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Agenda  1 Goedkeuring verslag 4 december 2018 5’ B 

2 Eerste reflectie over Arbeidspact en toekomst van Gsiw – 

voorzitter Bram Van Braeckevelt  

45’ 
 

I – D 

3 2 jaar Werkplek Vluchtelingen Gent (ESF-project) – Britt Roels 45’ I - D 
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4 Opleidingstraject -26j vluchtelingen voor Dienstencheques – 

Peter Van De Veire 

15’ D 

5 Jobinfo’s met laagdrempelige instap + feedback na vorig 

overleg over VCA-projecten instroom – Geert Gille 

15’ 
 

D 
 

6 Varia: 

- VFU Netwerkt – 26/04/2019 – Jocelyn Desreumaux 
- Vorming Verdieping MLB – 6 juni 
- Evaluatie Nieuwjaarsreceptie  
- Vastleggen data volgende Beleidsgroepen 2019 
- Locatie volgende Beleidsgroep? 

 
 

 

 

 

 
Verslag 4/12/18 Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
Eerste reflectie 

over Arbeidspact 
en toekomst van 
Gsiw – Bram Van 

Braeckevelt 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 

 

I. Presentatie: 
- In het bestuursakkoord staat het Gent arbeidspact. De schepen wil hier een 

eerste aanzet ter discussie geven, en ook de rol van Gsiw in het pact 
bespreken. 

- Het arbeidspact wil een antwoord bieden op de arbeidsmarkt paradox in 
Gent. Heel veel actoren zijn hier al op actief. Deze complexe situatie met 
knelpunten aan vraag- en aanbodzijde vraagt om een gezamenlijke aanpak. 

- We zitten in een gunstig economisch klimaat en kunnen meer mensen aan 
de slag krijgen. We moeten de arbeidsmarkt duurzaam maken en dus van 
de conjunctuur gebruik maken om mensen, die al werken, ook sterker te 
maken. 

- De doelgroep is de bestaande arbeidsreserve: dit gaat heel breed. 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. 

- We leggen de focus op: 
o jobs met lokale verankering 
o met arbeidsintensieve component,  
o bedrijven met midden en laaggeschoolde jobs  
o die zelf kortgeschoolden willen en kunnen opleiden naar 

hogergeschoolde functies 
- De principes van het arbeidspact zullen worden vastgelegd in een 

initiatiefgroep (Stad Gent, VDAB, sociale partners, onderwijs), die na de 
krokusvakantie wordt samengeroepen.  

- Voor de concretisering en realisatie van het Gents arbeidspact is Gsiw het 
ideale partnerschap. 

- Voorstel aanpak met actieplannen en governance: zie slides. 
- Er komt ook een bevraging van de partners van Gsiw om hun prioriteiten te 

kennen (Beleidsgroep, actieve partners en geïnteresseerde 
organisaties/bedrijven werkzaam in het Gentse) in functie van de 
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uitwerking en uitvoering van het arbeidspact (oplossingen voor de 
arbeidsmarkt paradox). 

 

II. Timing 

- Samenkomst initiatiefgroep na de krokusvakantie 
- Bevragen van de partners in het voorjaar 
- Landen met het Arbeidspact tegen de zomer 
- Beleidsnota’s van Stad Gent tegen eind 2019 

 
Bespreking voorstellen: 

- Geert Gille: Dit voorstel is al heel concreet. Gsiw is altijd een nuttig orgaan 
geweest, maar heeft soms een wat wollig imago (gekregen). Dit pact geeft 
Gsiw wel richting. Als partner zoek je mee samen naar een focus. Dit pact 
geeft hier al een stuk handvaten voor. Het biedt het voordeel van de 
duidelijkheid. 

- Thierry Semey: kan je wat uitleg geven bij de komende ESF oproep? 
o Er komen twee ESF oproepen: de ESF oproep 457 ‘outreach en 

activering’ voor begeleiding van ‘strikt inactieven’ (zij die niet 
gekend of in begeleiding geweest zijn bij VDAB) en de ESF oproep 
455: tewerkstellingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve 
(inclusief NWWZ).  

o Deze 2de oproep zou passen in de aanpak van het arbeidspact. Op 6 
maart wordt hij opengesteld met indiendatum tegen de zomer. Er 
moet onder meer worden samengewerkt met bedrijven. Het is de 
bedoeling om acties te doen om de instroom van inactieven in 
bepaalde sectoren te realiseren. 

o 200.000 euro per project. Het gaat niet over de financiering van de 
begeleidingen zelf, maar wel om trajecten/acties die door een 
samenwerkingsverband worden opgenomen, te financieren. 

o De oproepen komen op de website https://www.esf-
agentschap.be/project/oproepen van zodra ze gelanceerd zijn. 

