
Break-out 1:

Innovatieve praktijken 
rond interne en externe 

jobmobiliteit



25 oktober 2022



35 oktober 2022

Getuigenis van een deelnemer aan ESF project 
‘House of skills: piloottrajecten Gent’

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=whvt9RRKPys

https://www.youtube.com/watch?v=whvt9RRKPys
https://www.youtube.com/watch?v=whvt9RRKPys


45 oktober 2022



Twee sprekers

> Tanika Kenens  (AlterEdu)
– Levenslang leren zit in je hersenen – Wij brengen het in kaart

– Wat zijn de bouwstenen van de skills van morgen? 

> Karen Maes (mtech+ Oost-Vlaanderen)
– Hoe financier je transitietrajecten? 

– Kan een loopbaanfonds je hierbij helpen? 

55 oktober 2022



"Mapping the brain for lifelong learning"

VAN PROGNOSE
NAAR IMPACT
Competentiebouwstenen
voor de skills van morgen



Motivatie, flexibiliteit, wendbaarheid,
aanpasbaarheid, etc.

Persoonlijkheid, talenten, interesses,
sterktes, etc.

Cognitie, informatieverwerking,
leerbaarheid, groeimarge, capaciteiten,
etc.

PROFESSIONEEL
FUNCTIONEREN



Nieuwe jobs of
nieuwe invulling

Complexe skills en
competenties

Continuë transities
en jobmobiliteit

Dynamische
arbeidsmarkt



Matching met de job
nu én over de jaren

Ontwikkelbaarheid
competenties & skills

Voorspelbaarheid
opleidingstraject

De toekomst is
optimal fit



EEN ALTERNATIEVE
KIJK OP
COMPETENTIES



ALTEREDU
MODEL

TANIKA KENENS, PhD candidate
UGent & Tilburg University



ALTEREDU
GEÏMPLEMENTEERD
IN DE PRAKTIJK
Gerealiseerd met
subsidies van Stad Gent



Waar vinden we
nieuwe kandidaten?

Hoe krijgen we
iedereen mee? 

Hoe maken we snel
productieve teams?

Uitdagingen

Reskilling knelpuntberoepen 
  Boekhouder, Payroll, 
  Recruiter,  HR consultant, 
  Technisch project manager 

Upskilling voor de toekomst 
   Kantoormedewerker
Opleidingen die renderen
   Academy optimaliseren

Team redesign
  (Management) team scale-up,
  Mergers & Acquisitions



Stappen naar succes

Bedrijf
kwalificeert
1/ Referentiepunten
2/ Kandidaten

AE + Bedrijf 
bepalen de case
met concrete
doelen

AE
berekent
1/ Individuele resultaten
2/ Optimale fit 

Interpreter
leest afstand tussen
kandidaat en
optimale fit

Refs & kandidaten
vullen AlterEdu-
analyse online in

Bedrijf
neemt geïnformeerde
beslissingen met/zonder
gesprekken



item 1 item 2 item 3 item 4

300 

200 
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Kandidaten Stap 1 Stap 2 Stap 3

Optimale fitBijna fitMinimale fit

292

51
36

0



drs. Tanika Kenens
Start-up | 

PhD topic  |  Proposing an new model for potential
human context-based professional functioning 

Academic enquiries
t.c.kenens@tilburguniversity.edu

Business enquiries
tanika@alteredu.be   |   michel@alteredu.be





• Ontstaan: jaren 80

• Provinciale & Vlaamse structuur
• Provinciale en algemene inning

• Nabijheid

• Provinciale fondsen voor A & B 
• Oost-Vlaanderen

• TOFAM OVL (A) en Vormetal OWVL (B)

• 20 mei 2021: Lancering nieuwe werking LBF

• Van vormingsfondsen naar loopbaanfondsen M & T

• OVL = LBF mtech+ Oost-Vlaanderen

Historiek paritaire fondsen M & T (Metaal & Technologie)



Nieuwe missie mtech+

Als loopbaanfonds uit de 
sector van de metaal- en 
technologische industrie 

willen we in een snel 
veranderende omgeving 

zowel bijdragen aan 
kwaliteitsvolle loopbanen en 

werkzekerheid binnen of 
buiten bedrijf of sector voor 

alle werknemers en 
potentiële werknemers als 
aan de competitiviteit en 

wendbaarheid van 
ondernemingen.



