
  BGVerslag  

  1 

 
 

Gsiw – Beleidsgroep – Verslag  

 
Tijdstip 24/05/2022 van 14u tot 16u - VAC 

 
Aanwezig Bram Van Braeckevelt, Voorzitter 

Myriam Carlier, Dienst Werk en Activering - Gsiw (verslag) 
Yannick Thuy, Dienst Werk en Activering 
Joris Wauters, kabinet Bram Van Braeckevelt 
Gudrun Van Der Gucht, Dienst Werk en Activering 
Sabrina Van Wesemael, Dienst Werk en Activering 
Liezelot Vandergucht, Groep Intro - Sterpunt Inclusief Ondernemen  
Lieselotte Bommerez, VDAB 
Griet Santy, VOKA 
Astrid Du Four, MTech+ 
Geert Gille, Constructiv 
Ellen Delie, Provincie Oost-Vlaanderen  
Tineke Van Vooren, VDAB  
Bart Bruneel, VDAB 
Lien Allaert, Dienst Werk en Activering 
Eva Verstraete, Onderwijscentrum Gent 
Veronique Lingier, Dienst Werk en Activering 
Griet Wouters, Dienst Werk en Activering 

 
Afwezig met 

kennisgeving 
Helga Van Heysbroeck, VDAB 
Els Van Hyfte, De Stap 
Karine Van Dessel, GTB 
Peter Van de Veire, Vormingsdienst Dienstencheques 
Thierry Semey, Syntra Midden-Vlaanderen 
Ewald Serraes, ACLVB 
Edwin Evenhuis, North Sea Port 
Alain Slock, CAW 
Filip Devriendt, ACV 
Liesbeth Vermandere, kabinet onderwijs 
Schepen Evita Willaert, ondervoorzitter 
Natasja Van Bijlen, Compaan 
Jocelyn Desreumaux, Travi 
Adelbrecht Haenebalcke,  Departement Onderwijs 
 

 
Agenda   Beleidsgroep Gent, stad in werking 

1 Goedkeuring verslag 1 februari 2022 

Verwelkoming – Schepen Van Braeckevelt 

10’ B 

../20220201/20220201_VE_Beleidsgroep_v1_MC.pdf
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2 Individueel maatwerk – Veronique Lingier 20’ I 

3 Actiegroep Re-Activering (stand van zaken en cijfergegevens 

Riziv) – Lien Allaert en Yannick Thuy 

30’ I – D – B 

4 Oekraïense vluchtelingen en werk in Gent – Griet Wouters 15’ I 

5 Rondje post-corona: 

o Wat gaat jouw organisatie meer doen of anders 

aanpakken? 

o Wat gaat jouw organisatie minder doen / afbouwen? 

o Wat zijn de belangrijkste bevindingen voor jouw 

organisatie? Wat moet er in Gent gezamenlijk 

aangepakt worden? 

30’ D 

6 Varia: 

- Locatie volgende Beleidsgroepen? 

o 27/9 13.30u-16u 

o 29/11 13.30u-16u 

- Iedereen welkom op het Midzomerevent op 28 juni! 

10’ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Verslag 1/02/2022 Verwelkoming door voorzitter Van Braeckevelt 

- Woordje over Annie Serbruyns 
- Woordje over schepen Evita Willaert, de nieuwe ondervoorzitter 

van de beleidsgroep. Bedanking voor schepen Elke Decruynaere. 
- Overlopen aanwezigheden  

Het verslag van de Beleidsgroep van 1/02/2022 wordt goedgekeurd. 

 
Individueel maatwerk 

– Veronique Lingier 
Zie Bijlage 1: algemene presentatie 
 
Presentatie 
In bijlage zit de uitgebreide presentatie over het nieuw gestemd decreet 
individueel maatwerk (IM). 
 
Bespreking 
Tineke Van Vooren: Soms krijgen bedrijven slechts 1 soort premie. Het decreet 
heeft in elk geval een serieuze impact op de VDAB-werking. Nog geen zicht op 
omgang met vacatures (zonder discriminatie) in systemen.  
Myriam Carlier: hoeveel mensen met VOP in Gent? Deze groep komt erbij. Wat 
is verhouding met rest?  

