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Een Arbeidspact voor Gent – juni 2019



Een Arbeidspact voor Gent

•Arbeidspact: 
meer mensen duurzaam aan het werk, 
op een veerkrachtige arbeidsmarkt die om kan met 
de veranderingen van vandaag en morgen. 

•want: 
mismatch tussen vraag en aanbod, 
tussen gevraagde en beschikbare skills, in een
‘volatiele, onzekere, complexe en ambigue’ wereld 

Meer info over het Arbeidspact
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https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsplannen-werken-ondernemen/arbeidspact-voor-gent/wat-het-arbeidspact-voor-gent


Principes Arbeidspact
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> gezamenlijke agenda én engagement 

> strategische prioriteiten samen bepalen

> en op basis daarvan extra acties initiëren

> Partnerschap Gsiw:

– Eerste fase: goede praktijken aanleveren

– Pact mee uitvoeren vanuit de gedeelde visie en 
prioriteiten



3 doelstellingen van het Arbeidspact voor Gent
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> Werkzaamheidsgraad verhogen (ook door inzetten 
op niet-beroepsactieven)

> Werkloosheid verminderen

> Invullingsgraad van openstaande vacatures verhogen



3 sporen van het Arbeidspact voor Gent

> Van school naar werk

> (Weer) aan het werk

> Van werk naar werk (transities binnen werk)

Transversale thema’s:

> Toekomstgericht, o.a. digitalisering

> Diversiteit en inclusie
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2de oproep voor projecten binnen het Arbeidspact



1ste oproep Projectenfonds binnen 
Arbeidspact – 2021-2023

> Stad Gent subsidieerde 8 projecten voor 600.000 
euro

> op één van deze 3 thema’s:

– Van werk naar werk: transities naar jobs van de 
toekomst

– Digitale vaardigheden voor de jobs van de toekomst

– Werkbaar werk

> Meer info over de 8 projecten
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https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsplannen-werken-ondernemen/arbeidspact-voor-gent/acht-projecten-voor-een-toekomstgerichte-arbeidsmarkt#:~:text=In%202021%20en%202022%20gaan,uitdagingen%20van%20de%20Gentse%20arbeidsmarkt.


2e oproep Projectenfonds binnen 
Arbeidspact – 2022-2025

> Stad Gent subsidieert opnieuw projecten voor max 
600K euro

> op één van deze 2 thema’s:

– Re-integratie van (langdurige) zieken en preventie van 
uitval

– Hoe niet-beroepsactieven stimuleren om aan het werk 
te gaan?

> Geen louter onderzoeksproject – implementatie in 
Gent

> Max 200.000 euro per project
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Thema 1: Re-integratie van (langdurige) 
zieken en preventie van uitval

> Continue stijging Gentenaars die arbeidsongeschikt zijn
– In 2020 9700 mensen > 1 jaar arbeidsongeschikt

– Ook toename aantal Gentenaars < 1 jaar arbeidsongeschikt

– Verschillende oorzaken

> We zoeken projecten:
– Die zich niet alleen focussen op re-integratie individuele 

werknemer maar ook werkomgeving betrekken;

– Focus op het voorkomen van uitval en/of op het remediëren 
ervan

> max. 400.000 euro (1 of meerdere projecten)
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Thema 1: Re-integratie van (langdurige) 
zieken en preventie van uitval

> Webpagina Re-integratie (in opbouw!):

– Presentatie profiel arbeidsongeschikte Gentenaars obv
cijfergegevens RIZIV

– Mapping van tools en methodieken, begeleidings- en 
ondersteuningsmogelijkheden en informatiekanalen m.b.t. 
re-integratieproces van (langdurig) arbeidsongeschikte 
Gentenaren door Actiegroep Re-integratie Gsiw

> Up-to-date houden tot eind 2025
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https://stad.gent/nl/gent-stad-werking/re-integratie-van-arbeidsongeschikten-ondersteunen


Thema 2: Hoe niet-beroepsactieven 
stimuleren om aan het werk te gaan?

