
  BGVerslag  

  1 

 
 

Gsiw – Beleidsgroep – Verslag  

 
Tijdstip 4/02/2020 van 13.30u tot 16u in Balenmagazijn 

 
Aanwezig Bram Van Braeckevelt, Voorzitter 

Gudrun Van Der Gucht, Dienst Werk 
Myriam Carlier, Dienst Werk - Gsiw (verslag) 
Klaas Ballegeer, Dienst Werk  
Joris Wauters, kabinet Bram Van Braeckevelt 
Bart Bruneel, VDAB 
Helga Van Heysbroeck, VDAB  
Lieselotte Bommerez, VDAB 
Julie Van Welden, ABVV 
Sabrina Van Wesemael, OCMW-MAACT 
Eva Verstraete, Onderwijscentrum Gent 
Jocelyn Desreumaux, VFU 
Annie Serbruyns, VOKA 
Thomas Kindt, UNIZO 
Ellen Delie, Prov. Oost-Vlaanderen 
Liezelot Vandergucht, Sterpunt Inclusief Ondernemen  
Peter Van de Veire, Vormingsdienst Dienstencheques 
Geert Gille, Constructiv 
Els Van Hyfte, De Stap 
Maria Euwema, Digitaal Werkt (Gsiw) 
Joris Naert, Syntra Midden-Vlaanderen 
Filip Devriendt, ACV 
Natasja Van Bijlen, Compaan 
Edwin Evenhuis, North Sea Port 
Stephan Devreese, KISP 
 

 
Afwezig met 

kennisgeving 
Mil Kooyman, Beroepenhuis 
Elke Decruynaere, Ondervoorzitter  
Thierry Semey, Syntra Midden-Vlaanderen  
Alain Slock, CAW Oost-Vlaanderen 
Piet Lietaer, De Punt 
Ewald Serraes, ACLVB  
Tine Van Vooren, VDAB 
Adelbrecht Haenebalcke,  Departement Onderwijs 
 

 
Agenda  1 Goedkeuring verslag 26/11/2019 5’ B 

2 Toelichting over nieuwe werking beleidsgroep – voorzitter 

Bram Van Braeckevelt  

10’ 
 

I – D 
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3 Stand van zaken 'Projectenfonds - reglement' met toelichting 

extra opportuniteit ESF – voorzitter Bram Van Braeckevelt 

10’ I - D 

4 Beleidsnota Werk en Sociale Economie: 

- Toelichting – schepen Bram Van Braeckevelt 
- Interactieve oefening om feedback te verzamelen 

Nota + vragen worden nog nagestuurd ten laatste op 30/1 

 
15’ 
30’ 

I - D 

5 Matrix Arbeidspact (acties t.o.v. 

doelstellingen/doelgroepen/sporen) en overzicht acties 

30’ I - D 

6 Digitaal Werkt: voorstel 1 jaar verlenging + acties  – Maria 

Euwema 

15’ 
 

I - B 
 

7 Varia: 

- Evaluatie Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2020  
- Digibeurs 31 maart 2020 
- Data volgende Beleidsgroepen 2020: 21/4 en 

16/6/2020 in de namiddag 
- Locatie volgende Beleidsgroep? 

 
 

 

 

 

 
Verslag 

26/11/2019 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
Toelichting nieuwe 

werking 
Beleidsgroep – 

Bram Van 
Braeckevelt 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 

 

Presentatie 
Op de vorige Beleidsgroep is gesteld dat we de samenstelling van de Beleidsgroep 
zouden herbekijken om meer eigenaarschap en dynamiek te realiseren. Op basis 
van een aantal bilaterale gesprekken hebben we duidelijk vastgesteld dat de wil en 
goesting om er samen voor te blijven gaan nog zeer groot is, wat super is. Daarom 
zullen we doorstarten met de bestaande partners, zij het in de nieuwe, meer 
operationele rol van de Beleidsgroep.  
We zullen vooral de werkwijze wijzigen.  
 
De rol van de Beleidsgroep verandert van beleidsvormend naar meer 
beleidsuitvoerend + signaalfunctie. Vanuit het operationaliseren van het 
Arbeidspact zal de agenda bepaald worden en wordt elke Beleidsgroep een 
thematisch overleg. De Stuurgroep Arbeidspact geeft input over de prioriteit van de 
thema’s. Wie actief wil bijdragen, is welkom; daarnaast worden er ook ad hoc 
organisaties uitgenodigd vanuit het brede partnerschap Gsiw in functie van de 
agenda. Indien nodig, wordt er gewerkt met extra verdiepende werkgroepen en 
‘captains’. Belangrijk is dat er in de Beleidsgroep interactief gewerkt wordt, met een 
duidelijke opdracht/verwachting. 
Het is de bedoeling dat er vanuit de Beleidsgroep ook feedback/signalen gegeven 
wordt naar de Stuurgroep vanuit het werkveld.  
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Uitleg: zie slides 
 
