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Gsiw – Beleidsgroep – Verslag  

 
Tijdstip 02/10/2018 – ACV Oost-Vlaanderen  

 
Aanwezig Mil Kooyman, Beroepenhuis (voorzitter) 

Eddy Van de Walle, kabinet R. Coddens 
Gudrun Van der Gucht, Dienst Werk 
Myriam Carlier, Dienst Werk - Gsiw (verslag) 
Klaas Ballegeer, Dienst Werk  
Adelbrecht Haenebalcke,  Departement Onderwijs  
Dany Neudt, kabinet Elke Decruynaere 
Helga Van Heysbroeck, VDAB 
Tine Van Vooren, VDAB 
Lieselotte Bommerez, VDAB 
Sabrina Van Wesemael, OCMW-OTC 
Arne Oosthuyse, VOKA 
Thomas Kindt, UNIZO 
Peter Van de Veire, Vormingsdienst Dienstencheques 
Geert Gille, Constructiv 
Hendrik De Luca, Sterpunt Inclusief Ondernemen   
Bart Reyns, ACV 
Jocelyn Desreumaux, VFU  
Julie Van Welden, ABVV 
Ben Van Daele, Onderwijscentrum Gent 
Eva Verstraete, Onderwijscentrum Gent  
Natasja Van Bijlen, Compaan 
Els Van Hyfte, De Stap 
 

 
Afwezig met 

kennisgeving 

Rudy Coddens, Voorzitter 
Elke Decruynaere, ondervoorzitter  
Thierry Semey, Syntra Midden-Vlaanderen 
Rik De Muynck, VDAB 
Bart Bruneel, VDAB 
Ewald Serraes, ACLWB  
Ann Devisschere, OCMW Gent – voorzitter actiegroep 
Bert Boone, Sterpunt Inclusief Ondernemen 
Luc Henau, GTB 
Bram De Winne, Prov. O-Vl  
Bert Quintelier – Ateljee  
Edwin Evenhuis , North Sea Port 
 

 
Agenda  1 Goedkeuring verslag 5 juni 2018 

2 Actiegroep digitale dienstverlening en bemiddeling: 

- Stand van zaken concrete acties – Janick Smessaert 
- Terugkoppeling Aanbevelingen naar VDAB – Tine Van Vooren 

 



  BGVerslag  

  2 

 
 

3 ‘3 clicks away’: is er hiervoor een draagvlak binnen de Beleidsgroep? – Natasja Van Bijlen 

(Compaan – Sterpunt Inclusief Ondernemen) 

 

4 Terugkoppeling van reactie kabinet minister Crevits op brief (in bijlage) met 

bezorgdheden over Decreet Duaal Leren – Ben Van Daele 

 

5 Potentiële arbeidsreserve in Gent – Werk voor het partnerschap? – Myriam Carlier 

 

6 Varia 

 
 

 

 
Verslag 5/06/18 Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 
Actiegroep 

‘Digitale 
dienstverlening en 

bemiddeling. 
Toegankelijk voor 

iedereen’  

Presentatie: zie in bijlage 1 

Janick Smessaert vervangt Ann Devisschere die verontschuldigd is. 

 

I. Stand van zaken uit te werken acties:  
1. Opdracht vanuit vorige beleidsgroep: 

a. Doelgroep van de acties moet in kaart gebracht worden  
b. Complementariteit van de acties met reeds bestaande 

dienstverlening onderzoeken (VDAB, Digitale talentpunten, 
vakbonden,..) 

c. Kostenplaatje opmaken 
2. De doelgroep die de actiegroep voor ogen heeft, zijn de digitaal laag- of niet 

geletterden. VDAB geeft aan een zicht te hebben op de problematiek van 
digitaal laaggeletterdheid bij de werkzoekenden die zich aanmelden in Mijn 
Loopbaan. Inschrijvers moeten immers een e-mailadres achterlaten en dit 
lukt  voor een behoorlijk deel mensen niet. Deze informele cijfers 
ondersteunen het aanvoelen van het werkveld dat dit over een substantieel 
aandeel van de werkzoekenden gaat en de doelgroep dus groot genoeg is 
om acties te ondernemen. 

