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Maks ging dit jaar ook verder op de internationale weg:
we stelden een project voor op de internationale
storytelling conferentie in Athene en we kregen
een nominatie voor het project digitale portfolio
op de conferentie van de Europese telecentra in Zagreb.
Maar in eigen land blijft het moeilijk: er zijn nog altijd
geen structurele middelen voor de open computerleercentra.

INLEIDING
 Ongeveer 1 jaar geleden schreven we in het jaarverslag het volgende.
Een objectief voor 2014 is dat we de werking van Maks vzw via de pers
beter bekend wilden maken.
En het lukte.
Kurasaw Productions, het grafisch bureau van Maks vzw, dat
laaggeschoolde werkzoekenden opleidt tot desktop-publisher, nam
deel aan de Standaard Solidariteitsprijs. De Standaard geeft jaarlijks
aan organisaties de mogelijkheid om een thema te promoten via een
affiche in de krant. Kurasaw Productions zond een affiche in rond
jeugdwerkloosheid en de Standaard publiceerde onze affiche. We
wonnen de wedstrijd niet- de eerste prijs ging naar Duval-Guillaume,
één van de toppers in de grafische wereld- maar we waren bij de 25
beste inzendingen.
De Discover your talent dag haalde het nationale nieuws via de VRT.
And last but not least: onze ontmoeting met Desmond Tutu, in het
kader van het tienjarig bestaan van Close the Gap haalde ook de pers.
Verder investeerden we dit jaar in het versterken van de ploeg
leidinggevenden en de stafmedewerkers. De leidinggevenden volgden
een training over leiderschap, de stafmedewerkers kregen 4 dagen
vorming over het coachen.
Maks ging dit jaar ook verder op de internationale weg: we stelden een
project voor op de internationale storytelling conferentie in Athene
en we kregen een nominatie voor het project digitale portfolio op de
conferentie van de Europese telecentra in Zagreb.
Maar in eigen land blijft het moeilijk: er zijn nog altijd geen structurele
middelen voor de open computerleercentra. En we hebben het gevoel
dat we van de Brusselse en Vlaamse overheid weinig erkenning krijgen
voor het werk dat we doen. Daar moeten we dit jaar aan werken.
Januari 2015
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MAKS IN ÉÉN
OOGOPSLAG

• 40 medewerkers volgen samen 71 vormingen
• 3 events in nationale pers: ontmoeting met Desmond Tutu, Discoveryourtalentdag en Standaard solidariteitsprijs
• Spreker op conferentie in Athene rond digitale storytelling
• Nominatie op conferentie van Telecenters Europe in Zaghreb met digitale portfolioﬁlmpjes
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KUREGHEMNET EN 1080 PC

57%
Franstalige
activiteiten
(voornamelijk
volwassenen)

43%

Nederlandstalige
activiteiten
(voornamelijk
jongeren en
kinderen)

336

nieuwe leden
(+56% dan in
2013)

456

inschrijvingen
voor cursussen
en projecten
binnenshuis
(+43% dan in
2013)

2364
personen
kwamen voor het
open atelier
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102

personen kwamen
voor de eerste stap
met de computer
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KUREGHEMNET EN 1080 PC

 WIE VOLGT EEN BASISCURSUS ?
4% asielzoekers
40% werkzoekenden
30% gepensioneerden
7% werkenden
3% huisvrouwen
16% onbekend en/of
zonder statuut

 WIE ZIJN DE LEDEN ?

44% jonger dan 25
38% tussen 25 en 55
18% ouder dan 55

1 op 5 heeft geen computer thuis

135 kinderen in de speelweken
• 20 schoolprojecten met 249 leerlingen
•
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 REALISATIES

geleverd werk

54

1

game met
Desmond
Tutu

digitale
portfolio's

52

36

computers
gerecycleerd tot
robots

Stopmotionfilmpjes

104
digitale stories

20

1

kindernieuwjaarskaarten

kinderworkshop
in het Fablab

1

live radioshow

11

5

animatiefilms
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KURASAW TEWERKSTELLING

528 WERKZOEKENDEN BEGELEID
 SOLLICITATIETRAINING:

 BEROEPSPROJECT:

207
personen
begeleid

Ì

83

in groep

20 van de 39
deelnemers
aan een groep
vindt een job
of opleiding:

deelnemers

51% positief
resultaat

 70%

bepaalden
hun beroepsproject

 ACTIVERING WERKZOEKENDEN
MET COMPUTERCURSUSSEN

168 individuele begeleidingen:

91 volledige begeleiding, 77 voor CV

25

deelnemers

 BEROEPSOPLEIDING VERKOPER
MULTIMEDIA (VDAB)
groep 1:

81

groep 2:

voorlopig 50%
(1 maand na
afloop van de
opleiding)

waarvan
67% werk of
opleiding vond

12

28

deelnemers
aan de digitaal
portfoliogroepen,

67% vond
een werk of
opleiding

74

individuele
begeleidingen,





deelnemers

deelnemers aan
evenement,



{

 DISCOVER YOUR TALENT

75% vindt werk
na de opleiding

30



4 vinden werk, 6 starten
met een opleiding

waarvan
70% positief
resultaat
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KURASAW PRODUCTIONS

geleverd werk

40

1

flyers

banner

5

websites

18

31

2

11
video’s

aankondigingskaarten

brochures

reeksen
visitekaarten

1

cover DVD

1

27

3

kranten

affiches

logo
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1.1 OPLEIDING EN
TEWERKSTELLING
DOELGROEPMEDEWERKERS

Van februari tot juni volgde onze schoonmaker de derde
module van een alfabetiseringscursus. Zijn contract
eindigde voor de afloop van deze cursus, maar hij beëindigde
deze met succes. Ondertussen volgt hij opnieuw een alfabetiseringscursus.
Midden mei startte een nieuwe schoonmaakster, ze volgde
achtereenvolgens individuele lessen Nederlands tot in
augustus en vanaf september groepslessen Nederlands.
Hoewel haar niveau niet zo hoog is, probeert ze zo veel
mogelijk Nederlands te spreken.
Onze onthaalbediende volgde in het voorjaar 2014 een
module Nederlands, maar bleef het moeilijk hebben met
het spreken ondanks een vrij hoog niveau.
Vanaf november werkt er een nieuwe onthaalbediende die
ondertussen ook al is gestart met individuele Nederlandse
les via de taalcheques. Ondertussen werkt ze op kalmere
momenten zichzelf bij met een cursus Excel op DVD.
Midden december startte een nieuwe onthaalbediende,
ook zij zal beroep doen op de taalcheques, maar start dit
pas in 2015.

De ploeg van Maks vzw bestaat uit 42 medewerkers.
26 personeelsleden zijn laaggeschoolde medewerkers die
in opleiding zijn. Dit is een enorm spanningsveld voor de
ploeg: je moet proberen kwaliteitsvolle diensten te leveren
met personeel dat nog niet helemaal klaar is voor de job
of de arbeidsmarkt. Maar er is altijd een keerzijde aan de
medaille. We zien ook dat sommige medewerkers echt
vooruit willen en het onderste uit de kan halen om zo goed
mogelijk te presteren. Wanneer een personeelslid in dienst
komt, stellen we samen met de persoon een persoonlijk
opleidingsplan op.
Verschillende aspecten komen hier aan bod: de inhoudelijke taken van de job en de te leren programma’s of
taken, de pedagogische vereisten van de job (vooral
voor de multimedia-animatoren), de sleutelattitudes en
de tweetaligheid.

 ANIMATOREN IN
TEWERKSTELLINGSPROJECT KUREGHEMNET

Hierbij een overzicht van de gevormde vormingen door
het doelgroeppersoneel:

Het doorstromingsprogramma liep in 2014 opmerkelijk
stabieler dan het jaar ervoor. We begonnen met een
moeilijke beslissing: we stopten vroegtijdig één contract
met een jongere die het moeilijk bleef hebben met de
verwachtingen die wij stelden. We trokken in 2014 vier
nieuwe langdurig werkzoekenden in dsp-contract aan met
veel potentieel.
Twee hebben hun schoolloopbaan in het Nederlands
afgelegd. We hebben nu vijf multimedia-animatoren
in opleiding. Ze werken als assistent van onze vaste
animatoren en stafleden of nemen zelf al lessen in handen.
Ze krijgen twee jaar lang intensief de kans om bij te leren
over multimedia, ICT en begeleiden en animeren van

Drie medewerkers volgen op dit ogenblik een kwalificerende opleiding in het reguliere onderwijs. Eén iemand
volgt de lerarenopleiding: ze is lesgeefster informatica bij
KureghemNet maar wilde een opleiding volgen om haar
nog meer te bekwamen. Een andere medewerkster volgt
een Bijzonder leerroute voor maatschappelijk werk. Vermits
ze bij de aanvang van de cursus te jong was, volgde ze eerst
een voorbereidend jaar, dit met succes. In september 2014
startte ze met de opleiding. Een andere medewerker wil
zijn A2 diploma halen in het tweedekansonderwijs-Jeugd
en gehandicaptenzorg.

