
Break out 2
Neem de arbeidsmarkt 

mee in je 
loopbaanbegeleiding



Agenda

• Wat gebeurt er op de arbeidsmarkt? 

• Tools VDAB ontwikkeld ter ondersteuning 
van loopbaanbegeleiders

• Bereiken doelgroepen die niet vaak toegang 
vinden tot loopbaanbegeleiding



7 oktober 2022

Arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Pennina Verhelst
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Arbeidsmarkt van de toekomst

> Arbeidsmarkt 2030

> Gentse arbeidsmarktevolutie 

> Arbeidsaanbod in Gent 

10 november 2022



5partnerdag Gsiw, arbeidsmarkt van de toekomst 10 november 2022

Evolutie arbeidsvraag

cluster 1 cluster 2 cluster 3



Evolutie van werkgelegenheid over de sectoren 
in Gent
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Gentse arbeidsmarkt: werkzoekendengraad
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Gentse arbeidsmarkt: ontvangen vacatures

partnerdag Gsiw, arbeidsmarkt van de toekomst
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Gentse arbeidsmarkt: openstaande vacatures
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Gentse arbeidsmarkt:
van knelpuntenlijst naar knelpunteneconomie

partnerdag Gsiw, arbeidsmarkt van de toekomst
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Algemeen bediende 
• Vacatures: 216
• WZ: 670
• Spanningsindicator = 25,78 

Technicus onderzoek en ontwikkeling in 
elektriciteit en elektronica
• Vacatures: 55
• WZ: 15
• Spanningsindicator = 0,61 

Krappe arbeidsmarkt: mismatch tss profiel 
werkzoekenden en gevraagd profiel

partnerdag Gsiw, arbeidsmarkt van de toekomst



Krappe arbeidsmarkt: mismatch tss profiel 
werkzoekenden en gevraagd profiel
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Krappe arbeidsmarkt: mismatch tss profiel 
werkzoekenden en gevraagd profiel

Grote aantallen knelpuntberoepen:

> Zorg

> bouw

> de technologische sector 

> IT 

Top 10 van de knelpuntberoepen:

> Helft = technische functie: technicus industriële installaties over 
conducteur/werfleider bouw tot onderhoudsmecanicien. 

> bestuurder trekker-oplegger 

> analist-ontwikkelaar ICT

> schoonmaker bij mensen thuis

> boekhouder-accountant

1310 november 2022partnerdag Gsiw, arbeidsmarkt van de toekomst



Kansen in Gent

> zorg 

> onderwijs en 

> Bouw

> metaal

•Speerpunten:

> BioTech

> CleanTech

> DigiTech

> HealthTech

partnerdag Gsiw, arbeidsmarkt van de toekomst 1410 november 2022



Bedankt!

Pennina Verhelst

•Arbeidsmarkt van de toekomst



Oriënterende tools VDAB
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07/10/2022
Gerda Desmet
gerda.desmet@vdab.be



Kadering
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“Alles om je te oriënteren” is de centrale pagina van 
VDAB voor alle oriëntatienoden. 

Hierin kan je op een zelfstandige manier op zoek gaan
naar een gepaste jobdoelwit via oa. de oriëntatietesten, 
de loopbaantest en de beroepenpagina’s.

https://www.vdab.be/orienteren


Kadering
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Oriëntatietest Jobbereiktes
t

“Oriënt”

Jobdoelwitten op basis 
van je interesses

“Jobbereik”

Jobdoelwitten op basis 
van je competenties

Loopbaantest

Ontdekken hoe het 
gesteld is met je zoektocht 

naar werk

De verschillende testen staan los van elkaar en je kan zelf de volgorde kiezen hoe 
je het doorloopt. 

Je kan het als een soort ‘menu’ aanreiken aan je klant, om hen zelfstandig te laten 
ontdekken in welke richting ze hun carrière willen nemen.

Leermodules Loopbaanbegeleiding
Jouw Waarden Jouw Kwaliteiten Jouw Netwerk

https://orientatie.vdab.be/
https://jobbereik.vdab.be/
https://www.vdab.be/loopbaantest
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Loopbaantest
Ontdekken van de werkpunten in je loopbaan
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Loopbaantest
Demo

Link

https://orientatie.vdab.be/
https://loopbaantest.webleren.be/
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Loopbaantest

De loopbaantest legt uit wat de 6 belangrijkste
thema’s bij het aangaan van transities in je loopbaan. 
Na het invullen van een vragenlijst van 30 vragen
krijg je een score op elk van deze 6 thema’s.

Vervolgens krijg je voor elk van deze thema’s linken
naar andere VDAB en niet -VDAB tools (tests) die je 
kunnen helpen in je verdere zoektocht. Je kan het 
resultaat downloaden.
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Oriënt
Oriënteren op basis van Interesses
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Oriëntatietest
Demo

Link

https://orientatie.vdab.be/
https://orientatie.vdab.be/
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Oriëntatietest
Loopbaan-

gesprek

De oriëntatietest geeft jobdoelwitten die de gebruiker
kan bespreken met de loopbaanbegeleider. Deze
jobdoelwitten zijn een eerste indicatie van de sector 
en de soort job die de gebruiker zou willen doen.

