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Het Gentse Arbeidspact 
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De arbeidsmarktparadox 

•De arbeidsmarktparadox is een situatie waarbij er, 
ondanks de aanwezigheid van vele werkzoekenden op 
de arbeidsmarkt, een relatief hoog aantal vacatures 
niet ingevuld wordt.  
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Uitdaging 

•> complexe situatie met 
knelpunten aan vraag- en 
aanbodzijde 

 

•> vraagt om gezamenlijke 
aanpak 
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•> maximaal benutten gunstige economische context 

 

•> arbeidsmarkt toekomstgericht en inclusief maken 
 



Een pact met een ambitieuze agenda 

•We bundelen de krachten om vacatures in te vullen met 
de bestaande arbeidsreserve in Gent. 

•We doen dat op een duurzame/toekomstgerichte 
manier – waarbij er aandacht is voor skillsopbouw bij de 
werkzoekenden en werkenden. We versterken hen voor 
de transities in hun loopbaan. 
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Wat moet gebeuren?  
 
 > Vraag en aanbod direct en indirect verbinden   

 > Focus op : 

  jobs met lokale verankering 

 met arbeidsintensieve component,  

 bedrijven met midden en laaggeschoolde jobs  

 die zelf kortgeschoolden willen en kunnen 
 opleiden naar hogergeschoolde functies 
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Specifieke actieplannen 

Actieplannen ( indeling per sector) worden opgemaakt met 
verschillende stakeholders (dus sectorfonds, bedrijven uit de 
sector, begeleidingsorganisaties voor toeleiding, VDAB, 
opleidingsorganisaties, … 

per sector worden acties uitgewerkt zoals vacatures ontsluiten 
(vertalen naar skills), jobdatings, werkgeversarrangementen, 
korte opleidingsmodules, taalondersteuning, … 

acties tussen vraag en aanbod om vacatures in te vullen en 
doorstroming naar werk effectiever en efficiënter te maken 

Acties staan open voor alle arbeidsbemiddelaars in Gent 

Werkzoekenden kunnen zich ook spontaan aanmelden via de 
Werkpunten/Werkwinkels 

 

 
 

7 26 februari 2019 



Specifieke actieplannen 

> met extra aandacht voor werkzoekenden met een 
migratieachtergrond (waarbij er een positief engagement 
wordt geëxpliciteerd – en ook wordt gemonitord in de 
uitvoering van het pact) 

> De actieplannen hebben concrete en ambitieuze targets 

 > De actieplannen komen bovenop de reguliere werking 
van verschillende actoren 

 

=> door het op elkaar aansluiten en opschalen van 
bestaande initiatieven wordt winst gerealiseerd 
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Governance 

•> Initiatiefgroep: Stad Gent, VDAB , sociale partners, 
onderwijs – principes vastleggen – doen een oproep naar 
het ruimere werkveld – lobby naar Vlaanderen e.a.   

 

> Concretisering en realisatie van het pact gebeurt in een 
open samenwerking met alle stakeholders. Het 
partnerschap Gsiw is daarvoor het ideale partnerschap 

 

Programmateam (met medewerkers Stad Gent / VDAB … 
staat in voor coördinatie, monitoring,… en inzet van 
financiële middelen vanuit initiatiefnemers 
(publiek/privaat). Opportuniteit ESF-oproep. 
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2 jaar Werkplek 
Vluchtelingen Gent 

(ESF) 

Britt Roels 





 ESF project 1 sept 2016 – 31 dec 2019 

 VDAB, OCMW, In-Gent, Stad Gent en GSIW 
vzw 

 Sneller en op maat toeleiden naar arbeidsmarkt 

 Inburgerings- en activeringstraject afstemmen – 
doorbreken lineair INB-traject 

 Werkgevers actief betrekken  

 Ondersteuning aan (vrijwilligers)werkplekken 

 Ontwikkeling geïntegreerd samenwerkingsmodel  

 Volledige aanbod ontsluiten 

 Integratie door werk  
 

Wat? 



 sept 2016 – aug 2018: 332 vluchtelingen  

 Asielzoekers tijdens asielprocedure 

 Erkende vluchtelingen 

 Subsidiair beschermden 

 

 sept 2018 – dec 2019: 201 anderstalige nieuwkomers  

 Bezig met inburgering (MO en/of NT2) 

 Toegang tot de arbeidsmarkt 

 Buiten EU-28 

 Professioneel perspectief  

 

Voor wie? 



 

Hoe? 