Drie medewerkers volgen op dit ogenblik een kwaliﬁcerende opleiding in het reguliere onderwijs.
Eén iemand volgt de lerarenopleiding: ze is lesgeefster informatica bij KureghemNet maar wilde een opleiding volgen
om haar nog meer te bekwamen. Een andere medewerkster volgt een Bijzonder leerroute voor maatschappelijk werk.
Vermits ze bij de aanvang van de cursus te jong was, volgde ze eerst een voorbereidend jaar, dit met succes.
In september 2014 startte ze met de opleiding. Een andere medewerker wil zijn A2 diploma halen in
het tweedekansonderwijs-Jeugd en gehandicaptenzorg.

15

> MAKS ALGEMEEN

groepen via werkplekleren. Ze werken mee in cursussen
en projecten, gaan naar scholen, IBO's en jeugdhuizen om
multimediaprojecten te begeleiden. De kalender en de
taken van elke medewerker staan sinds dit jaar helder op
een whiteboard, waardoor het overzichtelijker is voor hen
dan op de google kalender, die vroeger gebruikt werd.
Naast zeer veel technische workshops en programma’s
krijgen deze animatoren extra begeleiding in pedagogie en
didactiek. De animatoren die nog niet genoeg Nederlands
kennen volgen Nederlandse lessen.
We begonnen dit jaar met interne vormingen die door de
animatoren zelf aan elkaar gegeven worden. Zo krijgen ze
een extra oefening in het voorbereiden van een workshop,
kunnen ze in een veilige omgeving experimenteren
met verschillende methodieken en leren de volgers iets
toepasbaar voor hun eigen workshops. Achteraf evalueren
we de gegeven vorming met de groep. Zelfevaluatie
blijft een werkpunt. Vaak zijn ze niet kritisch en laten
ze steken vallen. Via verschillende oefeningen in de
interne vormingen werken we aan methodes voor onze
evaluatie. Geen makkelijke taak, maar wel essentieel in
het groeien. Hiervoor gebruiken we oplossingsgerichte
begeleidingstechnieken.
Spijtig genoeg is wel één van onze animatoren in opleiding
sinds deze zomer voor langdurige tijd afwezig wegens
ziekte. Ze werd omver gereden door een wagen op weg
naar huis en had daarna enorm zware fysiche en psychische
problemen.

over objectieven stellen, niet-competitieve spelen, werken
met mensen in armoede. De medewerkers volgden ook
heel wat workshops zoals Windows 8, Adobe Elements,
Windows Live Movie Maker, Scratch, JellyCam, Magisto.
Verder organiseerden we ook workshops voor het werken
met smartphones: Lomap, Instagram, Geocaching en op de
Ipad zoals Snapseed, Imovie, Garageband.
De onthaalbediendes volgden ook in huis een aantal
cursussen rond Officeprogramma’s en leerden werken met
print-, scan- en databasesoftware.
 VORMINGEN VAN DE
DOELGROEPMEDEWERKERS BIJ KURASAW
PRODUCTIONS
Vermits er een grote diversiteit is aan kennis van de
programma’s binnen de ploeg van de desktoppublishers
is er ook grote nood aan diversificatie van het aanbod aan
vormingen. Twee medewerkers volgden een opleiding
grafische vormgeving tot in het vijfde jaar van het
secundair onderwijs en haakten daarna af. We probeerden
ze te overtuigen om het secundair onderwijs af te maken
maar ze hadden er geen oren naar.
Ze zijn nog niet klaar om terug naar school te gaan.
Op grafisch vlak zijn dit wel heel goede medewerkers.
Ze hebben op school een heel goede basis gehad.
Eén van hen ging in het Nederlands naar school en een
andere is zeer goed tweetalig.
Twee andere medewerkers volgden een grafische
opleiding in een Franstalig opleidingscentrum. Deze twee
kennen heel goed Photoshop, maar het niveau Indesign
is echt erbarmelijk. We probeerden doorheen individuele
oefeningen en begeleiding op de werkvloer hier wat
aan te doen. Deze twee medewerkers volgden ook een
opleiding Nederlands: de ene haalde het niveau 1.2, de
andere het niveau 2.1. Een andere medewerker groeide op

 VORMINGEN VAN DE
DOELGROEPMEDEWERKERS KUREGHEMNET
9 personen volgden een opleiding Nederlands via de
VDAB (Nederlands op de werkvloer) of bij Lethas CVO.
Een medewerker volgde een avondcursus fotografie.
In het kader van een project van de Koning
Boudewijnstichting kwam Badje vzw een opleiding geven
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1.2 VORMING
STAFMEDEWERKERS,
VERGADERINGEN EN GEZAMELIJKE
VORMINGSMOMENTEN

in Berchem, sprak dus goed Nederlands en was volledig
autodidact in grafische programma’s.
We moesten vroegtijdig het contract van 2 medewerkers
beëindigen. Ze hielden zich absoluut niet aan de regels van
het huis. Met de nieuwe wetgeveing arbeiders-bedienden
is hier duidelijk een probleem. Vroeger konden we tijdens
de proefperiode het contract stopzetten op 7 dagen, als we
zagen dat een werknemer de wil niet had om vooruit te
komen. Nu is het veel moeilijker en het duurt langer om
iemand te ontslaan.
Eén van de medewerkers bracht ook een ziektebriefje
binnen nadat hij zijn ontslagbrief kreeg. Het ontslag had
zware psychische problemen met zich meegebracht: de
medewerker slaagde er op die manier in zijn ontslag voor
enkele maanden uit te stellen.
We vroegen een grafiste om les te komen geven in
typografie, concept vormgeving, stijlfiguren, … Dit zorgde
ervoor dat de hele ploeg op dezelfde lijn komt te staan: voor
de enen met een grafisch basis was dit wel een herhaling
en voor de andere was dit volledig nieuw. Deze manier van
werken is voor herhaling vatbaar.
Binnen het team van Kurasaw Productions is er toch wel
nood aan betere organisatie en betere communicatie. Het
gebeurt te vaak dat de grafisten in opleiding met een
bepaald werk bezig zijn en daarna pas (negatieve) feedback
krijgen en moeten bijsturen. Dit zorgt voor wrevel binnen
het personeel. De stafmedewerkers wachten veel te vaak
om zelf bij te sturen en wachten op de klant. Dit heeft
soms tot gevolg dat de klant werk toegestuurd krijgt
dat niet erg goed is. In 2015 zal dit zeker een werkpunt
zijn voor de ploeg. Ook de communicatie tussen de
eindverantwoordelijke die klantencommunicatie doet en
de stafmedewerkers moet verbeteren: dit zal het werk ten
goede komen.
Verder moet er echt ook gewerkt worden aan werkattitudes
bij de personeelsleden in opleiding.



VERGADERINGEN

In 2014 pakken we binnen KureghemNet ook de manier
van samenwerken anders aan. In een maand doen we één
traditionele teamvergadering, één vorming, één stafvergadering en éénmaal “werkgroepen”. Op die manier wordt
de “vergadertijd” ook een moment waarop we in kleine
groepen aan concrete thema’s werken. De werkgroep open
atelier nam het huisreglement nog eens onderhanden en
de werkgroep communicatie zorgde voor een strategie om
flyers en publicaties beter te verdelen.
Bij Kurasaw tewerkstelling is er een tweewekelijkse
vergadering met het volledige team. Kurasaw Productions
doet een wekelijkse briefing en een tweewekelijkse
vergadering met de stafmedewerkers. Op regelmatige
basis zijn er brainstroming sessies.
De 4 verantwoordelijken van Maks vzw vergaderen om de
twee weken een voormiddag.
Er zijn 4 algemene personeelsvergaderingen op jaarbasis.
Eén in december en één in juni gevolgd door een
nieuwjaarsetentje in december en een eindejaarbarbecue
in juni.
Tussendoor zijn er nog 2 personeelsvergaderingen. In 2015
willen we starten met een vergadering met vertegenwoordigers van de sectoren. Ze zullen het voornamelijk hebben
over het welzijn van de medewerkers.
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1.3 SAMENWERKINGSVERBANDEN

OPLEIDING VAN STAFMEDEWERKERS

Een medewerker volgde een vorming “Empowerment
bij Ouders” en “Omgaan met weerstand”. Een andere
medewerker volgde een bootcamp sociaal ondernemen bij
het Het Punt ism de Sociale innovatiefabriek. In november
en december werd een tweedaagse vorming georganiseerd
in samenwerking met Disir. Dit gebeurde apart voor de
medewerkers van KureghemNet en Kurasaw Productions
en voor de medewerkers van Kurasaw tewerkstelling.
Voor de stafmedewerkers van KureghemNet en Kurasaw
Productions ging het voornamelijk over het coachen met de
Solutions Focus methode en bij Kurasaw Tewerkstelling
handelde de vorming over intervisie clienten, grenzen
stellen en procedures voor betere begeleiding van
werkzoekenden. Een medewerker volgde een opleiding
fotografie, een opleiding pitching bij de Sociale
Innovatiefabriek en en opleiding EU project manager.


