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Gsiw – Beleidsgroep – Verslag  

 
Tijdstip 4/12/2018 – ACOD, Bagattenstraat 158, zaal  Tribune op de tweede verdieping 

 
Aanwezig Rudy Coddens, Voorzitter 

Eddy Van de Walle, kabinet R. Coddens 
Gudrun Van der Gucht, Dienst Werk 
Myriam Carlier, Dienst Werk - Gsiw (verslag) 
Klaas Ballegeer, Dienst Werk  
Astrid Faelens, Dienst Werk 
Helga Van Heysbroeck, VDAB 
Bart Bruneel, VDAB 
Sabrina Coppens, OCMW-OTC 
Thierry Semey, Syntra Midden-Vlaanderen 
Mil Kooyman, Beroepenhuis  
Arne Oosthuyse, VOKA 
Thomas Kindt, UNIZO 
Peter Van de Veire, Vormingsdienst Dienstencheques 
Geert Gille, Constructiv 
Stephan De Vreese – CVO Kisp 
Hendrik De Luca, Sterpunt Inclusief Ondernemen   
Luc Henau, GTB 
Julie Van Welden, ABVV 
Ann Devisschere, OCMW Gent – voorzitter actiegroep 
Eva Verstraete –Onderwijscentrum Gent 
Natasja Van Bijlen, Compaan 
Els Van Hyfte, De Stap 
Lieselotte Bommerez, VDAB 
Tineke Van Vooren, VDAB 
Soen Bauters, Constructiv 
Janick Smessaert – Dienst Werk 
Loes Verhaeghe – Dienst Werk 
 

 
Afwezig met 

kennisgeving 

Elke Decruynaere, ondervoorzitter 
Adelbrecht Haenebalcke,  Departement Onderwijs 
Bert Quintelier - Ateljee 
Filip Devriendt – ACV  
Edwin Evenhuis, North Sea Port 
Dany Neudt, kabinet Elke Decruynaere 
Sabrina Van Wesemael, OCMW  
Jocelyn Desreumaux, VFU  
Bram De Winne, Prov. O-Vl 
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Agenda  1 Goedkeuring verslag 2 oktober 2018 
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2 Actiegroep digitale dienstverlening en bemiddeling (Ann Devisschere – Janick 

Smessaert – Myriam Carlier): 

- Voorstelling projectfiche (wordt nog nagestuurd) 
- Bespreking 
- Beslissing i.v.m. voorgestelde acties 

 

3 Lunchgesprekken Gsiw – Loes Verhaeghe 

 

4 VCA voor anderstaligen: drempel op arbeidsmarkt – Geert Gille 

5 Van OTC en Emancipatorisch werken naar één Maatgericht activeringscentrum – 

Sabrina Coppens en Sabrina Van Wesemael 

 

6 Arbeidsmarkt van de toekomst – Astrid Faelens 

 

7 Jobroad Oost-Vlaanderen – Arne Oosthuyse 

8 Varia: 

- Nieuwjaarsreceptie Gsiw 22 jan 2019 vanaf 16.30u in Balenmagazijn 
- ‘3 clicks away’: stand van zaken 
- Evaluatie Partnerdag 
- Bart Reyns (ACV) wordt vervangen door Filip Devriendt (Coördinator 

Bewegingswerk, ACV Oost-Vlaanderen) 
- Data volgende Beleidsgroep feb. 2019? 
- Locatie volgende Beleidsgroep? 

 

 

 
Verslag 2/10/18 Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
Actiegroep 

‘Digitale 
dienstverlening en 

bemiddeling. 
Toegankelijk voor 

iedereen’ – Ann 
Devisschere, 

Janick Smessaert, 
Myriam Carlier 

Projectfiche: zie bijlage 1  

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 2 

 

I. Algemeen: 
- In de presentatie worden de belangrijkste zaken voorgesteld. De details 

vind je in de uitgewerkte voorstellen in de projectfiche. 
- De voorstellen kwamen tot stand vanuit de Actiegroep en in de 

werkgroepen, met medewerkers van 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. 

