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Agenda
• Verwelkoming en inleiding 
• Goedkeuring verslag Beleidsgroep 8 dec. 2020
• Digitaal Werkt: evaluatie en verderzetting
• Gesubsidieerde projecten Arbeidspact 
• MLP en CRM: toegankelijk voor partners?
• Signalen en noden vanuit de Beleidsgroep
• Varia
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Verwelkoming en 
inleiding
Voorzitter Bram Van Braeckevelt 



23 maart 2021

Goedkeuring verslag
Beleidsgroep 8 december 2020



Digitaal Werkt

Maria Euwema

23 maart 2021



Even recapituleren

> Strategisch plan Gsiw ’21e eeuwse vaardigheden’ –
Invalshoek ‘Bemiddeling kwetsbare werkzoekenden’

> Actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. 
Toegankelijk voor iedereen’:

– Visietekst & aanbevelingen voor organisaties

– Projectvoorstel op Beleidsgroep december 2018

> Digitaal Werkt: 3 sporen (1/5/2019-30/4/2021)

> Verderzetting onder Relance Stad Gent (2021 – 2022)

> https://stad.gent/nl/gent-stad-werking/digitaal-werkt

23 maart 2021

https://stad.gent/nl/gent-stad-werking/digitaal-werkt
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Digitaal Werkt! 

•3 sporen: 

•- Doelgroep (digitaal laaggeletterde werkzoekenden) 

•- Arbeidsbemiddelaars / jobcoaches

•- ICT-Steward

25 maart 2021Digitaal Werkt: Eindevaluatie Gsiw
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Spoor 1. Aftoetsing aan doelstellingen

25 maart 2021

•“- structureel opzetten van opleidingen/workshops/leermomenten als 
aanvulling op het bestaande aanbod 

•- zeer vraaggericht en concreet werken met toepassingen en apps in 
functie van de zoektocht naar werk 

•- leren of deze aanpak efficiënt, effectief en organiseerbaar is” 

Digitaal Werkt: Eindevaluatie Gsiw
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Spoor 1: digitaal laaggeletterde werkzoekenden

•Workshops rond verschillende 
thema’s uitgetest

•- 2020: corona 

•- prioriteit organisaties? 

•-

25 maart 2021
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Spoor 1: evaluatie workshops door doelgroep

25 maart 2021Digitaal Werkt: Eindevaluatie Gsiw
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1: 

Digitaal basisvaardige klanten: 
vinden korte, concrete sessies in 
kleine groepjes prettig en leren er 
iets van. Dit werkt. Het vraagt wel 
flexibiliteit. 

Deze groep mag zeker niet 
vergeten worden!

25 maart 2021
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1: 

Nood bij organisaties aan 
handvatten: “hoe begin je eraan?” 

•Draaiboeken Workshops: 

•- E-mail 

•- Agenda

•- Google Maps

•- Videobellen met Jitsi Meet 

•Te vinden op:
• https://stad.gent/nl/gent-stad-werking/digitaal-werkt

25 maart 2021
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Spoor 1. “Structureel opzetten van…” : resultaten

25 maart 2021

▪- Groepswerkingen MAACT : december 2019 vorming “Train de trainer” e-
mail, agenda en maps. April 2020: start groepswerkster opleiding Mediacoach. 
Focus project: mediawijze groepswerkingen. 

▪- Jobteam: inzet op korte sessies in het kader van laptopproject relance, op 
basis van draaiboeken en ervaringen Digitaal Werkt

▪- Workshop voor de Digipuntbegeleiders over Mijn Loopbaan en online werk 
zoeken + inzet op combi Werkpunt + Digipunt

▪- ACV wil MLB in stapjes bij Open Plaats zeker terug oppakken na corona

▪- Samenwerking met en versterking van de Digipunten verder uitbouwen

▪- Samenwerking Digicafé’s in functie van werk

Digitaal Werkt: Eindevaluatie Gsiw
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1: 

Voor echte digitale beginners is de stap naar 
online werk zoeken groot.  

Digitaal starten betekent starten met de 
smartphone.

Het inbouwen van kleine oefenmomenten is erg 
belangrijk. ➔ trajectbegeleider!

25 maart 2021
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Voor digitaal laaggeletterde of 
basisvaardige mensen is herhaling
belangrijk. 

