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Agenda
• Goedkeuring verslag 26/11/2019

• Toelichting nieuwe werking Beleidsgroep

• Stand van zaken Projectenfonds - reglement

• Overzicht acties en Matrix Arbeidspact

• Beleidsnota Werk en Sociale Economie

• Digitaal Werkt

• Varia
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Goedkeuring verslag
Beleidsgroep 
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Toelichting nieuwe 
werking Beleidsgroep



Toelichting nieuwe werking Beleidsgroep

-Van beleidsvormend naar beleidsuitvoerend + 
signaalfunctie

-Input vanuit Stuurgroep Arbeidspact

-Wie actief wil bijdragen is welkom

-ad hoc organisaties uitnodigen ifv agenda

-Werken vanuit duidelijke opdracht/verwachting

-Met extra verdiepende werkgroepen en ‘captains’

-Interactief! 
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1. 
Stuurgroep AP

- Vragen over 
middengeschoolden

- Extra focus op 
Werk=>Werk

2.
Beleidsgroep 

GSIW

- Data-onderzoek 
nodig

- Bevraging actoren 
opzetten

- Brainstorm tot 2 
projectideeën 
werk ➔ werk 

3.
Werkgroepen

GSIW BG

- Duiken in de data
- Bevragen de actoren
- Schrijven signalennota
- Werken 

projectvoorstellen uit
- Subsidiedossier

4.
Stuurgroep AP

- Initiëren acties
- Sturen bij obv

signalennota
- …
- Formuleren nieuwe 

vraag naar BG GSIW
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Projectenfonds en ESF
Beleidsgroep 



Projectenfonds of opportuniteit ESF?

-Projectenfonds: 200 kEUR/jaar

-ESF: extra oproep voor Gent en Antwerpen

- opgehangen aan 3 lijnen Arbeidspact

- Starten in 2020, tot eind 2022

-Projectenfonds als cofinanciering én hefboom

-Besprekingen met ESF lopende
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Acties Arbeidspact voor 
Gent
Beleidsgroep 



Stand van zaken Acties

- Lopende acties (projectmatig of binnen 
de werking van een organisatie)

- Interessante acties voor de toekomst
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Datamonitoring

Permanent systeem van datamonitoring 
waardoor we zicht krijgen op de Gentse 
arbeidsmarkt: 

- transparant en up-to-date

- gezamenlijk vanuit Stad en OCMW Gent, VDAB

- om strategie van het Arbeidspact bij te sturen
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Sectorovereenkomsten met Stad Gent

Met sectoren die in Gent veel mensen 
tewerkstellen: 
- Afstemming met Arbeidspact

- Horeca Forma (getekend) en Constructiv (in 
behandeling)

- Acties op de 3 sporen

- In afstemming met VDAB

Contact: Astrid.Faelens@stad.gent

4 feb 2020

mailto:Astrid.Faelens@stad.gent


Jobteam Gent
- 1500 niet-beroepsactieve Gentenaren bereiken 

waarvan er 920 in een intensieve en aanklampende 
begeleiding richting werk

- ESF-project: van 1 januari 2020 tem 31 dec 2021

- Jobteam vormt 1 team van 20 mobiele 
arbeidsbegeleiders en 10 consulenten die een extra 
ondersteunend aanbod uitwerken rond taal, algemene 
vorming, leerloopbaancoaching en acties naar 
werkgeversarbeidsconsulenten

- uit verschillende Gentse organisaties, standplaats 
Kattenberg

Contact: Yves.Moens@stad.gent of MarieAstrid.Balcaen
@stad.gent
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Havenactieplan

-

4 feb 2020

- Pijler 1: Vacatures bekendmaken
• Studie sollicitatiegedrag technische bachelors is lopende– voorlopige 

resultaten voorgesteld op bestuurlijke stuurgroep 
• Deelname aan Afstudeerbeurs in 2020 
• Hertekenen van HavenInZicht + uitrol piloot voor onderwijs in oktober 2020