Maks vzw heeft samenwerkingsverbanden met VGC
onderwijs als begeleidingspartner voor multimedia in scholen, met de VGC jeugd als organisator van een jeugdatelier,
met de VGC-Opleiding tot werken voor de organisatie
van de Discover your talentdag. Verder heeft Maks een
partnership met VDAB, Actiris, Trace Brussel en de andere
Actief Zoeken naar Werk partners en de opleidingspartners
van het Nederlandstalig en Franstaligwerkveld. In de wijk
zijn er samenwerkingsverbanden met de Mission Locale, JH
Alhambra, vzw Cosmos, UFLED, Walhalou, Infor-femmes
en vzw Samenlevingsopbouw. Maks werkt samen met
de gemeente Anderlecht in verschillende wijkcontracten
(Raad, Scheut, Passer) en geeft informaticacursussen voor
werkzoekenden op vraag van het PWA. Maks is lid van
Febio. In het kader van de strijd tegen jeugdwerkloosheid
heeft Maks vzw een partnership met Business and Society
en een aantal bedrijven zoals Nestle, Securex, Accenture,
Freshfields, … Met Deloitte was er dit jaar een gezamelijke
punctuele actie: medewerkers van Deloitte kwamen
sollicitatie-interviews afnemen van werkzoekenden.
Maks werkt ook al een paar jaar samen met Toolbox
vzw. Toolbox vzw is een vereniging voor managers die
vrijwilligerswerk willen doen in de social-profit. Ze
matcht deze met organisaties. Maks werkt samen met 4
vrijwilligers: twee werken samen met de leidinggevenden
van Maks vzw aan een leiderschapstraject en een ander
team werkt samen met de stafmedewerkers van Kurasaw
Productions aan professionalisering en klantenwerving.

DIGITALE STORIES ROND BRUSSEL

Tijdens de zomermaanden organiseerde Maks vzw
voor het volledige personeel een tweede ronde digitale
storytelling. De 40 personeelsleden van Maks vzw werkten
in groepjes aan een digitale story over Brussel. Een leuke
manier om aan teambuilding en digitaal empowerment te
doen. Zo leert de stafmedewerker ook samenwerken met
de poetsvrouw of de onthaalbediende en leren ze elkaars
achtergrond beter kennen.

Tijdens de zomermaanden organiseerde Maks vzw voor het volledige personeel een tweede ronde digitale storytelling.
De 40 personeelsleden van Maks vzw werkten in groepjes aan een digitale story over Brussel. Een leuke manier om
aan teambuilding en digitaal empowerment te doen.
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1.4 MAKS GOES INTERNATIONAL

Society haalde het VRT-nieuws. Op deze dag coachen
vrijilligers uit het bedrijfsleven jonge werkzoekenden uit
de wijk. In november vierde Close the gap zijn tienjarig
bestaan. “Peter” van het project, Desmond Tutu, vloog
voor de gelegenheid over en huldigde het prototype in van
een “solartruck”, een container met computers die draaien
op zonne-energie. Close The Gap vroeg aan Maks vzw om
een animatie te voorzien in de computerklas. We deden
dit samen met jongeren van Sint Lucas. Ze maakten onder
begeleiding van Maks vzw een game waarbij Desmond
Tutu computer verzamelt en ze probeert t verschepen naar
de Derde Wereld. Desmond Tutu himseld was de eerste
speler van het spel samen met Neelie Kroes, Europees
commisaris voor digitale agenda en Alexander De Croo,
Minister digitale agenda. Maks vzw en het project Kurasaw
Productions nam deel aan een actie van de krant De
Standaard en de affiche werd gepubliceerd op het laatste
blad van de krant tijdens de zomervakantie.

Maks vzw werd in 2014 lid van Telecenter Europe en
nam deel aan de jaarlijkse conferentie in Zagreb. Vele
vertegenwoordigers van computercentra over Europa
brachten ideeën en know-how bij elkaar en legden contacten
voor nieuwe Europese projecten. Maks presenteerde
ook verschillende projecten op de wereldconferentie
rond digital storytelling in Athene waaronder het project
Vrouwentongen (digitale storytelling met vrouwen
slachtoffer van geweld) en het digitaal portfolioproject.
In november 2014 nam Maks vzw ook deel aan een
contactseminarie in Alden Biesen in het kader van
“Erasmus +, life long learning”. Daar zijn 2 projecten
bedacht die we nu aan het schrijven: ééntje rond
intergenerationeel werken met het digitale als inzet en een
tweede rond storytelling over het Europees charter van de
rechten van de mens.
Maks vzw nam ook deel aan een conferentie in Londen
over digital storytelling in health care, daar we van plan zijn
om hier in België ook mee aan de slag te gaan.

1.6 STANDAARD
SOLIDARITEITSPRIJS

1.5 MAKS IN DE PERS

Jaarlijks organiseert de krant De Standaard een
solidariteitsprijs. Deze prijs geeft aan de genomineerden de
mogelijkheid om een affiche in de krant te publiceren over
een thema dat belangrijk is voor de organisatie. Kurasaw
Productions ontwierp een affiche over jeugdwerkloosheid
en behoorde bij de 25 winnaars die een bladzijde in de
krant kregen.
We wonnen de eerste prijs niet. Deze ging naar Reborn
to be alive, die de affiche liet ontwerpen door DuvalGuillaume. Maar het is wel een belangrijk feit dat onze
grafisten in opleiding kunnen concurreren met de besten.

Maks haalde dit jaar drie maal de nationale pers: met
het Discover your talent-project, met Close the Gap
en Desmond Tutu en met De Standaardsolidariteitsprijs.
We hadden het er al over in de inleiding. Maks haalde
dit jaar drie maal de nationale pers. Het project Discover
your talent, een samenwerkingverband met Business and
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In december 2013 ging voor het eerst de beroepsopleiding verkoper multimedia van start, een traject dat duurde
tot in juli. Nieuw in deze opleiding was de organisatie van werkplekleren. We werkten hiervoor samen met ketens als
Mediamarkt, Phonehouse, Proximus. Met succes: 70% van de deelnemers vond een job na de opleiding.
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Twee grote thema’s beheersen 2014: de opvolging van de nieuwe beroepsopleiding “Verkoper in multimedia”
en de voorbereiding van de nieuwe AZW-conventie voor 2015-2017.
In december 2013 ging voor het eerst de beroepsopleiding verkoper multimedia van start, een traject dat duurde tot in juli.
Nieuw in deze opleiding was de organisatie van werkplekleren. We werkten hiervoor samen met ketens als Mediamarkt,
Phonehouse, Proximus. Met succes: 70% van de deelnemers vond een job na de opleiding. Midden mei startte
een tweede opleiding die liep tot eind december.
Eind juni verscheen de oproep voor een nieuwe partnership Actief Zoeken naar Werk bij Actiris. Maks vzw laat jaarlijks
aan Actiris weten dat de opgelegde methodologie voor de begeleiding van werkzoekenden niet meer up to date is.
In de nieuwe oproep kreeg de partner de mogelijkheid om zelf de methodologie uit te werken.
Tijdens de zomermaanden werkten we in team aan een nieuw programma dat vanaf januari 2015 van start zal gaan.
In dit nieuwe programma worden ook de beroepsorientatie en het pilootporject “Discover your talent”, die in het verleden
aparte partnerships waren, opgenomen. Dit programma start in 2015 en eindigt in 2017.
Vier consulentes werken op dit programma: 2 voltijdsen en 2 halftijdsen.
In januari 2014 startten 2 nieuwe collega’s, Nora als consulente binnen de begeleiding Actief Zoeken naar Werk en
Laura als trajectbegeleidster binnen de beroepsopleiding verkoper multimedia. Ze werkten zich beiden zeer snel in.
Laura versterkte het contact met werkgevers, een meerwaarde voor de beroepsopleiding, terwijl Nora zeer gunstige
resultaten behaalde, vooral bij de iets langere groepsbegeleidingen met werkzoekenden.