➔ Mijn Loopbaan!

25 maart 2021
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Toekomst

25 maart 2021

-- Workshops steeds met actieve medewerking van de eigen begeleiders

-- Inzetten op smartphone als eerste stap

-- Workshops => integratie in de begeleiding

-- Digitaal basisvaardig : functionele tools

-- Laaggeletterd : drempels overwinnen

•
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Spoor 2. Arbeidsbemiddelaars 

•1. Mijn Loopbaan 

•2. Digibeurs

•3. Mediacoach  

•4. Vorming op vraag 

•5. Netwerking en afstemming

25 maart 2021
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Spoor 2. Aftoetsing aan doelstellingen

•“Een Gentse arbeidsbemiddelaar heeft een minimaal inzicht in de werking van 
digitale tools, kent de belangrijkste digitale tools die nuttig zijn in een 

bemiddelingstraject, weet hoe hij die kan inzetten bij het bemiddelen 
en kan zijn cliënt hiermee leren werken/begeleiden. 

•competenties om digitaal aan de slag te gaan 

•efficiënt én “met durf” = ICT-gewijs hun werk in het algemeen én hun 
werk voor klanten te kunnen doen

25 maart 2021
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Spoor 2. Aftoetsing aan doelstellingen

•We bereiken dit door middel van een vormingsaanbod op verschillende domeinen: 

•- ‘digitaal’ empoweren aanpakken? Methodiek uitwerken. Hoe inspelen op de 
digitaliteit van de werkzoekende? => methodische handvatten ICT-Steward, 
Mediacoachprojecten 

•- Inzicht geven in digitaal denken (computional thinking, en invloed van de 
context) => sessie op Digibeurs, VDAB geeft deze sessie in open digitaal aanbod 

•- Hoe kan een arbeidsbemiddelaars de digitale tools (en dan in de eerste plaats MLP) 
inzetten bij de bemiddeling naar werk, op de werkvloer? => sessies MLB, 

diverse vormingsessies Digibeurs en losse vormingen. 

25 maart 2021
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Spoor 2.1 Mijn Loopbaan  

•Sessie 1: juni 2019 60 
deelnemers

•Sessie 2: januari 2020 24 deelnemers

•Sessie 3: digitale reeks sept/okt 2020 

– Per week 46, 51, 35 inschrijvingen

– Ong. 30 deelnemers, achteraf ook bekeken 

25 maart 2021
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Spoor 2.1 Mijn Loopbaan 

Sept./okt. Opnieuw succesvolle reeks. 

Er is nood bij arbeidsbemiddelaars van de 
partners van VDAB aan vorming om goed met 
Mijn Loopbaan te kunnen werken. 

VDAB Gent zet zich in om dit structureel te 
verankeren in het aanbod. 

25 maart 2021
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Spoor 2.1 Mijn Loopbaan  

25 maart 2021
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Spoor 2.2 Digibeurs

•130 inschrijvingen

•110 deelnemers 

•Bijna doorlopend 80 aanwezigen

• opnieuw eind 2022 

25 maart 2021
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Spoor 2.2 Digibeurs: Evaluatie 

25 maart 2021
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Spoor 2.3 Mediacoach

•1. Mediaprofielen en bouwblokken e-
inclusieprojecten 

•2. Sociale media 

•3. Digitaal burgerschap en online 
hulpverlening 

•4. Privacy en projecten 

•5. AI en Digitaal Werk zoeken 

•6. Nieuwswijsheid en educatieve 
tools

6 inhoudelijke sessies 

+ evaluatie en netwerksessie

+ zomerse netwerksessies 

+ Digibeurs

25 maart 2021
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Spoor 2.3 Mediacoach

•Dienst Werk, MAACT, DBSE, 
VDAB, GTB, ABVV, ACV, Rise 
Smart, Jobteam/ JES, ACLVB  

Gestart met 14 deelnemers

-1 afgevallen wegens ziekte 

-1 geen projectpresentatie

-= 12 projecten 

-In 10 organisaties (2 duo’s) 

25 maart 2021
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Spoor 2.3 Mediacoach: projecten