 

II. Uitgewerkte voorstellen:  

- Vormingsaanbod voor de doelgroep: 
o kijken naar complementariteit 
o zeer laagdrempelig 
o ad hoc, op locatie, aansluitend op bestaande initiatieven 

- Vorming begeleiders: 
o Intensieve vorming MLP als bemiddelingstool, door VDAB 
o E-ambassadeur per organisatie samenbrengen 
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o Digitale opleidingsmarkt voor alle bemiddelaars in sept. 2019 
o Vormingen rond uitzendarbeid, door VFU 

- Aanwerving ICT-steward (halftijds): ICT-expert die ondersteuning biedt aan 
werkzoekenden, op de plaatsen waar de werkzoekenden aanwezig zijn, in 
afwachting tot de begeleiders zelf voldoende digitaal vaardig zijn 

-  Aanwerving projectcoördinator (halftijds): 
o Organisatie vorming voor doelgroep 
o Trekker van groep E-ambassadeurs 
o Organisatie van opleidingsmarkt 
o Afstemmen met ICT steward 
o Algemene coördinatie van alle acties 
o Rapportering naar Beleidsgroep 
o Standplaats: Digipolis 

 
III. Budget 

- Lonen: 
o Coördinator halftijds (B-niv.): €30.000 
o ICT Steward halftijds (B-niv.): € 30.000 

- Werkingsmiddelen: 
o Vorming doelgroep: € 5.000 
o Vorming voor begeleiders: € 10.000 
o ICT Steward: € 1.000 

- € 76.000 voor 2019 
 
IV. Timing 

- Begin februari aanwervingen 
- Uitrol van de acties in 2019 
- Beleidsgroep okt. 2019: evaluatie in het kader van verankering of verlenging 

voor 2020 
 
Bespreking voorstellen: 

- Geert Gille: Hoe zal het succes gemeten worden, op basis van welke 
criteria? 

o Antwoord: Bereik van de doelgroep die geen andere vormingen 
volgt, is het criterium voor het succes van de vorming aan de 
doelgroep.  

o Antwoord: Vorming aan begeleiders: Vinden de begeleiders het 
aanbod relevant om iemand af te vaardigen? Komt er uit de 
samenkomst iets naar voor dat nuttig is voor de begeleiders? 

o Antwoord: De succesfactoren zullen we inderdaad nog beter en 
SMART verwoorden. 

- Eva Verstraete: Waar houden jullie rekening met de randvoorwaarden voor 
het aanbod voor de laaggeletterden? De methodieken voor de 
laagtaalvaardigen moeten meegenomen worden (tolken en dergelijke). 

o Antwoord: Dit is inderdaad de bedoeling en wordt in de 
projectfiche geëxpliciteerd. 

- Luc Henau: Het is heel zinvol om zo goed mogelijk aan te sluiten bij MLP. 
MLP verandert echter vaak. Ik zie weinig aansluiting tussen de aanpak en 
MLP en de veranderingen eraan. Mensen zouden er vaker moeten mee 
werken. Is het niet beter om dit in te bedden in VDAB?  

o Antwoord: VDAB geeft de workshop. Bedoeling is om MLP echt te 
leren kennen als een matchingsinstrument en een tool dat een 
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arbeidsbemiddelaar gebruikt in zijn bemiddelingsproces, maar ook 
aanleert aan zijn klanten. Het wordt vooral opgepakt vanuit de blik 
van de werkzoekenden (en dit verandert niet zo snel).  

o Lieselotte Bommerez: VDAB engageert zich om deze workshop 
minimaal 2 keer te geven (één keer in voorjaar, één keer in najaar 
2019). Indien succesvol zal bekeken worden om dit meer te geven. 