- Adelbrecht Haenebalcke: Hebben wij de Gentse arbeidsreserve volledig in 
beeld? Vb wat met de ongekwalificeerde uitstroom?  

o We willen ons in eerste instantie focussen op de gekende 
inactieven. We gaan immers uit van de bestaande arbeidsmarkt 
paradox. Dus de werkzoekenden gekend bij VDAB of OCMW, bij 
diegenen die nu al in begeleiding zijn, in de projecten. 

o VDAB bekijkt het wel eerder ruim. Ook huismoeders bijvoorbeeld 
en mensen die op ziekte staan.  

o Maar Gent is in die zin niet representatief voor Vlaanderen. Er is 
nog een groot gekend arbeidspotentieel. Hen aan het werk krijgen, 
is al een ambitieus project. Wat kunnen we aan? 

- Schepen Van Braeckevelt geeft aan dat het pact ook 
duurzaam/toekomstgericht moet zijn, dus ook ervoor moet zorgen dat 
medewerkers mee blijven, dat er ook vorming moet zijn voor de 
werkzoekende van morgen. (cfr Proximus) 

o Thierry S. vindt levenslang leren zeker belangrijk, maar vindt dat dit 
niet de focus is van het probleem dat we met het Arbeidspact 
willen oplossen.  

o Geert G. zegt dat het één niet kan zonder het ander. Iedereen kan 
wel een dag werken. Maar als het economisch minder gaat, dan 
vliegen de laatste intreders er (ongeschoold) weer uit. Levenslang 

https://www.esf-agentschap.be/project/oproepen
https://www.esf-agentschap.be/project/oproepen
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leren én aan het werk gaan  gaan hand in hand willen we een 
duurzame loopbaan hebben. 

o Thierry S. zegt dat we werkgevers zullen moeten aanmoedigen om 
hier stappen rond te ondernemen. Bovendien zijn mensen die aan 
het werk zijn ook skills aan het verwerven. 

o Schepen Van Braeckevelt: als ik praat met werkgevers en 
werknemers over vorming en levenslang leren, vinden ze dat de 
ander er niet in geïnteresseerd is. Totdat er een probleem is. 

- Geert G.: zullen er doelstellingen en targets zijn? 
o Ja, dat is de bedoeling. We moeten hier allen samen 

verantwoordelijkheid voor nemen. Stad Gent zal daar ook middelen 
op inzetten (samen met de partners). De targets zullen ook 
kwantitatief zijn, zo concreet mogelijk maar ook met ruimte voor 
een verander(en)de context.  

- Thomas Kindt: Wie er inactief is, is in beeld.  Maar wat is de reden van de 
inactiviteit? Dit is belangrijk om te weten om een juiste aanpak te 
ontwikkelen. Waarom is men niet aan het werk? 

o Myriam Carlier:  Sarah Vansteenkiste (KU Leuven) is hier onderzoek 
rond aan het doen. 

o VDAB stelt dat het vaak aan beide ligt: werkgevers nemen bepaalde 
werkzoekenden niet aan, werkzoekenden hebben niet de juiste 
skills, … Kortom, de mismatch.  

o Arne Oosthuyse vraagt om toch niet te wachten op de analyses om 
in actie te schieten. 

- Schepen Elke Decruynaere: We schuiven de arbeidsmarkt paradox vanuit 
werk en werkgevers naar voren. Wat belangrijk is, is dat we besturen vanuit 
data. Het Arbeidspact moet vertrekken vanuit de analyse van de data, 
vanuit de verschillende perspectieven die een goed beeld geven van de 
problemen. Op die manier kunnen we de clichés overstijgen. Vaak gaat men 
uit van onterechte tegenstellingen: niet willen werken versus niet kunnen 
werken. 

- Geert G.: Wat doen we nu al als partners? Hoeveel werkzoekenden 
bemiddelen we, hoeveel leiden we er op, hoeveel werkenden bereiken we? 
Dit eens in kaart brengen (soort 0-meting) en dan target bepalen over wat 
we dan een paar jaar later willen bereiken. 

