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Gsiw – Beleidsgroep – Verslag  

 
Tijdstip 8/05/2019 – Compaan, Antwerpsesteenweg, 9040 Sint-Amandsberg 

 
Aanwezig Bram Van Braeckevelt, Voorzitter 

Gudrun Van Der Gucht, Dienst Werk 
Myriam Carlier, Dienst Werk - Gsiw (verslag) 
Klaas Ballegeer, Dienst Werk  
Dany Neudt, kabinet Bram Van Braeckevelt 
Helga Van Heysbroeck, VDAB 
Bart Bruneel, VDAB  
Sabrina Coppens, OCMW-OTC 
Adelbrecht Haenebalcke,  Departement Onderwijs 
Thierry Semey, Syntra Midden-Vlaanderen 
Arne Oosthuyse, VOKA 
Thomas Kindt, UNIZO 
Peter Van de Veire, Vormingsdienst Dienstencheques 
Filip Devriendt, ACV 
Natasja Van Bijlen, Compaan 
Tineke Van Vooren, VDAB 
Liezelot Vandergucht, Sterpunt Inclusief Ondernemen 
Ben Vandaele, Onderwijscentrum 
Eva Verstraete, Onderwijscentrum 
 
Voor AV vzw Gsiw-Projecten: 
Nicolas Vanden Eynden 
Stuey Hamelink 
Benedicte Depestel 
Sabine Cardoens 

 
Afwezig met 

kennisgeving 
Elke Decruynaere, Ondervoorzitter 
Mil Kooyman, Beroepenhuis 
Jocelyn Desreumaux, VFU  
Edwin Evenhuis, North Sea Port  
Ewald Serraes, ACLVB 
Christel Verleyen, OCMW  
Bram De Winne, Prov. O-Vl  
Els Van Hyfte, De Stap 
 

 
Agenda  1 Goedkeuring verslag 26 februari 2019 5’ B 
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2 Algemene Vergadering Gent, stad in werking – Projecten vzw: 

- Kennisname vertegenwoordigers van Stad Gent en 
OCMW Gent in AV 

- Aanstellen van nieuwe bestuurders (Stad Gent, Unizo 
en Voka) in Raad van Bestuur 
 

 
5’ 
 
5’ 

 
I 
 
B 

3 Stand van zaken over Arbeidspact en rol van Gsiw hierin – 

voorzitter Bram Van Braeckevelt 

 

45’ 
 

I – D 

4 Project Digitaal Werkt: stand van zaken – Maria Euwema en 

Myriam Carlier 

 

30’ I - D 

5 Duo for a job: mentorschapstrajecten naar werk voor jongeren 

met migratieachtergrond – Marion Cahen 

 

15’ I - D 

6 Varia: 

- Campagne Werkbaarheidsfonds Dienstencheques – 
Peter van de Veire 

- Vorming verdieping MLB voor arbeidsbemiddelaars op 
6 juni (gans de dag) binnen project ‘Digitaal Werkt!’ –  

- Vastleggen data volgende Beleidsgroepen 2019 
- Partnerdag 2019 op 3 oktober 

 
15’ 

 
I 

 

 

 
Verslag 

26/02/2019 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
Algemene 

Vergadering vzw 
Gsiw-Projecten 

Kennisname vertegenwoordigers van Stad Gent en OCMW Gent in AV: 
- Voor Stad Gent 

o Bram Van Braeckevelt 
o Elke Decruynaere 

- Voor OCMW Gent: 
o Nicolas Vanden Eynden 
o Stuey Hamelink 

 
Aanstellen van nieuwe bestuurders (Stad Gent, Unizo en Voka) in Raad van 
Bestuur: 

- voor Stad Gent: 
o Nicolas Vanden Eynden  
o Bram Van Braeckevelt 
o Elke Decruynaere 

