In het kader van artikel 60§7 (O.W) kan het OCMW u
personeel ter beschikking stellen voor een bepaalde duur
voor wie uw financiële bijdrage lager zal zijn dan voor een
standaard arbeidsovereenkomst.
Het artikel 60§7-contract is een belangrijk instrument om
de socioprofessionele inschakeling te bevorderen en een
gepersonaliseerde opleiding te bieden aan personen die
steun ontvangen van het OCMW.

U bent een privébedrijf, een vzw, een sociaal
economisch bedrijf of een
openbare instelling?
Het OCMW van Vorst stelt de artikel 60§7-cel
van de dienst socioprofessionele
inschakeling aan u voor.

Wat is een artikel 60§7 contract?
Dit is een arbeidsovereenkomst tussen het OCMW en de
begunstigde. Met dit contract kan de begunstigde werkervaring opdoen en krijgt hij recht op een werkloosheidsuitkering. Dit contract is voor een voltijdse tewerkstelling.

Waaruit bestaat onze samenwerking?
Wij ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. De
financiële deelnemingsvoorwaarden verschillen afhankelijk van het type bedrijf dat u bent:
• Een vzw of openbare instelling
• Een privébedrijf
• Een sociaal economisch bedrijf

Wat is de te volgen procedure?
Aanvragen voor "Artikel 60§7”-banen kunnen worden
gestuurd aan de heer Stéphane Roberti, Voorzitter van
het OCMW, Pastoorstraat 35 - 1190 Vorst, ofwel aan de
artikel 60§7-cel van de Dienst SPI.
Alle beslissingen met betrekking tot het toekennen van
posten worden genomen door het Bijzonder Comité
Socioprofessionele Inschakeling, dat is opgericht door
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en bevoegd op dit
domein. Deze beslissingen worden genomen op basis
van dossiers samengesteld door de art. 60-referent die
belast is met de contacten met de verenigingen. Dit
Comité komt een keer per maand bij elkaar.
Dienst Socioprofessionele Inschakeling
Jean-Baptiste Van Péstraat 50 - 1190 Vorst

.

Verantwoordelijke uitgever: OCMW van Vorst

Geïnteresseerd in een samenwerking met het
OCMW van Vorst?
Neem gerust contact op met:
De dienst SPI
Jean-Baptiste Van Péstraat 50 - 1190 Vorst
Article 60§7-referent:
Catherine KOHN
Tél: 02/333.73.68
catherine.kohn@publilink.be
Céline VERDONCK
Tél: 02/333.73.67
celine.verdonck@publilink.be
Laëtitia NTIGURA
Tél: 02/333.73.62
laetita.ntigura@publilink.be
Stéphane Roberti, Voorzitter van het OCMW
Tél: 0477/18.92.51