•Digitaal Wijs aan het Werk ABVV 

•Escaperoom VDAB 

•Mediawijze opleiding digitale skills 
voor huishoudhulpen Rise Smart

•Videoproject Jobteam

•Project ICT-Steward 

-Digitaal Begeleiden GTB 

-Zeg het met Webinar ACV 

-Mediawijze groepswerkingen 
MAACT 

-ZOO Simpel Dienst Werk

-Allemaal Digitaal DBSE 

25 maart 2021
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Spoor 2.3 Mediacoach: tevredenheid

25 maart 2021
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Spoor 2.3 Mediacoach: tevredenheid

25 maart 2021
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1: 

25 maart 2021

- Nieuw aanbod van organisaties 
- Mediacoaches prikkelen collega’s en doelgroep
- In veel organisaties nieuwe functie / tijd vrij 

gemaakt
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Lerend Netwerk

We blijven inzetten op een lerend 
netwerk van mediacoaches / e-
ambassadeurs. 

We zullen 2-maandelijks samenkomen 
voor uitwisseling en vorming. 

Oproep aan iedereen om kennis 
en ervaringen te delen!

25 maart 2021
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Spoor 2.4 Vorming op vraag

•Ook dit blijft mogelijk indien de vraag 
‘leeft’ binnen Gsiw

•Projectcoördinator bekijkt op welke manier 
de vraag best kan worden opgenomen 

25 maart 2021
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1: 

Het aanbod van 123Digit.be komt 
tegemoet aan de vraag naar inzichten 
over o.a. begeleidershouding, 
bankieren en Itsme en sluit daarmee 
goed aan op het aanbod dat werd 
ontwikkeld vanuit Digitaal Werkt! 

25 maart 2021

In 2021-2022 zal er samengewerkt 
worden met het Cross & Learn project 
van Digitaal Talent @Gent om dit 
aanbod naar bemiddelaars te 
ontsluiten.
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Spoor 2.5 Netwerking

•- Digitaal Talent @ Gent

•- Gentse e-inclusie initiatieven

•- Dag van de Jobcoach

•- E-inclusie in Vlaanderen

25 maart 2021

•- West@Work

•- VDAB 

•- Mediawijs, Linc vzw  

•- Jobteam

•- en vele andere partners
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Spoor 2 Lessons Learned

25 maart 2021
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1: 

25 maart 2021

Er zijn heel wat 
bemiddelaars die het 
belang van digitale skills 
zien, tegelijk is er nog werk 
aan de winkel… 
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Spoor 2: conclusie

25 maart 2021

De arbeidsbemiddelaar als belangrijke schakel: 

- Oefenkansen, drempels overwinnen

Blijvend inzetten op de digitale vaardigheden 
van bemiddelaars en jobcoaches

- Lerend netwerk 

- Vorming 

- Handvatten 

- Coaching 
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Spoor 3: ICT-Steward

•Lessons learned

•- Behoorlijk wat basisvaardige klanten, 1 
of enkele afspreken helpen hen vooruit

•- Vaardige klanten hadden vaak een 
specifieke vraag (vb. opleiding, MLB)

•- Laaggeletterde klanten: meerdere tot 
serie afspraken nodig. Hier is een langer 
traject ingebed in begeleiding naar werk 
+ combi met oefenen in Digipunt nodig. 

25 maart 2021

Digitale vaardigheid: Totaal :

Laaggeletterd 41 27 %

Basisvaardig 97 63 %

Vaardig 16 10 %

154

aantal contacten/klant totaal aantal contacten

1 81

2 74

3 44

4 21

5 11

meer dan 5 4

298
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Spoor 3: ICT-Steward - Acties

25 maart 2021

Ondernomen acties (1/5/2019-31/3/2020) Ondernomen acties (1/4/2020 - 1/3/2021) Totaal