- Voor VOKA: 
o Arne Oosthuyse 

- Voor Unizo: 
o Thomas Kindt 

De aanstelling wordt goedgekeurd. 
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Stand van zaken 

Arbeidspact en rol 
Gsiw – Schepen 

Van Braeckevelt 

Presentatie Arbeidspact: zie bijlage 1 

Factsheets: zie bijlage 2 

 

I. Presentatie: 
- Schepen Van Braeckevelt licht de noodzaak voor een Gents arbeidspact nog 

eens toe. Focus ligt op het slim verbinden om een oplossing te bieden voor 
de discrepantie tussen de niet-ingevulde vacatures in Gent en de nog 
steeds aanzienlijke groep werkzoekenden en anders-actieven. 

- Er is een stuurgroep opgericht met VDAB, Voka, Unizo, ACV, ABVV, ACLVB 
en Stad Gent (Werk, Onderwijs, Economie en Sociaal Beleid). Die keurde de 
tekst ‘Een Arbeidspact voor Gent’ goed, die een kader biedt voor de 
verdere concretisering. 

- Gudrun Van der Gucht licht een aantal belangrijke cijfers uit de factsheets 
toe die ter ondersteuning opgemaakt zijn (zie bijlage 2): 

o Ambitie om de werkzaamheidsgraad in Gent te verhogen en 
dichter bij het Vlaams gemiddelde te brengen. Cijfers vanaf de 
leeftijd van 20 jaar geven een reëler beeld. De werkzaamheidsgraad 
voor Gent ligt op 68,6% (2016). Vlaanderen zit hoger (72%). Voor 
Vlaanderen zouden er al recentere cijfers zijn (nog niet op 
gemeenteniveau). 

o Gent heeft een jobratio van 106. Dit staat tegenover de te lage 
werkzaamheid. Veel jobs betekent immers niet dat iedereen in de 
stad aan het werk geraakt. 

o Meer dan 5.000 mensen moeten bovenop de trend extra aan het 
werk in Gent om het percentage van Vlaanderen te benaderen. 

o Werkloosheidscijfers via Arvastat van maart 2019: in Gent is er nog 
een behoorlijke groep langdurig werkzoekenden en 
laaggeschoolden, al dan niet ook met een andere origine. 

o De niet-beroepsactieven: in Gent zijn er 36.000 mensen die op 
beroepsactieve leeftijd zijn, die niet werken en niet werkzoekend 
zijn (verschil tussen de bevolking en de beroepbevolking (20-64 
jaar). Er zijn beduidend meer vrouwen dan mannen niet 
beroepsactief. Deze groep niet-actieven is heel moeilijk 
traceerbaar. We hebben nagevraagd om meer cijfers te krijgen op 
Gents niveau. 

o Schoolverlaters: 3088 jongeren verlieten de school. Vooral 
hooggeschoold, maar ook nog te veel jongeren zonder kwalificatie. 
Oranje geeft info over de schoolverlater en zijn kenmerken. Het 
blauwe geeft de tewerkstellingssituatie aan in jaar x+1. 

o Vacatures nemen steeds toe. In de factsheets vind je ook een 
overzicht van de grootste beroepsgroepen gemeld bij VDAB, en 
voor de drie grootste een grafiek over de evolutie. 

o ESF streekbeleid: Binnen dit project werd een analyse van de 
toekomst van de Gentse arbeidsmarkt gemaakt, met o.a. de impact 
van de automatisering en digitalisering, om te kijken welke 
vacatures er in de toekomst voor Gent relevant zullen zijn. Veel van 
de huidige vacatures blijken niet zo futureproof.  
 

Bespreking: 
- Adelbrecht Haenebalcke: Weten we iets over de gezinssituatie van de 

werkzoekenden? Over hun gezinsinkomen, andere gezinsleden die werken, 
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… VDAB heeft hier geen informatie over. RVA en uitbetalingsinstellingen 
wellicht wel; dat is nog niet onderzocht. 