> 9 op 100 Gentenaars op beroepsactieve leeftijd zijn:
– niet aan het werk
– niet arbeidsongeschikt (RIZIV)
– niet werkzoekend

> We zoeken projecten met focus op:
– Bereiken van niet-beroepsactieven

– Methodiek om de drempels tot duurzame activering te 
overstijgen

> max. 200.000 euro (1 of meerdere projecten)
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Thema 2: Hoe niet-beroepsactieven 
stimuleren om aan het werk te gaan?

> Interessante studies:

– Activate Together. Lessen en aanbevelingen uit het 
lerend netwerk (ESF – maart 2022)

– Over de activering en het bereiken van potentiële 
(her)intreders (studie VDAB – mei 2022) (link komt 
later)
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https://www.vlaanderen.be/publicaties/activate-together-lessen-en-aanbevelingen-uit-het-lerend-netwerk


Subsidiereglement – 26 september 2022

https://stad.gent/nl/reglementen/subsidiereglement-voor-projecten-het-kader-van-het-arbeidspact-voor-gent-2021-2023


Doelgroep en toepassingsgebied

> Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die een 
rol kunnen vervullen op de Gentse arbeidsmarkt

> Partnerschap mogelijk – o.l.v. promotor

> Komen niet in aanmerking voor subsidie:

– organisaties zonder rechtspersoonlijkheid

– natuurlijke personen

– organisaties waaraan een jurylid op contractuele, 
statutaire of zelfstandige basis verbonden is
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Voorwaarden

> Gericht op Gentse arbeidsmarkt (Gentenaren en Gentse 
werkgevers)

> Focus op 1 van de 2 thema’s
> Max 24 maanden (tussen 1/1/2023 en 31/03/2025)
> Breed maatschappelijk voordeel:

– bv. Niet enkel voor medewerkers van eigen organisatie

– Eindproduct, tools, etc moet nadien openbaar toegankelijk zijn

– Ondertekenen van Motivatie niet-economisch voordeel (toe te voegen 
aan uitgewerkt projectvoorstel)

> Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten
> Cofinanciering mag mits akkoord van de subsidieverlener. 

Dubbelfinanciering is uitgesloten.
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Beschikbaar budget en subsidiebedrag

> Budget indicatief verdeeld over deze 2 thema’s:

– Re-integratie (max. 400.000 euro)

– Acties t.o.v. niet-beroepsactieven (max. 200.000 euro)

> Max. 200 000 euro/project

> Geen minimumbedrag 

> Subsidie:

– Enkel aanwenden voor het toegekende doel

– Personeels- en werkingskosten

– Indirecte kosten: 15% op directe projectkost
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Jury

– 2 medewerkers van de Stad Gent – Dienst Werk 
en Activering

– 1 vertegenwoordiger van de Stuurgroep 
Arbeidspact voor Gent (> Voka)

– 2 externe experten arbeidsmarkt

> Door aanwezigheid in jury: Stadsdiensten, VOKA Oost-
Vlaanderen, VDAB en GTB kunnen geen promotor of 
partner zijn in een project (onder voorbehoud van goedkeuring 
samenstelling jury door college)
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Procedure (1)

> 2 rondes (verplicht):

– Projectidee pitchen voor jury: advies

– Schriftelijk projectvoorstel voor jury: beoordeling

> Organisaties kunnen pas een projectvoorstel uitwerken als hun 
projectidee werd voorgelegd tijdens de adviesronde

> E-formulier projectidee tegen 19 oktober

> Pitch in adviesronde op 24, 25 of 26 oktober:

– 10’ presentatie

– 20’ bespreking
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Procedure (2)

> Advies van de jury op basis van:

– Focus en doel

– Innovatie of nieuw voor Gent

– Gericht op de toekomstige arbeidsmarkt

– Ervaring in projecten rond versterken vd arbeidsmarkt

– Verbondenheid met het Gentse ecosysteem

> Op de webpagina van deze oproep vind je:

– Vragenoverzicht ter voorbereiding

– In te dienen E-formulier projectidee

– In bevestigingsmail na indiening: link naar Cally om 
afspraak te maken voor de pitch.
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https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsplannen-werken-ondernemen/arbeidspact-voor-gent/tweede-oproep-voor-innovatieve-projecten-voor-de-gentse-arbeidsmarkt


Procedure (3)

> Schriftelijk ondersteunend adviesrapport over het 
projectidee:

– passend binnen de projectoproep?

