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Ons perspectief

Wie een goede job heeft kan zichzelf ontwikkelen, vindt er werkplezier, leerkansen, 
motivatie en misschien zelfs zin of identiteit. Wie werkt, draagt bij aan onze welvaart.

Een goede job als hefboom voor een goed leven

Door de mismatch blijft er vandaag teveel talent onderbenut. Door de vergrijzing zal 
de schaarste alleen maar toenemen. En dat is niet wenselijk. Niet voor de Gentenaars 
zelf, niet voor onze ondernemingen, niet voor onze economie.

Mismatch én schaarste op de arbeidsmarkt

Digitalisering, automatisering, circulair ondernemen… vaardigheden die vandaag in 
trek zijn, zijn dat morgen misschien niet meer. Samen zetten we meer in op levenslang 
leren, herscholen en opscholen. 

Een veranderende economie: het belang van levenslang leren

In deze context betekent dat collectief meer inspanningen doen om álle Gentse 
werkzoekenden op te leiden, ervaring te laten opdoen, te begeleiden op en naast de 
werkvloer waar nodig. Onze arbeidsmarkt smacht naar ieder talent.

Momentum: we kunnen ieder(s) talent inzetten



Ons perspectief

Gent kent een grote armoedeproblematiek, beduidend meer langdurig 
werkzoekenden en personen in precaire leefsituaties. Voor hen zijn laagdrempelige 
acties nodig, waarin men begeleiding en tijd krijgt om stappen te zetten richting werk.

Werk en Welzijn gaan samen

Werkbaar werk zorgt niet alleen voor werkplezier, leerkansen en motivatie, maar 
stimuleert werknemers ook om langer aan de slag te blijven.

Meer mensen aan het werk krijgen én houden

Bedrijven in de sociale economie hebben veel expertise in het begeleiden en opleiden
van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen een voorbeeld zijn
voor bedrijven in de reguliere economie. 

De expertise van de sociale economie breekt uit

Wie een grote impact wil realiseren, heeft slagkracht nodig en werkt samen. Daarom 
hebben we al deze partners samengebracht in het Arbeidspact voor Gent.

Samen aan de slag



EEN ARBEIDSPACT VOOR GENT



Doelstellingen

Meer activering, opleiding en 
begeleiding naar werk.

Vacatures beter invullen

Naar het niveau van de 
Vlaamse centrumsteden.

Minder werkzoekenden
Werkzaamheidsgraad naar minstens 70%,

2.500 Gentenaars extra aan het werk.    

Meer mensen aan het werk



Krachtlijnen

Spoor 3: (weer) Aan het werk

Alle Gentenaars op de hoogst
mogelijke trap naar werk. 

Aandacht voor niet-
beroepsactieven. 

Momentum om extra in te
zetten op mensen met grote
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Spoor 2: Van werk naar werk
Transitietrajecten naar de jobs 

van de toekomst.
Iedereen als regisseur van de 

eigen loopbaan.
Werkgevers zetten in op 

levenslang leren.
Duurzame tewerkstelling en 

werkbaar werk.

Spoor 1: Van school naar werk

Stevige bruggen tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt, 
zowel vanuit het secundair, 
hoger als volwassenenonderwijs.

Diversiteit en digitalisering

De arbeidsmarkt wordt steeds 
meer digitaal, onze werkvloeren 
steeds meer divers.



Data zal ons beleid mee sturen. 

MONITORING

 Meer gedetailleerde informatie over het profiel van de groep 
niet-beroepsactieven en hun mogelijke ambities richting werk. 

 Vinger aan de pols over de (knelpunt)vacatures in de regio en 
de skills die daarin gevraagd worden. 

 Grensoverschrijdende arbeidsmarktdata, bijvoorbeeld over het 
Nederlands gebied van North Sea Port, zijn ook interessant.

DATA 1 VTE

Data en monitoring
in samenwerking met VDAB

Een projectenfonds geeft ruimte aan onze partners om 
te blijven innoveren en experimenteren.

INNOVATIE

 Zo bouwen we voort op de expertise van onze 
middenveldorganisaties, hun relatie met de doelgroepen van 
het Arbeidspact, hun innovatieve ideeën… 

 We zetten daarbij voluit in op innovatieve en resultaatgericht 
acties, originele partnerschappen en ruimte voor experiment.