- Schepen Bram Van Braeckevelt licht de tekst zelf verder toe: 
o De doelstelling staat vanaf regel 71. Gent is (op Belgisch niveau) 

een grootstad met een specifieke problematiek. Bovendien meten 
we variabelen die we niet zelf in handen hebben. 

o Daar is nog geen eensgezindheid over. Wanneer zijn we tevreden? 
Zo dicht mogelijk bij het Vlaams gemiddelde? Of bij het gemiddelde 
van de centrumsteden? Dit is nog hangende. 

o Peter Van de Veire: Is het verschil tussen de centrumsteden 
gemiddeld en gemiddeld Vlaanderen groot? Nog na te kijken. 

- Adelbrecht H.: Moeten we niet lokale tewerkstelling / stadsregionale 
tewerkstelling als ambitie naar voren schuiven? Er is immers een hoge 
jobratio. Kunnen we niet meer ‘eigen’ werkzoekenden aan de slag proberen 
krijgen? Bedrijven zoeken mensen, maar niet noodzakelijk in Gent. Willen 
we liever mensen aan de slag in Gent, dan dat ze naar Brussel sporen? 

o Gudrun van der Gucht: Hooggeschoolden zijn gevraagd. Voor 
midden- en kortgeschoolden is het een omgekeerd verhaal. 
Daarom werken we het best op 2 sporen. We moeten de 
hooggeschoolden zoveel mogelijk hier houden, en voor de midden- 
en kortgeschoolden hier in de Gentse regio tewerkstelling 
vinden/creëren.  

- Adelbrecht H.: Hoe duurzaam willen wij de tewerkstelling? Het aandeel 
uitzendarbeid lijkt groot.  

o Thierry Semey: Uitzendarbeid verduurzaamt meer en meer en 
evolueert naar duurzame rekrutering. In onze buurlanden is het 
aandeel uitzendarbeid nog groter.  

o Schepen Van Braeckevelt: we hebben met Federgon afgesproken 
om deze cijfers te bespreken. 

- Schepen Van Braeckevelt: Als we een geslaagd arbeidspact willen, dan 
moeten alle partners een extra engagement en extra inspanningen leveren. 
Gewoon verder doen zal niet voldoende zijn. 

o Het pact is nu slechts een intentie. Die moet vertaald worden in 
concrete acties/actieplannen. Voorbeelden Digitaal Werkt en het  
havenactieplan zijn hier al uitvoeringen van.  

o Er komt ook het ESF project 457 rond Outreach en Activering. Doel 
is om de niet-actieven te vinden en te activeren. Zie uitleg slide. 
(Werkpalet, Ingroei, Take-off, … worden hierin onder gebracht) 

▪ Werken met een equipe van 20-tal arbeidsbemiddelaars 
van verschillende organisaties te poolen en hen te 
koppelen aan toeleiders van mensen die nog niet in een 
traject naar werk zitten. Coördinatie zit bij de Stad Gent. 

▪ Thierry S.: Kan je van 10 mensen die je outreachend 
bereikt, er 7 in begeleiding krijgen? Dit is een zeer 
ambitieus cijfer. Waar komt dat van? Gudrun VDG zegt dat 
dit vanuit de ervaring komt met andere projecten. 

o Er is nog een ESF oproep 455: Tewerkstellingstrajecten voor de 
inactieve arbeidsreserve. Dit gaat over zij die niet ingeschreven zijn 
bij VDAB.  

▪ Vraag is om te weten te komen wie er bij VDAB is 
ingeschreven, om de groep te kunnen bepalen die wel 
mogen meedoen.  
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▪ Stad Gent wil indienen, met de focus op de eerste fase 
ontwikkeling en analyse (4 maanden). Centrale vraag is: 
binnen het arbeidspact worden trajecten opgezet naar alle 
werkzoekenden. We willen onderzoeken hoe we inactieven 
ook in die trajecten kunnen krijgen. We werken hiervoor 
samen met de sectoren die veel jobs hebben voor ‘lagere’ 
profielen (horeca, dienstencheques, bouw, transport en 
logistiek…). 