Basisvaardigheid 40 14 54

Email 48 16 64

Technische vragen 27 7 34

Cloud-toepassing 23 23

Agenda 16 3 19

MLB-globaal 92 22 114

MLB-sollicitatieopvolging 71 20 91

0

Interim 1 1

VDAB-website 13 13

Solliciteren via website 6 4 10

Solliciteren via mail 3 10 13

0

Openbaar vervoer 1 1

Routeplanner 9 9

Vertaalapp 1 1

Diverse apps 8 10 18

Sociale media 1 1

0

Gebruik laptop 3 4 7

Webleren 4 4

0

ICT 1 1

Bank / Paypal / sodexo / ,,,

Gebruik van een laptop in het Werkpunt: email, met hulp bij vragen

Eenmalige vraag rond tewerkstelling in ICT-sector

Smartphone en laptop

Instellen email-account voor een vlot gebruik (bvb handtekening),  …

Google Foto's / Google Drive / One Drive / Icloud

Instellen en gebruik van (Google) agenda

Aanvullen MLB-dossier --> CV gebruiken; bewaren vacatures

Opdrachten en sollicitaties afwerke en registreren

On- en offline gebruik Google Maps

Offline gebruik google Translate

Bank / Paypal / 

LinkedIn

Gebruik van een laptop in het Werkpunt: email / webleren

Hoe aanvragen / welke cursussen : 

Opdrachten en sollicitaties afwerke en registreren

Gebruik van DeLijn-app

Smartphone en laptop

Instellen email-account voor een vlot gebruik (bvb handtekening),  …

Google Foto's / Google Drive / One Drive / Icloud

Instellen en gebruik van (Google) agenda

Aanvullen MLB-dossier --> CV gebruiken; bewaren vacatures
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Spoor 3: ICT-Steward - doorverwijzing

Doorverwijzer (organisatie)

Compaan 18 42,86% TWE, GOB, Ingroei

Maact 1 2,38%

VDAB 4 9,52% Team Intensieve Dienstverlening

Spontaan 13 30,95% Oa flyer n,a,v, opening Wijkkantoor

OCMW 1 2,38%

Buurtorganisatie 2 4,76%

ACV 1 2,38%

Andere 2 4,76%

42

Doorverwijzer (organisatie)

Compaan 41 36,61% TWE, GOB, Ingroei

Maact 41 36,61% Jobzoeker Horeca en bouw

Dienst Werk 21 18,75% Werkpunten (17), A-tiem (2), Team Vluchtelingen (2)

VDAB 4 3,57% Team Intensieve Dienstverlening

Spontaan 3 2,68% Stadsmagazine (2) ; Buurtcentrum (1)

OCMW Rabot 1 0,89%

ABVV 1 0,89%

25 maart 2021
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1: 

Digibeten : de combinatie ICT-Steward 
en Digipunt met begeleiding bleek hier 
een waardevolle formule. 

I.s.m. Digitaal Talent werden 2 
Wijkwerkers ingezet. Een blijvende 
(sterkere) inzet op begeleiding in de 
Digipunten zou een meerwaarde zijn.

25 maart 2021
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Spoor 3: ICT-Steward - doorverwijzing

25 maart 2021

Doorverwijzer (organisatie)

Compaan 59 38% TWE, GOB, Ingroei

Maact 42 27% Jobzoeker Horeca en bouw

Dienst Werk 21 14% Werkpunten (17), A-tiem (2), Team Vluchtelingen (2)

VDAB 8 5% Team Intensieve Dienstverlening

Spontaan 16 10% Stijging nav opening Wijkkantoor

OCMW 2 1%

ABVV 1 1%

ACV 1 1%

Buurtorganisatie 2 1%

Andere 2 1%

154 100%



Digitaal Werkt: Eindevaluatie Gsiw 43

ICT-Steward

Veel vragen over basisvaardigheden

- Digitaal begeleiden = attitude!

- Nabijheid bij dienstverlening

25 maart 2021

Inzet ICT-Steward voor vorming en coaching

Klant samen met begeleider

Digitale reflex in de begeleiding 
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Spoor 3: Concreet

•“Zichzelf overbodig maken” 

•=> Methodische handvatten boekje

•=> Begeleidende workshops

•=> Facebookpagina “De ICT-Steward”

•=> ICT-Steward als coach voor collega’s

•=> Filmpjes, draaiboeken, tips, … 

25 maart 2021
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Spoor 3: ICT-Steward

25 maart 2021

Te downloaden op https://stad.gent/nl/gent-stad-werking/digitaal-werkt

https://stad.gent/nl/gent-stad-werking/digitaal-werkt
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Overzicht: the way forward 

•1. Doelgroep: 

– Focus op workshops samen met begeleider

– Structurele verankering

•2. Bemiddelaar

– Partnerschap Gsiw als lerend netwerk 

– Vorming (Digibeurs, MLB, Handvatten, …)

