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Gsiw – Beleidsgroep – Verslag  

 
Tijdstip 18/06/2019 van 13.30u tot 15.30u in Bedrijvencentrum De Punt, zaal Daniël, 

Kerkstraat 108, Gentbrugge 

 
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 
Sabrina Van Wesemael, OCMW 
Adelbrecht Haenebalcke,  Departement Onderwijs 
Jocelyn Desreumaux, VFU 
Arne Oosthuyse, VOKA 
Peter Van de Veire, Vormingsdienst Dienstencheques 
Natasja Van Bijlen, Compaan 
Els Van Hyfte, De Stap 
Tineke Van Vooren, VDAB 
Janick Smessaert, Dienst Werk 
Ben Vandaele, Onderwijscentrum 
 
Voor AV vzw Gsiw-Projecten: 
Nicolas Vanden Eynden 
Stuey Hamelink 
Benedicte Depestel 
Sabine Cardoens 

 
Afwezig met 

kennisgeving 
Elke Decruynaere, Ondervoorzitter  
Thierry Semey, Syntra Midden-Vlaanderen  
Ewald Serraes, ACLVB 
Sarah Steenkiste, kabinet Elke Decruynaere  
Mil Kooyman, Beroepenhuis 
Filip Devriendt, ACV 
Edwin Evenhuis, North Sea Port 
Luc Henau, GTB  
Bram De Winne, Prov. O-Vl  
Liezelot Vandergucht, Sterpunt Inclusief Ondernemen 
Geert Gille, Constructiv  
Thomas Kindt, UNIZO 
Lieselotte Bommerez, VDAB 
Bart Bruneel, VDAB  
Eva Verstraete, Onderwijscentrum 

 
Agenda  1 Goedkeuring verslag 8 mei 2019 5’ B 



  BGVerslag  

  2 

 
 

2 Algemene Vergadering Gent, stad in werking – Projecten vzw: 

- Goedkeuring jaarrekening 2018  
- Goedkeuring begroting 2019 

 

20’ B 
 

3 Stand van zaken over Arbeidspact – voorzitter Bram Van 

Braeckevelt 

 

20’ 
 

I – D 

4 Ingediend ESF-project Mobiel Arbeidsteam Gent – Janick 

Smessaert 

 

20’ I - D 

5 Ingediend ESF-project (Re)-Activate – Myriam Carlier 

 

15’ I - D 

6 Skills Navigator: rapporten onderzoek 21st century skills in 

havengebieden – Klaas Ballegeer 

 

15’ I - D 

7 Project Lerende Euregio Scheldemond – Ben Vandaele 5’ I 

8 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. 

 
5’ 

 
I 

9 Allen welkom op het Netwerkmoment en receptie van Regio 

Lab 6 van het Regionetwerk Gent! 

 

  

 

 

 
Verslag 8/05/19 Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
Algemene 

Vergadering Gent, 
stad in werking – 

Projecten vzw 

- Goedkeuring jaarrekening 2018  
Kwijting aan de bestuurders 
 

- Goedkeuring begroting 2019 
Er zijn nog twee ESF-projecten lopend: het A-Tiem en Werkplek Vluchtelingen 
Gent. Beiden stoppen eind dit jaar. 
Het A-tiem is verkozen tot ESF-ambassadeur en heeft hiermee 10.000 euro 
gewonnen. Ze gaan hier een event mee inrichten. 
Het motivatieproject is iets wat we al langer mee financieren om jongeren in 
deeltijds werken te ondersteunen. 
 
Bespreking: 
Peter van de Veire: Bij ESF vluchtelingen en A-tiem staat er een doorstorting 
naar derden? Hoe zit dat?  



  BGVerslag  

  3 

 
 

Gudrun Van der Gucht: Geld komt op rekening vzw en wordt 
doorgestuurd naar de derden. Bij vluchtelingen zijn dit INgent, OCMW 
en Stad. Daar diende ook de renteloze lening voor. 

 
Kwijting aan de bestuurders. 
 

 
  

Stand van Zaken 
Arbeidspact – 

Bram Van 
Braeckevelt 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 – dia 4-13 

 

I. Presentatie: 
 
Schepen Van Braeckevelt overloopt de presentatie. 
Vorige week was er de Stuurgroep. De discussie rond de uitwerking van het Gents 
Arbeidspact is nog niet volledig rond. Enerzijds wil men een flexibel actieplan, maar 
toch ook voldoende concreet. 
Er is wel een gezamenlijke ambitie. Zo wil men de werkzaamheidsgraad zo dicht 
mogelijk bij de 70% brengen.  
Over de acties zelf is er nog geen eensgezindheid. Wel eensgezindheid is er over het 
feit dat iedereen er zijn schouders moet onder zetten. 
Er zijn al een aantal concrete acties bezig, zoals Digitaal Werkt en het 
Havenactieplan. 
De ESF projecten die we hopen binnen te halen, zullen hier ook onder vallen: 
Mobiel Arbeidsteam Gent, (Re-)Activate, House of skills, Lerende Euregio 
(goedgekeurd), … 
 
Een goede datamonitoring en bijsturingsmechanisme moeten hier onderliggend 
worden voorzien. 
 
