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Doelgroep in kaart 

brengen 

De finale doelgroep van deze acties zijn 
werkzoekenden die digitaal laag of niet 
geletterd zijn.  

Al de partners in de actiegroep stellen dat de 
personen die zij begeleiden voor een (groot) deel 
onder deze doelgroep vallen, al kunnen ze dit niet 
met cijfergegevens bewijzen. 

 

 



Cijfers VDAB 

Bij inschrijving in VDAB : veld 'emailadres' 
verplicht in te vullen -> indien niet 
mogelijk -> reden aanvinken : 

 'gaat eerst opleiding volgen' 

'niet in staat om met computer te leren 
werken‘ 

bij deze werkzoekenden is echt gedetecteerd dat ze 

niet 'digitaal vaardig' zijn.   



VDAB cijfers 

Leeftijd Gaat eerst opleiding volgen. 

Niet in staat om met computer 

te leren werken. Eindtotaal 

00 - 24 104 124 228 

25 - 29 75 108 183 

30 - 39 125 288 413 

40 - 49 116 291 407 

50 - 54 38 158 196 

55 - 59 38 174 212 

60 - 64 26 83 109 

65+ 

 

1 1 

Eindtotaal 522 1227 1749 

 

Ter info, 1749 = 12,6% van het aantal bij VDAB ingeschreven als werkzoekende op datum van 

21/06/2018 met verblijfsadres in Stad Gent. 



Uitwerking 

actievoorstellen 

1. WG Vormingsaanbod voor doelgroep 
 

2. WG Vormingsaanbod voor begeleiders 
 Verdieping MLP – bemiddelingsinstrument 
 e-ambassadeurs/organisatie  - ervaringsuitwisseling/peer-

to-peer 
 

3. WG ICT Stewards 
 Begeleiders digitale talentpunten : kennis versterken mbt 

digitale tools/toepassingen rond thema Werk – betrekken 
bij peer to per groep ? 

 Aanwerving – permanentiemomenten – tijd om individueel 
digitale toepassingen uit te leggen en aan te leren  
 



Timing – verder verloop 

Werkgroepen  ->  input projectfiche 
 

Projectfiches worden verder uitgewerkt door 
Ann DV, Myriam C en Janick S 
 

Terugkoppeling naar werkgroepen en 
actiegroep in november 
 

Voorleggen aan beleidsgroep van december 
 

Uitrol projecten in 2019 



Aanbevelingen 

Naar intermediairen 

Naar werkgevers 

Nu GSIW Website – weinig impact 

Publicatie in Nieuwsbrieven van 
Werkplekarchitecten, Voka en Unizo 

    Voorjaar  2019 

        

Naar VDAB: terugkoppeling 
 

 

 



Inspringtheater rond 

digitale geletterdheid 

Teaser op Gsiw partnerdag 

5 voorstellingen periode november 18 –
januari 19 

 

Oproep aan alle organisaties om 
deelnemers/personeel te sturen naar 
deze voorstellingen = sensibiliserend 

 



Vragen? 
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What’s in a name?  

 3clicksaway is een HR instrument  

 Cfr uitnodiging: “een virtueel uitzendkantoor” 

 Gericht en snel kandidaten zoeken 

 Snel in contact komen en aanwerven   

 Talenten en competenties zijn de ‘modewoorden’ 

 Domeinnamen…  

 Mikken op gebruiksgemak: in 3 klikken een 
kandidaat 

15 



16 



17 



18 



Goed nieuws…. 

Economie trekt aan 

Terug op niveau van voor 2008 

Historisch hoog aantal vacatures 

Ook komende jaren sterke groei  

Lage werkzaamheidsgraad  

Er is nog een arbeidsreserve in België  
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Vacatures in Vlaanderen  
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Uitzendsector 

 Kiezen elkaars nabijheid 

 Vitrine gevuld met vacatures 

 Beperking openingsuren of enkel op 
afspraak 

 Tendens naar digitale omgeving 

 Geen fysieke kantoren meer bij starters 

 Geen strijd voor vacatures 

 Wel “war for talent”… 
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Kort CV en motivatiebrief 

Naam, land, leeftijd en jobdoelwit 

Motivatie 
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4000 
 



















Lancering 3CA met pop up 
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Website  
43 



Éénmaal registreren als werkgever 
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Regio’s 
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‘button’ voor snel contact 
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Khaled, 2017 11 26 
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Post Khaled op Linked’In 
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#opzoeknaartechnischtalent  
                                 #elektricien  
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Ambitie  

 3ClicksAway evolueert naar een belangrijke vindplaats voor 
‘aanwervers’ 

 Op basis van 

 Kwalitatieve en mooie presentatie kandidaten 

 Kwalitatief sterke kandidaten  

 Kwaliteit in de opvolging, nazorg en dienstverlening aan 
bedrijven 

 Wordt een vertrouwensband met bedrijven opgebouwd 

 Vandaag Antwerpen-Rupelstreek 

 Voor eind 2017 ganse provincie Antwerpen 

 Vanaf nu uitrol over gans Vlaanderen  



5 virtuele kantoren in Antwerpen 
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Potentiële 

arbeidsreserve 

 Doel van de bespreking op 
Beleidsgroep 

 Omgevingsanalyse Gent 2018 

 Onderzoek Sara Vansteenkiste 
(Steunpunt Werk - KU Leuven) 

 Eyeopeners 

 Reacties  

 



Strategisch actieplan 

‘21ste eeuwse vaardigheden’ 

 Noden en mogelijkheden 
doelgroepen 

 Vorming, opleiding én onderwijs 

 Noden en mogelijkheden sectoren 
en bedrijven 

 Vestigings- en 
ondernemingsklimaat  



Omgevingsanalyse Gent 

2018 

 Gent = jonge stad 
 Meer 25- tot 39-jarigen 

 Meer jonge kinderen 

 Minder 65- tot 79-jarigen – geen 
vergrijzing 
 



Omgevingsanalyse Gent 

2018 

 Gent = diverse stad 
  1 op de 3 Gentenaars heeft 

wortels in migratie 

 Meer dan 150 herkomstlanden 

 



Gent = superdivers 

 Demografische diversiteit 

 Normalisering van 
diversiteit 

 Meer diverse diversiteit 



Gent = superdivers 

• Demografische diversiteit 

• Normalisering van 
diversiteit 

• Meer diverse diversiteit 



Potentiële 

arbeidsreserve  

 Op basis van een enquête! 