•3. ICT-Steward 

– “Coach the jobcoach”: leermomenten klant + begeleider

– Handvatten en materiaal voor integratie in de begeleiding

25 maart 2021



23 maart 2021

Projecten Arbeidspact
Proces en toewijzing
Myriam Carlier



Subsidiereglement voor projecten in het kader 
van het arbeidspact voor Gent – 2021-2023

> Stad Gent subsidieert projecten voor max 600K euro

> op één van deze 3 thema’s:

– Van werk naar werk (max. 300K euro)

– Digitale vaardigheden (max 200K euro)

– Werkbaar werk (max 100K euro)

> Toekenning subsidies aan 8 projecten op College van 
burgemeester en schepenen op 18 maart 2021



Projectideeën

> 43 projectideeën:

– Van werk naar werk: transities naar jobs toekomst: 23

– Digitale vaardigheden in jobs toekomst: 11

– Werkbaar werk: 9

> Advies (niet bindend):

– Inhoudelijk: meer focus, meer link met Gentse bedrijven, 
doorverwijzen naar partners – andere subsidiekanalen - …

– Aanpassingen nodig om aan voorwaarden te beantwoorden 
(Gentse arbeidsmarkt, binnen thema, breed maatschappelijk 
voordeel, financieel plaatje, niet enkel onderzoeksproject) 



Projectideeën

> Vielen buiten deze projectoproep:

– Ondersteuning basis digitale vaardigheden (los van 
werkcomponent);

– (Digitale) opleidingen, specifiek voor 1 organisatie (en 
dus niet opschaalbaar of overdraagbaar);

– (terug) aan het werk – projecten: 

× Doorbreken vicieuze cirkel tijdelijk werk – art.60 –
werkloos – nieuw traject - …

× Activering zonder rechtstreekse link naar 
toekomstrijke jobs (vaak bottom-up)

– Soft skills/mindset (zonder directe link naar jobs van de 
toekomst)



Uitgewerkte projectvoorstellen

> 18 projectvoorstellen:

– Van werk naar werk: transities naar jobs toekomst: 9

– Digitale vaardigheden in jobs toekomst: 3

– Werkbaar werk: 6

> 8 goedgekeurde gesubsidieerde projecten:

– Van werk naar werk: transities naar jobs toekomst: 3

– Digitale vaardigheden in jobs toekomst: 2

– Werkbaar werk: 3



Count me in: jobtransities in accountancy

> Promotor: Divergent – UGent

> Partner: Institute for Tax advisors and accountants (ITAA)

> Looptijd: 1/06/2021 – 31/05/2023

> Subsidiebedrag: 69.846,08 euro

> Eindproduct:

– Overzicht goede praktijken, instrumenten en hefbomen i.v.m. 
jobtransitie in de context van accountancy

– HR-advies om jobtransities in accountancy-organisaties te 
faciliteren

– jobtransitietrajecten voor accountants (‘metroplan’), met 
bijzondere aandacht voor kwetsbare werknemers

– advies voor opleidings- en onderwijsverstrekkers m.b.t. 
bijscholing en omscholing naar toekomstgerichte jobs in 
accountancy



Count me in: jobtransities in accountancy

In het domein van accountancy is er een transitie gaande: 
routinematige en terugkerende taken verdwijnen en er worden aan 
werknemers hogere competentie-eisen gesteld. Werkgevers en 
werknemers kijken aan tegen een dubbele uitdaging: enerzijds het 
werk gedaan krijgen in een context van te beperkte instroom in het 
beroep en anderzijds zich aanpassen en klaarmaken voor de toekomst. 

Divergent werkt een begeleidingsaanpak uit voor jobtransities in de 
accountancysector in de Gentse regio, onder meer via 
loopbaancoaching. Ook worden adviezen uitgewerkt voor opleidings-
en onderwijsverstrekkers, met betrekking tot (om)scholing van 
personen naar toekomstgerichte jobs in accountancy.



Van prognose naar impact

> Promotor: Liguris gcv

> Partners: -

> Looptijd: 1/06/2021 – 31/05/2023

> Subsidiebedrag: 149.892 euro

> Eindproduct:

– Statistische analyses op de data van de 500 personen

– Rapportering van de implementatiestappen bij de 
organisaties

– Het lerend netwerk, met haar activiteiten en opgedane 
kennis



Van prognose naar impact

De huidige up- en reskillingtrajecten zijn niet altijd even 
efficiënt of effectief, met soms hoge kosten voor beperkt 
resultaat. 