- Els Van Hyfte: Waarom worden er twee mensen aangeworvenen die op 
twee verschillende plekken gestationeerd worden? Dit zou ook een 
voltijdse kunnen zijn die beide doet bij één organisatie.  

o Antwoord: Het voorstel is om de projectcoördinator bij Digipolis in 
te bedden omdat daar al veel gebeurt rond digitale inclusie. Dit 
zorgt ervoor dat onze acties daar niet los van komen te staan. De 
mogelijkheid is afgetoetst bij Digipolis en ze zijn bereid om dit te 
bekijken als de Beleidsgroep dit goedkeurt. 

o Antwoord: De ICT steward inbedden bij de werkpunten is ook een 
logische piste daar dit het dichtst bij de doelgroep zit, en ook dat de 
begeleiders van de werkpunten de taken van de ICT stewards zullen 
moeten overnemen. De ICT steward blijft bovendien niet op één 
plaats. 

- Geert Gille: Ik geloof in het samenbrengen van de begeleiders. VDAB geeft 
ook coachingssessies (spoor 21) hoe een bedrijf te ondersteunen om de 
matchingstools te gebruiken (bv. een goede vacature opstellen). We 
zouden de KMO’s moeten ondersteunen in dit verhaal. Begeleiders daar 
ook over laten nadenken. 

o Antwoord: Dit is inderdaad een piste die ook bekeken zal worden 
(zie projectfiche). 

- Schepen Coddens: Wat zijn de succesfactoren? De ingezette middelen zijn 
beperkt, dus kan dit een succes zijn? De mensen die ermee bezig zijn, zijn zij 
lonely rangers en vechters tegen de bierkaai? En wat als het een succes is, 
hoe en wie gaat dit structureel verankeren (middelen voorzien)?  

o Antwoord: Beperkte middelen is een terechte opmerking. Dit is een 
impuls om de boodschap sterk uit te dragen. De partners rond de 
tafel moeten hun engagement opnemen voor het gehele verhaal. 

 Schepen Coddens: dit zouden ze toch moeten 
kwantificeren, zeker naar overtuiging voor verdere 
besluitvorming.  

o Antwoord: Wat de lonely rangers betreft: Els Van Hyfte zegt dat zij 
ook zo zijn gestart en dat ze hun mensen goed ingebed hebben. Bij 
Digipolis zou die inbedding er zijn.  

o Antwoord: Als de opleidingen succesvol blijken, zullen die wel 
opgenomen worden door VDAB en VFU bijvoorbeeld in hun 
structurele werking. 

o Antwoord: Duurzame verankering:  
 ICT steward is tijdelijk. Elke begeleider moet erna 

zelfredzaam zijn. De steward moet overbodig zijn.  
 Voor de doelgroep zal dit een grote uitdaging zijn. Eerst 

experimenteren en dan pas zien waar we kunnen 
inbedden. Nu nog geen partner die dit doet. We moeten 
het ook zien als een versnelling van de begeleiding rond 
digitalisering. Dus moet dit nadien in de reguliere werking 
van de partners komen. 

- Eddy Van de Walle: Waarom wordt dit bekeken als een experiment? Er is 
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een grotere groep die problemen heeft, we weten dit. Dan is dit toch geen 
experiment? We moeten gewoon aanpassen met zijn allen aan de nood.  

o Gudrun Van der Gucht: bedoeling is om oplossingen te ontwikkelen 
die dan ingebed worden voor verschillende aanbieders. 

- Lieselotte Bommerez: Jobatelier in Mechelen en Antwerpen is een 
samenwerking tussen VDAB en Samenlevingsopbouw en kan als goede 
praktijk hier ook meegenomen worden. 

o Antwoord: Dit wordt zeker mee opgenomen. 
- Schepen Coddens: Dit lijkt zeer kort om tot veel te komen. We zullen erna 

wel moeten kijken wat je nodig hebt dit groter aan te pakken. In de loop 
van het project moet dan ook gekeken worden naar mogelijkheden (én 
middelen) om dit op te schalen. 