3. 3 werkgroepen zijn bezig om de volgende actievoorstellen uit te werken. Na 
feedback vanuit de Actiegroep zal de projectfiche op de volgende 
Beleidsgroep van december voorgesteld worden. Doel is om het project te 
laten lopen in 2019. 

a. Vorming voor doelgroep 
b. Vorming voor begeleiders 

i. Verdieping MLP 
ii. E-ambassadeurs 

c. ICT stewards 
 
II. Aanbevelingen:  

1. Disseminatie van de aanbevelingen naar werkgevers en intermediairen: 
a. Deze staan op de website van Gsiw en zijn ook opgenomen in de 

laatste Nieuwsbrief. Maar op die manier hebben ze weinig impact. 
b. Voorstel: De actiegroep zorgt in het voorjaar voor een aantrekkelijk 
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artikel over de acties en de aanbevelingen voor in de 
nieuwsbrieven/website/… van VOKA, Unizo, ACV, ABVV, ACLVB, De 
Werkplekarchitecten, OOG, … De leden van de Beleidsgroep sturen 
eventueel een format naar Myriam door. 

2. Feedback van VDAB op de aanbevelingen naar VDAB (op lokaal en Vlaams 
niveau): 

a. VDAB geeft aan dat ze de aanbevelingen ter harte genomen 
hebben. De fysieke dienstverlening wordt naast de digitale 
dienstverlening zeker geboden aan werkzoekenden die niet 
voldoende digitaal vaardig zijn. Indien iemand niet kan werken met 
de tools, dan worden zij geholpen en worden ze digitaal 
zelfredzaam gemaakt. 

b. De digitale zuil van de dienstverlening van de VDAB gaan ze 
uittesten in de Werkpunten, waar de kwetsbaarste werkzoekenden 
te vinden zijn. 

c. De systemen van de VDAB zijn vaak onhandig. VDAB wil aan de 
hand van klantenpanels zien hoe ze dit kunnen aanpassen. Dit 
wordt op continue basis gedaan. In principe moet een 
werkzoekende in 3 klikken kunnen ingeschreven geraken. Hiertoe 
wordt gewerkt met bestaande databanken zodat inschrijvers geen 
info meer moeten invoeren die al beschikbaar is. 

d. Wat nog niet kan, is contact met de werkzoekenden via Whatsapp 
en Messenger. Dit wordt evenwel onderzocht. 

e. De signalen die er komen, zijn niet enkel uit Gent gehaald. Ook 
andere steden, begeleiders en de eigen consulenten gaven deze 
aan. 

 
III. Inspringtheater:  

- Wat? 
o Interactief theater 'Armoede en Digitalisering' – met input vanuit 

de Actiegroep rond digitale dienstverlening en werk 
o 5 voorstellingen in het najaar, in gebouw van BMLIK, door acteurs 

o.l.v. Lucas Vandenbussche (Tink Tank Performances – 
Arteveldehogeschool) 

o Per voorstelling: ongeveer 50 man = 250 man 
- Stand van zaken: 

o Op partnerdag wordt een teaser getoond over wat Inspringtheater 
is. 

o De data van de 5 voorstellingen worden dan ook bekend gemaakt. 
o Oproep aan alle partners om hun medewerkers hiervoor warm te 

maken! 

 
‘3 clicks away’ Presentatie: zie in bijlage  

 
I. Presentatie van de werking van 3 clicks away  
 
Dit is een online platform dat is ontstaan uit vzw Werkvormm. De 
Werkplekarchitecten zijn hierbij betrokken. 
 
Het is gestart vanuit het idee dat er heel wat vitrines zijn voor vacatures 
(vraagzijde), maar eigenlijk te weinig met mogelijke kandidaten voor de vacatures 
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(aanbodzijde). 
 
Via 3clicksaway kunnen werkzoekenden zich aan de hand van een aantrekkelijke 
foto met korte slagzin voorstellen aan potentiële werkgevers. Op die manier 
moeten werkgevers op 3 klikken aan een goede kandidaat kunnen raken. 
 
Het gaat over werkzoekenden die in een traject zitten. Het is de arbeidsconsulent 
die de werkzoekende er op plaatst en die de contacten met de werkgevers 
onderhoudt.  
 
Het platform kan echter alleen maar werken als er voldoende schaalgrootte is. Nu 
zijn er slechts een paar tiental kandidaten op de site. 
 
II. Bespreking: 
 
Heeft dit kanaal de ambitie om hét recruteringskanaal voor werkzoekenden te 
worden? Nee, het is enkel voor werkzoekenden in een traject en dan enkel 
diegene die arbeidsrijp zijn. Er wordt gemikt op een groep van rond de 500 
werkzoekenden op de site. 
 
