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Jobteam Gent, 
Kattenberg 2 
9000 Gent
09 269 18 88
jobteam@stad.gent
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Jobteam Gent begeleidt Gentenaars 
die werk willen, maar maatschappelijk 
kwetsbaar zijn.
Problemen met huisvesting, 
verblijfspapieren, taal, rechten en sociaal 
isolement vormen vaak hoge drempels. 
We focussen daarom niet alleen op werk, 
maar op welzijn in het algemeen. De 
begeleiders gaan outreachend te werk: 
ze gaan naar de werkzoekenden toe en 
werken vanuit hun leefwereld.

De aanpak van het Jobteam is 
•laagdrempelig
•intensief
•individueel
•outreachend
•aanklampend

Naast individuele begeleiding bieden we 
deelnemers een aanbod op maat. 
Dat kan bestaan uit taalondersteuning, 
leerloopbaanbemiddeling, arbeids-
marktoriëntatie, competentiescreening, 
sollicitatietraining, vrijwilligerswerk, …  

Jobteam Gent biedt werkgevers een 
kwaliteitsvolle dienstverlening.
 uitgebreide screening van kandidaten  
 met het oog op een goede match 
 gratis job- en taalcoaching in de 
 inwerkperiode 
 gezamenlijke zoektocht naar de best  
 passende tewerkstellingsmaatregelen
 een vaste contactpersoon binnen het  
 Jobteam voor werkgevers

Voor werkgevers werkt het Jobteam 
ook op maat. We bieden een antwoord 
op elke tewerkstellingsnood door 
kandidaten vacaturegericht op te leiden. 
Zowel on the job als vooraf. 

Jobteam Gent bundelt de expertise en 
ervaring van verschillende organisaties. 
De begeleiders behoren tot:
 
• de Stad Gent 
• OCMW Gent 
• Vzw Jes 
• Vzw Jong
• Vzw Compaan  
• Vzw Groep Intro
• Vzw Weerwerk  
• CAW Oost-Vlaanderen
• Vzw De Sloep 
• Vzw De Stap

Nina Notte, 
HR-assistent bij zorgorganisatie 
i-mens

‘Wij hebben verschillende mensen 
via het Jobteam in dienst, als 
verzorgende of poetshulp. Zowel 
de begeleiding die zij krijgen 
als ons eigen contact met het 
Jobteam ervaren we als positief. 
Wij vinden het belangrijk om 
mensen uit alle lagen van de 
bevolking kansen te geven. En 
de kandidaten van het Jobteam 
hebben die job juist heel hard 
nodig. Bovendien hebben de 
begeleiders een heel goed zicht 
op wat die werkzoekenden in hun 
mars hebben.’ 

Renaud Teukam

‘Mijn eerste job hier in België was 
heel onregelmatig. Ik wist zelden 
op voorhand of ik kon werken. 
Samen met Julie van het Jobteam 
heb ik verder gezocht. Ik werk nu 
al bijna anderhalf jaar bij Ivago. 
Het Jobteam volgt ook mee mijn 
verblijfsstatuut op en toen ik 
bijna dakloos was, hebben ze 
mee gezocht naar huisvesting. 
Vorige week ben ik verhuisd 
naar een cohousing met vier 
andere mensen. En ik heb ook 
nog creatieve plannen, maar die 
moeten nog verder 
vorm krijgen!’

Intensieve begeleiding van werkzoekenden