Bespreking: 
Geert Gille (Constructiv): BG is sterk omdat we elkaar goed leren kennen. Belangrijk 
dat de organisaties op voorhand al een mandaat meehebben, waardoor we tot 
beslissingen kunnen komen. 
Myriam Carlier (Gsiw): de vergaderingen zullen gaan over het Arbeidspact. Andere 
items kunnen, maar dan wel in de varia. Bekendmaken van projecten en dergelijke 
graag via de Nieuwsbrieven. Met Gsiw kunnen we ook nog bijkomende 
netwerkevents organiseren zoals de Projectenbeurs of events over een bepaald 
thema. 
Joris Wauters (kabinet Werk): intervisie voor de community kan ook nog, maar niet 
meer via Beleidsgroep. Er zullen concrete vragen komen uit de Stuurgroep voor de 
beleidsgroep (vb middengeschoolden verhaal). Het is wel geen eenrichting: de 
Beleidsgroep kan ook items signaleren aan de Stuurgroepleden.  
 

 
Projectenfonds en 

ESF – Bram Van 
Braeckevelt 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 
 
Presentatie: 
Eind vorig jaar had Stad Gent en Stad Antwerpen een overleg met ESF. Er is nog 
ESF budget. Er wordt bekeken of een extra oproep voor Gent en Antwerpen 
mogelijk is. Desgevallend zouden we middelen van het projectenfonds kunnen 
inzetten als co-financiering voor lokale projecten.  Momenteel ligt een gezamenlijk 
voorstel van Antwerpen en Gent bij het ESF agentschap. De bedoeling is dat de 
komende weken verder te concretiseren. De projectoproep wordt verwacht nog 
dit voorjaar en de goedgekeurde projecten zullen een looptijd hebben tot eind 
2022. 
 
Opmerking: Inkantelen in ESF betekent mogelijks ook minder flexibiliteit en meer 
regelgeving (ESF-regels), hoewel dat de laatste jaren toch aan het verminderen is. 
Bovendien zou er voor kleinere projecten eventueel ook nog aparte financiering 
mogelijk moeten kunnen zijn. 

 

 
Lopende acties 
Arbeidspact   –  
Myriam Carlier 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 
 
Overzicht van de lopende acties binnen het Arbeidspact en een matrix van de 
acties t.o.v. doelstellingen/sporen/doelgroepen Arbeidspact (zie slides). 
 
Bijkomende uitleg: 
Havenactieplan: de stuurgroep van het Havenactieplan is vorige week 
samengekomen. Er zijn veel goede individuele acties, maar nog met te weinig 
afstemming. Een nieuw samenwerkingsmodel zoals bv. Aviato (voor Brussels 
Airport) zou een goede manier kunnen zijn om deze samenwerking vorm te 
geven. De Stad wil deze piste (laten) onderzoeken. 
Place and train (VDAB): lijkt op IBO, maar bij IBO zijn mensen in opleiding, 
terwijl bij  P&T het werknemers met een contract zijn. Korte 
opleidingsinterventies gaan samen met een aanwerving. P&T zal altijd richting 
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knelpuntberoepen zijn waar er een kwantitatief en kwalitatief tekort is. De 
juridische aspecten worden ook nog verder onderzocht. 
 
De dankbaarste job (Vorm DC): wil een menukaart met methodieken 
ontwikkelen waarmee ze het Vlaamse land kunnen af lopen. 
 
Acties rond mentoring: schepen Van Braeckevelt: nu al goede contacten met  
mentor2work en duo for a job. Aan de Stad proberen we al mensen warm te 
maken als mentor. Hierbij biedt de Stad als werkgever ondersteuning aan het 
personeel. 
 
Vragen: 

- Wat staat er in de sectorovereenkomsten? Dit kan op een volgende BG 
aan bod komen. 

- Graag contactpersonen aan de verschillende acties toevoegen (nvdr: is 
gebeurd in de presentatie in bijlage) 

 
Beleidsnota Werk 

& Sociale 
Economie – Bram 

Van Braeckevelt  
 

Presentatie binnen de algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 
 
Presentatie: 
De leden van de Beleidsgroep kregen een eerste versie van de Beleidsnota Werk & 
Sociale economie doorgestuurd. Dit is nog geen definitieve Beleidsnota en mag dan 
ook niet verspreid worden. Er is nog geen politieke afstemming gebeurd rond de 
beleidsnota. Bedoeling is om wel al wat feedback te krijgen van de Beleidsgroep. 
 