Lieselotte Bommerez: zal meer zijn dan LDE, maar moet uitgezocht 
worden.  
Veronique Lingier: VOP is heel groot in Vlaanderen, maar extra middelen 
geven zeker extra zuurstof.  
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Lieselotte Bommerez: blijft verhaal van VDAB + partners. Kansen voor partners 
om mensen aan werk te krijgen (ook in reguliere circuit) vergroot hopelijk.  
Schepen Van Braeckevelt: hopelijk kan expertise in reguliere economie gebracht 
worden - versterking. Bedoeling om dat als Stad te steunen.  
Myriam Carlier: sensibilisering van werkgevers ook cruciaal. Want nu ken je je 
bedrijven, dat verdwijnt en nu is het "heel" de markt.  

Tine Van Vooren: nemen we zeker mee.  
Joris Wauters: hoe kijken de aanwezige partners die dicht bij de werkgevers 
staan hiernaar?  

Geert Gille:  bedrijven kennen heel het kader niet goed genoeg. Hoe 
weet werkgever dat er achter sollicitatie van bv. jongeren IM zit. Gaat 
dat automatisch?  

Tine Van Vooren: is moeilijk.  
Geert Gille: onderschat sociaal voelende werkgevers niet, maar 
jammer dat we bv. bij VOP zagen dat veel bedrijven dat niet 
steeds 'vonden'.  
Bart Bruneel: eventueel een rol voor de sociaal secretariaten?  
Tine Van Vooren: let op, zijn geen automatische rechten… 
indicering nodig. 

 

 
Actiegroep  

Re-Activering – Lien 
Allaert en Yannick 

Thuy 

 
Algemene presentatie: zie bijlage 1 
 
Presentatie  

- Actiegroep Re-integratie (Slide 24): 
2 fases: 

1. Mapping en hiaten/opportuniteiten 
2. Nieuwe acties/voorbereiden project 

Complementair aan VDAB initiatieven: landingspagina van VDAB met overzicht 
Startvergadering: belangrijkste bevindingen: 
- Door het bos de bomen niet meer zien 
- Bijkomende partners: mutualiteiten (terug-naar-werk coördinatoren) en 
arbeidsgeneeskundige en preventiediensten 
 

- Riziv data Gent (slide 26): 
Ook info over andere centrumsteden (Antwerpen!) / OVL & VL 
Algemene evoluties zijn zeer gelijkaardig, met hier en daar beperkte verschillen 
 

- Evolutie aantal RIZIV klanten Gent (27): 
Gent 
PAO uittredes: 16-19: +8,3%   van 9500 naar 10300 
ZIV toestand:  16-20: +22% (16-19: +16%) van 7900 naar 9700 
ZIV uittredes:  16-20: +42,3%  van 650 naar 950
  
Hier absolute aantallen om grootteordes te duiden 
Lichte stijging PAO-uittredes, vooral bij ZIV sterke stijgingen 
Uittredes en toestand ZIV stijgen allebei -> intredes ZIV nog groter 
! Geen idee over aantal PAO… maar gegeven dat ZIV stijgt gegeven hogere PAO-
uittredes is het bijna onvermijdelijk dat ook PAO-aantallen stijgen.  
 

- Evolutie aantal RIZIV klanten t.o.v. % beroepsbevolking (28): 
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Echter, stijgingen kunnen volledig parallel lopen met evolutie beroepsbevolking 
(werkenden + WZW) 
Daarom delen van aantal door aantal in beroepsbevolking.  Cijfers 2020 nog niet 
beschikbaar… 

• +/- 7% beroepsbevolking zat in 2019 in invaliditeit (!) 
• Stijging INV blijft zichtbaar maar is relatief iets kleiner. Wel nog steeds 

+11% (16-19) voor INV en +16% voor INV-uittredes 
 

- Data per geslacht (29) 
Voor alle categorieën: vrouwen hoger absoluut aantal EN hoger % BB 
Stijging vooral bij vrouwen 
 

- Data per leeftijd (30): 
UITTREDES 

• PAO-uittredes: lichte stijging volgens leeftijd en dan daling: minder 
mensen terug a/h werk op oudere leeftijd?  