Team mtech+ Oost-Vlaanderen

Astrid Du Four
Projecten (arbeiders)

Astrid.dufour@mtechplus.be

Betty De Muynck
Opleiding & arbeidsmarkt (bedienden)

betty.demuynck@mtechplus.be

Mario Naessens
coördinatie (bedienden)

mario.naessens@mtechplus.be

Jenna Heyerick
Administratie (bedienden)

jenna.heyerick@mtechplus.be

Anja Noyelle
Administratie (arbeiders)

Anja.noyelle@mtechplus.be

Karen Maes
Coördinatie (arbeiders)

Karen.maes@mtechplus.be



• paritaire structuur: bestuurders zijn vertegenwoordigers van 
werkgevers- én werknemersorganisaties

• 20 mei 2021: alle vormingsfondsen in de metaal- en technologiesector 
werden mtech+

• één website: www.mtechplus.be

• één missie/visie en gedeelde expertise

• drie gedeelde hefbomen voor een duurzaam loopbaanbeleid:

- werkbaar werk

- duurzame inzetbaarheid

- geëngageerd leiderschap

MAAR: regionale inbedding én aanwezigheid = meerwaarde (flexibiliteit, 
sterkte van lokale inplanting in combinatie met de vernieuwde 
gelijkgerichte werking op VL niveau)

Evolutie van Vormingsfondsen naar Loopbaanfondsen M & T

http://www.mtechplus.be/




Evolutie van Vormingsfonds naar Loopbaanfonds

VORMINGSFONDS LOOPBAANFONDS

Accent in missie Organiseren en subsidiëren van opleiding Bijdragen tot duurzame tewerkstelling/

loopbaanondersteuning

Doel Tewerkstelling binnen een bedrijf Tewerkstelling binnen en buiten het bedrijf 

of de sector

Communicatie naar Bedrijfsverantwoordelijken Bedrijfsverantwoordelijken en werknemers

Oriëntatie Reactief: opleidingen waar vraag naar is 

organiseren

Proactief : ook gericht op toekomstige 

noden, loopbaancompetenties, meer 

aandacht voor permanent leren, 

leercultuur…

Expertise Opleidingsbehoeften van bedrijven 

kunnen detecteren

Ook arbeidsmarktevoluties en 

technologische evoluties



• Werknemers = arbeiders en bedienden (pc 111 & 209)
(ook het vroegere Montage)

• Werkgevers (van micro tot multinational)
• 4000 bedrijven in Vlaanderen: 130.000 WN

• 800 bedrijven in OVL: 30.000 WN (70% = A)

• 80% KMO’s

• Werkzoekenden en onderwijs

Doelgroep



Uitbreiding en vernieuwing aanbod & services mtech+ 

1 missie/visie voor alle loopbaanfondsen M & T
⇒ gelijke doelstellingen, gelijkgestemde en gerichte acties

• duurzame inzetbaarheid → projecten, opleidingen, subsidies, 
transitiesteun & loopbaanrekening en projectsubsidies

• werkbaar werk → projecten en projectsubsidies
• betrokken leiderschap → projecten en projectsubsidies

gedeelde verantwoordelijkheid WG én WN

⇒ ook subsidies rr voor WN: Loopbaanrekening
= € 1000/WN/jaar, ook voor niet-sectorgebonden acties



Werkgevers

JAARBUDGET (Formele en informele opleidingen) = reguliere werking

ARBEIDERS BEDIENDEN

mtech+ OVL
• € 30 euro per arb / bed in dienst op 30/09
• Basisbudget = € 3000/bedrijf

