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Overzicht 
 

• 3 sporen: 
– Vormingsaanbod voor doelgroep 

– Vormingsaanbod voor begeleiders 

– ICT Steward (halftijds) 

 

• Coördinator (halftijds) 

 

• Timing: 2019, eventueel verankering in 2020 

 

• Budget 

 

 



Draagvlak binnen Gsiw 
 

Deelnemers aan de actiegroep en/of aan één of 
meerdere van de werkgroepen: 

 

ACV, ABVV, Ateljee, CBE Leerpunt, CVO Perspectief, 
Compaan, Digipolis, Divergent, Groep INTRO, 
Samenlevingsopbouw, OCMW Gent – verschillende 
diensten, Risesmart, Stad Gent - dienst werk, VDAB, 
Vormingsfonds voor Uitzendkrachten 

 

 



Vormingsaanbod voor 
doelgroep 

 

• Vraaggericht en concreet leren 
werken met specifieke toepassingen 
, apps, … gericht op de zoektocht 
naar werk en de directe 
randvoorwaarden 

 

• Via verschillende methodieken 
 



Vormingsaanbod voor 
doelgroep 

 

• Succescriterium = bereiken van 
doelgroep 

– Gaan waar de doelgroep is (gelinkt aan 
activiteiten of aan plaatsen) 

– Zeer laagdrempelig, ad hoc, kleine 
groepjes 

– Max 2u, maandelijks (geen reeks!) 

– Werkgerelateerde thema’s en rond 
randvoorwaarden 

 



Vormingsaanbod voor 
doelgroep 

 

• Aanbod 

– Experimenteel, nieuw aanbod 

– Te evalueren en bij te sturen 

– Vraaggericht 

• Aanbieders 

– (combinatie van) verschillende 
organisaties mogelijk: nog te bepalen 
(coördinator) 

 



Vormingsaanbod voor 
begeleiders 

 

–Geen algemeen vormingsaanbod 

–Rechtstreeks nuttig voor de 
bemiddeling van de klant 

–Win-win is duidelijk 

–Peer-to-peer & kennisdeling 

 

 

 



Vormingsaanbod voor 
begeleiders 

 

1. Intensieve vorming MLB als bemiddelingstool 
– door VDAB 

 

2. E-ambassadeur per begeleidingsorganisatie 

 

3. Digitale opleidingsmarkt voor 
arbeidsbemiddelaars – 1 dag 

 

4. Vormingen rond uitzendarbeid – door VFU 

 

 



Inzetten van ICT steward 
 

– Individuele digitale ondersteuning aan 
en versterken van werkzoekenden 

 

– Vormings- en instructiemomenten over 
gebruik digitale tools (indiv./duo) 

 

– Tijdelijk : totdat begeleiders/ 
bemiddelaars klaar zijn om zelf digitale 
ondersteuning van WZ in hun trajecten 
te implementeren 

 



Inzetten van ICT steward 
 

• Professionele kracht met pedagogische 
kwaliteiten en kennis/expertise digitale tools 

 

• Complementair aan: 

– Consulenten werkpunten, OTC, begeleidingsorganisaties 

– Begeleiders in Digipunten 

 

• Afstemming werking reguliere consulenten en ICT 
steward 

 

 



Inzetten van ICT steward 
 

Aanwerving halftijdse ICT steward 2019: 

- 3 vaste halve dagen ondersteuning: 
- In derdenorganisatie 

- In werkpunt 

- In OTC 

- 2 halve dagen opvolging, methodische uitwerking, 

peer-to-peer groep, … 

 

- Voorstel om aan te sluiten bij team 
Werkpunten 

 
 

 

 



Projectcoördinatie 
 

Aanwerving halftijdse coördinator (B-niveau) 

 

- Organisatie vorming voor doelgroep 

- Trekker van groep E-ambassadeurs 

- Organisatie van opleidingsmarkt 

- Afstemmen met ICT steward 

- Algemene coördinatie van alle acties 

- Rapportering naar Beleidsgroep 

 

- Standplaats: Digipolis 
 

 



Budget 2019 
 

– Lonen: 

• Coördinator halftijds (B-niv.): €30.000 

• ICT Steward: € 30.000 

– Werkingsmiddelen: 

• Vorming doelgroep: € 5.000 

• Vorming voor begeleiders: € 10.000 

• ICT Steward: € 1.000 

 