 Toeleiding vanuit In-Gent 

 Inburgeraars met professioneel perspectief: 
willen/kunnen 

 Duo-intake met sociaal tolken VDAB + 
OCMW/Stad Gent  

 Gezamenlijke trajectbepaling op maat 

 Bestaand aanbod of extra WVG-aanbod  

 Geïntegreerd voortraject: arbeidsmarktoriëntering 

 Jobhunting  

 Vrijwilligerswerk met professioneel perspectief 

 Taalcoaching 

 Werkgeversbenadering  



 

Profiel vluchtelingen (T = 332)  

 Taalniveau NL: 90% minder dan A2 

 M 84% - V 16% 

  °1990 50%  

 Syrië, Afghanistan, Irak, Somalië, Palestina, 
Eritrea 

 Geringe kennis contacttalen Engels/Frans 

 Scholingsgraad: G 9% - L 32% - M 36% - H 23%  

 Lage ICT skills 

 55% nood aan arbeidsmarktoriëntatie 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=V_NjVgKNeog


 Sinds oktober 2018:  124 nieuwe intakes – totaal: 
456/533 

 Grotere diversiteit op alle vlakken 

 40% vrouwen 

 Minder alleenstaande mannen - meer gezinnen  

 Afkomst en talen veel diverser: van Japan, India, Tunesië, 
Peru, Brazilië, …  

 Iets meer kennis van contacttalen ENG/FR 

 Verblijfsstatuten zeer divers  

 45% vluchtelingen (AZ – SB – EV) 

 55% andere soorten 

 Leefloon 50% vs. 49% geen leefloon 

 Meer kwetsbare posities 

 

2018 - 19: anderstalige nieuwkomers 



 

Resultaten 2 jaar 

Aantal % 

Duo-intakes 332/533 62% 

Vrijwilligerswerk 112/332 34% 

Taalcoaching 76/332 23% 

Arbeidsmarktoriëntering: 
groepswerking voortraject 

126/332 38% 

Jobhunting  128/332 38,5% 

Stages 129/332 39% 

Beroepsopleidingen/voorbe
reidend NL op 
beroepsopleiding 

52/332 16% 



 

Uitstroom betaald werk 

Aantal (T = 332) % 

Uitstroom betaald werk 203 61 

• Interim • 87 • 26 

• Art. 60 • 36 • 11 

• Art. 60 privé • 10 • 3 

• IBO • 6 • 2 

• Contract NEC bepaalde 
duur 

• 37 • 11 

• Contract NEC 
onbepaalde duur 

• 27 • 8 



Jobhunting: NEC 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=11wMxmzJJsc 

 Aanklampend, intensief, coachend 

 Kort op de bal spelen, voorbereiden, meegaan, 
samen zoeken, brug spelen tussen WZ en WG  

 Casemanager en WZ vormen een team 

 Vertrouwensband 

 Caseload: 30 is veel voor 1VTE 

 Lange nazorg is succescriterium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=11wMxmzJJsc


Vrijwilligerswerk met professioneel 
perspectief 

 Overbrugt periode 

 Opleiding: voorbereidend NL/beroepsopleiding 

 Art. 60 

 NEC 

 Kwaliteitscriteria, niet elke werkvloer is 
arbeidsmarktversterkend 

 Goede opvolging, evaluatie, taalcoaching 

 Min. 3 m, gemiddeld 6m 

 Vooral voor laagtaalvaardigen met TC grote tijdswinsten 

 Beschikbaar voor leefloon-gerechtigden ‘arbeidszorg’ of 
‘ingroeistage’ 

 Geen aanbod voor niet-leefloon gerechtigden, minder een 
optie owv financiële druk 

 Zein – assistent calculator  

vrijwilligerswerk Zein.mp4
vrijwilligerswerk Zein.mp4
vrijwilligerswerk Zein.mp4
vrijwilligerswerk Zein.mp4


Taalcoaching 

 

 Vnl. op vrijwilligerswerkplekken 

 Onbekend, onbemind in NEC 

 Nazorg te weinig aangenomen 

 Informeren en sensibiliseren 

 systematisch bij IBO 

 preventieve inzet 

 

 

 

 



Geïntegreerd voortraject: 
arbeidsmarktoriëntatie 

 

 3m: 2x/week VM/NM 

 Groepswerker: taalondersteunend les geven 

 Nood aan combinatie MO + LO + taalverwerving? 