Op 2 juli willen we het Arbeidspact voor Gent lanceren. Gastheer is Milleken, Ham, 
Gent, om 17:30u. 
 
Ook de Partnerdag Gsiw op 3 oktober zal in het teken staan van de uitdagingen voor 

het arbeidspact. 

 

Bespreking: 
- Adelbrecht Haenebalcke: Is er een overzicht van goede praktijken? Dan zou 

hij die graag verspreid zien onder de Beleidsgroep. 
 

- Stuey Hamelink: Zeeuws-Vlaamse staten willen jongeren in Zeeland 
houden. Ze hebben zelf geen hoger onderwijs en zouden die jongeren 
hierheen kunnen oriënteren. Daarom zouden er info over studiekeuze 
misschien ook in Zeeuws-Vlaanderen verspreid moeten worden. 
 

- Schepen Van Braeckevelt: het Gents Arbeidspact is geen beleidsnota van de 
Stad. Het kan dus nog groeien met andere inzichten en insteken. 
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Ingediend ESF-
project Mobiel 

Arbeidsteam Gent 
– Janick Smessaert 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 – dia 14-23 
 
Presentatie: 
Een groot partnerschap onder promotorschap van Stad Gent heeft ingediend op 
de ESF-oproep 457 voor Gent. 
Vanuit de clustering en verlenging van een aantal (af)lopend projecten wil men 
komen tot een groot project: Één mobiel arbeidsteam voor Gent. 
Waarom: om een groter bereik te hebben en het hokjeswerken tegen te gaan; 
weliswaar iedereen vanuit zijn expertise en kennis (zie slide). 
Voor personen in een maatschappelijk kwetsbare positie (zie slide voor criteria 
ESF):  

Er moeten minstens 5 criteria voor kwetsbaarheid aanwezig zijn vooraleer 
er kan deelgenomen worden. Dit zal evenwel in de loop van het project 
worden herbekeken. 

Toeleiding zal centraal naar het team gebeuren en van daaruit dispatchen naar de 
partners. Er zal echt mobiel gewerkt worden, outreachend, maar het wordt geen 
straathoekwerk. Het Mobiel Arbeidsteam Gent zal mensen zoeken waar ze te 
vinden zijn. Daarnaast zullen de deelnemende organisaties ook toeleiden naar het 
team. 
Naast de één op één benadering van de arbeidsconsulenten, is een 
gespecialiseerd ondersteunend aanbod een meerwaarde. 
Doel is een 1.200-1.500 mensen outreachend te bereiken waarvan er dan 920 
intensieve begeleidingen (in MLP) voortkomen. 
  
 
Bespreking: 

- Arne Oosthuyse: 
o Hoeveel mensen worden er nu bereikt? Ongeveer 800. 
o Is 18,4 extra VTE? Nee, niet helemaal. Er zitten hier medewerkers 

bij die nu al met die doelgroepen werken. 
- Er is 4.800.000 euro totaal budget gevraagd. 
- Schepen Van Braeckevelt: het is waardevol dat VDAB mee cofinanciert! 
- Tine Van Vooren: was er ook geen onderzoeksluik gepland? Gudrun Van 

der Gucht bevestigt. 
 

 
Ingediend ESF-

project (Re)-
Activate – Myriam 

Carlier 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 – dia 24-31 
 
Presentatie: 
Stad Gent heeft een project ingediend op de ESF oproep 455 
(Tewerkstellingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve). 
 
Dit start vanuit de vraagzijde: welke noden hebben de werkgevers rond 
personeel en zijn er mensen te activeren om dit in te vullen? 
Er zijn twee fases: een analyse- en ontwikkelingsfase (okt 2019 - jan 2020) en 
een implementatiefase (feb 2020 – dec 2021). De finale doelgroep zijn de 
inactieven, gedefinieerd als niet ingeschreven in de VDAB. 
 
In fase 1 willen we onderzoeken hoe we de doelgroep kunnen integreren in de 
sectorale acties die we opzetten binnen het Gents Arbeidspact. Wat is hiervoor 
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nodig? Focus op het ontzorgen van de bedrijven/opleiders én deelnemers op 
het moment dat iemand (terug) stappen naar werk wil zetten. 
Daarnaast gaat de aandacht in fase 1 ook naar rekrutering: werkt de 
methodiek van Referral Recruitment? Kunnen we ook stapsgewijs werken 
waarbij we werknemers met wat ervaring opleiden naar jobs waar meer skills 
voor vereist zijn waardoordan inactieven kunnen instromen. 
In fase 1: 2 klankbordgroepen: vraagzijde en aanbodzijde.  
 
