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Elke dag een jongere aan het werk!

Exaris Interim is een sociaal agentschap voor uitzendarbeid en coaching dat in
februari 2007 werd opgericht. Het zet jonge lager opgeleide Brusselaars aan het werk
met als doel ze duurzaam in de arbeidsmarkt te integreren.
In 7 jaar hebben we 2388 uitzendkrachten aan het werk gezet, met als meerwaarde
een persoonlijke coaching en ervaring voor op hun CV.
In tijden waarin de tewerkstelling en de werkloosheidsgraad een centraal thema zijn in
het maatschappelijke debat, bewijst dit initiatief, dat uit een partnerverband tussen privé
en openbaar is ontstaan, dat het met een specifieke begeleiding van de werkzoekenden
en steun aan de werkgevers mogelijk is om jongeren in de arbeidsmarkt te integreren!
Opgericht door Daoust, Actiris en P&V en ondersteund door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft Exaris Interim en haar team van 3 jobcoachen slechts één
enkel doel voor ogen: jongeren duurzaam aan het werk zetten met uitzendarbeid als
integratiemiddel.
Het programma is gericht op jongeren zonder secundair onderwijsdiploma die bij Actiris
zijn ingeschreven, maximum 30 jaar zijn en in Brussel wonen. Onze jobcoaches leggen
vooral de nadruk op een gepaste professionele houding en volgen de uitzendkrachten
tijdens hun opdracht op om vaste tewerkstelling in de hand te werken (begeleiding op de
werkplek, ondersteuning bij administratieve stappen, hulp bij huisvesting, kinderen,
financiën, ... zaken die het goede evenwicht tussen het privéleven en het werk
verstoren).
Volgens een studie van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid is 75,8%
van de jongeren die door Exaris tewerkgesteld werd, 12 maanden na hun
uitzendopdracht nog steeds vast aan het werk.
Exaris Interim, de eerste sociale economie-onderneming die in de uitzendsector actief is,
heeft haar omzet sinds januari 2014 met 19% zien stijgen, wat getuigt van het belang
dat bedrijven bij hun maatschappelijke investeringen aan zulk een project toekennen.
Conclusie: de strijd tegen de werkloosheid en meer in het bijzonder van
jongeren zonder diploma kan rekenen op initiatieven zoals Exaris!
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