- Peter Van de Veire: Ook voor mij zijn er te weinig middelen en tijd. Best 1 
persoon voltijds i.p.v. 2 halftijds. Alleen al overleg tussen die twee kost tijd. 
Of toch minstens zitten op dezelfde plek. 

- Luc Henau: Kunnen we dit niet uitbesteden i.p.v. iemand aanwerven?  
o Gudrun Van der Gucht: We dachten aan Digipolis omdat zij al met 

de problematiek bezig zijn. 
 
 
Besluit: 
De Beleidsgroep gaat akkoord met: 

- de aanwerving van een halftijdse coördinator 
- de aanwerving van een halftijdse ICT steward 
- de uitrol van de vorming voor de doelgroep 
- een mandaat (en tijd) aan eigen medewerker als e-ambassadeur en om 

deel te nemen aan de vormingen 
- het ter beschikking stellen van locaties voor vorming 

mits rekening te houden met, en een antwoord te geven op de volgende 
vragen/opmerkingen: 

- beter definiëren van de succesfactoren en ze meetbaar stellen 
- bekijken of het niet beter is om 1 voltijdse medewerker aan te werven dan 

2 halftijdse 
- indien 2 halftijdse: bekijken of ze niet beter op 1 plaats zitten met het oog 

op efficiëntie 
- bekijken of een uitbesteding niet beter is dan een aanwerving 
- hoe zorgen we ervoor dat deze acties verankerd worden en ingebed in de 

reguliere werking? 
- Hoe zorgen we voor de financiering in de toekomst  

 

 
Lunchgesprekken 

Gsiw – Loes 
Verhaeghe 

Voorstel: 
Vanuit de werkgroep Jongeren werd de nood aangevoeld om elkaar en elkaars 
projecten te kennen. Lunchgesprekken zouden hierop structureel een antwoord 
kunnen bieden: een viertal lunchgesprekken onder de vlag van Gsiw, die doorgaan 
op locaties van de partners. 
Verschillende thema’s zijn mogelijk, bv. de vormen van mentoring in Gent. 
Afwisseling tussen interactieve sessies (met beperkte groep) en lezingen 
Doelpubliek zijn consulenten, niet de doelgroep. 
 
Bespreking: 
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- Mil Kooyman: Op die manier wordt de 2de cirkel van het partnerschap, 
namelijk de medewerkers, bereikt (naast de Partnerdag en de 
Nieuwjaarsreceptie) 

- Loes Verhaeghe: Dienst Werk organiseert (al dan niet samen met 
partners), de partners stellen een locatie ter beschikking. 

 
Besluit:  

- Goedgekeurd, mag verder aan gewerkt worden. 
 

 
VCA voor 

anderstaligen: 
drempel op de 

arbeidsmarkt – 
Geert Gille en 
Soen Bauters 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 2 
 
Uitwisselen van ervaringen rond VCA- attest-examen: 
Een werkzoekende heeft de nodige competenties en wordt bemiddeld. Het niet 
hebben van VCA-attest is echter een probleem. VCA komt vanuit Nederland en 
vanuit de petrochemie. De Belgische economie heeft dit overgenomen en voor  
meerdere sectoren. Een aantal bedrijven en hun medewerkers moeten dus 
over dit attest beschikken. 
Sinds kort zijn er nieuwe eindtermen voor het examen van dit VCA. Dit is 
centraal geregeld; Constructiv is hiervoor (één van de vele) examencentra. 
 
Het slaagpercentage is laag (bouw, metaal en elektriciteit): 47%. 
NT2 blijken zeer kwetsbaar te zijn. 
 
Wat is er veranderd? 
Het handboek is aangepast ifv eindtermen. Inhoud is dezelfde gebleven, de  
rangorde is logischer en maakt het voor mensen die minder goed kunnen 
studeren haalbaarder. 
Maar: alles is beeldschermexamen geworden. Er zijn geen papieren versies 
meer (op papier was er een hoger slaagpercentage). Ook de voorleesexamens 
zijn via scherm. De cesuur is aangepast (26 i.p.v. 28). 
 