€ 76.000 voor 2019 



Timing 

– Jan./feb. 2019: aanwerving coördinator en ICT 
steward 

– Feb-maart: ontwikkeling aanbod voor doelgroep + 
bekendmaking 

– Maart: 1e samenkomst E-ambassadeurs 

– Maart – december: 
• Maandelijks vorming voor doelgroep 

• Maandelijks verdieping MLB > VDAB 

• Acties op vraag van E-ambassadeurs 

– Juni: Tussentijdse evaluatie op Beleidsgroep 

– Sept.: Opleidingsmarkt 

– Okt.: Evaluatie en beslissing Beleidsgroep over 
verlenging contract coördinator i.k.v. verankering 

 



Akkoord? 

– Aanwerving coördinator bij Digipolis? 

 

– Aanwerving ICT steward bij Werkpunten? 

 

– Uitrol vorming voor doelgroep? 

 

– Mandaat (en tijd) aan eigen medewerker als e-
ambassadeur en om deel te nemen aan de 
vormingen? 

 

– Ter beschikking stellen van locaties voor vorming? 

 



Lunchgesprekken 

Loes Verhaeghe  



VCA voor 
anderstaligen: 

drempel op 
arbeidsmarkt 

Geert Gille  



VCA 

TROEF OF DREMPEL? 



VEILIGHEIDSCHECKLIST AANNEMERS 

 

● Verplicht voor VCA – gecertificeerde bedrijven (*/**/p) 

 

B-VCA VCA-VOL VIL-VCU VCA-RT 



WAAROM NIEUWE EINDTERMEN? 

● Grotere focus op bewustwording 

 

● Bv. “Welke PBM’s zijn er, welke eigenschappen hebben ze” 

vs 

“Kandidaat kan in gegeven situatie de juiste PBM(s) kiezen” 



VASTSTELLINGEN 

● Slaagpercentages liggen beduidend lager 

 

 

 

 

 

● NT2 extra kwetsbaar, zowel voor onderwijs als voor 

werkzoekenden 



WAT IS ER VERANDERD? 

HANDBOEK 

● Arbeidslogica en werksituatie centraal 

A. VOORBEREIDEN, 
BESPREKEN EN 
INSPECTEREN VAN DE 
WERKZAAMHEDEN 

•A.01_Regelgeving en 
veiligheidsregels 

•A.02_Veilig werken, overleg 
en inspecties 

•A.03_Preventie 

B. UITVOEREN VAN 
WERKZAAMHEDEN 

•B.01_Werkplek 

•B.02_PBM 

•B.03_Arbeidsmiddelen 

•B.04_Specifieke 
werkzaamheden en 
omstandigheden 

C. BEHEERSEN VAN 
SPECIFIEKE 
GEVAREN 

•C.01_Gevaarlijke stoffen 

•C.02_Elektriciteit en 
straling 

•C.03_Brand en explosie 

D. BEHEERSEN VAN 
INCIDENTEN EN 
NOODSITUATIES 

•D.01_Ongevallen 

•D.02_Noodsituaties 



WAT IS ER VERANDERD? 

EXAMEN 

 

● Beeldschermexamen 

● Gewoon examen (60 min) 

● Voorleesexamen met readspeaker (75 min) 

● Cesuur – 26/40 (ipv 28/40) 

● Nieuwe vraagvormen 





MEERVOUDIGE ANTWOORDVRAAG 



VRAGEN MET SITUATIESCHETS EN AFBEELDING 



MATRIXVRAAG 



RANGSCHIKVRAAG 



KOPPEL- OF MATCHINGSVRAAG 



BEDENKINGEN 

● Taalaspect – vakterminologie – inzicht  

 

● Ontwikkelingen vnl. in Nederland 

 

● Bevraging vanuit Constructiv bij opleidingspartners en 

geargumenteerde klachten werden doorgegeven 

 

 

 

 



ONDERTUSSEN 

• Alle partijen (bedrijven, sectorfondsen als Constructiv, VDAB, 

opleidingscentra, onderwijs, …)  

op zoek naar   

 

=> Ondersteunende maatregelen/methodieken 

=> Nieuwe initiatieven 

 

 



VCA 
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opleider Aantal dagen  Taal examen Examen 