2.1 SOLLICITATIETRAINING –
PROGRAMMA ACTIEF ZOEKEN
NAAR WERK




WAT?

We organiseren een sollicitatietraining voor werkzoekenden
waarbij we hen begeleiden in hun zoektocht naar werk
zowel in groep of individueel. De onderwerpen die aan
bod komen zijn het opmaken of aanpassen van een cv of
motivatiebrief, de voorbereiding op een sollicitatiegesprek
en leren telefoneren naar een werkgever. Samen met
de consulent zoeken ze naar werkaanbiedingen om te
solliciteren. In groep krijg je de kans om samen met andere
kandidaten alle stappen te leren om werk te vinden.
Na afloop kunnen werkzoekenden die al vrij autonoom
zijn in hun zoektocht naar werk alle woensdagen van onze
zoekruimte gebruik maken.


WAAROM?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een zeer hoge
werkloosheidsgraad, 19,3% (tegenover 5,1% in Vlaanderen). Als we naar Anderlecht kijken, zien we een nog veel
hoger cijfer: 23,3%. Voor elke vacature gericht op laaggeschoolde werkzoekenden, zijn er in Brussel gemiddeld 112
sollicitanten. Dat maakt de kans op het vinden van een
werk niet zo hoog.


WAAR EN WANNEER?

We organiseren 4 groepen verspreid over het jaar.
Eén groep is specifiek voor jongere werkzoekenden tot 25
jaar, met een aangepaste methodologie en duurt ongeveer
één week. Twee andere groepen nemen vijf weken in
beslag. Ten slotte is er de laatste groep die één week duurt.
De groepen worden in het Nederlands georganiseerd.
De individuele begeleidingen vinden plaats op momenten
buiten deze groepen en kunnen zowel in het Nederlands
als in het Frans verlopen.

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
(50,2% al meer dan 2 jaar). Zij wonen vrij dicht in de
buurt of in de omliggende gemeenten (66,2% komt uit
Anderlecht, gevolgd door 6,8% uit Brussel-Stad).



RESULTAAT?

Van de laatste vier AZW-groepen van wie we de resultaten
bekend zijn, behaalden op een totaal van 39 deelnemers
er 20 een positief resultaat (51%). Dit resultaat kan een
vaste job zijn, maar ook het volgen van een erkende
beroepsopleiding. Bij deze resultaten houden we geen
rekening met mensen die bijvoorbeeld Nederlands les
of informaticacursussen volgen of af en toe via interimopdrachten kunnen werken.

Een probleem dat blijft aanslepen bij het zoeken naar werk is het tekort aan kinderopvang. Veel moeders vinden
geen opvang voor hun kinderen tijdens hun werkuren.
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KNELPUNTEN?





WAAROM?

Vele jongere werklozen 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 worstelt vaak met
een onrealistisch idee over werk zoeken en ze hebben
geen idee wat voor soort werk ze zoeken. Dat willen we
doorbreken met ons project.


2.2 DISCOVER YOUR TALENT,
EEN PROGRAMMA VOOR
WERKZOEKENDEN TUSSEN
18 EN 25 JAAR


MET WIE?

Het pilootproject richt zich op Brusselse jongeren van 1825 jaar die bij Actiris ingeschreven zijn die niet aan een
opleiding bezig zijn. 80% van die jongeren heeft geen
diploma secundair onderwijs. 50% van de begeleide
jongeren wonen in Anderlecht.

Een probleem dat blijft aanslepen bij het zoeken naar
werk is het tekort aan kinderopvang. Veel moeders vinden
geen opvang voor hun kinderen tijdens hun werkuren. Als
er opvang bestaat eindigt deze al om 18u. Veel verkopers
of schoonmakers werken tot 19u en ondervinden hierdoor
moeilijkheden.
Een ander probleem is de taalkennis in Brussel. Deze is
vooral kritiek bij mensen die geen enkele nationale taal
voldoende beheersen en dringend een job moeten vinden
omdat er een financiële druk is. Vaak staan ze ook onder
druk van de RVA of het OCMW die sneller schorsen
dan voorheen. Een dergelijke cliënt kan in de praktijk
enkel terecht bij een taalopleiding want voor zowel de
begeleiding als het solliciteren zelf is er nood aan een basis
in minstens één van de twee landstalen.

WAAR EN WANNEER?

In 2014 hebben we 4 groepssessies van telkens 5 dagen
georganiseerd voor het maken van de digitale portfolio’s. Op
22 mei 2014 vond de ‘Discover Your Talent’ dag plaats in de
Kelders van Kuregem. Deze werden voor de gelegenheid
een ontmoetingsplaats voor een 60-tal vrijwilligers uit vier
bedrijven en 81 Brusselse werkzoekende jongeren tussen
18 en 25 jaar. Na de ‘Discover Your Talent’-dag begonnen
30 jongeren aan een mentoringtraject gedurende 4
maanden. De individuele begeleidingen gebeurden het
hele jaar door bij Kurasaw Tewerkstelling.

WAT?

Sinds september 2012 en met de steun van Actiris, startte
Kurasaw Tewerkstelling het pilootproject “discover and
present your talent. Het project 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 door het realiseren van een
CV-videofilm. Parallel met dit portfolioproject kunnen ze
deelnemen aan het Discover your Talent-evenement, een
dag waarin vrijwilligers uit bedrijven training geven rond
sollicitatieskills en een programma van mentorship waarbij
een mentor uit de bedrijfswereld om met de jongere
een stappenplan naar werk uit te stippelen. Na deze
acties werden de jongeren door ons ook nog gedurende
7 maanden individueel begeleid.



RESULTAAT

Van de 81 jongeren die aan Discover your talent dag deel
namen heeft 67% een positief resultaat bereikt (werk of
een beroepsopleiding). Aan de digitale portfolio groepen
namen 28 jongeren deel. Van deze groep heeft 67% een
positief resultaat bereikt. Naast deze acties waren 74
jongeren in individuele begeleiding en zijn behaalden een
positief cijfer van 70%.


KNELPUNTEN

De werkaanbiedingen die beschikbaar zijn op het Brusselse
arbeidsmarkt zijn vooral geschikt voor hooggeschoolde
mensen. De jongeren die we begeleiden zijn vaak
laaggeschoold en hebben hierdoor veel moeilijkheden om
een vacature te vinden die hen aanstaat.

Vele jongere werklozen 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 worstelt vaak met
een onrealistisch idee over werk zoeken en ze hebben
geen idee wat voor soort werk ze zoeken.
Dat willen we doorbreken met ons project.
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2.3 LOOPBAANORIENTATIE VOOR
WERKZOEKENDEN




WAT?

Kurasaw Tewerkstelling biedt een begeleiding beroepsoriëntatie aan, zowel individueel als in groep. Tijdens de
begeleiding gaat men samen met werkzoekenden het
beroepsproject bepalen door (1) het profiel van de werkzoekende, (2) de eisen van de arbeidsmarkt te bespreken
en vervolgens (3) een stappenplan te maken.




RESULTAAT

83 werkzoekenden werden begeleid voor een beroepsoriëntatie, waarvan 70% een beroepsproject gedefinieerd
heeft. Dit betekent dat werkzoekenden weten welke
beroep ze willen uitoefenen en welke verdere stappen ze
moeten ondernemen.

MET WIE?

Werkzoekenden die geen zicht hebben op hun competenties
en die geen kennis hebben van de arbeidsmarkt komen over
de vloer. Twee derde van de werkzoekenden zijn vrouwen.
Meestal gaat het om vrouwen die nooit gewerkt of slechts
een beperkte ervaring hebben. De meeste werkzoekenden
behoren tot de categorie van laaggeschoolden. Ook zijn er
werkzoekenden die een hoger diploma hebben behaald in
het buitenland, maar omdat ze geen equivalentie kregen
gaan ze op zoek naar een andere job.


WAAR EN WANNEER?

De begeleidingen vinden plaats in onze vestiging in
Anderlecht. Individuele afspraken werden gegeven op
basis van beschikbaarheid. In 2014 werden er vier groepsbegeleidingen georganiseerd, elke groep bestond uit 9
dagen begeleiding.