- Pijler 2: Vacaturegericht opleiden 
• Tijdelijk on hold wegens personeelswissel bij VDAB 

- Pijler 3: In de haven geraken 
• In kaart aan het brengen van mobiliteitsknelpunten in North Sea Port
• Verkenning grensoverschrijdende werking Max Mobiel 
• Verkenning mogelijkheid tot inrichten mobipunt in North Sea Port

- Pijler 4: Over de grens geraken 
• WerkInzicht voor data grensarbeid 
• Opstart onderzoek grensoverschrijdend expatcentrum 

Contact: Elle.DeKuyper@stad.gent

mailto:Elle.DeKuyper@stad.gent


(Re)-Activate

- Niet-beroepsactieven toeleiden naar events (infosessie, 
doedag, familiedag, …) in de sectoren horeca, 
dienstencheques en bouw door medewerkers-
ambassadeurs in die sectoren (ViaViaWerving)

- Werkgevers ontzorgen bij aanwerving door het 
Aanspreekpunt

- ESF project: Fase 2: 1 feb 2020 tem 31/12/2021

Contact: Katia.Debusscher@stad.gent
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Dig It

- Niet-beroepsactieve personen met een 
migratieachtergrond uit het Gentse toeleiden naar IT-
opleidingen en tewerkstellen in knelpuntberoepen in 
die sector

- ESF project: Fase 2: 1 feb 2020 tem 31/12/2021

Contact: Annie.Serbruyns@voka.be
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Een model van Place & Train aanpak

- Experimenteren met intensieve en flexibele 
opleidingstrajecten met jobgarantie:

- Welke sectoren/beroepen?

- Juridisch kader?

Contact: Bart.Bruneel@vdab.be
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Een geïntegreerd en bovenlokaal expat center

- Zowel bedrijven als hun buitenlandse 
werknemers  ontzorgen adhv 'soft landing pack' 
dat buitenlandse startups/scale-ups alle cruciale 
randvoorwaarden biedt voor succesvolle soft 
landing in de West-Europese markt, met als 
resultaat een hogere win-ratio van startups/scale-
ups. 

- Alle info voor internationals is te vinden in de 
'one-stop-shop’.

- EFRO-project 1/11/2019 – 30/10/2021

Contact: Els.Uytterhoeven@stad.gent
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Tussentijdse medewerkers Dienst Kinderopvang

- Medewerkers Kinderopvang (met diploma) via 
een laagdrempelige aanwervingsprocedure in 
dienst nemen

- Overdraagbaar naar andere knelpuntvacatures bij 
overheden?

Contact: bjorn.martens@stad.gent
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Kinderopvang als middel tot stappen naar werk

•- 5 manieren:

1. PACE traject

2. Kortopvang

3. PACE+

4. Mobiel POP UP kinderdagverblijf

5. Routes naar werk

- 1 tot 4: Interreg2seas 1/10/2016 – 30/09/2020

- 5: Kinderarmoedefonds i.s.m. KBS

Contact: bjorn.martens@stad.gent
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Skills Navigator
> In kaart brengen welke skills in onze havengebieden 

gevraagd worden, nu en in de toekomst

> Werkplekarrangementen: wat werkt en waarom? 

– Catalogus

– Ontwikkelen gezamenlijk WGA gebaseerd op lessons
learned

> Oriënterings- en screeningstool voor jongeren

> Kostprijscalculator

> Interreg Vlaanderen-Nederland 2018-2020

Contact: Klaas.Ballegeer@stad.gent
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Matchmakers
•Faciliteren sterkere samenwerkingen tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt door inzetten van matchmakers:

> Versterken scholen bij oriëntering

> Opzetten samenwerkingen tussen scholen en 
bedrijven/sectoren:

– Wederzijdse expertise delen voor opmaak curriculum

– Experimenteren met hybride leeromgevingen

– Uitrol duaal leren

– Onderzoeken met relevante partners welke meerwaarde 
het ontwikkelen van labels als kwaliteitsvolle leerwerkplek

– Lokale actienetwerken vanuit concrete 
opportuniteiten/behoeften

Contact: liesbet.vaneeckhaut@stad.gent
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Lerende Euregio Scheldeland (LES)

•Algemeen: wegwerken van de mismatch tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector

•OCG: proeftuinen met hybride leervormen, binnen het 
studiegebied Mechanica-Elektriciteit. 