Gebruik de resultaten als een richting voor de 
gebruiker om naar toe te oriënteren. Deze resultaten
moeten nog verder verfijnd worden, en in de diepte
worden besproken met de gebruiker.
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Jobbereik
Oriënteren op basis van Competenties
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Jobbereik
Demo

Link

https://jobbereik.vdab.be/
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Jobbereik
Loopbaan-

gesprek

Jobbereik geeft jobdoelwitten die de gebruiker kan bespreken met de 
bemiddelaar. Deze jobdoelwitten zijn een eerste indicatie van de sector en 
soort job die de gebruiker zou willen doen.

Gebruik de resultaten als een richting voor de gebruiker om naar toe te 
oriënteren. Deze resultaten moeten nog verder verfijnd worden, en in de 
diepte worden besproken met de gebruiker.

De competenties die aan elk beroep hangen zijn indicatief en dienen nog 
verder nagekeken worden. Het is uiteindelijk de individuele vacature die 
bepaald welke competenties effectief belangrijk zijn.
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Jouw Waarden
Ontdekken van jouw belangrijkste waarden
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Jouw waarden
Demo

Link

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801055/cursus/194140/Jouw_waarden-online
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Jouw waarden

Eén voor één worden 50 waarden aangeboden. 
Telkens kies je of deze waarde voor jou belangrijker
is dan de 7 waarden die er al liggen.

Zo kom je tot jouw 7 belangrijkste waarden in werk. 
Vervolgens leg je deze in volgorde van belang door 
deze 7 te verschuiven. Tenslotte geef je aan welke
van deze 7 waarden bij jou op de achtergrond
geraken en welke acties je hiervoor wil nemen. 

Het resultaat kan je downloaden en hiermee kan je 
verder aan de slag in (verdere) coaching en/of andere
tools (tests).
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Jouw waarden

● Format: Kaartspel

● Input: 50 waarden + beschrijvingen

● Output: Jouw 7 belangrijkste waarden in volgorde van belang
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Jouw kwaliteiten
Ontdekken van jouw belangrijkste soft skills
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Jouw 
kwaliteiten

Demo

Link

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801056/cursus/194138/Jouw_kwaliteiten-online
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Jouw 
kwaliteiten

Je maakt in twee stappen een selectie uit de 26 
kaartjes met soft skills. Deze kaartjes zijn voorzien
van uitleg. Na het vinden van de 7 belangrijkste soft 
skills word je geholpen om deze in volgorde van 
belang te krijgen.

Deze 26 soft skills komen uit Competent 2.0 van 
VDAB (= het vocabularium van de competenties van 
VDAB). 

Het resultaat kan je downloaden en hiermee kan je 
verder aan de slag in (verdere) coaching en/of andere
tools (tests).
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Jouw 
kwaliteiten

● Format: Kaartspel

● Input: 26 soft skills

● Output: Jouw 7 belangrijkste waarden in 

volgorde van belang
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Jouw Netwerk
In kaart brengen en inzetten van contacten
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Jouw netwerk
Demo

Link

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801057/cursus/194142/Jouw_netwerk-online
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Jouw netwerk

Jouw netwerk is een online cursus over netwerken. 
Hierin wordt uitgelegd wat netwerken is en waarom
netwerken nuttig is in je loopbaan. Je leert ook je 
netwerkvaardigheden kennen.

Er is een module ingebouwd om een ecogram op te
stellen waarmee je je netwerkcontacten in kaart
brengt.

Tenslotte leer je hoe je je netwerk kan inzetten en 
hoe je je voorbereidt op een netwerkgesprek. Alle 
acties worden weggeschreven in een actieplan. Je 
neemt zelf een printscreen van het ecogram en 
actieplan.
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Jouw netwerk ● Format: Online 

training 

● Output: Ecogram + 

Actieplan



Kadering
Volgorde
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Oriëntatietest Jobbereiktes
t

“Oriënt”

Jobdoelwitten op basis 
van je interesses

“Jobbereik”

Jobdoelwitten op basis 
van je competenties

Loopbaantest

Ontdekken hoe het 
gesteld is met je zoektocht 

naar werk

Door te beginnen met de loopbaantest, kan je je klant breed het carrièrepad laten 
verkennen. Hierna maak je het concreet door te convergeren naar specifieke 
jobdoelwitten op basis van je interesses en je competenties.

Tegelijkertijd kunnen de leermodules van loopbaanbegeleiding parallel als 
hulpmiddel dienen ter zelfexploratie.

Leermodules Loopbaanbegeleiding
Jouw Waarden Jouw Kwaliteiten Jouw Netwerk

https://orientatie.vdab.be/
https://jobbereik.vdab.be/
https://www.vdab.be/loopbaantest
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Vragen?
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Interessante 
links

Loopbaan
- Loopbaantest

Oriënt
- Oriëntatietest
- Instructievideo

Jobbereik
- Jobbereiktest
- Instructievideo

Leermodules in de VDAB opleidingsgids 
- Jouw waarden
- Jouw kwaliteiten
- Jouw netwerk

https://loopbaantest.webleren.be/
https://orientatie.vdab.be/
https://www.youtube.com/watch?v=hUG9_7xOE6c
https://jobbereik.vdab.be/
https://www.youtube.com/watch?v=ISRw4-WVtBQ
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801055/cursus/194140/Jouw_waarden-online
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801056/cursus/194138/Jouw_kwaliteiten-online
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/801057/cursus/194142/Jouw_netwerk-online


Feeling low? Aim high!