– inhoudelijk advies

– advies i.v.m. samenwerking/partnerschap

– niet bindend

> Richtinggevend bij de uitwerking van het definitieve 
projectvoorstel
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Procedure (4)

> Uitgewerkt projectvoorstel tegen 12 november

> Beoordeling op basis van:

– voorwaarden

– projectvoorstel (inhoudelijke analyse en plan van 
aanpak, bereik doelgroep)

– projectmanagement (planning, begroting)

– impact en efficiëntie

– potentieel om op te schalen na afloop van het project
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Procedure (5)
> Indienen tegen 12 november:

– Projectvoorstel, -planning en -begroting

– Motivatie niet-economisch voordeel

– De balans en rekeningen en een verslag inzake beheer en 
financiële toestand 2021

– Indien van toepassing: partnerovereenkomst

> Op vraag van jury: mogelijkheid om aan te passen en 
opnieuw in te dienen

> Jury maakt adviesrapport op voor college van 
burgemeester en schepenen:

– Rangschikking van de goedgekeurde projectvoorstellen

– Voorstel van toe te kennen projectsubsidie per project

> December 2022: beslissing college
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Timing

> 28 sept 2022 bekendmaking

> 6 okt 2022 Infosessie online

> 19 okt 2022 deadline indienen projectidee

> 24-25-26 okt 2022 adviesronde

> 12 nov 2022 deadline uitgewerkt projectvoorstel

> 18 nov 2022 beoordelen projectvoorstellen +

eventueel vraag naar aanpassing

> 25 nov 2022 definitieve projectvoorstellen

> 8 dec 2022 CBS: beslissing over advies jury 
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Uitbetaling subsidie

> In 3 schijven:

– 50% bij aanvang project (max 4 weken na kennisgeving 
beslissing college)

– 40% in december 2023

– 10% na goedkeuring eindrapportage

> Subsidie > 25.000 euro: bij aanvang en jaarlijks:

– Balans en rekening

– Verslag inzake beheer en financiële toestand

> Concreet: zie FAQ
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https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019-archived/beleidsplannen-werken-ondernemen/arbeidspact-voor-gent/oproep-voor-innovatieve-projecten


Communicatie

> Bij alle communicatie rond project: 

– Vermelding subsidie van de Stad Gent

– Logo Stad Gent

> Medewerking aan het breed bekendmaken van 
eindresultaten door Stad Gent

> (Voor gebruik) logo Stad Gent
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https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019-archived/beleidsplannen-gent-en-bestuur/huisstijl


Controle

> Binnen 2 maanden na afloop project:

– Financiële verantwoordingsstukken

– Eindrapport (via sjabloon)

– Volledig en schematisch overzicht inkomsten en uitgaven

> Non-discriminatieclausule

> Zie subsidiereglement

> Minimaal 1 keer per jaar is er een follow-up gesprek met 
de promotor van elk project.
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Lessen uit 1e oproep voor projectindieners



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) 
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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)
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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
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Aandachtspunten projecten 1e oproep

> Medewerking van Gentse bedrijven realiseren;

> Duidelijk eindproduct dat ten goede komt aan 
Gentenaren en/of Gentse bedrijven, met 
disseminatieplan;

> Financieel plan;

> Plaats van het project binnen het kader van het 
Gentse Arbeidspact – samenhang tussen de 
projecten
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Vragen?



FAQ

> Alle FAQ komen op de website

> Deze FAQ worden stelselmatig aangevuld

> Neem zeker het subsidiereglement door!
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https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019-archived/beleidsplannen-werken-ondernemen/arbeidspact-voor-gent/oproep-voor-innovatieve-projecten
https://stad.gent/nl/reglementen/subsidiereglement-voor-projecten-het-kader-van-het-arbeidspact-voor-gent-2022-2025


Heb je nog vragen? 
Contacteer:

Myriam Carlier
Dienst Werk & Activering
Myriam.Carlier@stad.gent
M: 0472 742 889

•Projecten Arbeidspact voor Gent

mailto:Myriam.Carlier@stad.gent

