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AV vzw Gsiw-Projecten

➢Goedkeuring jaarrekening 2018 

➢ Goedkeuring begroting 2019
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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
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Principes Arbeidspact

- Gezamenlijke agenda én engagement (trekkende 
partners: Stad Gent (werk, economie, onderwijs en 
welzijn), VDAB, Voka, Unizo, ABVV, ACV, ACLVB) –
oproep aan partnerschap Gsiw om mee uit te voeren

- Strategische prioriteiten samen bepalen

- En op basis daarvan acties initiëren
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Bevraging beleidsgroep en stuurgroep 

➢> Op basis daarvan is een longlist opgemaakt met 
actievoorstellen

➢> De voorstellen worden getoetst aan doelstellingen 
van pact 

➢> Voorstel: eerste acties selecteren die op korte 
termijn kunnen starten 
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Eerste voorstellen: concrete acties

818 juni 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)



ESF oproep 457 Outreach & Activering
Werktitel: Mobiel Arbeidsteam Gent
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- 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



ESF oproep 455: Tewerkstellingstrajecten voor de 
inactieve arbeidsreserve
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- 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. 



Eerste voorstellen: concrete acties
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> Andere actievoorstellen:

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

– Ondersteunen studiekeuze

– Lerende Eurogio Scheldemond

– …



Volgende stappen
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- Stuurgroep bijeenkomst om eerste voorstellen te 
selecteren – op volgende beleidsgroep brengen we 
overzicht van actievoorstellen

- Verdere analyse van Gentse arbeidsmarkt en focus 
op strategie 

- Lancering van Arbeidspact op 2 juli 

- Overleg (Stad en VDAB) met beroepssectoren over 
mogelijke actieplannen 

- Partnerdag Gsiw – strategische uitdagingen 
arbeidspact





Mobiel Arbeidsteam 
Gent

Ingediend ESF project oproep 457 

Janick Smessaert
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Mobiel Arbeidsteam Gent
ESF-oproep 457 ‘Outreach en activering’

Beleidsgroep GSIW 18/06/2019
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•ESF oproep 457

•Outreach en 
activering

Tot eind 2019:

Specifieke doelgroep-projecten:

- A-TIEM -> Roma, nieuwe eu-ers

- WVG -> vluchtelingen, 
nieuwkomers

- Werkpalet: NEET-jongeren

- Take Off: NEET-jongeren

- IN-Groei: personen in armoede

Oproep 457 -> mogelijkheid tot 
vervolg voor lopende projecten 

18 juni 2019
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•Lokale Regie •Ambitie van de Stad:
•1 groot project:

•‘Mobiel Arbeidsteam Gent’

•Waarom? 
– Groter bereik realiseren

– Versnippering in aanbod 
tegengaan

– Doelgroephokjes doorbreken

– Expertise delen en breder 
inzetten

– Flexibel inspelen op nieuwe 
noden of opportuniteiten

– 1 aanspreekpunt voor ESF 

– 1 aanspreekpunt voor VDAB

18 juni 2019
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•Doelgroep

•Personen in een 
maatschappelijk 
kwetsbare positie

• Criteria ESF:

• Niet gekend bij VDAB bij instap in project

• Gekend bij VDAB maar laatste 2 jaar niet bereikt en/of het voor wie het aanbod 
de voorbije 2 jaar niet inhoudelijk toereikend bleek 

• Ocmw-klanten (cat 05)

• Doelgroepafbakening: kwetsbaarheid, precariteit

• Uit zich uit door een samengaan van verschillende factoren:

• Laag inkomen – materiële armoede

• Problemen op vlak van huisvesting

• Lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsproblemen

• Sociaal welzijn, isolement, geen ondersteunend netwerk

• Moeilijke toegang vinden tot voorzieningen

• Beperkte zelfredzaamheid, gevoelens van machteloosheid om het eigen leven 
richting te geven

• Laaggeletterdheid

• Anderstaligheid

• Onzeker verblijfsstatuut

• Gezinssituatie: alleenstaande ouder

• Culturele drempels 

• Laag opleidingsniveau

• Instabiel werkverleden

• Inschatting dat er onvoldoende structuur, stabiliteit of draagkracht is voor 
deelname aan een strikt gefaseerd programma (stappen en resultaten vooraf  
vastgelegd). Inschatting dat een outreachende, intensieve, aanklampende 
begeleiding nodig is om stabilieit te brengen, vertrouwen en werkrelatie op te 
bouwen.