Interreg Vlaanderen-Nederland, 1/6/2019 tot 31/5/2022

Contact:
Stuey.Hamelink@oost-vlaanderen.be
Liesbet.VanEeckhaut@stad.gent (Onderwijscentrum Gent)
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Activate – Motivate – Start (AMoS)

•NEET-jongeren uit het Gentse die via de klassieke kanalen 
niet bereikt worden, op een alternatieve manier – online –
bereiken en activeren.

•ESF Innovatie door Adaptatie

•2020 - 2021 

•Contact: Barbara.Vandenbossche@abvv.be
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Digitaal Werkt
•De digitale dienstverlening en bemiddeling toegankelijk 
maken voor iedereen.

•3 sporen:

•- experimenten met vorming voor de doelgroep

•- ICT- steward ondersteunt individueel bij digitale 
toepassingen

•- vorming en expertisedeling bij de arbeidsbemiddelaars / 
dienstverleners om cliënten digitaal te empoweren

•Contact: Maria.Euwema@stad.gent
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Open Hiring
•Principe van Open Hiring onderzoeken en piloottesten = 
werknemers aanwerven zonder selectieprocedure, enkel 
op basis van volgorde van aanmelding op een 
inschrijvingslijst:

> Haalbaarheidsonderzoek bij Gentse werkgevers

> Piloottesting bij 10 werkgevers (met jobcoaching en 
impactanalyse

ESF Innovatie door Adaptatie - 2020 - 2021

•Contact: Openhiring@ugent.be (Sophie Goemaere -
Divergent - UGent)
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De dankbaarste job

•Instroommethodiek ontwikkelen om 
jongeren toe te leiden naar de job van 
huishoudhulp

•FOD WASO

•Contact: Johan.Schmidt@vorm-dc.be
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Mogelijke acties - nog uit te werken

•- Dialoog & Inspraak met de doelgroep

•- Periodieke bevragingen aanbod- en vraagzijde

•- Acties rond mentoring

•- Methodieken Attitudetraining > Sociale economie

•- Acties rond werkbaar werk

•- House of Skills (na piloottrajecten)

•- Afstemming acties rond arbeidsmarkteducatie

•- Re-integratietrajecten langdurig zieken

•- Afstemmen rond diversiteit en werk
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Matrix acties Arbeidspact

•- T.o.v. de doelstellingen:
> Verhogen werkzaamheidsgraad
> Verlagen werkloosheidsgraad
> Invullen vacatures voor Gentse bedrijven

•- T.o.v. de sporen:
> Onderwijs naar werk
> (Terug) aan het werk
> Van werk naar werk
> Transversale thema’s
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Doelgroepen

Doelstellingen

Leerlingen / Studenten Werkzoekenden Niet-beroepsactieven Werkenden Werkgevers

Werkzaamheids

graad verhogen

Arbeidsmarkteducatie PACE traject

PACE+

AMoS

Jobteam Gent

(Re)-Activate

Dig it

PACE traject

PACE+

mobiel kinderdagverblijf

Re-integratie langdurig zieken

AMoS

Werkbaar werk

Mentoring

HoS - Pilootproj.

House of Skills

Re-integratie langdurig zieken

Werkbaar werk

Mentoring

HoS - Pilootproj.