Het start al met inloggen (drempel). De lay-out is niet echt handig. Er zijn in 
tegenstelling met vroeger meerkeuzevragen i.p.v. één antwoord. Er wordt met 
beelden gewerkt bij vragen. Matrixvragen, rangschikvragen, … 
Bedenkingen: taalaspect, vakterminologie, inzicht. 
 
Constructiv heeft de opleidingspartners bevraagd en geargumenteerd de 
klachten doorgegeven. 
 
Welke ervaringen hebben de partners en bestaan er methodieken om 
anderstaligen beter op het examen voor te bereiden? Ook bedrijven zijn hier 
slachtoffers van. 
 

- Stephan De Vreese: organiseren NT2 opleidingen voor rijopleidingen. 
Willen die praktijk voorstellen. Niet enkel de taal is drempel, maar ook 
digitale drempel cruciaal. 

- Hendrik De Luca: ook wij hebben goede praktijken hierin. 
- Ook basiseducatie kan hierbij ondersteunen. 
 

Geert Gille neemt hierover verder contact op met Stephan en Hendrik. 
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Van OTC en 
Emancipatorisch 
werken naar één 

Maatgericht 
activeringscentrum – 

Sabrina Coppens 
 
 

Presentatie binnen de algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 2 
 
MAACT: 
Doel van de hervorming is om de werkorganisatie te herdenken: meer 
klantgericht, doelgerichter inzetten op doorstroom NEC en beantwoorden 
decreet tijdelijke werkervaring. 
 
De 2 diensten (OTC en EW) worden samengesmolten tot een maatgericht 
activeringscentrum. 
 
Uitgebreide informatie vind je in de presentatie. 
 
Bespreking: 

- Luc Hanau:  
o Bedoelen ze met stages deze als in TWE? Nee, OCMW heeft 

andere stages.  
o Is het een goed idee om de casemanager zorg te zijn en ook de 

actor zorg en werk? Neen, dit zullen verschillende personen 
zijn. Dit is ook afgesproken in het consortium o.l.v. PopovGGZ 
vzw. 

o Luc is blij dat OCMW mee stapt in GBO en hoopt dat ze hierin 
goed investeren. 

- Schepen Coddens:  
o Wat zal er gebeuren met mensen die na een jaar wijkwerken  

niet aan het werk zijn? We moeten opletten voor draaideur-
effect. VDAB is dit aan het bekijken. 

 
 

 
Arbeidsmarkt van de 

toekomst –  

Astrid Faelens en Elle 
De Kuyper 

Presentatie binnen algemene presentatie Beleidsgroep: zie Bijlage 2 

Bij de discussie op de vorige Beleidsgroep over de potentiële arbeidsreserve 
werd uitdrukkelijk gevraagd om ook de vraagzijde (en de economische factoren) 
op de Beleidsgroep naar voren te brengen. Astrid Faelens en Elle De Kuyper 
(Dienst Werk) hebben hierover, i.s.m. Thomas Quaethoven (VDAB), een 
presentatie voorbereid. 

Bespreking: 
- Thomas Kindt: Welk aandeel van de vacatures wordt door VDAB 

gecapteerd? 
o  Astrid Faelens: is inderdaad beperkt, maar we zien dit aandeel 

toch de voorbije maanden groeien. VDAB is bezig met een 
inhaalmanoeuvre. We willen deze oefening ook opnieuw maken 
op basis van de cijfers van Jobfeed. 

- Luc Henau: onderzoek geeft aan dat 80% van de vacatures nooit 
verschijnt. De term vacature is ook niet meer correct, aangezien heel 
wat jobs gecreëerd worden, zonder dat er een specifiek vacature 
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uitgeschreven wordt. Dit maakt het niet evident om met vacatures te 
werken als data. 