• Geen onderscheid naar statuut of uitkeringsstelsel.
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•Outreachend

•Intensief

•Aanklampend

•Complementair aan het 
reguliere aanbod

•18,4 vte

•20 begeleiders

•1.500-tal bereiken

•920-tal begeleiden

Methodiek mobiele 
arbeidsbegeleiders

- in de leefwereld stappen (huisbezoeken, 
op locatie, mee gaan…)

- vertrouwensrelatie is de kern

- geen vast stappenplan/ruimte voor 
experiment

- verwevenheid van vragen (werk-welzijn)

- netwerk rond cliënt uitbouwen/wereld 
verruimen

- aanklampend naar cliënt maar ook 
breder naar organisaties

- naar werk, opleiding of toeleidend naar 
ander aanbod

- aandacht voor soft outcomes

- uitgebreide nazorg (om werk te 
behouden)

- experiment: werkvloerobservaties

18 juni 2019
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•Equipe van 6,8 vte

•10 medewerkers

•Flexibel inzetbaar

•Op maat

Ondersteunend aanbod

> Onderwijsexpertise, 
leerloopbaanbemiddeling

> Taalcoaching en –
ondersteuning

> Groepsaanbod: 

– algemeen vormende thema’s

– AM-oriëntatie

– Competentiescreening

– Sollicitatietraining 

> Werkgeversacties

18 juni 2019
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•Looptijd: 

•01/01/2020 – 31/12/2021

•Goedkeuring?  Eind sept 2019

•Financiering:

•40% ESF

•40% Vlaamse cofinanciering

•20% lokale inbreng 
(cofinanciering Stad-OCMW-
VDAB)

18 juni 2019



(Re)-Activate

Participatie van de niet-actieve 
arbeidsreserve op de Gentse 

arbeidsmarkt

Ingediend ESF project Oproep 455

Myriam Carlier
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ESF oproep 455: 
Tewerkstellingstrajecten voor de 

inactieve arbeidsreserve

• 2 fases:

– Analyse-en ontwikkelfase (1/10/2019 -

31/01/2020)

– Implementatie- en uitvoeringsfase 
(1/02/2020 - 31/12/2021)

• Finale doelgroep:

inactieven (= niet ingeschreven in VDAB)



(Re)-Activate

• Centrale vraag: 

Hoe doelgroep ‘Inactieven’ integreren in de acties 
binnen het Gents Arbeidspact?

• Doel Tewerkstellingstraject:

Bedrijven, opleiders vorming/werkplekleren én 
deelnemers ontzorgen op het moment dat iemand 
(terug) stappen naar werk wil zetten



(Re)-Activate
(Voorlopige) Doelgroep

• Vertrekken vanuit sectoren/bedrijven: geen 
restricties in doelgroepen

• Voor andere rekruteringskanalen:
– Huismoeders- en vaders
– Mensen met migratieachtergrond (aandacht 

voor gezinshereniging en intra-Europese 
migratie)

– Herintreders
– NEET-jongeren

• !!! GEEN nood aan intensieve, 
aanklampende begeleiding (ESF 457)



(Re)-Activate

• Wat onderzoeken?

– Methodologie rekrutering: aangepaste Referral
Recruitment?

– ‘Sociale dienst’ voor deelnemers

– SPOC voor werkgevers en 
opleiders/begeleiders

– Welke sectoren / welke opleidingen / welke 
bedrijven?

– Sectoren die sterk aanwezig zijn in Gent én vacatures 
voor  laag- en middengeschoolde werknemers hebben

– Starten met Bouw, Dienstencheques, Horeca en 
Kinderopvang



(Re)-Activate

• Hoe? 

– Klankbordgroep Vraagzijde

– Klankbordgroep Aanbodzijde

– Bevraging werkgevers

– Analyse

– Uitgewerkt Tewerkstellingstraject toetsen in 
gezamenlijke klankbordgroep



(Re)-Activate
Resultaat fase 1 (analyse)

• Verfijning doelgroep en strategie om hen te bereiken 
(Referral recruitment? Trapsgewijze instap?)

