging nieuwjaarsreceptie

 » 10 x ontwerp en print Cosmopolis, het maandblad 
van Cosmos 

 » Gemeente Anderlecht

 » ontwerp en druk flyer Wijkcontract Kanaal-Zuid

 » ontwerp kaart van het wijkcontract Kanaal-Zuid

 » illustratie plan Ecole Petits Goujons

Alhambra

 » ontwerp affiche spaghetti-avond

CAF

 » update en herdruk van 2 folders: Formation de 
base en Formation boucherie

Chambéry

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding van hun 
jaarverslag

Aksent

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding van 
presentatiebrochure

MAKS

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding Visieboek

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding + webversie 
van wenskaart 2014

 » ontwerp logo 1080PC

 » ontwerp huisstijl 1080PC

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding uitnodiging 
opening 1080PC

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding t-shirt Maks

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding jaarverslag 2012

 » ontwerp en programmatie joomla-website

 » opnames en montage video feest in de straat

 » opnames onthaalfilm

 » fotoreportage Discover Your Talent

 » update en drukwerkbegeleiding groetenkaart

 » ontwerp en programmatie USB-sticks

Geleverd werk 2013
Hieronder vindt U het lijstje van klanten en afgeleverd werk.
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KureghemNet

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyers creakids 
krokusvakantie

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyers creakids 
paasvakantie

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyers creakids 
zomer 12+

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding affiche en flyer 
creakids zomer 7-12

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyers creakids 
herfstvakantie

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyers creakids 
kerstvakantie

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 
programmaboekje januari-juli 2013

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 
programmaboekje september-december 2013

 » ontwerp en print DVD-hoes en etiquette 
vakantiestage buurthuis Scheut

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding naamplaat 
1080PC

 » ontwerp en print DVD-hoes en etiquette creakids 
carnaval 2013

 » ontwerp en print flyer Digitale story, 
met bijbehorende webflyer

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding programma 
1080PC maart-juni 2013 + web-pdf

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 
programmaboekje Maks digitale week

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding Creakids 
programma folder-affiche

 » ontwerp en printen 1080PC lidkaart

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyer en 
webflyer DigiMe DigiYou - erfgoeddag

Medikuregem

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding wenskaart

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding affiche 
organigram

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 
driemaandelijkse en tweetalige nieuwsbrief (4x)

Buurtsport Brussel

 » wenskaart: 1

Huis Der Gezinnen

 » ontwerp en print 2 affiches en 4 folder, ratatouille

Kuregem brochures

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding brochure 
Kuregem Deel 2

 » ontwerp  interactief pdf van Kuregem Deel 2

 » affiche Deel 2

Gamelab, BXL

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyer 
“Maak je eigen game”

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyer 
Digitale week

Engage / Discover Your Talent

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding spandoek

 » ontwerp facebook-banner

 » ontwerp en print certificaat

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyer en affiche

Bru-taal

 » aanpassingen website

Ellips

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding uitnodiging 
Opendeurdag

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding placemat

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 
promotie-affiche

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 
presentatiebrochure

biobrussel-biobx

 » aanpassingen website
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GC De Rinck

 » ontwerp folder cursusaanbod

 » ontwerp folder Doewadag

 » ontwerp flyer vakantieweken 2013-2014

 » ontwerp flyer naaiatelier

 » ontwerp flyer jaarmarkt

 » ontwerp flyer De Rinck aan z

 » ontwerp flyer Seniorenshow

 » ontwerp roll-upbanner

 » ontwerp flyer vrijwilligersfeest

 » ontwerp uitnodiging De Rinck klinkt

 » ontwerp flyer De wijk van de smaak

Cultureghem

 » ontwerp logo

Parkresidentie jette

 » ontwerp en print uitnodiging en affiche 
20 jaar Parkresidentie

SETM

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 3 visitekaarten

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 affiche

 » drukwerkbegeleiding 8 tentoonstellingspanelen

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 2 stickers

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding uitnodiging 
vijftigste verjaardag