KNELPUNTEN

Een beperkte beheersing van minstens een van de landstalen is een grote belemmering om oftewel een opleiding
te starten of om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen.
Daarnaast is er een probleem van kinderopvang. Alleenstaande moeders vinden geen opvang voor hun kinderen
en kunnen daardoor geen opleiding volgen of zich volledig
flexibel blootstellen op de arbeidsmarkt. Tot slot zijn er niet
veel vacatures op de arbeidsmarkt voor laaggeschoolden of
mensen die de taal niet goed beheersen, buiten beroepen
zoals schoonmaker, familiehulp of productie-arbeider, die
de meeste werkzoekenden meestal niet verkiezen.

WAAROM?

De slaagkansen op het vinden van werk zijn hoger
wanneer werkzoekenden een realistisch beroepsproject
hebben. Werkzoekenden gaan op zoek naar een job
dat overeenkomst met hun profiel (verwachtingen,
competenties, kwaliteiten).

De slaagkansen op het vinden van werk zijn
hoger wanneer werkzoekenden een realistisch
beroepsproject hebben.
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2.4 BEROEPSOPLEIDING VERKOPER
MULTIMEDIA SAMEN MET VDAB




WAT?

In 2014 organiseerden we tweemaal een Nederlandstalige
beroepsopleiding ‘Verkoper Multimedia en Telefonie’
in samenwerking met VDAB. Tijdens de opleiding
kregen de deelnemers cursussen informatica, verkoopstechnieken, Nederlands en info over de verschillende
multimediaproducten.
Gezien het doelpubliek proberen we alles zo concreet
en praktisch mogelijk aan te pakken. In plaats van enkel
theoretische achtergrond te geven, organiseerden we
werkplekleren en integreerden we zoveel mogelijk
praktische oefeningen om cursisten beter voor te bereiden
op de arbeidsmarkt. Er werd hiervoor samengewerkt met
Mediamarkt, Phonehouse, Proximus, …
Comptetentiegericht werken en empowerment waren
belangrijke objectieven voor deze opleiding. Een
voorbeeld hiervan is het digitaal portfolio, waarbij de
cursisten hun kwaliteiten en competenties leren ontdekken
en voorstellen.


WAAROM?

Aangezien Multimedia en Telefonie een knelpuntberoep
is, is het van belang werkzoekenden op te leiden tot
toekomstige werknemers in deze sector.


WAAR EN WANNEER?

De
lessen
verkooptechnieken,
communicatieve
vaardigheden, informatica, multimedia en telefonie en
Nederlands gingen respectievelijk door in het Wok-lokaal,
het computeratelier van KureghemNet en bij Excelsior.
De lessen werkplekleren vonden plaats in Mediamarkt
Brussel Nieuwstraat. De stages gingen door bij Mediamarkt
(Brussel Nieuwstraat en Mechelen), Proximus en The
Phone House.


RESULTAAT

De eerste groep haalt een tewerkstellingscijfer van 75%.
Zo vonden er 9 van de 12 geslaagde deelnemers werk
(waarvan 5 tijdens de opleiding). De overige 3 cursisten
blijven actief solliciteren en worden intern opgevolgd.
Ook de tweede groep stopte eind 2014, maar hier zitten
we maar met voorlopige resultaten. Zo vonden 4 personen
een job tijdens de opleiding en kregen 2 van de 8 geslaagde
deelnemers een werkaanbod op de stageplaats.

MET WIE?

De opleiding richt zich op werkzoekenden in Brussel
en Vlaanderen met een duidelijk beroepsprofiel
(verkoper) en passie voor Multimedia en Telefonie en
een minimumniveau 2.1 Nederlands. Dertig deelnemers
volgden onze opleidingen.



KNELPUNTEN

Momenteel wordt er verder gewerkt aan het uitbreiden
van het netwerk van werkgevers met oog op samenwerking
rond werkplekleren, stage en tewerkstelling.

Aangezien Verkoper Multimedia en Telefonie een
knelpuntberoep is, is het van belang werkzoekenden op
te leiden tot toekomstige werknemers in deze sector.
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2.5 WERK ZOEKEN MET DE
COMPUTER VOOR LANGDURIG
WERKZOEKENDEN UIT
ANDERLECHT




WAT?

In 2014 organiseren Kurasaw Tewerkstelling en
KureghemNet opnieuw twee ICT-basisopleidingen voor
werkzoekenden. We krijgen voor deze opleidingen de
steun van het PWA van Anderlecht. Tijdens de opleiding
komen eerst ICT-basisvaardigheden aan bod, vervolgens
leren de deelnemers hoe werk te zoeken met de computer.




RESULTAAT

20 personen volgen de opleiding tot op het einde. Vier
deelnemers vinden werk na de opleiding. Vier personen
volgen een taalcursus Nederlands (als voorbereiding
op een beroepsopleiding), twee personen volgen een
beroepsopleiding. Van twee personen hebben we geen
nieuws. Elf personen zijn nog steeds op zoek naar werk,
negen van hen worden nog verder begeleid bij het zoeken
naar werk en/of een opleiding. Twee personen zoeken na
de opleiding niet verder naar werk omwille van medische
redenen en moederschapsverlof.

MET WIE?

De opleiding richt zich tot werkzoekenden met geen of
weinig informaticakennis. Langdurig werkzoekenden
(meer dan twee jaar werkzoekend) en inwoners uit de
gemeente Anderlecht krijgen voorrang bij de inschrijving.
13 personen nemen deel aan de cursus in het voorjaar, 12
personen schrijven zich in voor de cursus in het najaar.


WAAR EN WANNEER?

De lessen gaan door bij KureghemNet. Vóór, tijdens en
na de cursus worden deelnemers individueel begeleid bij
Kurasaw Tewerkstelling.
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.



KNELPUNTEN/EVALUATIE

Eind 2014 vraagt het PWA ons of het mogelijk is om een
opleiding van 20u/week te organiseren. Veel personen uit
hun doelgroep zullen in 2015 hun werkloosheidsuitkering
verliezen, tenzij zij deelnemen aan een opleiding van
minimum 20u/week.
Daarnaast geven cursisten vaak aan dat zij de opleiding
te kort vinden. Ze willen meer leerstof zien. Bovendien
merken we dat er voor verschillende deelnemers
onvoldoende tijd is om te oefenen. We moedigen hen
nu steeds aan om verder te oefenen, bijvoorbeeld in het
computeratelier bij Kurasaw Tewerkstelling, maar om nog
beter een antwoord te bieden op hun vraag, plannen we in
de toekomst een meer uitgebreide opleiding.

WAAROM?

Werkzoekenden zonder ICT-kennis vallen vaak uit
de boot. Zij kunnen niet zelfstandig zoeken naar
werkaanbiedingen, niet zelf hun kandidatuur via e-mail
sturen, ... Deze opleiding verhoogt hun autonomie voor het
zoeken naar werk.

Werkzoekenden zonder ICT-kennis vallen vaak uit de boot. Zij kunnen niet zelfstandig zoeken naar
werkaanbiedingen, niet zelf hun kandidatuur via e-mail sturen, ... Deze opleiding verhoogt hun autonomie voor
het zoeken naar werk.

25

> KUREGHEMNET

03
KUREGHEMNET

26

> KUREGHEMNET

Onze basiswerking richt zich ook in 2014 op het dichten van de digitale kloof via maatschappelijke participatie. We
geloven dat we werkloosheid, met name van jongeren, armoede en uitsluiting kunnen verbeteren door opleidingen,
buurtcontacten en creativiteit. De verhalen die mensen zelf te vertellen hebben spelen hierbij een cruciale rol. 2014
stond dan ook in het teken van digitale stories. Met verschillende groepen realiseerden we 104 digitale verhalen. In
2014 ded ook de jongerenwerking een sprong voorwaarts. Jongeren uit de buurt kwamen spontaan aankloppen
met de vraag naar een video-atelier. Hier zijn we hen in tegemoet gekomen, maar we hebben hen ook uitgedaagd
via onverwachte ontmoetingen of thema’s. Daarnaast krijgt ook onze poot in Molenbeek meer publiek. Vooral
de kinderwerking met een naschools atelier en de speelweken draaien goed. Ook in 2014 gaf Maks mediawijze
opleidingen aan professionele animatoren en leerkrachten: fotografie op kindermaat, stopmotionfilmpjes maken,
games ontwerpen, ... Hierdoor blijven we scherp zowel qua didactiek als wat betreft nieuwe ontwikkelingen in
IT-onderwijs.

3.1 KLIK, SPEEL & LEER, VOOR
KINDEREN TUSSEN 6 EN 12 JAAR




WAAROM?