In de Beleidsnota Werk wordt het Arbeidspact voor Gent voorgesteld: een pact 
onderschreven door verschillende beleidsdomeinen van de Stad Gent, door VDAB 
en door de sociale partners, met te werken aan de Gentse arbeidsmarkt van de 
toekomst. Het Arbeidspact is een collectieve agenda, opgebouwd rond drie 
doelstellingen, drie inhoudelijke sporen en twee horizontale lijnen. 
De doelstellingen zijn: 

- Meer Gentenaars aan het werk (verhogen werkzaamheidsgraad) 
- Minder werkzoekende Gentenaars (verlagen werkloosheidsgraad) 
- Meer openstaande vacatures invullen voor de Gentse bedrijven 

De sporen zijn: 
- Van school naar werk: stevige bruggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 

zowel vanuit het secundair, hoger als volwassenonderwijs 
- Van werk naar werk: transitietrajecten naar de jobs van de toekomst 
- (Weer) aan het werk: iedereen verdient een goed job en we hebben ieders 

talent nodig 
Transversale thema’s zijn digitalisering en diversiteit. 
 
Het deel Sociale economie van de Beleidsnota wijst op de expertise binnen SE in 
het begeleiden en opleiden van mensen met een grote afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt. Er is veel van te leren. Er is nood aan meer verbindingen tussen de 
sociale economie en ondernemingen in het NEC. Doorstroom is belnagijk maar niet 
iedereen kan zomaar de reguliere arbeidsmarkt op. Voor sommigen is de afstand 
te groot. Kwalitatieve loopbanen voor iedereen blijven de prioriteit. De Stad Gent 
zet mee de schouders onder de groei van de sociale economie in Gent: 

- We subsidiëren diensten in de lokale diensteneconomie 
- We bieden zelf jobs aan in de sociale economie 
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- We geven mensen uit de sociale economie een plek op onze werkvloeren 
(inclusieve werkvloeren) 

- We stimuleren sociale economiebedrijven om nieuwe afzetmarkten te 
verkennen en een nieuw aanbod te ontwikkelen in niches waar reguliere 
bedrijven niet of beperkt actief zijn 

 
Vragen: 
Quid taal? Werkzoekenden komen bij werkgevers die de taal wel zouden kunnen 
volgens de arbeidsbemiddelaars, maar niet volgens de potentiële werkgever. De 
taalcoaching kan hier vaak niet aan remediëren.  
 
Interactieve oefening om feedback op Beleidsnota:  
De leden van de Beleidsgroep verdeelden zich over 3 tafels en aan elke tafel werd 
1 vraag besproken: 

- Is er voldoende aandacht aan de verschillende groepen binnen de 
Gentenaars? 

- Is er voldoende aandacht voor de Gentse bedrijven? 
- Is er voldoende aandacht aan de context? 

 

 
Digitaal Werkt –  

Maria Euwema 
Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 
 
Vraag om dit project van Gent, stad in werking te verlengen met een jaar om 
de resultaten te verankeren in de reguliere werking van de partnerorganisaties 
van Gsiw. 
 
In het 2de jaar wil het project het volgende doen: 

• Spoor 1: Continueren experimenten doelgroep 
• Spoor 2: Versterken arbeidsbemiddelaars en organisaties d.m.v. 

Mediacoach-opleiding op maat  
• Spoor 3: Integreren dienstverlening ICT-Steward in werkpunten en in 

de verschillende organisaties van arbeidsbemiddelaars 
 
De Beleidsgroep keurt de verlenging goed (1/05/2020 – 30/04/2021). 
 
Gudrun Vandergucht geeft aan dat dit project toch al veel heeft bijgebracht. 
Toen het een eerste keer werd aangebracht op de Beleidsgroep, was er 
beperkte animo en was men sceptisch over de impact dat een dergelijk 
kleinschalig project kon hebben. Tegen de verwachtingen in zien we dat er 
toch mooie resultaten geboekt zijn. 
 
 

 
Varia - Evaluatie Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2020 

o Meer dan 200 ingeschreven waarvan er meer dan 160 aanwezig 
waren  (81%), vanuit heel veel verschillende organisaties. 

o Posters projecten en aanspreekpunten: in het begin van de 
receptie werden de posters bekeken, nadien minder. 
Aankondigingen initiatieven Gsiw: 
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- Digibeurs voor arbeidsbemiddelaars op 31 maart 2020: uitnodiging is 
verstuurd; iedereen welkom! 

 

Data volgende Beleidsgroepen: 

o Dinsdag 21 april 2020 van 13.30u tot 16u (locatie nog te 
bepalen) 

o Dinsdag 16 juni 2020 van 13.30u tot 16u (Bezoekerscentrum 
North Sea Port, Rigakaai 1, Gent) 

  

 

Bijlagen 1 Algemene presentatie van de Beleidsgroep 

 
 

 
 

https://www.flexmail.eu/m-14e367b6401e331a0d74dbc4824616729639120471b89630