Dit project gaat terug naar de basis: de bouwstenen van 
onze competenties. Door in kaart te brengen welke 
competenties nodig zijn om organisaties futureproof te 
maken en die te vergelijken met hun huidige 
competentiepopulatie, wil Liguris de skillgap met meer 
succes verkleinen. Het gebruikt daarvoor het AlterEdu
analysemodel, dat werd ontwikkeld aan de Universiteit van 
Tilburg en de UGent.



Succesvol aan de slag blijven –
Jobcrafting voor 55+’ers

> Promotor: Samen Leven vzw

> Partners: Lac vzw, Bond Moyson, ABC

> Looptijd: 1/09/2021 – 31/05/2023

> Subsidiebedrag: 56.406 euro

> Eindproduct: Blauwdruk =

– Van A tot Z toelichting jobcrafting

– Leidraad voor bedrijven

– Helder en efficiënt stappenplan



Succesvol aan de slag blijven –
Jobcrafting voor 55+’ers

> Om de werkzaamheidsgraad omhoog te krijgen, moeten 
ook 55-plussers aan de slag blijven. Samen Leven wil 
jobcrafting inzetten om die werknemers gemotiveerd en 
succesvol aan boord te houden. Ouder wordende 
werknemers kunnen zo hun baan aanpassen aan hun 
veranderende interesses en capaciteiten. 

> De tool wordt uitgetest in twee Gentse bedrijven, 
waarna de aanpak kan doorstromen naar andere 
bedrijven.



Digital Content Creator
voor een diverse markt

> Promotor: Masala vzw

> Partners: Chase Creative, Impact shakers 

> Looptijd: 1/05/2021 – 30/04/2022

> Subsidiebedrag: 80.573 euro

> Eindproduct:

– Eindwerken + communicatieplannen van stage

– Verankeren van de opleiding na bijsturing

– Portfolio voor de deelnemers



Digital Content Creator
voor een diverse markt

> Masala, Chase en Impact Shakers starten een traject op 
waar jongeren leren digitale content te creëren voor 
verschillende kanalen. Ze verdiepen zich in schriftelijke 
en mondelinge communicatie, grafisch ontwerp, video, 
opname en montage en leren hoe ze een doelpubliek 
kunnen bereiken. 

> De focus ligt op inclusieve communicatie en 
communicatie tussen culturen. In een diverse stad als 
Gent is dat een competentie waarmee de deelnemers 
zich kunnen onderscheiden.



DigiSkills op Maat: Reskilling trajecten met 
het oog op een versnelde digitalisering van 
bedrijfsprocessen
> Promotor: BeCode

> Partners: -

> Looptijd: 1/06/2021 – 31/05/2023

> Subsidiebedrag: 96.130,63 euro

> Eindproduct:

– Analyse met bevindingen i.v.m. skills gap, oplossingen (> wg- en 
wn-zijde), efficiëntie uitgewerkt proces en traject;

– Opleidingstraject;

– 10-tal Gentse bedrijven als ambassadeur;

– 75 opgeleide dlns. (met stage of job)



DigiSkills op Maat: Reskilling trajecten met 
het oog op een versnelde digitalisering van 
bedrijfsprocessen

> Het gevraagde niveau van digitale vaardigheden zal de 
komende jaren in nagenoeg elke job stijgen. Toch 
aarzelen de meeste bedrijven om in die digitale skills te 
investeren. 

> Dit project brengt in kaart waar de digitale skills-gap 
precies zit en wat de remmingen zijn bij werkgevers en 
werknemers. Met een tiental bedrijven die openstaan 
voor rekrutering vanuit en/of het reskillen van eigen 
medewerkers, wordt een piloottraject opgezet. Dat zal 
leiden tot een totaalaanpak met onder meer een 
modulaire opleiding Enterprise Resource Planning (ERP). 



Feeling Low? Aim High!

> Promotor: Weerkracht vzw

> Partners: Wijkgezondheidscentrum De Kaai

> Looptijd: 1/09/2021 – 31/12/2022

> Subsidiebedrag: 37.425,29 euro

> Eindproduct:

– Methodiek om drempels naar loopbaanbegeleiding weg te 
werken

– Rapport, infofiche en infosessies over alle resultaten en 
opgedane kennis voor medewerkers eerstelijns-
gezondheidszorg, wijkwerk, loopbaanbegeleiders en 
Gentse beleidsmakers



Feeling Low? Aim High!