▪ De bedrijven en sectoren en fondsen zouden dan de 
tweede fase kunnen/moeten trekken. Fase twee sluit aan 
op fase één. 

 
Reacties: 

- Morgen wordt nog de vraag naar participatie,  goede praktijken en 
voorstellen gesteld aan de partners van de Beleidsgroep Gsiw. Reacties 
graag tegen 20 mei. 

- Thierry S.: Luik opleiding is in dit verhaal zeer cruciaal. Witte raven matchen 
zit er niet meer in. We moeten mensen zoeken die op te leiden zijn en hen 
in de richting van een job begeleiden. 

- Peter VDV: Hoe gaan we dat pact concreet maken? Belangrijk is om vanuit 
de verschillende hoeken de dynamiek van de BG naar het werkveld te 
vertalen. 

- Schepen Van Braeckevelt: Deze tekst is inderdaad een waardevolle tekst, 
maar is enkel het startpunt en de basis. De bevraging van de partners moet 
stof geven voor de uitvoering. Er zijn ook nog 2 stuurgroepen gepland waar 
over de goede praktijken en de concrete acties verder beslist zal worden.  

- Schepen Van Braeckevelt: Voor de Gentse feesten moeten we landen. Dit 
zal zijn voor de vorming van een Vlaamse regering zijn. Dan kunnen we hen 
dit dan voorleggen. Er zullen middelen nodig zijn die van diverse bronnen 
moeten komen. Een goed, coherent en concreet verhaal is hiertoe 
belangrijk. 

 
Project Digitaal 

Werkt –  
Myriam Carlier 

Presentatie Digitaal Werkt: zie bijlage 3 
 
Presentatie: 

- Projectcoördinator is aangeworven: Maria Euwema 
- ICT Steward is aan de slag: Lieven Beernaert 
- Positieve evaluatie van het Inspringtheater over digitalisering, zowel naar 

opkomst (aantal en vanuit verschillende partners) als naar tevredenheid 
over initiatief, methodiek, inhoud en netwerking: zie slides. 

- Project zelf: zie slides: 
o ICT steward:  

▪ Is gestart en al dadelijk veel vragen 
▪ Afbakenen waarvoor wel – waarvoor niet 

o Vorming voor Begeleiders: 
▪ Verdieping MLB op 6 juni 2019 
▪ E-ambassadeurs: 1e bijeenkomst in mei 

o Vorming voor de doelgroep: 
▪ Groep Intro 
▪ Maria Euwema zal afspraken maken met de mogelijke 

aanbieders 
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- Engagement vanuit de Beleidsgroep gevraagd: 
o Communicatie: Graag op eigen kanalen ICT steward bekend 

maken. We zullen hiervoor nog materiaal aanleveren. 
o Mandaat geven aan e-ambassadeurs. Doel is om te 

implementeren in de organisaties. 
- Gsiw-projecten vzw diende een project in bij KBS voor de strijd tegen 

digitale uitsluiting. Eind juni beslissing. 
 

 
Duo for a job –  
Marion Cahen 

Presentatie: zie bijlage 4 
 
Duo for a job: mentorschapstrajecten naar werk voor jongeren met 
migratieachtergrond: 

- Gaat over duo’s tussen jong anderstalig talent en ervaren 50 plussers 
(die (on)vrijwillig inactief zijn). De 50 plusser, die hiervoor opgeleid 
wordt, mentort gedurende zes maanden een jongere. Er zijn wekelijkse 
ontmoetingen. De mentor wordt niet vergoed, de mentee is ook 
vrijwillig. 