Aantal arbeiders x € 30 = subsidies voor arb
Aantal bedienden x € 30 = subsidies voor bed



Werkgevers

SUBSIDIES

ARBEIDERS BEDIENDEN

FORMELE OPLEIDINGEN

Duur: vanaf 1 uur
Doelgroep: arbeiders
Subsidie: € 15/uur/dln tot einde jaarbudget
Goedkeuring: opleidingsattest volstaat
Openstellen van opleidingen voor A (concrete 
procedure wordt uitgewerkt)

Idem

Openstellen van opleidingen = + 50% subsidie (los 
van het subsidiebudget)

INFORMELE OPLEIDINGEN

• On the job training
• Min 32 uur tot max 160 uur
• € 7/uur/dln tot maximum jaarbudget
• Coach/opleider beschikt over de nodige 

vaardigheden/competenties. Aan te tonen dmv
mentorattest of gelijkwaardig

• Inhoud moet duidelijk omschreven zijn
• Opvolging moet aantoonbaar zijn

Idem



Open opleidingsaanbod ( = reguliere werking)

ARBEIDERS BEDIENDEN

Open opleidingsaanbod mtech+
• Soft skills 
• Coaching, leidinggeven
• Technische skills
• Intern transport & logistiek

• Intersectoraal (voor sommige opleidingen)
• Interprovinciaal

• Opleidingen ism CC VDAB (alle technische opleidingen)

• Gratis voor werknemers tenzij anders aangegeven bij de opleiding



Werkgevers

OUTPLACEMENT

Arbeiders en bedienden = Nieuwe overeenkomst vanaf 01/01/2022
RiseSmart / Travvant / SBS

Vrije keuze van partner, maar met prijsafspraken + tussenkomsten indien niet verplichte outplacement

Gratis deelname aan open opleidingsaanbod



Werknemers

Technische profielen Administratieve profielen

Project ‘ready for take off’ wordt in 2022 verder 
bekeken voor technische profielen

Opleiding Iedereen TEO = basismodules techniek via 
interactieve leerkoffers in een remote/digitale 
setting

Ready for take off

• Voor nieuwe werknemers ( tot 25 jr) en 
werknemers die minstens 80% van functie 
veranderen

• Gedurende 1 jaar
• 6 uur individuele coaching

LOOPBAANREKENING

Bedrag van 1000 euro voor opleiding / loopbaanbegeleiding gevolgd op eigen initiatief
• Werknemers
• Werknemers die ontslagen worden
• Werknemers tijdens tijdelijke werkloosheid



= Initiatieven los van de reguliere werking mtech+

• Transitiesteun
• Langdurige opleidingstrajecten

• Reskilling van WN: huidige functie, nieuwe of andere functie

• VW = tewerkstellingsbehoud

• € 1000 x aantal WN/max € 25.000/jaar

• Projectsubsidies
• Centrale waarden = duurzaamheid, openheid, betrokkenheid en 

innovatie

• 1 dossier/hefboom: duurzame inzetbaarheid, werkbaar werk en 
betrokken leiderschap

• Max € 10.000/project/jaar (40 – 50 – 60% van de totaalkost afhankelijk 
van de grootte onderneming)

Nieuwe LB- initiatieven: Projectfinanciering



Werkgevers 

TRANSITIESTEUN
Her- en omscholing van werknemers die ofwel van functie veranderen of waarvan de functie omwille van 
digitalisering of technologie wijzigt of gewijzigd is
Tot maximum 25 000 euro per bedrijf met maximum van 1000 euro per werknemer

PROJECTSUBSIDIES
Projecten die kaderen binnen de 3 hefbomen:
• Duurzame inzetbaarheid
• Werkbaar werk
• Geëngageerd leiderschap

Tussenkomst afhankelijk van bedrijfsgrootte: tussen de 40 en 60% en tot maximum 10 000 euro per hefboom