Is het echt 3 clicks voor een werkgever om bij de juiste werkzoekende te geraken? 
Dit zou inderdaad het geval zijn. 
 
Moet de toeleider per werkzoekende een contactpersoon er achter voorzien?  Ja. 
Deze persoon dient ook snel te kunnen antwoorden op vragen van werkgevers 
(binnen de 24 uur). Er moet immers kwaliteit geboden worden. Dit betekent wel 
extra werk voor de consulenten die de werkzoekende er op moet plaatsen en 
contact moet onderhouden met werkgevers.  Het op de site plaatsen moet ook 
kwaliteitsvol gebeuren: bijvoorbeeld de foto moet wel goed zijn, alsook de tekst 
erbij. 
 
Peter Van de Veire vindt dit een goed concept. Het kan ook werkgevers 
sensibiliseren. Gelooft ook dat het kan werken, maar er moet inderdaad eerst een 
kritieke massa zijn vooraleer men hiermee naar werkgevers kan stappen. 
 
Zullen de Gsiw-partner dit steunen en mee opnemen? 
Hendrik De Luca geeft aan dat ze dit nu al doen, maar inderdaad enkel voor 
degene die echt klaar zijn. Om dan snel aan kritieke massa te komen, is wel 
moeilijk. Je moet wel succesverhalen bieden aan werkgevers. 
 
Is er wel nood aan een extra kanaal? Als die werkzoekenden arbeidsrijp zijn, dan 
geraken ze toch ook gewoon aan het werk?  
Dit lijkt een extra kanaal dat enkel meer werk meebrengt… Voor korte trajecten 
zal dit wellicht zo zijn. Voor langere trajecten kan het toch een meerwaarde 
bieden. 
 
III. Besluit: 

- Organisaties die dit willen uitproberen kunnen aan Compaan 
ondersteuning vragen om dit te implementeren. 

- 3 Clicks away wordt een nieuwsitem in de volgende Nieuwsbrief (nov.), 
met oproep om dit uit te proberen. Marieke Eggermont (Compaan) levert 
aan. 
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- Stand van zaken op Beleidsgroep van 4 december. 

 
Bezorgdheden 

over Decreet 
Duaal Leren 

Open brief aan Minister Crevits: zie bijlage 2 
 
Er is een brief gestuurd door het CLW naar Minister Crevits over hun 
bezorgdheden m.b.t. het nieuwe Decreet duaal leren. Een aantal partners 
hebben deze brief mee ondertekend. 
 
Twee domeinen waar bezorgdheden over zijn: 

- Systeem Duaal leren is vooral voor sterke leerlingen. Arbeidsrijp zijn is 
een voorwaarde. Leerlingen uit het deeltijds onderwijs zijn niet altijd 
sterk genoeg. 

- Overgang van POT naar NAFT. Meer leerlingen krijgen ondersteuning in 
het nieuwe NAFT systeem, maar dit zou ten koste gaan van jongeren in 
het deeltijds onderwijs. 

 
Deeltijds onderwijs zal blijven bestaan. De opdracht zal gewijzigd worden en ze 
kunnen in de toekomst ook duaal leren aanbieden. 
 
Bespreking: 
Geert Gille: Duaal leren wordt heel slecht in de markt geplaatst als nieuw 
rekruteringskanaal. Beleid is hier schuldig aan. Bedrijven verwachten dat Duaal 
leren extra leerlingen biedt. Bedrijven verwachten extra instroom, terwijl dit 
niet het geval is aangezien het dezelfde groep is die nu al instroomt.  
In de bouw volgen 17 jongeren in Oost-Vlaanderen een duaal traject en er 
zitten  120 jongeren in deeltijds onderwijs en leertijd. Geert is dan ook blij met 
de brief. 
 
Hendrik De Luca: Het voorbereidingstraject voor duaal leren is nog onzeker. 
Scholen moeten dit zelf doen. Sommige jongeren hebben hier wel nood aan. 
Indien dit niet goed is, dan kunnen er misschien weinig deeltijdsen 
doorstromen naar duaal. 
 