• Verfijning sectoren en vacatures

• Uitgewerkte ondersteuningsmethodieken (checklist voor 
toeleiders, SPOC voor werkgever/opleider, afwegingskader 
voor niet-actieven, screeningstool per opleiding, 
doorverwijstabel bestaande ondersteuning)

• Oplijsten hiaten in ondersteuningsaanbod (+ eventuele 
nieuwe acties zoals behalen rijbewijs B, capaciteit 
taalcoaching)

• Communicatietools (bekendmaking trajecten)

• Partnerschap



(Re)-Activate: Partnerschap

• Stad Gent als promotor

• Fase 1: informeel partnerschap

Constructiv, Horeca Vorming Vlaanderen, 
Vormingsfonds Dienstencheques, Dienst 
Kinderopvang Stad Gent, Partena – Hulp in  
Huis (als bedrijf), VDAB, UNIZO, VOKA, GTB

• Fase 2: formeel partnerschap (op basis van 

de analyse)



Rapporten onderzoek 
21st century skills in 

havengebieden

Skills Navigator

Klaas Ballegeer
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Waarom Skills Navigator?

• Havens zijn grote economische motoren 

met veel directe en indirecte tewerkstelling

• Logistieke voordelen van havens 

belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven, 

maar ook het kunnen beschikken over 

voldoende “gekwalificeerde” 

arbeidskrachten

• In grensregio is mismatch tussen 

arbeidsvraag en -aanbod een groot 

knelpunt: veel vacatures en tegelijk veel 

werkzoekenden

• Regio scoort slecht op het vlak van digitale 

skills, die vaker en in meer en meer 

verschillende beroepen gevraagd worden



Doelgroepen



Werkgevers

• Hebben vacatures die niet ingevuld 

geraken

• Staan open voor alternatieve vormen van 

recrutering en training

• Bereid tot opleiding op de werkvloer

• Bereid tot samenwerking met onderwijs 

en opleidingsverstrekkers



Jongeren

• Leeftijd 16-26 jaar

• Op zoek naar werk of

• willen zicht krijgen op skills gelinkt aan 

job(s)







Werkpakketten



Projectmanagement

• Verantwoordelijke: Stad Gent

• Inhoudelijke en financiële opvolging

• 6-maandelijkse voortgangsrapportage

• Organisatie partnermeetings i.s.m. lokale 

partners

• Organiseren klankbordgroep



Projectcommunicatie

• Verantwoordelijke: Gemeente Rotterdam

• Beeld/logo van het project

• Communicatie- en disseminatieplan

• Projectwebsite: www.skillsnavigator.eu

• Continue communicatie: e-updates, 

persberichten, …

http://www.skillsnavigator.eu/


21e eeuwse vaardigheden voor de havengebieden

• Verantwoordelijke: Artesis Plantijn Hogeschool

• Reviewrapport van bestaand onderzoek rond 

21st century skills

• Analyse van 21st century skills in vacatures

• Veldonderzoek bij werkgevers en 

arbeidsbemiddelaars in de havengebieden.

• Onderzoek zelfperceptie van jongeren over hun 

generieke werkkwaliteiten

• Blik op de toekomst: hoe bereiden werkgevers 

en opleidingsverstrekkers zich nu al voor op die 

steeds wijzigende skillsvragen?



Werkgeversarrangementen

• Verantwoordelijke: Stad Gent

• Overzicht bestaande 

werkgeversarrangementen VL-NL

• Welke werkgeversarrangementen werken 

goed en waarom?

• Wat triggert werkgevers om aan de slag 

te gaan met WGA?

• Uitproberen WGA’en over de grens

• Ontwikkelen van nieuw(e) 

werkgeversarrangement(en)



Profilering en oriëntering van jonge werkzoekenden

• Verantwoordelijke: Kazi nv

• Ontwerp, ontwikkeling en inzet van 

webgebaseerd instrument voor matching 

en oriëntering

• Richting vacatures in de haven

• Spiegel voor jongeren mbt hun skills

• Toeleiden naar job, opleiding of 

werkgeversarrangement



Peter David
Elena Van den Broeck
Artesis Plantijn Hogeschool

“21ste eeuwse vaardigheden 

voor de havengebieden 

uit de Vlaams-Nederlandse Delta”



Inhoudstafel

Wat er reeds gebeurde

1. Activiteit 1 – Literatuurreview

2. Activiteit 2 – Vacature-onderzoek

3. Activiteit 3 – Veldonderzoek stakeholders

Wat er nog staat te gebeuren

4.   Activiteit 4 - Next Economy



Activiteit 1 - Skills Navigator-model .1
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Activiteit 2 - Vacature-onderzoek

Welke 21st century skills worden in en rond de havengebieden uit de 

Vlaams-Nederlandse Delta in vacatures gevraagd?