> Weerkracht wil werkenden die kampen met een 
groeiende psychische druk, motiveren om proactief een 
loopbaanplan op te stellen. Er wordt daarvoor 
loopbaanbegeleiding ontwikkeld die aansluit bij de 
noden van kortgeschoolden. 

> Om de doelgroep te bereiken, werkt Weerkracht samen 
met Wijkgezondheidscentrum De Kaai. Het instrument 
van de loopbaanbegeleiding verbreedt op die manier. 
Vandaag is het immers zo dat vnl. hogeropgeleiden er 
gebruik van maken.



DraagVvac

> Promotor: BlinkOut vzw

> Partners: -

> Looptijd: 1/06/2021 – 31/05/2023

> Subsidiebedrag: 43.541,04 euro

> Eindproduct:

– Toolbox, ontwikkeld met de eerste 3 werkvloeren;

– Gespreksmethodiek, toegepast op de werkvloer.



DraagVvac

> BlinkOut gelooft dat werkvloeren werkbaar worden door 
situaties aan te passen, en dus niet door mensen aan te 
passen. 

> Dit project wil handvatten bieden om van werkvloeren 
veilige plaatsen te maken waar alle medewerkers 
kunnen bijdragen, competenties verwerven en waar 
stress bespreekbaar is. 

> DraagVvac biedt concrete handvatten aan collega’s en 
leidinggevenden om constructief om te gaan met 
collega’s die re-integreren na (lange) afwezigheid, hun 
eigen werkdruk en de doelstellingen van het bedrijf.



Re-integratiebalans: voor een duurzame 
herintrede op de Gentse arbeidsmarkt na 
burn-out

> Promotor: Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving 
(UGent)

> Partners: Divergent

> Looptijd: 1/09/2021 – 31/05/2023

> Subsidiebedrag: 65.856,01 euro

> Eindproduct:

– Re-integratiebalans op website (voor diagnose en 
remediëring re-integratietraject) voor wn, wg en coach

– Disseminatie via Divergent



Re-integratiebalans: voor een duurzame 
herintrede op de Gentse arbeidsmarkt na 
burn-out

> De Re-integratiebalans is een tool (digitale vragenlijst) die 
werkenden, werkgevers en jobcoaches in staat stelt om de 
kwaliteit van re-integratie na burn-out te monitoren en te 
verbeteren. Velen worstelen immers met restsymptomen en 
de kans op heruitval blijft aanwezig. Daarom is er nood aan 
een goed meetinstrument dat de kwaliteit van de re-
integratie meet. De tool wordt momenteel ontwikkeld aan 
de UGent. 

> In dit project wordt hij geïmplementeerd, bijgestuurd en 
ingebed in de praktijk rond re-integratie na burn-out via 
projectpartner Divergent. Nadien wordt hij ter beschikking 
gesteld aan het werkveld.



Vervolg

> Per project iemand van Dienst Werk en Activering die 
opvolgt; regelmatige feedback aan Stuurgroep Arbeidspact;

> Communicatie: persbericht, op website, extra Nieuwsbrief 
Gsiw, LinkedIn, …;

> Doorverwijzen en terugkoppeling van noden/ideeën (zoals  > 
projectideeën) naar beleid Stad Gent, VDAB, sociale 
economie, Stuurgroep Arbeidspact, Beleidsgroep Gsiw, …

> Resultaten: bredere implementatie op de Gentse 
arbeidsmarkt



23 maart 2021

MLP en CRM: 

toegankelijk voor 

partners?
Afstemming - Schepen Van Braeckevelt



23 maart 2021

Signalen en noden
vanuit de Beleidsgroep
Rondje



Varia

• Dienst Werk en Activering – Gudrun Van der Gucht

• Werken met team Beleidsgroep onder MS Teams

• Link Beleidsgroep Gsiw met Gentse 
werkplekarchitecten – Liezelot Vandergucht

• Ter info:

– 22 juni Midzomerevent – St-Pietersabdij

– Projectenbeurs feb 2021: niet gebeurd

23 maart 
2021