House of Skills

Vacatures 

invullen

Arbeidsmarkteducatie

Matchmakers

LES

De dankbaarste job

Skills Navigator

Havenactieplan 1

Havenactieplan 2

Havenactieplan 3

Place & Train

Tussentijdse mw

De dankbaarste job

Skills Navigator

Open Hiring

(Re)-Activate

Dig it

De dankbaarste job

Open Hiring

Havenactieplan 1

Havenactieplan 2

Expat center

Havenactieplan 1

Havenactieplan 2

Havenactieplan 4

(Re)-Activate

Dig it

Expat center

Place & Train

Tussentijdse mw

Open Hiring

Routes naar werk

Matchmakers

LES

De dankbaarste job

Skills Navigator

Werkloosheids-

graad 

verminderen

Place & Train

Mobiel kinderdagverblijf

Digitaal Werkt

Mentoring

Jobteam

Mobiel kinderdagverblijf

Digitaal Werkt

AMoS
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Doelgroepen Leerlingen / Studenten Werkzoekenden Niet-beroepsactieven Werkenden Werkgevers

van school 

naar werk

Arbeidsmarkteducatie

Matchmakers

LES

Arbeidsmarkteducatie
Matchmakers

LES

van werk naar 

werk

HoS - Pilootproj.

House of Skills

Werkbaar Werk

HoS - Pilootproj.

House of Skills

aan het werk Skills Navigator

Jobteam Gent

Havenactieplan 1

Havenactieplan 2

Havenactieplan 3

Mentoring

Place and Train

Tussentijdse mw

Open Hiring

De dankbaarste job

Jobteam Gent

(Re)-Activate

Dig it

AMoS

Open Hiring

De dankbaarste job

Routes naar werk

PACE traject

PACE+

mobiel kinderdagverblijf

Expat center

Havenactieplan 1

Havenactieplan 2

Havenactieplan 4

(Re)-Activate

Dig it

Place and Train

Expat center

Tussentijdse mw

Open Hiring

Skills Navigator

Routes naar werk

transversale 

thema's
Diversiteit en Werk

Digitaal Werkt

Diversiteit en Werk
Diversiteit en Werk Diversiteit en Werk
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Beleidsnota Werk en 
Sociale Economie
Beleidsgroep 



2.Beleidsnota Werk –
toelichting/bespreking

Eerste pagina’s zijn inleidend: waarom 
een AP? 

-Mismatch op niveau van gevraagde en beschikbare 
vaardigheden, nu én de komende jaren

-Digitalisering: jobs en skills zijn niet tijdloos. 
Belang van LLL.

-Momentum om iedereen mee aan boord te trekken 
én te houden: kwetsbaren én niet-beroepsactieven

-Rol van sociale economiebedrijven hierin kennen

-Breed kijken: werk en welzijn hangen samen
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2.Beleidsnota Werk –
toelichting/bespreking

Dan gaat het over het AP zelf

-Gedeelde visie op arbeidsmarkt vandaag en 
morgen

-Collectieve agenda om samen extra 
inspanningen te doen

-Drie doelstellingen

-Drie inhoudelijke sporen

-Twee horizontale lijnen
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2.Beleidsnota Werk –
toelichting/bespreking

Ter illustratie enkele projecten en acties
- databeheer en monitoring

- Projectenfonds

-School => Werk: Matchmakers, Arbeidsmarkteducatie 
en geïnformeerde studiekeuze, werkplekleren

-Werk => Werk: House of Skills, Ondersteunen van 
werkgevers (opleiding 21ste-eeuwse vaardigheden) en 
inzetten op instroom in onderwijs, zorg, ICT, metaalsector. 

-(weer) Aan het werk: Jobteam, leefloners (via 
MAACT), andere kwetsbare doelgroepen, Wijk-werken+, 
Werkpunten; Kinderopvang als hefboom: PACE+, Bruggen 
naar werk, pop-up kinderopvang; Re-activate, 
Wijkwerkplaatsen
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2.Beleidsnota Werk –
toelichting/bespreking

-Diversiteit: praktijktests, acties bij Stad Gent zelf, 
coördinatie rond inburgering en activering van nieuwkomers

-Digitalisering: Werkpunten, Digitaal Werkt, Digitale 
Smaakmaker

-Sectorale actieplannen: horeca, bouw. Ook nog IT, 
Zorg, onderwijs, metaal? - Havenactieplan en AVIATO