Europees Parlement Brussels

 » 5 films, 1 flyer en 1 krantinlas

1080 PC

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding Openingsfeest

 » ontwerp logo en huisstijl

 » fotoreportage openingsfeest

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding naambord

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 
programmaboekje maart-juni 2013

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 
programmaboekje september-december 2013

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 
programmaboekje januari-juli 2014

 » ontwerp en print lidkaart

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyer kerststage

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyer 
zomerstage

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyer 
herfststage

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding flyer 
opendeurdag

Vier Windenschool

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding uitnodiging 
officiële opening

The Conference House

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding visitekaart

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding naamplaat

Ecole Sainte-Ursule

 » ontwerp en drukwerkbegeleiding 
schoolrapporten
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Knelpunten en toekomstplannen
Maks heeft het laatste jaar veel vooruitgang gemaakt in de kwalitatieve ontwikkeling van 
projecten zoals digital storytelling, game-ontwerp en de realisaties van digitale CV. Deze 
instrumenten staan op punt en we hebben ze ook uitgeschreven in de vorm van een 
toolkit. Het is nu belangrijk dat we deze toolkit verder uitwerken en verbeteren, maar 
ook dat we het gerealiseerde werk in de sector bekend maken. Bepaalde stakeholders 
vertellen ons dat we baanbrekend werk verrichten op het vlak van mediawijsheid. In 
een publicatie van de Evens foundation over 12 goede Europese voorbeelden op het vlak 
van mediawijsheid beschrijven we het filmproject op basis van  beroemde schilderijen 
(http://bit.ly/1fJAX8U p 38).

In een rapport gemaakt in opdracht van de Koning Boudewijnstichting over Sociaal 
engagement en onlinemedia, vermeldt Nico Carpentier, professor aan de VUB, Maks als een 
organisatie die de media gebruikt voor co-creatie (http://bit.ly/1peCWaD).

Maks was dit jaar verschillende malen aanwezig op ICT dagen en op een vorming media-coach 
als lesgever. We waren als spreker aanwezig op een aantal evenementen van mediawijs.be. 
We kunnen hier echter nog wel wat aan sleutelen. De resultaten van het werk verspreiden 
is zeker even belangrijk als het werk kwaliteitsvol uitvoeren. Op Europees vlak zetten we 
enkele eerste stappen: het is zinvol om ook op dat vlak ervaringen uit te wisselen en aan 
verbeteringen te sleutelen.

RUE GEORGES MOREAU
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In het kader van het diversiteitsplan organiseerden we 4 workshops met de personeelsleden. 
Doel was dat ieder personeelslid zijn digitale story rond diversiteit maakte. Het openlijk 
bespreekbaar maken van dit thema met heel wat personeelsleden met verschillende 
achtergronden was moeilijk, maar de meeste personeelsleden ervaarden dit als een succes, 
zelfs al vonden ze de concrete opdracht best moeilijk.

Ze moesten zich bloot geven ten aanzien van de collega’s en een coherent verhaal maken. 
De realisatie van de digitale story was een overwinning op zichzelf. Volgende zomer 
organiseren we deze workshops opnieuw, maar we kiezen wel een ander thema: Brussel. 

Maks bestaat uit 4 projecten: Kurasaw Tewerkstelling, Kurasaw Productions, KureghemNet 
en 1080 Pc. Zo was de communicatie over Maks tot nu toe. Maar meer en meer proberen 
we de communicatie te stroomlijnen en minder in te zetten op de afzonderlijke projecten, 
maar op de kracht van Maks vzw. In de onthaalfilm van Maks zeggen we, Maks werkt rond 
3 assen: tewerkstelling, digitaal empowerment en communicatie. In 2015 bestaat Maks vzw 
15 jaar: het is het moment om de werking van Maks vzw in een nieuwe huisstijl te gieten en 
de communicatie meer en meer te laten lopen via Maks vzw en minder via de afzonderlijke 
projecten.