In onze vrije tijds activiteiten willen we vooral toegang
bieden aan kinderen die minder evident de weg naar
mediawijze activiteiten vinden, vandaar dat we de prijs
bewust erg laag houden. Het kost echter tijd en energie
om ouders te overtuigen dat het voor hun kinderen
belangrijk is om mee te zijn met technologie. Ze vragen
zich af of hun kinderen wel degelijk in een kwalitatieve
stage terechtkomen, dat door de school goedgekeurd wortd
en waar hun kinderen ook beter Nederlands gaan leren.
Het helpt wel dat we animatoren en stagiairs hebben met
dezelfde culturele achtergrond als de ouders.

WAT EN WIE?

Maks maakt kinderen in hun vrije tijd mediawijs. Er
deden zo’n 275 kinderen tussen 7 en 12 jaar mee aan
vakantiestages, aan Creakids en aan workshops in
naschoolse opvang in Anderlecht, Molenbeek of op
school. 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, een thema en spelelementen zodat we voldoende
afwisseling hebben. Creativiteit en zelf maken staat voorop.
Hoogtepunten dit jaar waren de uitstap in februari naar het
Fablab om 3D te printen, een stille film in de zomer en
de live radio uitzending in november. In oktober tijdens
een programmeer-evenement ontmoetten de kinderen ook
Alexander de Croo, kersvers minister van digitale agenda
en Neelie Kroes, net nog Europees secretaris van digitale
agenda. Dat vonden ze ook heel speciaal. Surf zeker eens
naar vimeo/maksvzw om leuke filmpjes te kijken die door
de kinderen gemaakt werden.



KNELPUNTEN

We vinden dat de VGC tekort schiet in het inschatten van
de noden van buitenschoolse activiteiten. De budgetten
voorzien voor dergelijke activiteiten zijn miniem, krimpen
of passeren uitsluitend via de scholen. Het wordt daarom
moeilijker om een goed aanbod uit te werken. We vinden
dat erg spijtig omdat we geloven dat mediawijsheid best
begint in kinderschoenen. Gelukkig konden we in het
najaar 2014 genieten van het fonds Inbev-Baillet Latour,
dat op het vlak van deze opvang bijpaste.

Myriam legt aan Neelie Kroes uit hoe men wortelpiano
speelt en hoe je kan coderen zodat de wortels garant
staan voor muziek.
Waarop Neelie Kroes zegt: wat doe je dan met
die peentjes ?
Myriam kijkt verbaasd: Peentjes ????
Beiden hebben zeer snel door dat men in het Vlaams en
Nederlands toch wel andere woorden gebruikt.
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3.2 MEDIAWIJS OP SCHOOL




WAAROM?

We merken dat voor veel leerkrachten de drempel
naar IT nog steeds te hoog is. Niet iedereen vindt het
makkelijk nieuwe technologieën te gebruiken om leerstof
te integreren. Wij denken nochtans dat het gebruik van
nieuwe technologieën een meerwaarde kan creëren om
aan kwaliteitsvoller onderwijs te werken. In de prakijk zien
we dat leerlingen die moeite hebben met het schrijven
van een opstel wel in staat zijn om aan een filmscenario
te werken. Als taaloefening is dit hetzelfde, maar de
motivatie is anders. We zien dit ook bij het ontwerpen van
games: bepaalde wiskundige aspecten zoals het werken
met coordinaten gaan er bij de leerlingen zeer snel in bij
het maken van de game, terwijl dit in de wiskundeles een
struikelblok is.

WAT EN WIE?

Maks maakte met 249 leerlingen uit 20 Brusselse scholen
filmpjes, foto’s, games en digitale portfolio’s. We krijgen
hiervoor een subsidie via VGC onderwijs, goed voor 7
scholen. Andere scholen huren ons in via eigen budgetten
of via Dynamo.
Voor het maken van digitale portfolio’s in secundaire scholen kregen we steun van BNP-ParisBas Fortis, goed voor
4 scholen.
Stopmotionprojecten rond gezonde voeding en recyclage
waren het populairst in de basisscholen. De leerlingen van
het 3e jaar van St-Lucas kunsthumaniora ontwikkelden
een game met Desmond Tutu in de hoofdrol, dat hij zelf
kwam spelen op een event van Close the Gap. Dit was een
mooi all-round vakoverschrijdend project: de leerlingen
programmeerden niet alleen een game, ontwierpen hun
eigen artwork, bedachten het concept en testten de game
play, maar ze leerden ook over apartheid en de digitale
kloof in het Zuiden. Bovendien gingen al de lessen door
in het Engels.



KNELPUNTEN

Het is erg jammer dat er zoveel dossierlast komt kijken
bij de organisatie van een schoolproject, zowel voor de
educatieve aanbieder als voor de school. Schooldirecties
en leerkrachten hebben zo’n zware workload dat ze vaak
geen tijd vinden om aan de planning te werken van ICT
projecten, wat een verloren kans is voor de leerlingen.

Desmond Tutu kreeg van de leerlingen van Sint Lucas
een robot gemaakt uit computeronderdelen. Om één of
andere reden had hij die vergeten. Dhr Tutu vroeg aan
Close the Gap om hem de robot toch te bezorgen.
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3.3 DIGITAL STORYTELLING


tralies. De trots en het zelfvertrouwen dat deze mannen
hieruit putten kwam duidelijk naar voor op de presentatie.

WAT?

“Een creatieve methode voor taalverwerving”

Dit jaar maakten volwassen deelnemers aan onze digital
storytelling workshops maar liefst 83 filmpjes. Op een paar
jaar tijd is MAKS uitgegroeid tot een grote voorvechter van
deze methodiek waarbij mensen een persoonlijk verhaal
vertellen aan de hand van afbeeldingen, foto’s, hun stem
en audio. Er zijn zo veel invalshoeken waarbij we mensen
kunnen helpen om hun verhaal te vertellen. Bovendien
is het een creatieve en participatieve manier om aan
mediawijsheid en digitale geletterdheid te werken.


In dit pilootproject in samenwerking met Brusselleer volgden 5 groepen, van alfa-groep, zwak gealfabetiseerden
waystage tot NT2, 8 sessies digital storytelling. De deelnemers maakten hun eigen persoonlijk verhaal waarbij ze
stap voor stap hun taalvaardigheden verbeterden maar ook
digitale skills, self-empowerment, groepssfeer, … kwamen
hierbij aan bod.
De cursisten maken een digital story en leren ondertussen
Nederlands. Niet op de traditionele manier maar via
impliciet leren. Als thema werd voor “een mooie dag”
gekozen. Het geeft niet alleen inspiratie voor een positief
verhaal, maar geeft ook een goede structuur aan het verhaal
én het kan tegelijk ook zeer vrij geïnterpreteerd worden
door de cursist.

WIE?

“Stem zonder papieren”
Een van de meest opmerkelijke digital storyprojecten van
2014 was zonder twijfel “Stem zonder papieren”. In dit
project ging MAKS aan de slag met mensen van Meeting,
het onthaal- en steunpunt voor mensen zonder wettig
verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een groep
van acht mensen zonder wettig verblijf maakte een reeks
digital stories waarmee ze inzicht wilden geven in wat het
betekent om zonder papieren te leven. Ze deden dit in de
aanloop naar de verkiezingen als oproep tot een stem voor
een meer humaan asielbeleid.

Deze filmpjes vind je op het vimeokanaal van Maks vzw of
via de website van Maks vzw.

Vroeger volgde ik cursus in een opleidingscentrum. Ik
volgde er les, kreeg een diploma en realiseerde mij dat
ik alles vergeten was bij het naar huis gaan. Bij Maks
vzw volgde ik na een aantal basiscursussen een sessie
digitale storytelling.
Ik dacht nooit dat de computer mij kon helpen om
creatief te zijn. Deze twee dingen gingen volgens mij
niet samen. Ik weet nu dat het anders kan: door het
maken van de digitale story heb ik de computer beter in
mijn vingers en onthou ik ook wat ik gedaan heb.

“Schokgolf”
Net zoals in 2013 heeft MAKS opnieuw samengewerkt met
de Rode Antraciet en de Dienst welzijn en samenleving van
de hulp- en dienstverlening door de Vlaamse Gemeenschap
in de gevangenis van Sint-Gillis. In oktober en november
kwamen een tiental gedetineerden wekelijks samen om
aan hun digital story te werken. Poëtische verhalen over
pijn, machteloosheid en spijt maar ook veerkracht en hoop
werden de uitlaatklep voor creatieve stemmen achter

Een cursiste digitale storytelling
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Waar onze activiteiten voor Nederlandstalige kinderen het
goed doen zagen we de afgelopen jaren een daling in het
aantal Nederlandstalige volwassenen. We experimenteerden in het najaar met een aanbod aan workshops van halve
dagen. Van de Google Drive, Excel, digitale fotografie,
presentaties maken, sociale media, One Drive, digitale
video, veiligheid op internet, digitale muziek en ipad was
vooral deze laaste workshop een groot succes. Mensen
gaven aan dat ze nog meer wilden leren van het gebruik
van tablets. Daarom investeerden we in meer materiaal
en bieden we nu in 2015 een volledige basiscursus van 8
sessies in het Nederlands aan.