 

 
2 jaar Werkplek 

Vluchtelingen 
Gent (ESF-project) 

– Britt Roels 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 
 
Presentatie: 
Britt stelde de (tussentijdse) resultaten voor van het ESF-project ‘Werkplek 
Vluchtelingen Gent’ (1/9/2016 – 31/12/2019). Dit project wordt uitgevoerd door 
een partnerschap van VDAB, OCMW, In-Gent, Stad Gent onder het 
promotorschap van Gsiw-Projecten vzw. Doelstelling is om vluchtelingen (en sinds 
sept. 2018 uitgebreid tot anderstalige nieuwkomers) sneller en op maat toe te 
leiden naar de arbeidsmarkt. Het project doorbreekt het lineaire 
inburgeringstraject (eerst taal en inburgering, dan werk), betrekt actief de 
werkgevers, en biedt ondersteuning bij (vrijwilligers)werkplekken. Daarnaast was 
het ook de bedoeling om een geïntegreerd samenwerkingsmodel te ontwikkelen. 
 
Een overzicht van de werkwijze en de resultaten vind je in de presentatie. 
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Het tussentijds rapport, het samenwerkingsmodel en het draaiboek ‘Van 
nieuwkomer tot werknemer’ vind je hier.  
 
Bespreking: 

- Els Van Hyfte: Jullie leggen de nadruk op het professioneel perspectief. 
Wat doen jullie met het educatief perspectief?  

o Britt: Mensen die vragen hebben over opleiding en scholing 
sturen we door naar de Stap. 

- Marc Cloet: Is er zicht op wat de andere projecten hebben gedaan rond 
vluchtelingen? De stad Antwerpen is bij het OCMW langs geweest, maar 
zij geven voorlopig geen cijfers. 

o Britt: Antwerpen heeft een andere aanpak. Daar moeten de 
(enkel leefloners) vluchtelingen versneld geactiveerd worden.  

o Sabrina Coppens: Dan krijgen we vaak het probleem van de 
duurzaamheid van het werk. 

o Peter Van de Veire: Wij deden ook ons project met vluchtelingen 
in de dienstencheques in Antwerpen. Het leek wel succesvol. Wij 
waren wel bij de screening en konden zo de gemotiveerde 
kandidaten kiezen. 

o Britt: Wij vertrekken vanuit de motivatie en de vraag van de 
werkzoekende. We willen perspectief bieden op maat. Voor 
sommigen kan het sneller gaan, andere hebben meer baat bij het 
lineaire traject. 

o Lieselotte Bommerez: Met VDAB hebben we op basis van de 
lessons learned een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en 
een procedure uitgewerkt rond de doorverwijzing tussen VDAB en 
Agentschap Inburgering & Integratie. Een volgende stap die we 
samen willen zetten is om ook de regierol van OCMW hierin een 
plaats te geven. 

 

 
Opleidingstraject -26j 

vluchtelingen voor 
Dienstencheques – 
Peter Van De Veire 

Bespreken van probleem van monitoring en instroom: 
Binnen een projectoproep van de FOD WASO heeft onze sector middelen 
ter beschikking gekregen om een groep van -26 jarige vluchtelingen op te 
leiden.  
 
In steden als Antwerpen en Hasselt blijkt het vrijwel onmogelijk te zijn om 
een lijst van het aantal dergelijke mensen door te krijgen. Laat staan ze tot 
bij ons te krijgen voor een infosessie en opleiding rond het beroep 
Wie kan ons helpen om deze mensen te vinden, want volgens de media 
worden we overstelpt met vluchtelingen, maar wij zijn op zoek naar 10 -
26j vluchtelingen en die blijken nergens geregistreerd te staan. Project 
dient afgerond zijn voor einde 2019. 
 
Zijn er nog organisaties die hierop botsen? Peter heeft vragende partijen 
voor die mensen, maar vindt ze niet. 
Concreet, wat is de arbeidsmarktreserve van de vluchtelingen? 
 
Bespreking: 

- Lieselotte B.: Groep anderstalige nieuwkomers is groter en vaak 
problematischer. Daar kan het sectorfonds ook op inzetten . 

https://stad.gent/gent-stad-werking/initiatieven-van-gent-stad-werking/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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- Geert G. erkent het probleem. Maar als je een goed aanbod hebt 
met een duidelijke focus, dan krijg je wel instroom. Maar daar heb 
je nooit garantie op. Hij ging langs bij Britt en haar collega’s 
arbeidsbemiddelaars. De arbeidsbemiddelaars zijn een zeer 
enthousiaste groep die kan dienen als een goed kanaal om 
werkzoekenden te bereiken. 