WGC De Kaai – Weerkracht 

Samen op weg naar zinvol werk 

Gesubsidieerd door Stad Gent



Samenwerking tussen:

• Groep weerwerk met vzw Weerkracht als dienstverlener aan 

personen en bedrijven (maatwerkbedrijf en 

arbeidszorginitiatief reeds jaren actief in diverse vormen van 

activerende trajecten richting de arbeidsmarkt)

• WGC De Kaai

• Museum Dr. Guislain



Vertrekpunt

• WGC De Kaai stelt vast dat patiënten van 

een wijkgezondheidscentrum, die 

moeilijkheden ondervinden in hun 

loopbaan nauwelijks tot niet de weg vinden 

naar een loopbaanbegeleider. Hun 

loopbaan dreigt vast te lopen, langdurige 

ziekte wordt gezien als enige optie. En 

toch!



Weerkracht, maakt werk van 

werk door dromen, talenten 

en keuzes mogelijk te maken. 

Niet alleen dromen, dit zou enkel leiden 

tot een ‘wens’. Ook daadwerkelijk een 

plan maken, zo worden dromen met 

betrekking tot werk een “doel”.

Vertrekpunt



Doelgroep

Werkenden

• Kortgeschoold

• Psychologisch belast

• Chronische pijn in combinatie met beperkt ziekte-inzicht

• Langdurig op ziekte / lage tevredenheid in job



Doel

• Proactief een loopbaanplan opstellen 

• Om langdurige uitval te vermijden 

• In functie van een duurzame tewerkstelling

We beogen 10 personen te motiveren tot het volgen 

van een loopbaanbegeleiding.

We willen tips en tricks voor loopbaanbegeleiders en 

andere wijkgezondheidscentra uitwerken.



Mijlpalen 

1. Interviews om een beeld te krijgen van de 

wensen en hefbomen van de doelgroep 

(maart 2022).

2. Interactiegroep; Weerkracht stapt mee in 

de bestaande interactiegroep van WGC 

De Kaai. 6 sessies met als rode draad 

zinvolheid, werk en je goed voelen. Start 

op 19/04/2022. 



Doelstelling interactiegroep

• Deelnemers voelen zich begrepen, veilig, mentaal gesterkt aan de hand van interactie-
sessies.

• Deelnemers ontmoeten elkaar, leren nieuwe mensen kennen – bouwen aan een
netwerk.

• Deelnemers hebben zicht in eigen nieuwe mogelijkheden, kansen, goesting….

• Deelnemers leren het museum ervaren als een zingevende troostende plek waarbij we  
werken met beelden

• Opstart loopbaanbegeleidingstraject (naar analogie van Jumpstart) > doel is komen tot 
een persoonlijk ontwikkelingsplan



Hoe?

Interactie met kunst ( kunstbeleving/ - creatie) 

in elke sessie

Vanuit oplossingsgericht coachen –

keuzepallet zichtbaar maken. Focus op wat 

werkt, de sterke kanten en de hulpbronnen 

van de deelnemer. (DIP : Denken in 

problemen versus KIK : Kijken in Kansen)



Verloop sessies

Sessie 1: Kennismaking

Sessie 2: goed voelen –basisbehoeftes en copingsmechanismes

Sessie 3: goed voelen – basisbehoeftes en copingsmechanismes deel 2

Sessie 4: talenten en dromen

Sessie 5: talenten deel 2, naar een plan voor mijn toekomst.

Sessie 6: Hoe verder? Nederlandse lessen – vrijwilligerswerk – vrije tijdsaanbod –
loopbaanbegeleiding



Wat heeft gewerkt

• Doelgroep bereikt?

• Outreachend, motiverend en informerend

• Aanknopen aan de vertrouwensrelatie van maatschappelijk werker WGC

• Oplossingsgerichte benadering:  > vragen met focus op de gewenste toekomst 

tijdens interviews (met tolk)

• Keuzemogelijkheid bieden: deelname interactiegroep of opstart LBB 

• Samenkomen in een interactiegroep: met tolk



Wat heeft gewerkt binnen LBB

Uittekenen van een loopbaanpad

Luc Dewulf: Talenten en hefboomvaardigheden

Attitudescan: wat motiveert me in een job

BPS met vertaalhulp – beroepentest – SWOT analyse 

Opmaak POP: LTD en KTD en Acties



Wat hebben we geleerd van dit 
project?

• uitbouw lokaal partnerschap loont

• continue afstemming en intensieve voorbereiding per sessie 

loont

• LBB: magische vragen blijven na 4 gesprekken

• Belang van kleine stappen

• Nood aan opvolging door een TB