 4 categorieën: 

 Actieve werklozen 

 Ondertewerkstelling 

 Latente arbeidsreserve 

 Inzetbaren 
 

Bron:  Sourbron, M. & Vansteenkiste, S. (2018). ‘De arbeidsreserve op de 
Vlaamse arbeidsmarkt ontleed’, in: Over-Werk, 1/2018, pp. 10-18. 
 





Arbeidsreserve 

  

 

  

 

 

 



Eyeopener: 

De economische afhankelijksratio 

  

 2016: 100 werkenden t.o.v. 136 
niet-werkenden 

 

 2025: 100 werkenden t.o.v. 154 
niet-werkenden 

  

Bron: Weytjens, K., Arbeidsmarkt 2018: de toestand is ernstig maar 
niet hopeloos, op website Wiskeys, publicatiedatum 17/05/2018. 

 

 



Eyeopener: 
Werkzaamheidsgraad 

 
 

 
72% in Vlaanderen, maar grote verschillen: 
 
Personen met arbeidshandicap: 41% 
 Jongeren 20-24j: 46,1% 
 Laaggeschoold: 50,7% 
Geboren buiten EU: 53% 
50-64j: 59,1% 

 
 
  
 
 

 



Werkzaamheidsgraad  
in Gent (2016) 

 
 

 Gent: 68,6 % 
 
 De 13 centrumsteden: 67,8% 
 
 Vlaamse gewest: 72,6% 
  
 
Bron: Omgevingsanalyse Gent 2018 

 
 



Werkloosheidsgraad  
in Gent (maart 2018) 

 
 

 Gent: 10,7 % (13 683 NWWZ) 

 Antwerpen: 14,2% 

 Vlaamse gewest: 6,5% 

 Maar in vgl. met Vlaanderen: 

 meer langdurig wz (34,9% tov 32,3%) 

 meer allochtone wz (35,5% tov 29,1%) 
  

 

 

 



Naar herkomst  
Gent 2014 

 
 

  

 

 

 



Eyeopener:  
Jobs van de toekomst 
 

 
 

Aandeel laaggeschoolde jobs  = 
 
Aandeel middengeschoolde jobs -  
 
Aandeel hooggeschoolde jobs  + 

 

 
 

Bron: Weytjens, K., Arbeidsmarkt 2018: de toestand is ernstig maar 
niet hopeloos, op website Wiskeys, publicatiedatum 17/05/2018. 

 

 



Eyeopener: 
Armoede en werk 
 

 
 
In 8,3% van de gezinnen in Vlaanderen (2017) 

is er niemand aan het werk. 
 

± 16% van de Belgische gezinnen leven net 
boven de armoedegrens (risico voor 
armoede) 
 

1/4de van mensen in armoede werkt 
 

4,7% werkenden leeft onder armoedegrens 
 

Bron: Omgevingsanalyse Gent 2018  

 

 

 



Mensen in armoede 



Eyeopener: 
Armoede in Gent 
 

 
 

 40.000 Gentenaars in financiële armoede  
                                      
 17% kinderen leeft in gezin waarin ouder(s) 

niet werken 
 

  

 

 

 



Armoede in Gent is 
ongelijk verdeeld 
 

 
 

 Armoederisico bij jongeren neemt toe 
 

 Belgische moeder: 8% kinderen geboren 
in kansarmoede - Niet-Belgische moeder: 
41%! 
 

 Bij vreemde herkomst: armoederisico x3 
 

  

 

 

 



Eyeopener: 
Armoede in Gent 
 

 
 

 

  

 

 

 



Eyeopener: 
Armoede in Gent 
 

 
 

 

  

 

 

 



Eyeopener: 
Langdurig zieken 

   

 

 

 

De Standaard, 2 juli 2018 





Mensen op invaliditeit 
in Gent (>1 jaar ziek) 
 

  

 

  

 

 

 

Jaar loontrekkenden zelfstandigen 

2012 5.816 322 

2013 6.117 330 

2014 6.539 348 

2015 7.107 380 

2016 7.549 406 

Bron: Gegevens RIZIV  



Progressieve TWS in Gent 

 

 

 

  

 

 

 

Jaar loontrekkenden zelfstandigen 

2012 652 42 

2013 705 47 

2014 825 52 

2015 992 87 

2016 1.140 94 



Mensen ingeschreven bij 
VDAB onder cat. 32 
 

  

 
 Oost-Vlaanderen: 1.312 
 
 Stad Gent: 294 

  

 
(Gegevens VDAB op 20/06/2018) 



Eerste reacties? 



Varia 

Partnerdag 24 oktober 2018 

ESF oproep: opleidingen in bedrijven: iemand 
ingediend? 

Vernieuwing website: visibiliteit van de partners 
en partnerschap 

Lancering campagne 
www.jouwhuismijnwerkplek.be  

Vacature Sectorconsulent Oost-Vlaanderen 

Data Beleidsgroep 2019 

Locatie volgende Beleidsgroep 4 december? 

http://www.jouwhuismijnwerkplek.be/