WAT?

In de 21e eeuw kom je al snel in de verleiding om te
denken dat iedereen mee is met computer en hedendaagse
technologie. In onze werking komen we echter nog
steeds zeer veel mensen tegen waarbij dit niet zo is. We
hebben ons net zoals vorig jaar gefocust op een aanbod aan
basiscursussen in Anderlecht en Molenbeek. Het aantal
inschrijvingen voor dit soort lessen is dan ook blijven
groeien. We schreven 25% meer mensen in voor de “Je
commence” of “Ik begin”-modules dan in 2013. Maar liefst
102 mensen zetten in 2014 hun allereerste stapjes met
de computer samen met een enthousiaste en geduldige
animator van MAKS.


KNELPUNTEN?

3.5 OPEN ATELIER

WIE?

257 mensen bezochten het open atelier van 1080PC
en 2107 mensen kwam computeren in het open atelier
van KureghemNet

De voorbije jaren zagen we een stijging in de verhouding
senioren in onze basiscurssen. In 2014 is deze verhouding
echter gedaald met 10%. Het aantal werkzoekenden dat
basiscurssen volgt is daarentegen met 10% gestegen tot
40% van de inschrijvingen. De achterliggende redenen
die voor dit soort schommelingen zorgen zijn uiteraard
niet zo eenvoudig te achterhalen. Toch stellen we vast dat
mensen steeds vaker ervaren dat gebrekkige kennis van
nieuwe technologie aansluiting op de arbeidsmarkt en
maatschappelijke integratie in de weg staat. Waar opleiding
die het formele onderwijsnetwerk aanbiedt meestel te
hoogdrempelig is, kunnen mensen bij ons terecht voor
curussen op hun tempo.



WAT?

Men spreekt vaak van een verschuiving van de digitale
kloof waarbij de focus in remediëring eerder ligt op gebruik
eerder dan toegang. Toch stellen we vast dat 20% van ons
doelpubliek thuis geen computer of internet heeft. Voor
toegang kunnen mensen terecht in ons open atelier van
16u tot 18u, wanneer één klas in Molenbeek en een andere
in Anderlecht Openbare Computerruimtes worden.

Toch stellen we vast dat mensen steeds vaker
ervaren dat gebrekkige kennis van nieuwe technologie
aansluiting op de arbeidsmarkt en maatschappelijke
integratie in de weg staat.
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3.6 WIE ONLINE, OPLEIDEN VAN
VRIJWILLIGERS IN DE VERENIGING
WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

WIE?

257 mensen bezochten het open atelier van 1080PC
en 2107 mensen kwam computeren in het open atelier
van KureghemNet. We zien voornamelijk kinderen
die huiswerk komen maken of zich ontspannen op de
computer. Ook al is er een computer met internet in huis,
als je die moet delen met je broers of zussen krijg je zelf
maar weinig tijd. In het open atelier kan je ook gamen
samen met je vrienden. Maar ook volwassenen komen.
Mensen komen hun e-mail lezen, documenten afprinten,
vliegtuigtickets kopen, sollicatiebrieven schrijven, …




WAT?

Wie Online organiseert in samenwerking met verenigingen
tegen armoede openbare computerruimtes. Bezoekers
van de vereniging en omwonenden kunnen hier op
verschillende momenten in de week vrij gebruik
maken van de computers onder begeleiding van een
vrijwilliger. Maks vzw is partner van het project in Brussel.
Onze techniekers helpen om de computerruimtes te
installeren en onze animatoren geven cursussen en leiden
vrijwilligers op.

KNELPUNTEN?

Zulk intensief gebruik door mensen die niet altijd even
mediawijs zijn zorgt voor een zware druk op ons materiaal.
Onze techniekers zijn steeds druk in de weer om het
materiaal te onderhouden.
Onze begeleiders van de open ateliers worstelen met de
vraag hoe actief ze mensen moeten begeleiden. Het is niet
altijd eenvoudig om een balans te vinden tussen mensen
de vrijheid laten om hun eigen ding te doen of hen aan te
spreken op hun mediagebruik.



WIE?

We hebben een project bij Hobo, De Schakel en Pigment.
Bij Hobo ontmoeten we vooral daklozen en bij De Schakel
kunnen mensen in armoede terecht. In ons jongste
project bij Pigment komen ook een aantal mensen zonder
papieren langs.


KNELPUNTEN?

Onze animatoren zijn enorm gemotiveerd om met de
kwetsbaarste doelgroepen aan de slag te gaan en halen
hier veel voldoening uit. Het is wel de bedoeling dat de
openbare computerruimte na verloop van tijd (3 jaar) min of
meer zelfstandig draait. Dit wil zeggen dat de vrijwilligers
instaan voor het zelfstandig begeleiden van de open
ateliers en indien mogelijk ook voor (klein) onderhoud en
eventueel het geven van workshops.
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4.1 GELEVERD WERK

Sinds begin 2014 investeerde Maks vzw in de aanwerving
van een eenheidsverantwoordelijke. Het was van 2007
geleden dat Maks vzw nog een eindverantwoordelijke
had. Van 2007 tot 2013 werd deze job gedaan door de
coordinatrice van Maks vzw. Nu heeft Kurasaw Productions
een halftime personeelslid dat de klantencommunicatie en
de eindverantwoordelijkheid heeft voor het bureau.
Kurasaw Productions investeerde wel wat tijd in het maken
van eigen publiciteit. De twee stafmedewerkers maakten
een publiciteitsfilmpjes waarbij ze Kurasaw Productions
voorstelde. Er ging ook veel tijd in het maken van een
nieuwe website voor Maks vzw.

Kurasaw Productions is een grafisch bureau dat laaggeschoolde werkzoekenden opleidt tot desktoppublisher
met kennis van webdesign en film.
Kurasaw Productions levert allerhande werk voor klanten
en geeft tegelijkertijd de kans aan laaggeschoolde
werkzoekenden om een portfolio samen te stellen van
gerealiseerd werk.
Dit is immers vaak een groot probleem van de opleidingscentra en scholen: de cursisten krijgen nooit de gelegenheid
om echt werk te realiseren. Het werk wordt ook nooit echt
gedrukt en men leert amper werken in functie van een
klant.

Hierbij een overzicht van het geleverd werk:

 TOTAAL

27 Affiches
• 40 flyers
• 31 brochures
• 2 visitekaarten
• 18 kaarten
• 1 cd/dvd-cover

 KLANTEN

•

• Kurasaw Tewerkstelling • Kurasaw Productions • Cosmos
• Gemeente Anderlecht • Alhambra • Chambéry • MAKS
• KureghemNet • Medikuregem • SOS Jeunes • Kuregem
brochures • Gamelab bxl • engage project / Discover Your
Talent • biobrussel-biobxl • GC De Rinck • cvo Lethas •
1080PC • SETM • Bonnevie • Wijkgezondheidscentrum
De Brug • VGC deBib • Bruxelles Environnement • CAD
vzw DeWerklijn • Vocvo

4.2 DETAIL
 KURASAW TEWERKSTELLING
5 Affiches, 7 flyers, 2 visitekaarten, 3 kaarten,
1 cd/dvd-covers; 1 websites,
• ontwerp en development van 1 website met joomla cms
• AZW ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 flyer en
1 affiche
• Lessen Nederlands januari 2015: 1 flyer en 1 affiche

11 video's
• 5 Websites
• 1 Banners
• 1 Logo's
• 3 kranten
• 44080 exemplaren
•

• ontwerp en drukwerkbegeleiding vooropleiding
1 affiche en 1 flyer
• ontwerp en drukwerkbegeleiding van 2 dankkaarten
• Beroepsopleiding 1 flyer
• ontwerp van 1 digitale affiche
• sollicitatietraining: 1 flyer en 1 CD-hoes
• beroepsopleiding multimedia en telefonie:
ontwerp en drukwerkbegeleiding van 1 affiche en
1 layout en drukwerkbegeleiding 2 visitekaarten
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 COSMOS

• ontwerp en drukwerkbegeleiding krokusvakantie
Folder: 1 affiche en 1 flyer

11 kranten, 5 kaarten

• ontwerp 1 handleiding Scratch

• ontwerp van 4 postkaarten

• 1 ontwerp en opname FILM KN Digitale storytelling

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1nieuwjaarskaart

• 1 ontwerp en print posterpresentatie

• Cosmopolis: ontwerp en drukwerk van
12 nieuwsbladen, 1080 exemplaar

• 2 ontwerpen en drukwerkbegeleiding businesscards
• 1 ontwerp en drukwerkbegeleiding flyer
Digitalstorytelling