Deze tendens zal zich ook moeten aftekenen in de website en de logo’s. Nu heeft Maks vzw 
6 websites die telkens deelinformatie geven over een project. We moeten hiervan af en onze 
krachten bundelen via een centrale website die de kleinere projecten herbergt.

GEORGES MOREAUSTRAAT

36

57



Maks heeft 4 leidinggevenden die telkens de verantwoordelijkheid dragen voor een 
onderdeel van de personeelsploeg. Deze leidinggevenden zijn nog redelijk recent binnen 
de organisatie en hadden in een vroegere job geen ervaring in leidinggeven, laat staan in 
leidinggeven met doelgroepmedewerkers. Elk van hen heeft veel talenten en potentieel, 
maar er is nog wel wat werk aan de winkel. In het verleden hebben ze elk autonoom op 
bepaalde punten vooruitgang gemaakt, maar nu willen we hier als leidinggevende ploeg 
samen aan werken om tot een duidelijk profiel van een leidinggevende binnen Maks vzw te 
komen. Onze organisatie groeit zowel op het vlak van personeel als op inhoudelijk vlak en 
we hebben sterke leidinggevenden nodig die samen met de directie en de Raad van Bestuur 
aan één touw trekken. Dit zal de organisatie ten goede komen. In 2014 willen we hierop 
vooruitgang maken en eind 2014 met een sterkere ploeg leidinggevenden eindigen. We doen 
dit in samenwerking met 2 vrijwilligers van Toolbox.

De uitbetaling van VIA 3 akkoorden maakt dat Maks vzw op financieel vlak in een betere 
situatie komt. Sinds 2008 pasten we zelf uit werkingsmiddelen eindejaarspremies bij, nu is dit 
verleden tijd. Werkingsmiddelen kunnen vanaf nu ingezet worden op de werking.

En dit zal de kwaliteit van onze werking ten goede komen …

We hopen jullie in 2014 nog te kunnen verrassen met kwaliteitsvollere projecten.

Maart 2014

Veronique De Leener 

Met dank aan alle collega’s die hun steentje bijdroegen voor de werking en het jaarverslag

Met dank aan de voorzitter en de leden van de Raad Van Bestuur van Maks vzw
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Met dank aan
Met dank aan de vele sponsors en subsidiegevers

VGC onderwijs voor ICT onderwijsprojecten

VGC Opleiding tot Werken voor de Discover your talent-dag

VGC jeugd voor Creakids, wekelijks ICT atelier en de ICT speelweken

VGC Samenlevingsinitiatieven

Vlaamse Gemeenschap, experimenteel jeugdwerk

Vlaamse Gemeenschap, diversiteitsplan

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, erkenning PIOW

Actiris voor de partnerships AZW, BUBP en Methodologisch kader

VDAB, voor de opleiding Nederlands en Kantoorautomatisering

Gemeente Anderlecht

SD Worx

Welzijnszorg

Close the gap

Fortis foundation

Oever

U kan ook helpen

Stort uw gift op IBAN nummer van de Koning Boudewijnstichting:

BE 10 0000 0000 0404 – BPOTBEB1 
met vermelding 197/0320/00031.

De Koning Boudewijnstichting bezorgt u een fiscaal attest.



VZW MEDIA AKTIE KUREGEM-STAD
G. Moreaustraat 110 – 1070 Brussel 
T: 02 555 09 90 
maksvzw@maksvzw.be 
www.maksvzw.be

MET DE VIER DEELPROJECTEN

// Kurasaw Tewerkstelling
Trajectbegeleiding

T: 02 520 78 46 
kurasaw@skynet.be 
www.kurasaw.be

// Kurasaw Productions
Grafisch bureau

T: 02 555 09 94 
info@kurasawproductions.be 
www.kurasawproductions.be

// KureghemNet
Open computerleercentrum

T: 02 520 36 71 
info@kureghemnet.org 
www.kureghemnet.org

// 1080PC
Buurtdienst informatica

T: 02 555 09 90 
info@1080pc.be 
www.1080pc.be
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