Kosten die niet mogen ingebracht worden:
• Opleidingskost indien via de reguliere werking gesubsidieerd: bij projectsubsidies
Volgende kosten worden dossier/dossier bekeken (relatie met projectontwikkeling – uitvoering dient 
aangetoond)
• Loonkost: te motiveren = duidelijke relatie met het project
• Materiaalkosten: te motiveren = idem (geen kost voor reguliere werking)



• Ontwikkeling van nieuwe trajecten/instrumentaria mbt LLL en 
Loopbaancoaching ih bedrijf

• Nieuwe en/of hybride leervormen introduceren = experimenteren

• Leiderschaps- en loopbaantrajecten uitbouwen op maat van het 
bedrijf en de medewerker ifv zelfsturing loopbanen

• Activiteiten rond digitalisering en NT: sensibiliseringsacties

• Onderzoeksactiviteiten, scans & checks ifv opstart/uitbouw nieuwe 
trajecten binnen DI (duurzame inzetbaarheid, LLL), WW (werkbaar 
werk) en leiderschap voor medewerkers

• Samenwerking met onderwijs, oprichting van een Academy ifv de 
verdere ontwikkeling leertrajecten voor werknemers in het bedrijf, 
maar ook ter versterking van andere doelgroepen (onderwijs, 
werkzoekenden, …)

Voorbeelden van LB-projecten op bedrijfsniveau 



• DigiProject = ’DIGI+’

• DigiSmaakmaker + Europees DigiProject ism mtech+ & stad Gent

• Projecten rond digitalisering en sociale inclusie

• Vervolgtraject vanaf maart 2022 in een VL breed partnerschap

• Samenwerking met onderzoeksinstituten en hogescholen

• Project ism UCLL: studie rond loopbaaninitiatieven in VL

• SW met sociale partners: studie Be the Change van Agoria

• Samenwerking HIVA - Digi+ - evaluatie-instrumenten: DigiCheck

• ESF project ‘iedereen TEO’ ism TEO

• Inclusief ondernemen en innovatief & anders rekruteren

• WG, WN en WZ

• Digitale leertrajecten voor basistechnieken (interactieve digitale 
leerkoffers + remote + coaching)

LB-initiatieven op macro niveau = mtech+ in co-creatie met partners



Initiatieven toekomstige werknemers!

• Aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt 
Competentieversterkende acties en sector/STEM branding, duaal leren, projecten 
ism RTC OVL, Het Beroepenhuis, acties ism scholen TSO en BSO (bvb. jobbeurs, 
matchmaking,  …), …

• Werkzoekenden: leer- en loopbaantrajecten ism VDAB & 
werkplekarchitecten: bvb mobiele projecten ism VDAB, MetaalMatch
ism Compaan, iedereen TEO ism TEO …

LB-initiatieven in partnerschap 



Werkzoekenden

Technische opleidingen en loopbaanoriëntering in OVL

Opleidingen voor werkzoekenden ism CC VDAB

Opleidingen voor werkzoekenden ism mobiele projecten VDAB

Loopbaanoriëntering en Leertrajecten ism VDAB & partners = generieke technische skills (bvb basistechnieken 
metaal, generieke skills technieken, lassen, …)

- MetaalBad & MetaalMatch ism Compaan
- Opleiding ‘Iedereen TEO’ ism TEO
- Opleiding industrieel tekenaar ism onderwijs en VDAB



Onderwijs: “Loopbaandenken start al vanaf …”

Het Beroepenhuis: Basis en 1ste graad SO

- Beroepenrally’s M & T: 4de jaars SO 

- STEM Academy ‘Creaclub Technica’

Campagne Verrassend Metaal: herbronning in 2022

Techniekfestival: 24/05/2022 = samengaan van Boetiek Techniek & Technologica

Opleidingsprojecten ism het RTC en scholen TSO, BSO 3de graad studiegebied ME

Duaal leren (EMT, lassen, monteren, mechanische vormgeving)



Vragen



Bedankt!

Vragen?


