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Gsiw – Beleidsgroep – Verslag  

 
Tijdstip 7/09/2021 van 13u tot 15u in VOKA Box, zaal Bast, Lammerstraat 18, 9000 

Gent 

 
Aanwezig Bram Van Braeckevelt, Voorzitter 

Elke Decruynaere, Ondervoorzitter  
Myriam Carlier, Dienst Werk en Activering - Gsiw (verslag) 
Ann Devisschere, Dienst Werk en Activering 
Joris Wauters, kabinet Bram Van Braeckevelt 
Gudrun Van Der Gucht, Dienst Werk en Activering 
Helga Van Heysbroeck, VDAB  
Eva Verstraete, Onderwijscentrum Gent 
Sabrina Van Wesemael, Dienst Werk en Activering (online) 
Maria Euwema, Dienst Werk en Activering 
Luc Henau, GTB 
Els Van Hyfte, De Stap 
Liezelot Vandergucht, Groep Intro - Sterpunt Inclusief Ondernemen  
Lieselotte Bommerez, VDAB 
Annie Serbruyns, VOKA  
Thomas Kindt, UNIZO 
Joris Naert, Syntra Midden-Vlaanderen (vervangt Thierry Semey) 
Sabine Cardoen, Stad Gent 
Benedicte Depestel, Stad Gent 
 
Sprekers: 
Ingrid Foulon, VDAB  
 

 
Afwezig met 

kennisgeving 
Piet Lietaer, De Punt 
Geert Gille, Constructiv 
Peter Van de Veire, Vormingsdienst Dienstencheques 
Edwin Evenhuis, North Sea Port 
Ellen Delie, Provincie Oost-Vlaanderen  
Thierry Semey, Syntra Midden-Vlaanderen 
Filip Devriendt, ACV 
Jocelyn Desreumaux, Travi 
Tine Van Vooren, VDAB  
Bart Bruneel, VDAB 
Alain Slock, CAW Oost-Vlaanderen  
Adelbrecht Haenebalcke,  Departement Onderwijs 
Stephan Devreese, CVO Kisp 
Ewald Serraes, ACLVB 
Tom Wauters, Ateljee vzw 
Julie Van Welden, ABVV 
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Agenda   Beleidsgroep Gent, stad in werking 

1 Goedkeuring verslag 8 juni 2021 15’ B 

2 Bespreken situatie vzw Gsiw-Projecten 45’ D 

3 Opvolging 'digital first strategie' - Ingrid Foulon (VDAB) 40’ I - D 

4 Varia: 

- Hybride jobbeurs op 23 november; op 19 en 22 

november kunnen mensen al op diverse plaatsen (o.a. 

werkpunten) terecht voor digitale ondersteuning 

- Partnerdag Gsiw op 8 oktober in Landgoed De 

Campagne (Drongen) 

 
 
 
5’ 
 
5’ 
 

 
 
 
I 
 
I 
 
 
 

 

 

 
Verslag 8/06/2021 Schepen Van Braeckevelt: Even terugkomen op de interessante signalen die 

toen zijn gebracht, we hebben dit geclusterd en gelinkt met initiatieven die 
nu al gebeuren / in de startblokken staan of waar we de komende periode 
nog moeten op inzetten. 
 
Zie bijlage 1: algemene presentatie: opsomming signalen / bezorgdheden : 
Myriam Carlier geeft de feedback hierop.   
 
Bespreking: 
 

- Lieselotte Bommerez: komt er vanuit de Stad een specifiek project 
rond horeca?  Bij VDAB wel, maar is nog niet zo duidelijk.    

o Myriam: vanuit de Stad is er geen groot project, maar wel 
een samenwerkingsovereenkomst met Horeca Forma, en 
een samenwerking binnen Re-Activate (ESF projecten). 

- Eva Verstraete: schetst het actieplan Leraar in Gent; dit omvat 3 
pijlers: 

o Imago onderwijs / leraar verbeteren 
o Werkbaar werk voor leerkrachten, zodat ze in het beroep 

blijven  
▪ dit omvat bv. de uitdagingen en voordelen van de 

grootstedelijke context 
▪ Hervorming secundair onderwijs moet ook in 

scope, want dit zal ook een impact hebben op wat 
van leerkrachten verwacht wordt (competenties).   

o Zij-instromers: meer en meer; samenwerking met Dienst 
Werk en Activering en VDAB.   