-Max Mobiel

-Gsiw
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2.Beleidsnota Sociale Economie –
toelichting/bespreking

Inleidende paragrafen:

-Er is veel te leren van de sociale economie

-Meer verbinding is nodig tussen SEC en NEC

-Sociale economie kan verder groeien en 
verbreden: meer arbeidsplaatsen, nieuwe 
niches (bv. circulaire economie)

-Nieuw Vlaamse financieringsmodel: individueel 
maatwerk, LDE en SINE op de schop

-Maar niet iedereen kan doorstromen
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2.Beleidsnota Sociale economie –
toelichting/bespreking

Ter illustratie enkele projecten en acties
-We subsidiëren banen in LDE

-We creëren zelf banen in SEC (DBSE), erkend als 
maatwerkafdeling

- Stad Gent als inclusieve werkvloer

-Nieuwe markten verkennen: circulaire economie en 
zorgsector

-Nauw overleg met VLaReg

-Bruggen tussen SEC en NEC, individueel maatwerk 
biedt kansen. Expertise LBC inschakelen voor 
bedrijven NEC.

-UCO en Balenmagazijn
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Feedback beleidsnota
Beleidsgroep 



Digitaal Werkt!
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Digitaal Werkt! - we bouwen verder

•Belang van visie op digitalisering in de stad en in het 
sociaal werk (vb. MAACT)

•Inbedding in organisaties (vb. JES) en andere projecten 
(vb. Digitaal Inclusieve Wijk – Smartschool)

•De jobcoach/arbeidsbemiddelaar versterken (vb. 
Wijkwerken)

=> Inzetten op maximale impact!
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Digitaal Werkt : Jaar 2 

•- Spoor 1: Continueren experiment doelgroep

•- Spoor 2: Versterken arbeidsbemiddelaars en 
organisaties d.m.v. Mediacoach-opleiding op maat 

•- Spoor 3: Integreren dienstverlening ICT-Steward in 
werkpunten
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Mediacoach

•- 7 lesdagen, o.a. social media, privacy, mediawijsheid, 
online hulpverlening, e-inclusie 

•- persoonlijke coaching bij project in de eigen organisatie 

•- Stad, Jobteam, MAACT, VDAB, ACV, ABVV, ACLVB, GTB, 
Rise Smart, JES, Compaan

•- € 350,- pp. 

•- kost voor Gsiw bij 15 deelnemers € 2000,-

(max. kost € 3300,-)
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Vorming Mijn Loopbaan

•- 28 januari : positieve evaluatie 

•- 34 personen volgden de voor- en/of namiddag 

•- 3 op afstand bij Compaan via Google Meet 

•- volgende sessie op vraag van Jobteam Gent 

•- aanvraag Duo for a Job voor mentoren
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Digibeurs

•- 31 maart, 9.30 – 16.30 u 

•- key notes prof. Eva Derous
(Ugent) en Ulrich Petré (VDAB)

•- praktische workshops, 
helpdesk, goede praktijken 

•- ontdek aanbod van partners

•- VR-Experience Gent in 3D, 
DigiBuzz VUB, Bluebots 
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Verlenging Digitaal Werkt 

•Doel: implementeren en verankeren van resultaten en  
verworvenheden in reguliere werking

•Termijn: 1/05/2020 t.e.m. 30/04/2021

•Focus: op arbeidsconsulent / begeleider

•Financieel:
> Projectcoördinator (50%) en ICT steward (50%)

> Werkingsmiddelen

4 feb 2020



Dank voor uw aandacht en inbreng

•Digitaal Werkt!

•Maria Euwema

•Maria.euwema@stad.gent

•Ict-steward@stad.gent

•Stad.gent/digitaalwerkt

•
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Varia
• Evaluatie Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2020

• Digibeurs 31 maart 2020

• Data volgende Beleidsgroepen 2020: Di 21/4 en 
16/6/2020 in de namiddag

• Locatie volgende Beleidsgroep?
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