Kerncijfers

N= 835 vacatures 



21st century skills in vacatures van de Vlaams-

Nederlandse Delta

Resultaten

Een vacature telt gemiddeld gezien drie 21st century skills

... maar in 22,2% van de vacatures wordt er geen enkele 21st century

skill gevraagd
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Vraag naar 21st century skills 
in de selectie vacatures van de Vlaams-Nederlandse 

Delta



1. Communicatie (39%)

1. Meertaligheid

2. Communicatiegerelateerde acties (vb. rapporteren, verslag uitbrengen, presenteren, luisteren...)

3. Communicatief via diverse kanalen (vb. telefoneren, sms en e-mail)

4. Interne en externe communicatie 

2. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen (33%)

1. Werkschema

2. Jobinhoud

3. Verandering (wendbaar zijn)

4. Stressbestendigheid

3. Initiatief nemen en zelfsturing (29%)

1. Proactieve werkhouding

2. Zelfstandig werken

3. Professionele ontwikkeling

Top 3 meest gevraagde skills in vacatures uit de Vlaams-Nederlandse Delta
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Methodologische reflectie / conclusies

Verkennend vacature-onderzoek 

1. Beperkte steekproef: dus eerder indicatieve resultaten

2. Beperkingen manuele analyse: interpretatie

3. In vacatures is er nog geen sterke vraag naar 21st century skills

4. Weinig vraag naar digitale vaardigheden in tegenstelling tot 

uitgangshypothese.

5. Weerspiegelen vacatures de competentievraag?



Activiteit 3 – Veldonderzoek stakeholders

3.1. Focusgroepen

• 13 focusgroepen

• 92 deelnemers (bedrijfsleiders, HR-medewerkers, 

vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, 

arbeidsbemiddelaars, opleidingscoördinatoren, vertegenwoordigers 

van meerdere sectorfondsen, afgevaardigden van provincie 

Antwerpen en provincie Zeeland)



1=niet aanwezig/belangrijk

2=weinig aanwezig/belangrijk 

3=deels aanwezig/belangrijk 

4=voldoende aanwezig/belangrijk 

5=sterk aanwezig/zeer belangrijk 

1

2

3

4

5
Overzicht van de 21st century skills volgens belang en 

aanwezigheid

BELANG

(n = 92)
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Skills mismatch: 
verschil tussen het belang van elke competentie en de inschatting naar de reële 

aanwezigheid hiervan. 



Wat focusgesprekken aangeven als 

belangrijk

Wat in de vacatures terug te vinden is

Probleem oplossend vermogen Communicatie

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Communicatie Initiatief en zelfsturing

Verantwoordelijkheid nemen Samenwerken

Samenwerken Sociale en interculturele vaardigheden

Productiviteit Productiviteit

Initiatief en zelfsturing ICT basisvaardigheden

Kritisch denken Probleemoplossend vermogen

Vergelijking vacatureonderzoek en focusgesprekken



Mogelijke verklaringen voor mismatches / drempels die skills 

matching in de weg staan

1. Verkeerde beeldvorming van jobs en sectoren bij jongeren: imago havenjobs

2. Verkeerde verwachtingen bij zowel werknemers als werkgevers: vacatures niet duidelijk

3. Jonge generatie heeft “andere eisen”: work life balance en andere manier van werken

4. Werkgevers vinden een kwalitatieve wervings- en selectieprocedure uitdagend: attitude 

screenen

5. Door personeelstekort rekruteren werkgevers breder, wat niet noodzakelijk matching in de 

hand werkt

6. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt kan beter: werkvloer verandert snel(ler)