- Gudrun Van Der Gucht: Dit soort samenwerkingen zouden ook in 
het arbeidspact moeten komen. 

- Peter VDV: Oproep aan Vlaanderen om de data en de cijfers beter 
te beheren. Nu zijn de data te veel verspreid. Het is niet aan de 
werkgevers om dit bijeen te sprokkelen. 
 

 
 

Jobinfo’s met 
laagdrempelige instap 

+ feedback na vorig 
overleg over VCA-

projecten instroom – 
Geert Gille  

 

Presentatie binnen de algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 
 
Presentatie: 
Constructiv wil de tewerkstelling van kansengroepen in de beroepen bouw 
verhogen door het geven van actieve info’s per bouwberoep. 
 

- Waar kunnen we drempels vermijden? 
- Consulenten vergezellen vaker werkzoekenden op jobinfo’s, en dat 

heeft een positief resultaat. 
- Bedrijven beseffen dat zij zichzelf moeten verkopen. Niet enkel 

werkzoekenden moeten zich aanprijzen. Testcase doen ze nu in het 
project met de stellingbouw. 

- Anderstaligen zijn sterker ingestroomd. Kunnen zich vaak met 
behendigheidstest bewijzen. 

- Er is een VCA opleiding met extra taalondersteuning van 5 dagen i.p.v. 
2 dagen. Dit is een resultaat van de bespreking in de vorige 
Beleidsgroep Gsiw. Het is ontwikkeld in samenwerking met Groep Intro 
en Kisp. 

- Rijbewijs B: ambitie om dit voor 500 euro aan bedrijven te kunnen 
aanbieden. 

o Britt R.: dit zal bij anderstalige nieuwkomers veel succes 
hebben. 

o Geert G.: Er zijn bedrijven die nu 1.500 euro geven om een 
nieuwe kandidaat aan te brengen. Kunnen net zo goed 500 
euro besteden om een werkzoekende aan te werven en een 
rijbewijs te helpen verwerven. 

- Binnen Bouwbaan geven ze opleiding aan werkenden. Per jaar gewerkt 
worden werknemers aangemoedigd om opleiding te volgen. Zo kunnen 
ze groeien in hun carrière. 
 

Bespreking: 
- Peter VDV: Op hoeveel deelnemers rekenen jullie?  

o Geert G.: Er zijn nog geen aantallen vooropgesteld, is nu nog 
projectmatig. We beperken het tot de huidige aantallen. We 
willen de win aantonen voor de bedrijven van deze extra 
inspanning. 
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Varia - VFU Netwerkt op 26/04/2019 – voormiddag in VAC Gent (Jocelyn 

Desreumaux): 
o Netwerk-event rond On-Boarding 
o Iedereen welkom! 

- Vorming Mijn Loopbaan (MLB) voor arbeidsbemiddelaars op 6 juni 2019 
(gans de dag) binnen het Gsiw-project ‘Digitaal Werkt!’: 

o Inhoud: 
 MLB is veel meer dan een systeem om als 

werkzoekende in orde te zijn 
 Hoe maak ik als arbeidsbemiddelaar mijn cliënt 

zelfredzaam in zijn dossier? 
 Waar zit de win voor de werkzoekende dat zijn dossier 

uitgebreid ingevuld is? 
 We zoomen in op die flappen die voor de werkzoekende 

belangrijk zijn. 
o Oproep aan de partners om hun medewerkers die 

werkzoekenden begeleiden naar deze vorming te laten komen. 
o Uitnodiging volgt nog. 

- Evaluatie Nieuwjaarsreceptie Gsiw op 22 jan 2019: 
o 225 ingeschreven – 145 aanwezig (64,4%) – sneeuw! 
o Systeem van thematafels: positief bevonden, mits enkele 

aanpassingen.  
- Data volgende Beleidsgroepen (locatie nog te bepalen): 

o Dinsdag 7 mei 2019 van 14.30u tot 17u 
o Dinsdag 18 juni 2019 van 14.30u tot 17u 
o Nog 2 vast te leggen in het najaar 

 

Bijlagen 1 Algemene presentatie van de Beleidsgroep 

 
 

 
 


