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Waarom een arbeidspact? – intro door schepen Bram Van Braeckevelt



Stand van zaken

•Stuurgroep: VDAB, Voka, Unizo, ACV, ABVV, ACLVB, 
Stad

•Opmaak en validatie tekst Arbeidspact:

➢> Factsheet

➢> Principes en doelstellingen



Factsheet: Gent in beeld

➢> Aanbodzijde: wie zijn de Gentse 
werkzoekenden?

➢> Vraagzijde: wat vraagt de arbeidsmarkt, 
nu en in de toekomst?



Principes arbeidspact

•Toekomstbeeld: Gent 2025

•Acties rond mismatch op de arbeidsmarkt / aansluiting 
vraag en aanbod

•Specifieke aandacht voor mensen met 
migratieachtergrond, anders-actieven

•Promoten van 21ste eeuwse vaardigheden en 
levenslang leren

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 58 mei 2019



Principes Arbeidspact

•Acties vertrekken vanuit drie inhoudelijke pijlers

•- van school naar werk

•- van werk naar werk

•- weer aan het werk

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 69 mei 2019



Eerste voorstellen: concrete acties

79 mei 2019

> Meerjarenplan – uitrol van acties verloopt gefaseerd

> Starten met flagship projecten

> Mix van projecten – kwalitatieve en kwantitatieve 
objectieven
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Eerste voorstellen: concrete acties

89 mei 2019

Korte termijn: 

> Gsiw project 'Digitaal werkt!’. 

Eén van de sporen binnen dit project zorgt voor vorming op maat voor 
arbeidsbemiddelaars.

Een ander spoor is de inzet van een ICT steward voor werkzoekenden. 

> Havenactieplan

– Vacatures invullen via werkgeversarrangementen

– Vacatures beter ontsluiten (website jobs in de haven)

– Over de grens geraken (grensarbeid faciliteren)

– Naar het werk geraken (inzet Max Mobiel tot over de grens –
bereikbaarheid van plaatsen aangeven in website jobs in de haven)
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ESF oproep 457 Outreach & Activering
Werktitel: Mobiel Arbeidsteam Gent

99 mei 2019

- Ambitie: 1 groot project voor Gent

- Doel: intensieve, aanklampende begeleiding naar 
werk voor meest kwetsbaren (anders-actieven)

- Target:

- Bereiken 1200 à 1500 personen

- Begeleiden van 800 à 1000 personen

- Partnerschap: OCMW, Stad Gent, vzw Compaan, vzw Groep 
Intro, vzw Weerwerk, CAW Oost-Vlaanderen, vzw De Sloep, vzw 
De Stap, vzw JES, vzw Jong en VDAB

- Looptijd: 1/01/2020 – 31/12/2021
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ESF oproep 455: Tewerkstellingstrajecten voor de 
inactieve arbeidsreserve

109 mei 2019

- Stad Gent wil indienen, focus op 1e fase (analyse en 
ontwikkeling)

- Centrale vraag: hoe doelgroep ‘Inactieven’ 
integreren in de acties binnen het Gents 
Arbeidspact?

- Samenwerking met die sectoren die sterk aanwezig 
zijn in Gent én vacatures voor  laag- en 
middengeschoolde werknemers hebben. 
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Eerste voorstellen: concrete acties

119 mei 2019

> Andere actievoorstellen:

– House of skills – verkenning via ESF oproep “Innovatie 
door adaptatie” 

– Ondersteunen studiekeuze 

– Arbeidsmarkteducatie derde graad 

– Matchmakers onderwijs (ondersteunend team aan 
onderwijsinstellingen voor alle vormen van 
werkplekleren)

> Betrekken beroepssectoren
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Bijkomende bevraging beleidsgroep

➢> Eerste reacties ?

➢> Morgen bevraging naar partners in Beleidsgroep die 
niet in Stuurgroep zitten

➢> Graag antwoord tegen 20 mei

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 129 mei 2019