Optie 1 Extern of 

freelance 

2 dagen opl 

Nederlands 

Frans of Engels Constructiv 

Optie 2 

 

Extern of 

freelance 

2 dagen opl 

Nederlands 

Arabisch  Furbo 

Arabisch  

Optie 3 VDAB 15 dagen opl 

Nederlands 

(NODO) 

Nederlands, Frans, 

Engels, Duits 

Constructiv 

 

Optie 4 

 

VDAB 2 dagen 

(NODO) 

Nederlands, Frans, 

Engels, Duits 

Constructiv 

Optie 5 

 

open 

inschrijving 

1 dag Frans Frans Frans 

Optie 6 

 

open 

inschrijving 

2 dagen 

Arabisch 

Arabisch Eindhoven – 

Nederland 

Arabisch  



Van OTC en EW naar 
één Maatgericht 

activeringscentrum 

Sabrina Coppens – Sabrina Van Wesemael 



VAN OTC EN EW NAAR 

ÉÉN MAATGERICHT 

ACTIVERINGSCENTRUM 



Naar meer klantgerichte dienstverlening  
 
Doelgerichter inzetten op doorstroom NEC 
 
Beantwoorden bepalingen Decreet Tijdelijke Werkervaring 

Doel: herdenken werkorganisatie 



Meer dan extra inzetten op betere doorstroomresultaten naar het NEC en nog 
beter samenwerking met privé werkgevers. Maar ook: 
 
• Een nog betere dienstverlening naar al onze cliënten, ook de meest 
 kwetsbaren 
• Een nog betere samenwerking met al onze partners intern én extern 
• Een reorganisatie die anticipeert op zowel het wetgevend als het 
 politiek kader en rekening houdt met mogelijke toekomstige evoluties 
• Een reorganisatie waarbij we alle medewerkers van de Diensten OTC en 
 EW opnemen  
• Een reorganisatie die inzet op nog resultaatgerichter werken en hierbij 
 ook het optimaliseren van onze arbeidsomgeving nastreeft.  

Doel: herdenken werkorganisatie 



Het MAACT zorgt, samen met partners, dat leefloners via 
coachende begeleiding en trajecten op maat, hun talenten 
kunnen ontwikkelen. 
 
Zo kunnen zij maximaal en duurzaam een zinvolle en 
betekenisvolle plaats verwerven in de samenleving.  

Missie Maatgericht Activeringscentrum 



- Tweedelijnsdienst binnen het departement Sociale Dienstverlening: toeleiding vanuit de 
Welzijnsbureaus, dienst Vreemdelingen, dienst Thuislozenzorg  
 
- Doelgroep: voornamelijk leefloongerechtigden met een vraag over sociale activering of over een traject 
naar werk.  
 
- Vanuit een integrale kijk ondersteunt een individuele coach de cliënt in het ontdekken van zijn sterktes 
en talenten en het doorlopen van een traject naar de hoogst haalbare trap op de activeringsladder.  
 
Tools: 

 
• Individuele gesprekken 
• Groepswerk (aanleren basisvaardigheden en attitudes, empowerment) 
• Inzet sociale gidsen 
• Screenings / ICF-label 
• Stages 
• Taalcoaching 
• Sollicitatietraining 
• Psychologisch advies 
• Medisch advies werkbekwaamheid 
• Vorming aan werkvloerbegeleiders 

• … 

Visie Maatgericht Activeringscentrum 



Intake en 
traject bepaling 

Indien nodig  

Sociale 
activering 

Economische 
activering 

ienst 40 

Aanbod van modules in elke fase 

Traject in hoofdlijnen 

Extra Time 

taalcoaching 

Jobzoeker 

Voortrajecten 
voor anderstaligen 

Screening 
ESF Ingroei 

… 
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Activeringsladder Werking MAACT 

Hulpverlening in de 
welzijnsbureaus 

Voltijds dagonderwijs (studenten) 

Taalactivering Coordinerende taak 
Uitvoerende taak in combinatie 
met sociale of economische 
activering (taalcoaching, 
taaloefenkansen) 

Sociale Activering  AMA, diverse voortrajecten,  
proefstages, 
Competentieversterkende en 
emanciperende groepswerkingen 

Economische Activering kortlopende doorstroomgerichte 
“arbeidszorg” 
TWE – artikel 60 
arbeidsbemiddeling 

