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p 6 november werd ECJCE officieel aan 
de Joodse gemeenschap voorgesteld. De 
ECJCE heeft als doel de creatie van meer 
welvaart binnen onze gemeenschap. Wie in 

de huidige moeilijke economische situatie een plaats 
op de arbeidsmarkt wil, moet ervoor openstaan om 
nieuwe wegen te bewandelen. En hierbij wil de ECJCE 
volop ondersteuning geven. De ECJCE, of ook wel 
gewoon “JOBS” genoemd, zal zich concentreren op 
job matching, carrièreontwikkeling en entrepreneur-
schap. De ECJCE wil werkzoekenden helpen in hun 
zoektocht naar een geschikte baan door te focussen op 
loopbaanontwikkeling en studiebegeleiding. Een soort 
van Joodse VDAB of interimkantoor dus, maar dan 
met aandacht voor de specifieke noden binnen onze 
gemeenschap. ECJCE biedt op haar website (http://
www.ecjce.org/) ook ruimte voor vacatures. Op gebied 
van opleiding zal JOBS samenwerken met bestaande 
vormingscentra zoals SPT en Syntra. Aan opstartende 
of kleine bedrijven biedt de ECJCE bedrijfsontwik-
kelingshulp en financieel advies. Door middel van 
verschillende diensten en uiteenlopend advies wil de 
organisatie nieuwe en kleine ondernemingen helpen 
groeien, wat ook nieuwe jobs schept. 

Stand van zaken en succesverhalen
In de tien maanden dat de ECJCE actief is, hebben wij 
reeds verscheidene succesverhalen gecreëerd. Zo heb-
ben we tientallen cv’s doorgestuurd naar werkgevers 
in verschillende sectoren zoals bewaking, diamant, 
onderwijs, horeca, administratie e.d. Een dertigtal van 
onze werkzoekenden werden op een sollicitatiegesprek 
uitgenodigd. Twaalf mensen werden dankzij onze hulp 
effectief tewerkgesteld. Wij hebben ook twee zaken 
helpen oprichten. Op vlak van studies hebben wij vijf 
personen begeleid bij het inschrijven voor de opleiding

zorgkundige aan een CVO.
Wij hebben echter ook opgemerkt dat een groot deel 
van onze werkzoekenden onvoldoende op de hoogte is 
betreffende hun rechten in geval van werkloosheid. Zo 
staan er velen nog niet ingeschreven in de VDAB, die 
toch een veel gratis opleidingen en vacatures aanbiedt.

Plannen voor de toekomst
Wij willen in de toekomst ons nog meer gaan focussen 
op studiebegeleiding. Er zijn heel wat studietrajecten 
en cursussen bij de VDAB die gratis worden aange-
boden voor mensen die op zoek zijn naar werk. De 
ECJCE moedigt het dan ook aan dat werkzoekenden 
hun talenten proberen te ontwikkelen om zo meer 
kansen te creëren voor een geschikte job te vinden.
Ook willen we ons nog meer als interimkantoor 
inzetten en ons toeleggen op jobmatching, maar dat 
kunnen wij niet zonder de medewerking van werk-
gevers. Momenteel beschikken wij helaas niet over 
voldoende jobaanbiedingen om iedereen in onze lange 
lijst van werkzoekenden aan een job te helpen. Indien 
u dus een werkgever bent op zoek zijn naar personeel, 
moedigt het ECJCE u aan om ons op de hoogte te 
stellen van uw vacatures. Samen kunnen wij onze ge-
meenschap helpen zelfredzaam te worden.
Tot slot willen wij ook meer zaken helpen op te rich-
ten. De oprichting van zaken helpt niet alleen de zaak-
voerder maar creëert ook meer jobs voor anderen.
Kortom wij hopen op uw positieve ingesteldheid en 
medewerking om samen aan een welvarende omge-
ving voor onze Joodse gemeenschap te bouwen.

Bent u ook op zoek naar werk, heb je werk in de 
aanbieding, of ben je gewoon geïnteresseerd? Aarzel 
dan niet om een kijkje te nemen op onze website: 
http://www.ecjce.org/.

ECJCE 
WIL MET “JOBS” DE ECONOMISCHE PROBLEMEN BINNEN DE 

JOODSE GEMEENSCHAP AANPAKKEN.
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De diamant stond ooit garant voor de welvaart van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Maar dit is – he-
laas – voltooid verleden tijd. Hoog tijd dus voor de Joodse gemeenschap om creatief te zijn en nieuwe kansen 
te creëren en te grijpen. De economie omschakelen, is altijd een moeilijke operatie. Een aantal prominente 
Antwerpse ondernemers beseften dit en beslisten de ECJCE, European Commission for Jewish Carreers and 

Entrepreneurship, op te richten. Deze nieuwe organisatie is actief binnen de koepel van De Centrale.
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