• ZIV: niet leeftijdsafhankelijk, enkel piek bij 60-64… pensionering 
AANTAL ZIV 

• Heel grote correlatie met leeftijd 
• +/- kwart beroepsbevolking 60-64 zit in invaliditeit (!) – gelijkaardige 

cijfers in Antwerpen / VL 
• Vanaf 45j ook elk jaar extra stijging (al in % beroepsbevolking!) 
• Lichte daling 60-64: absolute aantal stijgt zeer sterk (23% 2016-2019), 

maar BB stijgt nog meer (36%) 
 

- Data per statuut (31): 
VERHOUDINGEN 

• Cijfers tov totaal aantal zelfstandigen of loontrekkende 
arbeiders/bedienden (! % arb/bed obv Belgisch gemiddelde) 

• INV: 6200 arbeiders, 3000 bedienden en 500 zelfstandigen 
• 61 – 34 en 4% van totale aantal INV 
• 39 – 51 en 10% van totale aantal werkende 

arbeiders/bedienden/zelfstandigen 
• => veel meer arbeiders dan je zou verwachten 

EVOLUTIE 
• Vooral bij zelfstandigen grote stijging bij PAO. Gelinkt aan kortere 

carenzperiode sinds 2018 (want stijging niet bij ZIV) 
• 30 dagen < 2018, 14 dagen vanaf 1/1/18 en 0 dagen als PAO 

minstens 8 dagen bedraagt vanaf 1/7/19 
 

- Evolutie aantal uittredes (32): 
Weinig verschillen over de jaren -> 2019 getoond 
Grote verschillen qua uittrede uit PAO/INV naargelang duur 

• Zeer veel uittredes eerste 3 maanden (+/- 56% alle uittredes): groot 
deel in PAO gaat relatief snel terug aan het werk (vermoedelijk) 

• Belangrijke piek (15% aantal uittredes) net voor 1 jaar -> mensen 
“mogen” niet toetreden tot invaliditeit  

• 7% alle uittredes PAO/INV zijn uittredes van mensen die in INV zitten 
 

- Ontbrekende cijfers (33): 
Op dit moment geen zicht op wat er na uittrede PAO/ZIV gebeurt → WZ, werk, 
pensioen, overlijden, …? 
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Wat betreft intredes nieuwe WZ bij VDAB: zij weten ook niet of nieuwe WZ uit PAO/ZIV 
komen. (> Mail VDAB) 
  

- Conclusie data (34): 
Niet noodzakelijk V+arb+40+!! 
 

- Mapping initiatieven (39) 
Belangrijk: commerciële/betalende initiatieven worden niet opgenomen in het 
overzicht, zeker niet als ze betalend zijn voor de eindgebruiker 
 

- Oproep (41) 
De vragenlijsten zullen in de nieuwsbrief komen alsook op LinkedIn 
De bedoeling is om dit zoveel mogelijk te verspreiden in het netwerk 
 
 
Bespreking 
Opmerking VDAB: VDAB heeft wel inzicht op de oorsprong van nieuwe werkzoekenden 
(via mutualiteiten?) 
Griet Santy: Wat is de deadline op het verzamelen van de bevraging?  

Lien Allaert: 17 juni  
Joris Wauters: info over waar men naartoe gaat na uittrede? Wanneer meest succes op 
uittrede naar werk? 

Tine van Vooren: +/-1/3 van de klanten in intensieve dienstverlening heeft code 
32 (i.e. ingeschreven met statuut PAO/INV die stappen naar werk wil/kan 
zetten) 

Joris Wauters: wat met re-integratie bij eigen werkgever? Daarover geen data bij 
werkgevers? Misschien interessant om een VIONA-studie te doen omdat data heel 
verspreid zit (bij veel partners). Door bv. hiva, idea consult, …? 
Joris Wauters: Worden data gedeeld met Steunpunt werk?  
Lieselotte Bommerez: weinig aandacht voor deeltijdse re-integratie of opleiding? Wat 
bestaat er daar qua extra potentieel?  
Tine Van Vooren: landingspagina VDAB wordt verwacht eind mei/begin juni. 
TO DO DATA: 

- eens kijken naar kruising statuut/geslacht (wat is geslacht van arbeiders?) 
- Oorsprong nieuwe werkzoekenden 

 

 
 

 
 

Oekraïense 
vluchtelingen en werk 

in Gent – Griet 
Wouters en Lieselotte 

Bommerez 

Algemene presentatie: zie bijlage 1 
 
Presentatie  
3/4 vrouwen 
 
Bespreking 
Myriam Carlier: veel vluchtelingen geven aan dat ze onder hun diploma willen werken 
(bv. als poetshulp) - in de overtuiging dat men hier maar relatief kort gaat zijn. Is er al 
een idee hoe je hen - als het langer duurt - toch naar hun "normale" niveau kunt 
brengen?  