De activeringsladder en de rol van het Maatgericht Activeringscentrum 



5/12/18 Dienst 42 

Vlaams kader WSE Werking MAACT 

Maatschappelijke oriëntatie van niet-
activeerbaren via GBO (dep. Welzijn) 

Aanvullend op welzijnsondersteuning : 
toeleiding naar AMA waar mogelijk 

AMA (arbeidsmatige activiteiten) Erkenning als AMA begeleider; 
Begeleiding 100-tal personen op AMA 
werkvloeren 

Activerende trajecten binnen decreet Werk en 
zorg 

Erkenning als casemanager Zorg, als actor zorg 
en als actor werk 

- Diverse voortrajecten,  proefstages, kortlopende 
doorstroomgerichte “arbeidszorg” 

Wijk-werken Beperkte toeleiding 

TWE OCMW (tijdelijke werkervaring) Artikel 60 en doorstroombegeleiding 
Momenteel 360 personen in art60 

Sociale Economie Indicering leefloongerechtigden 
Toeleiding 
Zie Dienstenbedrijf 

Toeleiding naar arbeidsmarkt, 
arbeidsbemiddeling 

Arbeidsbemiddeling Samenwerking dienst Werk 
en VDAB, Werkpunten, convenantwerking,  … 

- Taalcoaching op de werkvloer 

Vlaams kader  “activering en werk” en hoe het MAACT daarop inspeelt 



5/12/18 Dienst 43 

Echelon: Concreet: 

Intern binnen departement SD Toeleiding vanuit Welzijnsbureaus – 
samenwerking tijdens trajecten 
Toeleiding naar en samenwerking met 
Dienstenbedrijf 

Bilaterale samenwerking met VDAB Implementatie Vlaamse middelen (TWE, 
indicering,  Werk- en zorg decreet, …) 
samenwerking rond leefloongerechtigden 

Bilaterale samenwerking met dienst Werk 
(sociale economie, werkgeversbenadering, 
werkpunten, jongeren, migratie …) 

Ook deelname aan Schepenoverleg Werk 

Samenwerking in kader van de Convenant Stad 
(Werk en Onderwijs), OCMW, VDAB 

Participatie in stuurgroep en actieplangroepen 

Gent, Stad in Werking Participatie aan beleidsgroep en werkgroepen 

Netwerk van Werkvloeren (vzw, bedrijven, …) AMA, artikel 60, artikel 60 privé, stages, IBO, … 

Loopbaancentrum & netwerk sociale economie Actieve partner 

VVSG Werkgroep Activering 

Structurele samenwerking en netwerking 



- 1 aanspreekpunt voor de wijk 

- 1 afgebakende fase met als doel het uitstippelen van een 
duurzame trajectbepaling op maat van elke cliënt 

- 1 begeleider doorheen het volledige traject ‘sociale activering’ 

- 1 begeleider doorheen het volledige traject ‘economische 
activering’ 

- Extra inzetten op doorstroom dankzij clustering in jobdomeinen 

- Betere borging van de expertise rond werken met 
anderstaligen 

- Meer aandacht voor beroepsopleiding 
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Sterktes 



Arbeidsmarkt van de 
toekomst 

Astrid Faelens – Elle De Kuyper, i.s.m. Tomas Quaethoven 



Evoluties op de 
arbeidsmarkt 

4 december 2018 



Inhoud: 

 
1. Gent: Gediversifieerde economische structuur 

met een stevige industriële basis 
 

2. Gent: Banencreatie maar vertraagde 
productiviteitsgroei 
 

3. Gent: Jobmotor  
 

4. Globale evoluties op de arbeidsmarkt 
 

5. Stappen naar een regionale skills-agenda 
 



1. Gediversifieerde economische structuur met een 
stevige industriële basis 
 

 

• Relatief lage specialisatiegraad  
 

• Hoge concentratie van economische 
activiteiten 
 

• Relatief gediversifieerd + relatief groot 
belang van de industrie (industrie zorgt 
voor 18% vd jobs in Gent) 



 

2. Banencreatie  
maar vertraagde productiviteitsgroei 

 
 

Arbeidsintensieve economische structuur 
 zie voedingssector, metaal- en 

automobiel 
 

+: traditioneel veel jobs maar ook hier 
de hete adem van automatisering 
-: productiviteitswinsten essentieel voor 
lange termijn structurele groei vd 
economie 