7. Bedrijfsleven moet meer aandacht hebben voor opleiding & ontwikkeling skills

•



Mogelijke acties werkgevers voor een betere skills 

matching

1. Algemene employer branding

2. Jongeren bij contact oriënteren naar opleiding en werk in de sector

3. Jongeren met nood aan opleiding laten kennismaken met je bedrijf

4. Jongeren met nood aan opleiding aanwerven: zelf investeren in opleiding

5. Alternatieve rekrutering & selectie van arbeidsklare jongeren: hire for attitude and 

train for skills

7. Samenwerking met onderwijs

8. Competentieontwikkeling bij bestaand personeelsbestand



Mogelijke acties andere stakeholders voor een betere 

skills matching

1. Acties voor jongeren: initiatief nemen voor skills ontwikkeling

2. Acties voor sectororganisaties: ondersteunen kleinere ondernemingen bij 

samenwerking met onderwijs

3. Acties voor de overheid: opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden bekender 

maken

4. Acties voor onderwijs: studieoriëntering met succesratio studiekeuzes, inzetten 

op werkplekleren, ontwikkelen leerloopbaanvaardigheden



Activiteit 3  - Veldonderzoek stakeholders 
3.2. Enquête werkveld
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N= 97



41

73

36

40

70

38

52

Wie is (mede-)verantwoordelijk om voor een 

betere skills matching te zorgen? 
Leerling-student-werkzoekende

Onderwijs

Overheid

Sectororganisaties

Werkgevers

VDAB-UWV

Werknemer
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Wat doet uw bedrijf nu al om voor een betere 

skills matching te zorgen?
Algemene employer branding

Oriënteren naar opleiding in de sector

Oriënteren naar werk in de sector

Jongeren met opleidingsvraag laten

kennismaken met je bedrijf
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Welke acties zijn nodig om er voor te zorgen dat 

werknemers in de toekomst over de juiste skills 

beschikken?
Algemene employer branding

Oriënteren naar opleiding in de sector

Oriënteren naar werk in de sector

Jongeren met opleidingsvraag laten

kennismaken met je bedrijf
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Welke acties zijn nodig om er 

voor te zorgen dat 

werknemers in de toekomst 

over de juiste skills 

beschikken?27
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Wat doet uw bedrijf nu al 

om voor een betere skills 

matching te zorgen?
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Inspirerend leiderschap 

Verantwoordelijkheid

Bijsturing Skills Navigator-model .2

S
L
E
U

T
E
L
-

V
A

A
R

D
IG

H
E
D

E
N

Omgevings- en veiligheidsbewustzijn

Financieel en economisch bewustzijn

Bewustzijn rond ecologie en duurzaamheid

IC
T

-

V
A

A
R

D
IG

H
E
D

E
N ICT-basisvaardigheden

Digitale informatievaardigheden en mediawijsheid

Computational thinking

L
E
E
R

V
E
R

M
O

G
E
N Creatief en innovatief denken

Kritisch denken

Probleemoplossend vermogen

Leerbereidheid

L
O

O
P

B
A

A
N

V
A

A
R

D
IG

H
E
D

E
N

Communicatieve vaardigheden

Interculturele vaardigheden

Initiatief nemen en zelfsturing 

Inspireren en coachen

Samenwerken   

Flexibiliteit

Verantwoordelijkheid

Plannen en organiseren 

Resultaatsgerichtheid



Alle informatie over en resultaten van 

Skills Navigator vind je terug op 

www.skillsnavigator.eu

http://www.skillsnavigator.eu/


Contactgegevens

Projectmanager:

Klaas Ballegeer

Klaas.ballegeer@stad.gent

0032 486 28 85 59





Project Lerende Euregio 
Scheldemond

Ben Vandaele

18 juni 2019 75



Varia
• Publicatie De wijze stap #LevensLangLeren – Oost-

Vlaanderen 2019 - Els Van Hyfte

• Partnerdag 2019 op 3/10/2019 in Dienstencentrum 
Ledeberg rond thema Gents Arbeidspact: suggesties voor 
keynote spreker?

• Data volgende Beleidsgroepen 2019 – 2020: locaties?

• Volgende Beleidsgroep op 24 september 2019 van 14 
tot 16.30u in polyvalente zaal van de Hotelschool Gent, 
Lange Violettestraat 10, 9000 Gent.
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