 GEMEENTE ANDERLECHT
2 brochures, 5 kranten, 9000 exemplaren

• 1 ontwerp en drukwerkbegeleiding flyer en affiche
creakids paasvakantie flyer,

• ontwerp en layout 1 Wijkkrant Duurzaam wijkcontract
De Passer

• 2 ontwerp en drukwerkbegeleiding
programmabrochures

• ontwerp en layout 1 Wijkkrant Duurzaam wijkcontract
Kleine Scheut

• 1 layout brochure fanfare

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 3 Wijkkranten
Duurzaam wijkcontract Canal-Midi, 9000 exemplaren

• 1 ontwerp en drukwerkbegeleiding Uitnodigingskaart
Digitalstorytelling

 ALHAMBRA

 MEDIKUREGEM
2 affiches, 8 brochures, 1 kaarten, 2000 exemplaren

1 flyer, 1 kaart 300 exemplaren

• ontwerp en drukwerkbegeleiding affiche

• spaghetti-avond A5: layout en drukwerkbegeleiding
1 flyer, 300 exemplaar
• 1 steunkaart spaghetti-avond

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 8 brochures,
2000 exemplaren

• Buurthuis Chambéry

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 kerstkaart

• 1 folder

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 Organigram

• layout en drukwerkbegeleiding van 1 jaarver
slag

 SOS JEUNES

 MAKS

• ontwerp en drukwerkbegeleiding

1 folder

3 affiches, 1 flyers, 1 brochures, 2 kaarten, 1 video,

 KUREGEM, BROCHURES

• ontwerp drukwerkbegeleiding 2 uitnodigingen
• ontwerp en montage van Maks promotie-film

• layout van 1 brochure

• 1 affiche voor de Standaard Soidariteitsprijs

 GAMELAB BXL

• 1 wenskaart 2015

1 video

• ontwerp en drukwerkbegeleiding van 1 Jaarverslag

• 1 ontwerp en montage video

• 1 affiche

 ENGAGE PROJECT

 KUREGHEMNET

2 Affiches, 4 flyers, 1 brochures, 8 video's, 1 logo,

7 affiches, 6 flyers, 4 brochures, 4 kaarten, 1 video

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 10 affiches en 2 flyers

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 brochure

• 1 beeldopname en montage Interviews

• speelweek zomervakantie, 1 affiche en 1 flyer

• opname en montage van 1 videoreportage

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 affiche open atelier

• gravure 1 DVD

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 uitnodigingskaart

• aanpassing van 1 logo

• ontwerp en drukwerkbegeleiding Workshops 1 affiche
en 1 flyer
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 BIOBRUSSEL-BIOBXL

 BONNEVIE

1 website

1 affiche

ontwerp en development 1 website

• ontwerp en layout 1 affiche Bonnevie Buurtfeest

 GC DE RINCK

 WGC DE BRUG

9 flyers, 1 affiche, 1 banner

1 website, 1 folder

• layout 1 affiche Aktreia

• ontwerp en ontwikkeling 1 website

• layout 1 flyer Toernee General

• ontwerp 1 presentatiefolder

• layout 1 flyer sportkamp

 VGC DEBIB

• layout 1 flyer Cursus

1 folder

• layout 1 flyer Rinck aan zee
• layout 1 flyer Seniorenshow

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 folder De Bib

• layout 1 roll-up banner

 BRUXELLES ENVIRONNEMENT

• layout 1 flyer Apero artiest

1 affiche

• 1 affiche Aktreia
• layout 1 flyer Anderlechtse Zondagen

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 affiche

• layout 1 flyer Apero vraag het aan

 CADVZW DEWERKLIJN
1 folder, 1 affiche, 1 kaart

 CVO LETHAS

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 folder

1 Affiches, 1 folder
• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 affiche en 1 folder
ondersteuningsteams

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 affiche

 1080PC

 VOCVO

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 kaart

1 web site

4 affiches, 5 flyers, 1 brochures, 1 kaart

• ontwerp en ontwikkeling 1 website

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 uitnodigingskaart
inschrijvingsdag

• ontwerp en ontwikkeling 1 subsite
weekvandegeletterdheid

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 brochure
programma sep-dec 2014

4.3 EVALUATIE

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 en 1 affiche
creakids zomervakantie

Mede door de aanwezigheid van de verantwoordelijke
voor klantencommunicatie is binnen het team van
Kurasaw productions ook de vraag gekomen voor meer
kwaliteitscontrole en opvolging van de personeelsleden in
opleiding. Er moet meer structuur komen in de opvolging
en in de begeleiding van de personeelsleden moet er korter
op de bal gespeeld worden. Een uitdaging voor 2015.

• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 flyer
en 1 affiche carnavalstages
• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 affiche
• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 flyer
en 1 affiche creakids
• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 flyer
en 1 affiche speelweek paasvakantie
 SETM
1 banner
• ontwerp en drukwerkbegeleiding 1 Banner SESO
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5.1 EVALUATIE EN
TOEKOMSTPLANNEN



DIT ZIJN UITDAGINGEN VOOR 2015.

Op het vlak van werkloze jongeren willen we ook een pro
gramma uit bouwen voor NEETS jongeren uit Kuregem,
zodat zij ook de weg naar een job vinden.

Stap voor stap gaat Maks vzw samen met de collega’s in
opleiding nieuwe uitdagingen aan. Digitale storytelling is
een verworvenheid binnen de organisatie. Daar waar 2 jaar
terug, enorm veel personeelsleden zich de vraag stelden
of het concept “ digitale storytelling” een interessant
gegeven was, zien we nu dat de meerderheid begrijpt
dat het werken met digitale stories een meerwaarde
biedt. Een gelijkaardige evolutie tekende zich af met de
digitale portfolio’s. Daar waar de video-Cv’s enkel gemaakt
werden door jongeren, zijn ze in 2014 ook een belangrijk
opleidingsonderdeel geworden in de VDAB-opleiding
en de sollicitatietraining. Deze 2 projecten tonen aan dat
Maks vzw met digitale projecten op verschillende vlakken
een meerwaarde kan bieden. Ook op het vlak van kinderen
en jongeren slagen we erin om deze groepen te begeleiden
en hen mediawijzer te maken. Sinds 1 jaar hebben we ook
een groep tieners die binnen onze lokalen experimenteert
met mediawijze projecten.

Kurasaw Productions moet verder professionaliseren en
gaan voor een website die klanten aantrekt.
En verder moeten we ons het hoofd breken hoe we de
Brusselse en Vlaamse overheid kunnen overtuigen om de
openbare computerleercentra structureel te erkennen.
And last but not least: 2014 was het jaar waarin Maks vzw
15 jaar werd.
We kozen ervoor om de festiviteiten een jaar uit te stellen.
Dit om een betere kwaliteit te kunnen bieden. Een kijk
op de feestagenda: een reality videotheaterperformance
gemaakt door de medewerkers van Maks vzw in november
2015, een hernieuwde uitgave van de Gids Naar Werk, een
debat rond digitale kloof, …
Wij kijken er vast naar uit en we hopen dat U dat ook doet.
Maart 2015

Maar we hebben nog steeds een probleem: we slagen er
veel te weinig in om onze verworvenheden bekend te
maken en te laten renderen.
Digitale storytelling kan binnen onze organisatie nog
verder uitgebreid worden: we geloven sterk in het feit dat
digitale storytelling kan gebruikt worden in de strijd tegen
burn-out en ook in de strijd voor een betere kwaliteitszorg
in de ziekenhuizen.
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MAKS VZW REALISEERT ZIJN PROJECTEN DANKZIJ
DE VGC
VDAB
ACTIRIS
WELZIJNSZORG
BNP FORTIS PARIBAS
KONING BOUDEWIJNSTICHTING FONDS INBEV LATOUR
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BRUSOC
CLOSE THE GAP
DE GEMEENTE ANDERLECHT EN HET PWA
MET DANK

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

// KureghemNet
Open computerleercentrum
T: 02 520 36 71
info@kureghemnet.org
www.kureghemnet.org

// Kurasaw Productions
Grafisch bureau
T: 02 555 09 94
info@kurasawproductions.be
www.kurasawproductions.be

// 1080PC
Buurtdienst informatica
T: 02 555 09 90
info@1080pc.be
www.1080pc.be

Layout: Kurasaw Productions - www.kurasawproductions.be