- Doelstellingen: 
o Jobkansen vergroten. 
o Doorpikken vooroordelen. De beide groepen kennen en vinden 

elkaar anders niet. 
o Werken aan sociale cohesie en interculturele en 

intergenerationele uitwisseling. 
- Mentee is tussen 18 en 33 jaar oud, ingeschreven bij VDAB. Vrijwillig. 

Een langdurig statuut in België. Gemeenschappelijke taal met mentor. 
- Mentor: 50+ met professionele ervaring. 
- Vaak voorkomende obstakels op de arbeidsmarkt: discriminatie, 

indirecte discriminatie (hoge eisen in vacatures, vb. meertaligheid), geen 
netwerk hebben, taal, complexiteit van onze samenleving en 
dienstverlening.  

- In Gent werken ze vooral met nieuwkomers, die de Nederlandse taal niet 
machtig zijn. Een aantal randvoorwaarden zijn ook niet vervuld: 
gezondheid, dak boven het hoofd, armoede. 

- Duo for a Job is actief in Gent sinds januari 2018. Er werden al 1825 
duo’s in België samengesteld. Na 18 maanden is 53% van de begeleide 
jongeren aan de slag, 20% is in stage of opleiding. Totaal zijn zo 73% van 
de jongeren ‘geactiveerd’. 

- Cijfers Gent na anderhalf jaar werking: 82 mentoren en 75 duo’s 
samengesteld. 

- 94% van de mentoren starten een nieuw traject. 91% van de jongeren is 
tevreden met zijn/haar traject. 

- Methodiek: Een duo start vanuit een professioneel project. Daar worden 
hulpmiddelen aan gekoppeld. Er wordt een training, stage of job 
gezocht. Voor de mentoren is er een 4-daagse opleiding voorzien. 

- Hoe samenwerken met Gsiw? 
o Werven mentoren (in eigen netwerk),  
o Werven mentees (interne infosessies organiseren),  
o Aanvullend aanbod voor mentees,  
o Andere mogelijkheden? 

- Folders en info: Marion Cahen: 09/228.29.28; gent@duoforajob.be  

mailto:gent@duoforajob.be
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Varia - Campagne Werkbaarheidsfonds Dienstencheques – Peter van de Veire: 

o Presentatie: zie Bijlage 5 
- Vorming verdieping MLB voor arbeidsbemiddelaars op 6 juni (gans de dag) 

binnen project ‘Digitaal Werkt!’ – De Infosessie Arbeidsmarktinfo door Tomas 
Quaethoven (VDAB) voor Oost-Vlaanderen dat ook op 6 juni doorgaat, wordt 
waarschijnlijk ook nog in het najaar gegeven. 

- Save the date! Partnerdag 2019 op donderdag 3 oktober in Dienstencentrum  
Ledeberg vanaf 15 uur! 

- WIJZIGING! Volgende Beleidsgroep op 18 juni van 13.30u tot 15.30u in 
Bedrijvencentrum De Punt, zaal Daniël, Kerkstraat 108, Gentbrugge. Dat laat 
de leden van de Beleidsgroep toe om deel te nemen aan het Regio Lab 6 van 
het Regionetwerk Gent of na de beleidsgroep aan te sluiten bij het 
netwerkmoment en receptie. 

- Save the date: Beleidsgroep Gsiw op dinsdag 24 september 2019 van 14.00 
tot 16.30u. 

 

Bijlagen Link naar de bijlagen op de website  

1 Presentatie Arbeidspact  

2 Factsheets 

3 Presentatie Digitaal Werkt 

4 Presentatie Duo for a Job 

5 Werkbaarheidsfonds Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques: in 
bijlage bij verslag 

 
 

 
 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20190508_PU-%20Arbeidspact%20beleidsgroep.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/201904010_NO_Factsheet%20arbeidspact.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20190508_PR_Digitaal%20Werkt.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20190508_PR_Duo_Gent_presentatie_GSIW_mei_2019%20light.pdf