 

3. Gent is een jobmotor 
 

• Centrumfunctie 
 

• Hoge jobratio 
 

• Stijgende inkomende pendel 



 

4. Globale evoluties op de arbeidsmarkt 

 
• Van knelpuntvacatures naar knelpunteconomie 

 
• Talent als belangrijkste vestigingsfactor 

 
• Tot 2030 stijgt de totale arbeidsvraag en vanaf 2021 zal de 

instroom niet meer volstaan om de groeiende arbeidsvraag op te 
vangen 
 

• Polarisering op de arbeidsmarkt: vele kort- en middengeschoolde 
jobs verdwijnen, maak als kortgeschoolde het verschil met je soft 
skills 

 
 



 

4. Evoluties op de arbeidsmarkt 
 

 



 

4. Evoluties op de arbeidsmarkt 
 

 



 

4. Evoluties op de arbeidsmarkt 
 

 



 

5. Stappen naar een regionale skillsagenda 
 

• ESF – Versterkt Streekbeleid 
(horizon 2050) 

• Aanleiding: 
demografische groei 

• Doelstelling project: 
ontwikkeling van een 
streekagenda   
 

• Link Gsiw: 
• Project 1 van de 

manieren om rond de 
skillsagenda te werken  

 
 



 

5. Stappen naar een regionale skillsagenda 
 

Regionale skills mismatch – monitoring: 
 
1. Vlaamse knelpuntvacatures  
2. Toetsing aan aanwezigheid van de sector in de regio  
3. Toetsing aan aantal vacatures in Gent en ruimere regio 

a.d.h.v. van VDAB-data 
4. Automatisering en robotisering 
5. Vervangingsvraag  speelt vooral in de zorgsector 

 



 

5. Stappen naar een regionale skillsagenda 
 

vacatures in Gent? vacatures in ESF-regio? 

Bouw & hout     

Conducteur bouw 2.500 3.991 

Werfleider 2.241 4.449 

Residentieel elektrotechnisch installateur 237 501 

Wegenwerker 663 1.037 

Diensten aan personen & bedrijven     

Bedrijfsanalist ICT 188 278 

Business support, retail en ICT     

Integratie en implementatie expert ICT 284 426 

Netwerkbeheerder 103 284 

Analist ontwikkelaar ICT 686 1.697 

Industrie     

Productiemanager 368 776 

Leidinggevende industriële productie 343 782 

Verantwoordelijke productiemethodes en 
industrialisatie 290 879 

Verantwoordelijke kwaliteitscontrole 308 666 

Verantwoordelijke industrieel onderhoud 230 400 

Zorg en onderwijs      

Leerkracht secundair onderwijs 945 1.477 

Verpleegkundige 3.245 3.670 



 

5. Opvallende vaststellingen: 
 

• Middenmoot jobs verdwijnen 
 
• Een aantal lokaal zeer gegeerde profielen worden 

onbelangrijk door de automatisering en robotisering: 
• Metselaar  
• Calculator bouw 
• Boekhouder 
• Commercieel medewerker 
• Vertegenwoordigers 
• Productieoperator 
• Logistiek verantwoordelijke 
• Alle soorten chauffeurs 
 

• Demografische evoluties + vervangingsvraag in de zorg  

grote uitdaging 
 



 

5. Stappen naar een regionale skillsagenda 
 

• Herkenbaarheid – aanvullingen? 
• Welke andere evoluties/variabelen moeten we meenemen in 

de skills mismatch monitoring? 
• Wat betekent dit voor Gsiw? 
 
• Volgende stap  vacature analyse naar gevraagde skills in 

deze beroepsprofielen 
• Totale oefening herhaalbaar maken  
• Voorleggen aan ruimere groep van stakeholders in de 

bredere regio 
 



Jobroad  
Oost-Vlaanderen 

Arne Oosthuyse 



Varia 



Varia 
• 22 jan 2019: Nieuwjaarsreceptie  

• ‘3 clicks away’: stavaza? 

• Evaluatie Partnerdag 

• Bart Reyns vervangen door Filip Devriendt 
(ACV) 

• Data volgende Beleidsgroep: 12/2 of 
26/2? 

• Locatie volgende Beleidsgroep? 

 