- Voorstel: van trends capteren een vast item maken op de 
beleidsgroep 

 
 

file://///groepgent/data/Dienst%20Werk/Samenwerkingverbanden/GSIW/Gsiw%202020-2025/Beleidsgroep/20210608/20210608_VE_Beleidsgroep_v2_MC.pdf
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- Aanvulling Luc Henau: Dit najaar ligt er heel wat op de plank m.b.t. 
re-integratie na ziekte. Dit is, zowel voor het Vlaams als federaal 
beleid, prioriteit geworden en sluit goed op elkaar aan.  De nadruk 
ligt op de samenwerking tussen werk en gezondheidszorg. Vanuit 
Vlaanderen komt er een webinar rond half oktober (Prof. 
Vogelaers) (is uitgesteld naar waarschijnlijk eind november). Ook 
federaal komen er acties op basis van de  beleidsnota van minister 
Vandenbroucke. 

 
Het verslag van de Beleidsgroep van 8/06/2021 wordt goedgekeurd. 

 
Bespreken situatie 

vzw Gsiw-Projecten – 
Gudrun Van der Gucht 

Zie Bijlage 1: algemene presentatie 
Zie Bijlage 2: Presentatie vzw Gsiw-Projecten 
Zie Bijlage 3: Ledenlijst 
Zie Bijlage 4: Nota Gsiw-Projecten vzw 
 
Het gaat hier om de ontbinding van vzw Gent, stad in werking-projecten, niet 
over stopzetting van het partnerschap! 
 
De beleidsgroep dient als klankbord i.v.m. de besteding netto-actief, de 
Algemene Vergadering neemt de finale beslissing. 
 
Deze nota bevat de motivatie van het voornemen/de beslissing om tot 
ontbinding van de vzw over te gaan. De nota zal worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering. 
 
De vzw is ontstaan uit noodzaak aan een rechtspersoon voor de financiële 
afwikkeling i.h.k.v. het Territoriaal Pact en snel te kunnen inspelen op 
projectoproepen.  
 
Daaropvolgend zijn er nog projecten opgenomen binnen de vzw, waarbij de vzw 
meestal penhouder was, maar soms ook personeel tewerkstelde. Enkele 
projecten zijn ondertussen verzelfstandigd en de andere allemaal afgerond. 
 
Intussen kan de Stad Gent de rol als penhouder opnemen en snel intekenen op 
projectoproepen, gezien de versoepeling van de regelgeving. De vraag wordt 
dus gesteld of de vzw nog langer een rol heeft.  
 
De raad van bestuur van 03/05/2021 was principieel akkoord om een 
stappenplan te maken voor de ontbinding van de vzw. Dit betreft enkel de 
ontbinding van de vzw, dit betreft niet het einde van het partnerschap. Het 
partnerschap blijft actief. 
 
 
Bespreking mogelijke procedures ontbinding/vereffening: 1 stap of 2 stappen 
Raad van Bestuur heeft een stappenplan opgesteld naar de ontbinding van de 
vzw, de Algemene Vergadering beslist uiteindelijk. 
Er zijn twee procedures mogelijk om de vzw te ontbinden: 

• 1 stap: eendagsvereffening:  
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➢ 1 algemene vergadering beslist over de ontbinding én het 
afsluiten van de vereffening; 

➢ alle leden moeten aanwezig/vertegenwoordigd zijn én unaniem 
stemmen; 

➢ er moet een tussentijdse balans opgesteld worden, met daarbij 
een controleverslag door een onafhankelijke accountant of 
commissaris (dus niet de boekhouder van de vzw, dhr. 
Heyvaert); 

➢ geen vereffenaar(s). 
 

• 2 stappen: 
 

➢ 2 algemene vergaderingen: een eerste voor de ontbinding en 
een tweede voor het afsluiten van de vereffening; 

➢ 2/3 van de leden moet aanwezig/vertegenwoordigd zijn en 4/5 
van de uitgebrachte stemmen moet voor de ontbinding zijn; 

➢ er moet een tussentijdse balans opgemaakt worden, zonder 
controleverslag door een externe accountant, revisor of 
commissaris; 

➢ aanstelling vereffenaar(s). 
 
Opmerkingen:  

• De raad van bestuur opteert voor de eendagsvereffening. 

