Ignace Vercammen
Leeftijd: 43 jaar
2 tienerzonen, gelukkig getrouwd met zijn man
Woonplaats: Hamme
Geboren in: België
Job: projectmedewerker in een project gesubsidieerd door
interreg subsidies, dat focust op anderstalige moeders die
graag tewerkgesteld willen worden in de kinderopvang
Opleiding: master in de geschiedenis
Rijbewijs, eigen wagen
“Wat ik jammer vind in mijn project, is dat diegene die de uitkering van mijn cliënt uitbetaalt uiteindelijk beslist wat mijn cliënt
wel of niet mag doen: vrijwilligerswerk, een opleiding, werken,..”
Omschrijving (hobbies, interesses, life goals, familie, vaardigheden,..)
• creatieve duizendpoot, steeds met iets bezig, verveelt zich snel
• met 2 zoons, van 12 en 14 jaar, hebben Ignace en zijn man hun handen vol aan kattekwaad in goede banen leiden
o zowel Ignace als zijn man kunnen hun werk zo inplannen dat ze huishouden en werk goed kunnen combineren
• veel tijd voor zijn hobby mountainbiken blijft er niet over na het rondrijden van de bengels naar voetbal, tekencursus
en figuurschaatsen, maar hij probeert de kinderen te prikkelen om ook geïnteresseerd te geraken in mountainbiken
• Ignace is blij met waar hij staat en kan zijn ei kwijt in z’n werk, hij merkt dat zijn ervaring als leerkracht van pas komt in
zijn coachende functie op deze moment
• ervaring: 17 jaar ervaring als leerkracht geschiedenis op een middelbare school, een job die hij graag deed maar die
hem niet langer ‘vervulde’
o blij met de switch naar projectmedewerker
o zijn contract nu loopt maar 3 jaar
• huidige job: projectmedewerker project “FLAPS”, een project gesubsidieerd door interregionale Europese middelen
o Ignace is buddy-coach in Sint-Niklaas en de regio: hij begeleidt anderstalige werkzoekende vrouwen die graag
tewerkgesteld willen worden in de kinderopvang
o Taligheid, communicatie, soft skills en interculturele vaardigheden zijn de bouwstenen van een
persoongerichte ondersteuning die er vooral op gericht is de vrouwen zelfredzamer te maken
• ambitie: Ignace denkt er soms aan om freelancer te worden en op die manier zelf meer inspraak te hebben in wie hij
mag begeleiden
Uitdagingen (angsten, zorgen, ervaringen die een blijvende impact hebben,..)
• op het werk maakt hij zich druk over de “innovatieverplichting” die erg wordt opgelegd vanuit de subsidieverstrekker
o in zijn contacten met bemiddelaars van VDAB krijgt hij soms de indruk dat sommige mensen enkel maar naar
statistieken kijken en minder nog de werkzoekende als persoon kunnen zien
o hij blijft op dezelfde nagels kloppen en soms voelt het aan als een strijd
o Ignace vraagt zich af of het werk dat hij nu doet, na afloop van het project wel ergens zal worden voortgezet
• Ignace is wat in dubio over het inzetten van vrijwilligerswerk als manier om naar werk toe te leiden: aan de ene kant is
het goed omdat je vaardigheden opdoet / hernieuwd, maar aan de andere kant merkt hij een soort “vrijwilligerswerkmoeheid” op bij de cliënten die hij begeleidt
• hij vindt het jammer dat hij soms cliënten moet ‘afwijzen’ omdat ze niet binnen de doelgroep vallen zoals omschreven
door het project
o hij probeert zo goed mogelijk door te verwijzen, zijn netwerk is voor hem heel kostbaar in zo’n situaties
• ergens vindt hij dat er op systeemniveau iets moet veranderen: dat wie thuis wilt blijven om een zorgtaak op te
nemen, dit ook mag doen in plaats van omwille van de transactie buitenshuis een andere zorgtaak moet opnemen

Maatschappelijke betekenisgevers die spelen

-

Maatschappelijke betekenisgevers die niet spelen
- Zichtbare etniciteit
- Zichtbare geloofsovertuiging
- Niet-Vlaams klinkende naam
Ongelijke verdeling genderrollen verantwoordelijkheden
werk-gezin
- Behoren tot een ‘oudere’ leeftijdsgroep

‘Randvoorwaarden’ die spelen
- Eerste jaar als projectmedewerker, nog 2 jaren in het vooruitzicht
- Groot professioneel netwerk
- Geen grote graad van ‘herkenbaarheid’ tussen Ignace als begeleider en de werkzoekende vrouwen als cliënt