Dany Neudt: Enerzijds zijn er de kwetsbare groepen. Anderzijds moet er ook 
aandacht zijn voor de zeer sterke jongeren, die via groenpluk van de 
schoolbanken worden gehaald zonder diploma. Schepen Decruynaere vraagt 
een charter met sectoren om groenpluk tegen te gaan en jongeren een 
diploma te laten behalen. Dit is iets waar men in Antwerpen al initiatief heeft 
rond ondernomen. 
Thomas Kindt vraagt zich af of groenpluk hier in Gent een reëel probleem is dat 
nu prioritair moet aangepakt worden. Bedrijven staan immers ook achter het 
behalen van een kwalificatie /diploma. 
De situatie in Gent zou eerst moeten in kaart worden gebracht eer we hier een 
zinvol initiatief kunnen rond ondernemen. We kunnen hiervoor polsen bij 
Antwerpen.  
Het is alvast geen oproep tot meer regelgeving. 
 
Geert Gille vult aan met een andere groep die aandacht verdient:  jongeren die 
een secundair diploma hebben gehaald en dan bachelor proberen maar falen.  
Antwoord van VDAB: Volwassenonderwijs met duale trajecten kan hier een 
oplossing bieden. 
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Besluit: 
Dit wordt verder opgevolgd door het Onderwijscentrum i.s.m. de Dienst Werk. 
Indien relevant, wordt dit op de Beleidsgroep geagendeerd. 

 
Potentiële 

arbeidsreserve in 
Gent 

Presentatie: zie in bijlage 1 
 
Naar aanleiding van de stijgende krapte op de arbeidsmarkt, wordt vaak 
verwezen naar de reserve ‘inactieven’. ‘De arbeidsmarkt staat in brand, en er 
moet actie komen om de arbeidsreserve beter in te zetten’.  
 
In het kader van beleidsvoorbereiding werd vanuit Dienst Werk dit thema 
nader verkend. Wat betekent dit voor Gent? En ligt hier een opdracht voor het 
partnerschap? De presentie is bedoeld als eerste verkenning van het 
onderwerp.  
De presentatie: zie in bijlage 1 
 
Bespreking: 
Eddy Van de Walle:  

- Wat met welzijn op het werk, burn outs… ? Er zijn steeds minder 
actieven en meer jobs. Druk op werkenden stijgt. Het moet ook gaan 
over welbevinden op het werk en aan het werk blijven.  

- De werkende armen blijft problematisch. Hier moet ook oog voor zijn.  
- Er moeten ook een aantal economische parameters toegevoegd 

worden (vacatures, duurtijd openstaande vacatures, …). We komen uit 
begeleidings-modus wegens de crisis en moeten meer een 
bedrijvenbenadering invoeren. 

 
Gudrun Van der Gucht:  

- Personen met een migratieachtergrond zijn zeer weinig aan het werk. 
We zijn een diverse stad en zij vormen een aanzienlijk deel van onze 
arbeidsreserve. Kans op armoede is ook zeer hoog bij die groep. Hen 
vinden is niet zo moeilijk want ze zijn ingeschreven (zijn niet de 
onzichtbare inactieven). Die moeten echt meer aan de slag in functie 
van de vraagzijde. 

 
Mil Kooijman:  

- De scholingsgraad moet ook in beeld gebracht worden. 
 
Geert Gille:  

- Het is interessant dat er een shift is richting vraagzijde. Niet enkel 
begeleiding van werkzoekenden in kaart brengen, maar ook de 
arbeidsvraag van de werkgevers. Waarom gebruiken bepaalde 
werkgevers geen werkplekleren? Waarom stappen leerlingen niet in 
werkplekleren? [nvdr: dit wordt onderzocht binnen het project Skills 
Navigator] 

 
Adelbrecht Haenebalcke:  

- Zijn er cijfers over werkbaar werk? Het gaat over mensen die nog willen 
en kunnen werken, maar geen werkbaar werk vinden. 
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Geert Gille: 
- Er zijn geen opleidingen rond omgaan met stress bij arbeiders. Enkel 

voor bedienden. Nochtans is dit belangrijk voor werkbaar werk. 
 
Adelbrecht Haenebalcke:  

- in welke richting gaan de tekorten op de arbeidsmarkt? In welke 
sectoren verwachten we dit? Bv. vanuit onderwijs zien ze een tekort 
komen voor leerkrachten. Adelbrecht is benieuwd naar trajecten die 
andere sectoren inzetten om extra instroom te krijgen. 

 
Peter Van de Veire:  

- Een probleem voor iets langere toekomst. 17% groeit op in een gezin 
waar niet gewerkt wordt. Is dit een cijfer dat toeneemt? Zeer 
problematisch cijfer! 