• De leden van de beleidsgroep denken dat een eendagsvereffening 
haalbaar is. Gelet op de strenge voorwaarden op het vlak van vereiste 
aanwezigheid en meerderheid, engageren ze zich ertoe hierover intern, 
binnen de organisatie waartoe zij behoren, af te stemmen en de 
dagelijks beheerder van de vzw vlug te contacteren mochten er 
bezwaren opduiken. 

 
Bespreken financiële stand van zaken vzw 
 
De vzw is financieel gezond: er zijn geen schulden, er is geen personeel in dienst 
en er is geen sociaal passief. Lopende zaken/contracten (vb. 
onderhoudscontract boekhoudsoftware) worden tijdig opgezegd.  
Het enige risico is een eventuele verborgen schuld die opduikt n.a.v. een 2de 
lijnscontrole vanuit ESF (vb. een andere interpretatie van een ingediende 
kostenpost waarvoor bijgevolg een terugvordering volgt). De vzw zal proberen 
een overeenkomst te sluiten met de Stad waarbij de Stad de verplichtingen in 
dit verband van de vzw overneemt. 
 
Bespreken voorstel bestemming netto-actief – toelichting mevr. Gudrun Van 
Der Gucht 
 
De vzw zal een netto-actief kunnen uitkeren. Volgens artikel 13 van de statuten 
moet de uitkering gebeuren aan een vzw met een gelijkaardig maatschappelijk 
doel. De wet bepaalt dat deze vzw geen lid mag zijn van de ontbonden vzw. 
 
De raad van bestuur zal een lijst maken van mogelijke bestemmelingen van het 
netto-actief, rekening houdend met de wettelijke en statutaire vereisten. De 
leden worden uitgenodigd om hierover mee te denken en de lijst aan te vullen. 
De algemene vergadering beslist. 
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Valideren ledenregister/actuele ledenlijst – toelichting mevr. Gudrun Van Der 
Gucht 
 
Om tot ontbinding van de vzw over te kunnen gaan, moet de ledenlijst up-to-
date zijn. Op 08/10/2021 wordt de geactualiseerde ledenlijst ter bekrachtiging 
voorgelegd aan de raad van bestuur. 

- RVA: een van de oprichters, maar niet meer deelgenomen aan de 
vergaderingen. In september heeft Gudrun een afspraak om uitsluitsel 
te krijgen of ze al dan niet lid blijven.  

- Regionaal Welzijnsoverleg Gent: Is een vzw in vereffening. De voorzitter 
heeft laten weten dat ze niet langer lid wensen te zijn.  

- VKW: een van de oprichters: navraag gedaan of ze (nu: Etion) al dan niet 
nog lid blijven.  

 

 
Opvolging 'digital first 

strategie' - Ingrid 
Foulon (VDAB) 

 
Algemene presentatie: zie bijlage 1 
 
Presentatie en bespreking 
Presentatie Ingrid Foulon, centrale dienst VDAB, bezig rond geletterdheid in het 
algemeen, en dus ook digitale in het bijzonder. 
 
Cijfers  

- Het aandeel ‘geen emailadres bij moment van inschrijving’ is gedaald naar 
11,43 % waarvan 2,97 % in Oost-Vl 

- Opvallend: cijfers arr Gent: stijging van % ‘niet in staat om met computer te 
leren werken’ (+ 25 jaar) 

- Moeilijk om conclusies te trekken over Gent: geen cijfers op stadsniveau.   
 

Aanpak VDAB met niet-digitaalvaardige klanten 
- Inzetten op competentieversterking 

 
Cijfers competentieversterking 

- Basis ICT voor de allerzwaksten, wie heeft nu effectief opleiding gevolgd? 
Cijfers verblijfplaats Gent: dit is slechts een fractie van wie categorie heeft 
“gaat eerst opleiding volgen”. Er is dus een heel grote kloof tussen potentiële 
doelgroep en wie het effectief volgt.  