Nu al informeel partnerschap van Constructiv, Horeca Vorming Vlaanderen, 
Vormingsfonds Dienstencheques, Dienst Kinderopvang Stad Gent, Partena – 
Hulp in  Huis (als bedrijf), VDAB, UNIZO, VOKA, GTB.  
 
Iedereen is nog welkom om aan te sluiten bij één van de klankbordgroepen. 
 

 

 
 

Skills Navigator: 
rapporten onderzoek 
21st century skills in 

havengebieden – Klaas 
Ballegeer 

  
 

Presentatie binnen de algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 – Dia 32-
74 
 
Presentatie: 
Klaas Ballegeer stelt de rapporten van Skills Navigator voor over het onderzoek 
naar de benodigde 21st century skills in de havengebieden. 
Zie uitgebreide presentatie. De rapporten zijn ook terug te vinden op 
https://www.skillsnavigator.eu/21steeeuwsevaardigheden 
 
Bespreking: 
Dany Neudt: is het bij ons ook mogelijk om een Skills Pasport in te voeren? 
VDAB heeft al een dergelijk systeem (Competent). Klaas: men is hier mee bezig 
in het project. 

 
Project Lerende 

Euregio Scheldemond 
– Ben Vandaele  

 

Samenvatting: zie bijlage 2 
 
Met dit Interreg project willen de projectpartners werk maken van een groter 
technisch arbeidspotentieel voor bedrijven en een grotere arbeidsmarkt voor 
pas afgestudeerden en dit zoveel mogelijk vanuit het perspectief van één 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt Euregio Scheldemond. Om deze 
doelstelling te bereiken willen de projectpartners volgende zaken realiseren: 

1. De aantrekkelijkheid van technische en zorgopleidingen die leiden 
tot knelpuntberoepen vergroten. 

2. De kwaliteit van technische en zorgopleidingen vergroten door in 
te zetten op hybride leren. 

3. Betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt door 
competentievertaaloefeningen, vooral grensoverschrijdend. 

4. De grensoverschrijdende arbeidsmarkt en mobiliteit bevorderen 
door intensief in te zetten op netwerkvorming en 
informatieverstrekking. 

 

https://www.skillsnavigator.eu/21steeeuwsevaardigheden
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De Provincie Oost-Vlaanderen is projectleider, in een breed partnerschap van 
onderwijsinstellingen, Unizo, Syntra, Stad Gent en bedrijven. Het project loopt 
van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2022. 
 
Er zijn 5 werkpakketten:  

1. Projectmanagement 
2. Communicatie, o.a. digitale kaart met werkgevers en hun aanbod naar 

werkplekleren 
3. Opzetten van proeftuinen in hybride leervormen (TSO & BSO niv. 4). 

Het Onderwijscentrum Gent trekt dit werkpakket. Op welke manier 
kunnen werkgevers en scholen samenwerken. Men wil komen tot een 
draaiboek hoe dit werkt. 

4. Hybride leervormen in de zorg. 
5. Netwerklerende regio (grensoverschrijdend). 

 
Stuey Hamelink : er komt een geauthoriseerde lijst van gelijkwaardige 
diploma’s. 
 

 
Varia - Publicatie De wijze stap #LevensLangLeren – Oost-Vlaanderen 2019 - Els 

Van Hyfte 
o Het is de 16e editie van de brochure over volwassenonderwijs, 

in een nieuwe stijl #levenslang leren. Je kan je aan de hand van 
een 15-tal vragen oriënteren. 

o De Stap is vanaf heden een leerwinkel – Oost-Vlaanderen. Zij zijn 
ook ingestapt in het lerend netwerk leerwinkels. 

o Ze staan nu ook op de website van Onderwijs Vlaanderen. 
o De Stap heeft een project ingediend ‘Learning Inside Out (LIO)’ 

voor gevangenen. 
- Partnerdag 2019 op 3/10/2019 in Dienstencentrum Ledeberg rond 

thema Gents Arbeidspact: suggesties voor keynote spreker? 
- Volgende Beleidsgroep op 24 september 2019 van 14 tot 16.30u in 

polyvalente zaal van de Hotelschool Gent, Lange Violettestraat 10, 9000 
Gent. 

- Data volgende Beleidsgroepen (locatie nog te bepalen): 
o Dinsdag 24 september 2019 van 14u tot 16.30u in Hotelschool. 
o Dinsdag 3 december 2019 van 9u tot 11.30u. 
o Dinsdag 4 februari 2020 van 13.30u tot 16u 
o Dinsdag 21 april 2020 van 13.30u tot 16u 
o Dinsdag 16 juni 2020 van 13.30u tot 16u 

- Beleidsgroep was uitgenodigd op het netwerkmoment en receptie van 
Regio Lab 6 van het Regionetwerk Gent 

 

Bijlagen 1 Algemene presentatie van de Beleidsgroep 

2 Samenvatting Interreg Project Lerende Euregio Scheldemond 

 
 

 
 