 
Besluit: 

- Op de Beleidsgroep van 4 december wordt er input over de vraagzijde 
en de economische parameters in Gent gebracht. 

  
Naar aanleiding van de nieuwe beleidsperiode wordt nog een bevraging 
georganiseerd bij de partners van Gsiw. Welke beleidsprioriteiten zijn 
prioritair? Waar liggen organisaties wakker van? Wat is een vraagstuk dat kan 
worden opgenomen vanuit het partnerschap? Deze bevraging wordt 
voorbereid door de Dienst Werk. De resultaten van de bevraging worden 
besproken op de beleidsgroep. 

 
Varia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Partnerdag Gsiw 24 okt. 2018: inschrijven vóór 15/10 
- ESF oproep: opleidingen in bedrijven, o.a. digitale vaardigheden: 

niemand heeft ingediend. 
- Er zijn nog partners uit de Beleidsgroep die zich niet ingeschreven 

hebben op de Nieuwsbrief of wiens organisatie nog geen partnerfiche 
ingevuld heeft. Dit is nochtans nodig om op de mailinglijst te blijven 
staan en om je organisatie te vermelden op de website van Gsiw 
(GDPR regulering van Stad Gent). Je kan je inschrijven voor de 
Nieuwsbrief onderaan de homepagina www.gsiw.gent. De partnerfiche 
vind je hier.  
Op de website van Gsiw zullen ook de partners meer zichtbaar worden 
via quotes over waarom ze partner zijn van Gsiw. De lijst van partners 
komen dan in bijlage.  
Graag ook aandacht bij de partners om op jullie website naar de 
website van Gent, stad in werking door te verwijzen! 

- Lancering campagne www.jouwhuismijnwerkplek.be. Campagne van 
Kom op tegen Kanker, Gezond leven, de gezondheidszorg en wij rond 
roken op de werkvloer in het bijzijn van uw huishoudhulp of 
verzorgende. Info video: https://youtu.be/UXSbHlxiEiA : wordt item 
voor volgende Nieuwsbrief 

- Vacature Sectorconsulent Oost-
Vlaanderen:  https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58391851/s
ectorconsulent-vormingsfonds-dienstencheques-oost-vlaanderen  

- Data Beleidsgroep 2019: wordt op volgende Beleidsgroep afgesproken. 
- Locatie volgende Beleidsgroep 4 december bij ABVV, Vrijdagsmarkt 

http://www.gsiw.gent/
https://stad.gent/gent-stad-werking/formulieren/word-partner-van-gent-stad-werking
http://www.jouwhuismijnwerkplek.be/
https://youtu.be/UXSbHlxiEiA
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58391851/sectorconsulent-vormingsfonds-dienstencheques-oost-vlaanderen
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58391851/sectorconsulent-vormingsfonds-dienstencheques-oost-vlaanderen
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Opvolging 

1 Actiegroep Digitale dienstverlening en 
bemiddeling: 

- op agenda volgende Beleidsgroep: 
actieprojectfiche (met kostenplaatje, 
timing 2019, …) 

- aanleveren format voor nieuwsitem in  
nieuwsbrief VOKA, OOG, 
Werkplekarchitecten, … 

- Tekst over actiegroep en 
aanbevelingen voor de 
respectievelijke nieuwsbrieven 

- Inspringtheater: teaser en planning 

 
 
Ann Devisschere 
 
 
Vertegenwoordigers in 
Beleidsgroep 
 
Actiegroep 
 
 
Myriam 
 

2 3 Clicks Away: 
- Item in Nieuwsbrief 
- Stand van zaken op Beleidsgroep 

zetten 
 

 
Compaan 
Myriam 

3 Input over de vraagzijde en de economische 
parameters in Gent op volgende Beleidsgroep 
 

Myriam 

4  Bevraging partners Gsiw 
 

Myriam 

5  Partnerfiche invullen + inschrijven op 
Nieuwsbrief + refereren op eigen website naar 
die van Gsiw 
 

Alle partners 

 
2. Volgende 
vergadering 

Tijdstip: 4/12/2018 – ABVV, Vrijdagsmarkt 
 

 
Bijlagen 1 Presentatie Beleidsgroep (met de verschillende items) 

2 Brief aan Minister Crevits met bezorgdheden over Decreet Duaal 
Leren 

 
 

 
 