- Liezelot Vandergucht: Groep Intro geeft deze cursussen, ze staan eigenlijk 
versteld van de beperkte toeleiding.  De doelgroep is immers veel groter.  

o Lieselotte Bommerez: de toeleiding is inderdaad moeilijk. Soms wordt 
er gekozen om eerst een technische / beroepsgerichte opleiding te 
volgen. Het is ook moeilijk om zaken te combineren. Het is ook extra 
moeilijk voor anderstaligen want er is geen aparte opleiding, en het 
leidt ook niet “rechtstreeks” tot een job.  Hierdoor zijn veel klanten 
finaal toch niet geïnteresseerd / bereid om dit te volgen. 

o Maria Euwema: Dit toont ook wel aan dat traditioneel blijven denken in 
een “opleidingstraject” moeilijk is; cfr. experimenten Digitaal Werkt, in 
zeer kleine groepjes of individueel, dit ging beter. We moeten minder 
traditioneel denken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Eigenlijk en-en.  
Traditioneel blijft ook belangrijk.  

o Lieselotte: we moeten hierop inzetten via de mogelijkheden van de 
digibanken binnenkort. 
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- Wat doet VDAB naar interne bemiddelaars toe: 

o Ook inzetten op hun eigen competentieversterking en er believers van 
maken.   

o Maria: verduidelijking Cross & Le@arn: dit zit bij Digitaal Talent Gent 
 

- Wat doet VDAB naar externe bemiddelaars toe:  
o Opleidingen en andere: In Gent is er dankzij Digitaal Werkt wel al veel 

gebeurd.  Meer dan in andere provincies, maar het krijgt gelukkig wel 
navolging. 

 
Bespreking: 
- Evaluatie digitale strategie? 

o Laatste dateert van 2018 (vóór de uitrol van Digital First strategie)
  

- Maria Euwema: vraag rond kennen, kunnen en willen bepalen van de digitale 
vaardigheid: hoe goed werkt dit?  

o Ingrid: Het is moeilijk. We moeten nog fijnmaziger worden in die 
inschatting.  En meer rekening houden met de context (kan ook 
belangrijke rol spelen).   

- Thomas Kindt: hoe ziet het profiel eruit van de digitaal zwakke werkzoekende?  
Er zitten ook digitaal zwakke in de groep van mensen met een emailadres.  
Eigenlijk is dit geen goed uitgangspunt.  

o Ingrid: Klopt, is moeilijk.  Gelukkig is er wel het rapport onderzoek KBS 
digitale barometer. Dit legt deze belangrijkste factoren bloot: 
laaggeschooldheid, inkomen, leeftijd (vanaf 55+) en alleenwonenden 
zijn wel de kwetsbaarste groepen. 

o Deze barometer is wel o.b.v. volledige populatie, niet werkzoekenden.  
 

- Na deze evaluatie: vervolgonderzoek ifv bijsturing. Inschatting van de 
bemiddelaars: slechte inschatting van kennen, willen en kunnen bij de klanten.  
MLB niet kennen, en niet willen gebruiken.    

- Er is zowel nood aan computer en dergelijke als aan hulp en ondersteuning. 
- Er is dus nog veel werk aan de winkel. We moeten de toegankelijkheid blijven 

verhogen, via oefenkansen, geïntegreerd werken, niet eng vanuit “werk” 
bekijken, flexibiliteit. 

- Digibank: wordt belangrijke hefboom! Stad Gent zal zeker indienen (oktober), 
partners kunnen hierbij betrokken worden. Laten weten aan Myriam. 
 

  

 
Varia  

- Hybride jobbeurs op 23 november; op 19 en 22 november kunnen mensen al 
op diverse plaatsen (o.a. werkpunten) terecht voor digitale ondersteuning 
 

- Partnerdag Gsiw op 8 oktober in Landgoed De Campagne (Drongen) 
  

- Save the dates: 
o Data volgende Beleidsgroep 2021 - 2022:  

▪ Di 30/11/2021 van 14u tot 16u (VAC – VDAB) 
▪ Di 1/02/2022 van 14u tot 16u   
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▪ Di 29/03/2022 van 14u tot 16u 
▪ Di 24/05/2022 van 14u tot 16u 
▪  

o Nieuwjaarsreceptie Gsiw op donderdag 20 januari in De Punt 
o Partnerdag Gsiw 2022 op vrijdag 7 oktober 2022 

 

Bijlagen 1 Algemene presentatie van de Beleidsgroep 

2 Presentatie vzw Gsiw-Projecten 

3 Ledenlijst vzw Gsiw-Projecten 

4 Nota vzw Gsiw-Projecten 

 
 

 
 