 Afstemmen op INB-traject is unilateraal 

 Tijd in de agenda’s van inburgeraars 

 

 

 

 

 

 



Geïntegreerd samenwerkingsmodel (1) 

 Winsten 

 Meer op maat 

 Groter aanbod - elkaars aanbod beter gekend 

 Keten van tussenpersonen wordt kleiner op begeleidersniveau 

 Multiperspectiviteit - integraler  

 WZ is omringd door breed netwerk aan professionals (én 
vrijwilligers) 

 Leefloner vs. niet-leefloners 

 wie heeft regie 

 niet uitkeringsgerechtigd, geen prioriteit voor VDAB 

 

 

 



Geïntegreerd samenwerkingsmodel (2) 

 Veel uitdagingen 

 Registratiesystemen  

 Afstemming/verkokering 

 Cultuuromslag 

 Vertrouwen tussen begeleiders 

 Fysieke afstand, servers 

 Afweging tijd uitwisseling vs. begeleidingen 

 Stuiten op reguliere werkingen 

 inbreken op bestaande flows in organisaties, die continue 
veranderen 

 Aanbod verandert continue 

 

 

 

 

 

 

 



Draaiboek ‘Van nieuwkomer tot werknemer’ 

 https://stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer 
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Vragen? 

      

 

      

     Bedankt! 

britt.roels@stad.gent  

 

 

mailto:britt.roels@stad.gent


Opleidingstraject -26j 
vluchtelingen voor 
Dienstencheques 

Peter Van De Veire 



Jobinfo’s met 
laagdrempelige instap 
+ feedback VCA voor 

anderstaligen 

Geert Gille  



Beleidsgroep Gent,stad in werking 

 

Vernieuwende infomethodieken: waar kunnen drempels 

vermeden worden?  

 



Voorbereiding infomethodieken op Bouwoverleg 

(tripartite stad Gent – VDAB – bouwsector) 

● Doelstelling: we brengen voor 1 bouwberoep 

gemeenschappelijk arbeidsmarktinfo bouw naar onze 

doelgroepen 

● Afspraken passen zich aan: elke info wordt anders 

aangepakt 

● Doelgroepen: 

■ Werkzoekenden 

● Tewerkstelling met voorbereidende opleiding  

● Jobinfo’s gericht op onmiddellijke instroom 

■ Eigen medewerkers & netwerkorganisaties 

 

 

 

 

 

 



WERKZOEKENDEN 



Jobinfo’s/projectmatige opleidingsprojecten 

 

● Gewijzigde benadering met een verhoogd engagement van 

alle partners, ook deelnemende bedrijven 

● Start vanuit het idee “wz, maar ook bedrijven, moeten 

zichzelf aanprijzen tijdens een jobinfo” 

● Testcase = opleidingsproject stellingbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stellingbouw als eerste jobinfo onder aangepaste 

methodiek 

● Opstart onder impuls stellingbouwbedrijven aangesloten bij 

VSBB  

 

● Groeipijnen 

● Screening en begeleiding op vlak van attitude 

● Schommelingen naar uitstroom 

● Schommelingen naar instroom 

● Groeiende afstand tussen partners 

● Recente sessies: sinds najaar 2018 > kansen verhogen voor 

anderstaligen 

 



Nieuwe afspraken instroom: sessies vanaf 2018 

Reguliere instroom 

 

* VDAB 

* Bouwbaan 

* Diensten Stad  Gent & OCMW  

* School 

* (Bedrijven) 

 

Bedrijf 

 

• JOBDAG 

• Verspreiding flyer (druk en 
opmaak Constructiv) via 
netwerken werknemers 

• Beroep/vacatures  
   in de kijker zetten via demo’s 

• Behendigheidstesten, 
sollicitaties & 
aanwervingsdrempel 

 

 

 



Nieuwe afspraken taal: sessies vanaf 2019 

Jobinfo 

* Eenvoudig taalgebruik 

* Werkzoekenden begeleid vanuit 
hun organisatie 

* Zoveel mogelijk beelden 

* Aanbod aan Taalbouwmatch 
voor werkzoekenden met te grote 
taalachterstand 

 

Bedrijf 

• Bedrijven bereid tot verlagen 
taaldrempel  

• Behendigheidstesten taalneutraal  

• Sollicitaties en start in project: 
behendigheidstesten doorslaggevend 

• Bedrijven zetten zich in de kijker 

• Vooraf bij hen bekend dat extra 
instroom vanuit samenwerking komt 
met organisaties die anderstalige 
werkzoekenden begeleiden 

 

 

 

VCA 
VCA klassiek + met 
taalondersteuning 
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Kwantitatief 

 

 