- Geert Gille: ik zie dat de conducteurs en werfleiders heel hoog scoren bij 
de knelpuntvacatures. Dit heeft wellicht te maken met de keuze van de 
clustering. Een metselrobot (binnen dit en 40 jaar) doet het werk van 7 
mensen, maar iemand moet wel nog de robot bedienen en kwaliteit 
controleren. Dus iedereen moet blijvend worden opgeleid. Polen, 
Roemenen, kortgeschoolden, … zullen ervan tussen vallen. 

- Schepen Coddens: het aantal vacatures in Gent voor verpleegkundigen is 
wel heel erg hoog.  

o Antwoord: Zijn de vacatures van een heel jaar 
o Antwoord: Niet alleen in ziekenhuizen, maar ook 

thuisverpleegkundigen, woon-zorg centra, CLB, … 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Jobroad Oost-

Vlaanderen – Arne 

Oosthuyse 

Vrijdag 16 november 2018 ondertekenden Voka Oost-Vlaanderen, VDAB en 
Accent Jobs een engagementsverklaring rond het Oost-Vlaamse project 
‘JOBROAD’ - integratie door werk. Het initiatief wil de integratie van mensen met 
een migratieachtergrond via effectieve tewerkstelling versnellen. 
 
VOKA selecteert bedrijven met veel vacatures, die openstaan voor de 
werkzoekenden met migratieachtergrond. 
 
Accent doet hieraan mee vanuit MVO. VOKA zorgt er mee voor dat het niet 
enkel om interim arbeid gaat, maar ook om rechtstreekse contracten bij de 
bedrijven. 
 
In 2019 worden er een viertal Jobroads georganiseerd in Oost-Vlaanderen. Doel 
is werkzoekenden in diverse vormen te krijgen: interim, werkplekleren, … 
Dit is al een succesverhaal in Antwerpen en West-Vlaanderen. De 
initiatiefnemers hopen om dit ook in Gent te realiseren. 
 

______________________________________________________________________________________ 

Varia - Nieuwjaarsreceptie Gsiw op 22 jan 2019  vanaf 16.30u in het 
Balenmagazijn 
 

- ‘3 clicks away’: stand van zaken (Natasja Van Bijlen): 
o vorige keer oproep om te participeren, maar weinig reacties. 

Enkel Liesa Van de Winckel (Dienst Werk) is geweest en hopelijk 
gaat zij hiermee aan de slag.  

o Komt niet echt op gang. Veel organisaties wachten op 
voldoende schaal. 

 
- Evaluatie Partnerdag: 

o Positieve reacties van de deelnemers op locatie, rondleiding, 
programma en catering 

o Opkomst is aandachtspunt:  
 139 mensen ingeschreven waarvan er 101 aanwezig 

waren (72,7%). Velen hebben op het laatste moment 
afgezegd wegens te druk (deadlines juist voor 
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herfstverlof) 
 Nauwelijks bedrijven, vooral veel lokale besturen, 

onderwijs en arbeidsbemiddelaars 
 Oplossing: mensen nog gerichter op voorhand 

aanspreken en uitnodigen; liever niet meer op 
woensdag 

o Max Mobiel: heel goede reacties van deelnemers: vlot en 
gemakkelijk. 

o Samenwerking met Bio Base Europe Pilot Plant, Max Mobiel, 
Dienst Werk en partners (voor break-outs) verliep super! 

o Realisaties 20 jaar Gsiw:  
 Tijdslijn werd goed bekeken, V-borden iets minder 

duidelijk. Beiden worden ook nog geëxposeerd op 
Nieuwjaarsreceptie. 

 Gadgets werden goed onthaald. 
 

- Bart Reyns (ACV) wordt vervangen door Filip Devriendt (Coördinator 
Bewegingswerk, ACV Oost-Vlaanderen) 
 

- Volgende Beleidsgroep op 26 feb. 2019 van 14u tot 16.30u bij 
Constructiv, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde. 

 
 

Bijlagen 1 Projectfiche actiegroep Digitale dienstverlening en bemiddeling. 
Voor iedereen toegankelijk. 

2 Algemene presentatie van de Beleidsgroep 

 
 

 
 