Lieselotte Bommerez: snel naar werk is veel minder dringend eens leefloon er is, 
dan is er wel ruimte voor meer duurzame jobs. Eens aan het werk is het moeilijk 
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hen te bereiken. Daarom is pre-screening belangrijk. Dus wordt er geprobeerd om - 
als men het financieel aankan - toch eerder te pushen naar meer structurele jobs 

 
Joris Wauters: Wat is de rol voor de sociale economie?  

Lieselotte Bommerez: momenteel nog niet echt geactiveerd.  
Gudrun Van der Gucht: Huidige UKR vluchtelingen zijn een atypische groep. 
Normaal bij steun OCMW is er een gedetailleerd onderzoek. Nu komen ze bij 
gespecialiseerd team om nood aan inkomen/verblijf te lenigen - screening 
werkbereidheid is voorlopig niet aan de orde. Binnenkort gaat men hen wel 
contacteren om dieper in te gaan op hun situatie & vragen rond werk proberen 
in kaart te brengen. Er wordt getracht om 'na de zomer' een beter zicht op de 
situatie te krijgen en tegen dan de bevragingen door de maatschappelijk 
werkers afgerond te hebben. Dan zou er zicht moeten zijn op hoeveel van die 
groep een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft en dus bv. nood heeft aan 
Art60, sociale economie, AMA, …. Zoals gezegd, vandaag komen die nog niet in 
beeld.  
Lieselotte Bommerez: probleem bestaat vandaag natuurlijk wel al… anderstalige 
nieuwkomers naar sociale economie krijgen blijkt heel moeilijk te zijn. Er 
worden tools ontwikkeld. Het is dan ook een structureel probleem, breder dan 
de huidige instroom van de Oekraïners. Deze crisis kan wel deuren openen 

 
Geert Gille: addendum / toolboxfiches -- sectoren schieten in gang. Merk op dat 
hierdoor ook mensen die hier al langer waren meer kansen krijgen in bouw (hiervoor 
bv. eerder zwartwerk). Belangrijk dat huidige momentum aangegrepen wordt om te 
zorgen dat nieuwkomers niet in schimmige circuits belanden.  
Griet Santy: interessant om info bedrijven te krijgen. Bedrijven zien opportuniteiten 
maar zijn nog zoekend hoe ze doelgroepen kunnen benaderen. Ruimer dan enkel UKR 
doelgroep. Bv. "hoe kunnen we ons kenbaar maken?".  

Lieselotte Bommerez: Er is misschien wel iets te zeggen voor een jobdag met als 
thema bv. "vacatures zonder vereiste NL"?  
Griet Santy: Een aandachtspunt is veiligheid op werkvloer en hoe ermee om te 
gaan gegeven de taalproblemen. Het belang van taalcoaching is dus zeer groot. 
Geert Gille: elke vluchtelingencrisis opnieuw toont dat er problemen zijn met 
kennis van Europese talen. Dat blijft dus een aandachtspunt. 

 

 
Rondje post-
corona 
 

Rondje op basis van volgende vragen: 
• Wat gaat jouw organisatie meer doen of anders aanpakken? 
• Wat gaat jouw organisatie minder doen / afbouwen? 
• Wat zijn de belangrijkste bevindingen voor jouw organisatie? Wat moet er in 

Gent gezamenlijk aangepakt worden? 
  

Eva Verstraete: 
• Lerarentekort, kinderopvang. Initiatieven richting zij-instromers. Verkorte 

opleidingen kinderopvang.  
• Struikelblok: toelatingsvoorwaarden en traject. Al is dat een structureel 

probleem, los van corona/UKR 
• Hoe trajecten flexibeler en laagdrempeliger maken zonder het niveau te 

doen zakken? Ook kijken naar knelpuntsectoren (zorg/onderwijs) 
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VDAB: 
• Bart Bruneel: Nog sneller en harder vacatures proberen invullen. Proberen 

performanter te zijn bij activeren van werkzoekenden (in ruime zin! Dus ook 
bv. de arbeidsongeschikten) 

• Tine/Lieselotte: Belang van face-to-face. Zeker binnen intensieve 
dienstverlening op de sleutelmomenten. Daarnaast blijft online natuurlijk 
wel belangrijk.  
 