● 32 aanwezige werkzoekenden 

● 11 starten de opleiding 

● 8 klaar voor project 

taalbouwmatch 

● 6 kiezen andere 

(opleidings)trajecten bouw 

● 5 niet-bouw 

● 2 twijfelaars 

● Hardnekkige poging om voor 

zoveel mogelijk personen iets te 

kunnen betekenen 
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Sfeerbeeld: warm welkom met frietjes 
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Drempels detecteren: druk verminderen want ook 

bedrijven verkopen zichzelf 
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Drempels detecteren: druk verminderen want ook 

bedrijven verkopen zichzelf 
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Drempels detecteren: druk verminderen want ook 

bedrijven verkopen zichzelf 
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Testen van aanwezigen: analyseren van houding 

van aanwezigen tov PBM’s terwijl bedrijven hen 

hierbij helpen 
 

 

42 



Testen van aanwezigen: analyseren van houding 

van aanwezigen tov PBM’s terwijl bedrijven hen 

hierbij helpen 
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Evalueren eerste reacties bij kennismaking met 

stellingparcours 
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Kennis materiaal: toelichting materiaal en 

afmetingen  + kleine opdracht 
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Correct inklikken vloer. 

afmetingen/samenwerken/…. 

 

 

46 



Effectief de hoogte in gaan …. 
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Kwantitatief 

 

 

● 32 aanwezige werkzoekenden 

● 11 starten de opleiding 

● 8 klaar voor project 

taalbouwmatch 

● 6 kiezen andere 

(opleidings)trajecten bouw 

● 5 niet-bouw 

● 2 twijfelaars 

● Hardnekkige poging om voor 

zoveel mogelijk personen iets te 

kunnen betekenen 
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Alternatieve trajecten 

 

 

● Gelijkaardig project 

industrieel schilder 

● Gelijkaardig project 

wegenbouw 

● Andere 

opleidingen/rechtstreekse 

tewerkstelling 

● Taalbouwmatch 

● In huidige situatie 

arbeidsmarkt: niemand over 

het hoofd zien  
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Gelijkaardige opleiding industrieel schilder 
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Gelijkaardige project wegenbouw 



Sluitender aanpak info’s: aangepast aanbod 

overwegend anderstalige kandidaten 

 

● Taalbouwmatch 

 

■ Aanleiding jobdag stellingbouw 

■ Kandidaten op info die positieve indruk nalieten (gesprek en 

demo) 

■ Nederlands onvoldoende 

■ VDAB engagement tot project 

■ Overleg Constructiv / VDAB en NT2-Instructeurs 

■ Opleidingsplanning volgt 

 

 

 

 

 

 

 



Wat houdt de opleiding concreet in? 

● Opleidingstraject 8 weken 

● VM Nederlands/ NM 

Bouwberoep 

● Intensieve begeleiding 

 

 

 



Voor cursisten stellingbouw & ter preventie VCA-

drempel: ontdubbelde opleidingsperiode 

Planning  

 

● 21/2 NM  Jobdag  

● 25/2 - 27/2   VCA Ned. opleiding & examen  

● 1/3    Medisch Onderzoek 

● 12/3 - 5/4   Opleiding stellingbouw  

● 18/3   Aanslaan van lasten theorie 

● Diverse data  Aanslaan van lasten praktijk 

● 8/4  - 12/4  VCA XL 

● 23/4   Start tewerkstelling  

 



Voor cursisten stellingbouw & ter preventie 

mobiliteitsdrempel 

● Alle participerende bedrijven: busjessysteem met 

oppikpunt in Gent 

● Rijbewijs B-project in onderzoek 
 

 





Voor cursisten stellingbouw & ter stimulering 

loopbaan met (taal)competenties 

Aanbod en verdere opvolging vanuit Bouwbaan naar:  

 - Premies voor volgen taalopleidingen 

 - Vaktechnische opleidingen (2 weken opleiding na 

 1 jaar werk) om door te groeien naar monteur 

 stellingbouw 
 

 



Grote uitdagingen 

- Sluitende aanpak 

- Kostprijzen geslaagd traject stijgen (extra VCA-

aanbod) 

- Dalende werkloosheid, grotere problematiek 

rijbewijs B 

 



Varia 



Varia 
• VFU Netwerkt – 26/04/2019 (Jocelyn 

Desreumaux) 

• Vorming verdieping MLB – 6/06/2019 
(Myriam Carlier) 

• Evaluatie Nieuwjaarsreceptie 

• Data Beleidsgroep 2019 

• Locatie volgende Beleidsgroep? 

 