GTB: zie mail Karine Van Dessel: 
• Op vraag 1 en 2 zou ik zeggen dat we comfort hebben gevonden in het zowel 

digitaal als live communiceren met klanten. We blijven wel benadrukken dat 
er nog heel frequent voordelen worden gezien om live in gesprek te gaan. De 
houding en uitdrukkingen worden duidelijker bij live gesprekken. 

• Klanten aansporen tot digitale competenties wordt nu meer en meer 
meegenomen. Digitale geletterdheid verhogen is volgens mij niet extra 
opgenomen in de vera's als lesdoelen, maar door zoveel vera's online te 
geven, zijn er natuurlijk wel lessen geleerd en sommige 'oefeningen' of 
werkvormen blijven ook na de lockdowns. Al doende gaat dit bij sommigen 
wel de digitale geletterdheid verhogen. 

• De crisissen hebben invloed! De budgetten van de mensen worden krap, de 
klanten voelen het.  

• De impact van de crisis: de bereikbaarheid van de dienstverlening bij veel 
organisaties is voor onze klanten veel moeilijker geworden. Kan Gent hierin 
iets betekenen (bovenop financiële problematiek)? 
 

Griet Santy:  
• Online informeren van werkgever gebeurt sinds Corona online. Het blijkt dat 

dat een groter effect heeft om HR-managers te bereiken. Met weinig 
inspanningen bereiken we toch veel mensen.  

 
Astrid Dufour:  

• Corona maakte het moeilijker samen te werken. Niet genoeg op de hoogte 
van initiatieven van anderen. Mtech+: meer inzetten op anders organiseren. 
Levenslang leren vanuit invalshoek loopbanen. Tips zijn welkom… 

o Schepen Van Braeckevelt: hier is een rol voor Gsiw 
 

Liezelot Vandergucht: 
• Veel medewerkers opgestart in corona die binding en organisatiecultuur niet 

echt kennen en nu schrikken bij "fysieke heropstart". Daar gaat veel 
ondersteuning naartoe. Werving/selectie anders organiseren.  

• Plaats en tijdsonafhankelijk werken -> toch eerder terug een shift richting 
"werkvloer centraal". Enkel thuiswerk voor puur administratieve taken en in 
het kader van efficiëntie. Gesprekken gaan bij voorkeur fysiek door. 

o Schepen Van Braeckevelt: dit contrasteert toch licht met de Gentse 
keuze voor meer telewerk. 

 
Geert Gille: 

• In diverse sectoren werd er werk gemaakt van een bredere welzijnspijler - als 
aanvulling op de cao rond sociale voorzieningen.  

• Bv. op de meeste werven was er geen stromend water. Door corona is dat er 
nu bv. wel en ligt het vast in een cao! Die cao's worden gebruikt om 
welzijnselementen breder te bekijken.  
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• NB - voor buitenlandse bedrijven geldt dat dan niet… dus kijken hoe dat 
verbreed kan worden.  

 
Ellen Delie:  

• Arbeidsmarkt is nieuw beleidsdomein voor de provincie (sinds begin 20). Het 
bleek tot nu moeilijk te zijn om een netwerk uit te bouwen en daar wordt 
dus sterk op ingezet. 

 

 
Varia 

 
• Er wordt nog gezocht naar een locatie voor de volgende beleidsgroepen 

o 27/09 13.30u-16u 
o 29/11 13.30u-16u 
o Ellen Delie (provincie) en Geert Gille (Constructiv) kijken na. 

• Iedereen is welkom op het Midzomerevent op 28 juni! 
• Partnerdag gaat door op vrijdag 7 oktober in het STAM  en heeft als thema 

"transities van werk naar werk". 
• Joris Wauters: er is een besparing geweest op de budgetten jongeren leren-en-

werken (€40K minder voor stad). Stad Gent gaat zijn bezorgdheid laten weten. 
Partners worden aangemoedigd om zich hierbij aan te sluiten.  

 
 

Bijlagen 1 Algemene presentatie van de Beleidsgroep 

 
 

 
 

https://stad.gent/nl/gent-stad-werking/nieuws-evenementen/welkom-op-het-midzomer-event-van-gsiw-0