EXPERIMENT 200 KEUR/J

Projectenfonds
Experiment en innovatie



MM maken een leeromgeving van de hele arbeidsmarkt.

ONDERWIJS

 Zowel voor leerlingen uit het secundair onderwijs als in het 
volwassenenonderwijs. 

 Meer stageplaatsen creëren, bedrijfsmensen voor de klas 
halen, bedrijfsbezoeken mogelijk maken… 

 Wie het onderwijs verlaat, komt zo sterker en met realistische 
verwachtingen toe op de arbeidsmarkt. En vindt zo vlotter een 
goede job op maat.

BRUG ARBEIDSMARKT

Matchmakers
Bruggentussen

onderwijs en arbeidsmarkt

Leerlingen informeren over (aansluiting bij) de 
arbeidsmarkt. Een evenwicht tussen wat iemand wil, 
kan en ermee kan is belangrijk.

 We blijven daarbij wijzen op het belang van 21ste-eeuwse 
vaardigheden op de arbeidsmarkt. 

 We promoten technische en beroepsrichtingen als volwaardige 
studiepaden met grote tewerkstellingskansen op de 
arbeidsmarkt.

WAT KAN IK ERMEE?

Arbeidsmarkteducatie &
geïnformeerde studiekeuze

‘Wat wil ik, wat kan ik, wat kan ik ermee?’

21STE-EEUWSE VAARDIGHEDEN



Advies over studie en opleiding, gekoppeld aan nieuwe
dynamieken en kansen op de arbeidsmarkt.

OPLEIDING

 Geïnformeerde keuzes maken over opleiding in functie van de 
arbeidsmarkt van vandaag én van de toekomst;

 Competenties wil bijspijkeren in functie van een nieuwe job.
 Bijblijven in de huidige job.

ADVIES COMPETENTIES

House of Skills

Ondersteuning bij het uitwerken van opleidingsmodules. 
Samen op zoek naar innovatieve opleidings- en 
rekruteringsinitiatieven.

 Onze hoofdfocus daarbij ligt op de 21ste-eeuwse vaardigheden 
en op digitalisering op de werkvloer.

 We focussen op instroom in de onderwijs-, zorg-, ICT- en 
metaalsector. 

INNOVATIEF OPLEIDEN

Efficiënt en innovatief 
opleiden/rekruterenAdvies en ondersteuning

in de eigen leerloopbaan Ondersteunen van werkgevers

21STE E. VAARDIGHEDEN



Intensieve begeleiding van werkzoekenden.

ONDERWIJS

 Meer dan 800 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
intensief begeleiden naar werk of opleiding. 

 Begeleiding op maat en op tempo van de betrokkenen. 
 Werk- én welzijnsvragen. 
 Het Jobteam Gent is een innovatief partnerschap van Stad 

Gent, OCMW Gent, VDAB en verschillende 
middenveldorganisaties. 

BRUG ARBEIDSMARKT

JobteamGent

Een betere match tussen wat de arbeidsmarkt vraagt en 
hoe we kwetsbare werkzoekenden daarop voorbereiden.

KNELPUNTBEROEP

 De visie achter het Arbeidspact vertaald in het MAACT. 
 Individuele begeleiding van kwetsbare werkzoekenden vanuit 

goede kennis van de arbeidsmarkt.
 Projecten om toe te leiden naar knelpuntberoepen.

MAACT

MAACT ft. Arbeidspact
Samen sterker

op wegnaar werk

ARBEIDSMARKT



We ontwikkelen een ondersteunend aanbod naar zowel 
werkzoekenden als werkgevers. 

 Ondersteuning ovv instroom, doorstroom als retentie. 
 Bestaande aanbod ten aanzien van bedrijven en werkgevers 

om met diversiteit om te gaan in kaart. 
 Goede voorbeelden en ervaringen beter uitwisselen, slim 

verbinden en waar nodig een complementair aanbod 
uitwerken.

INCLUSIEVE WERKVLOEREN WERKGEVERS

Diversiteit

Iedereen verdient een eerlijke kans op een job.

DISCRIMINATIE

 Meer zicht krijgen op de actuele situatie op onze arbeidsmarkt. 
 Indien er discriminatie wordt aangetroffen, gaan we op een 

constructieve manier en in overleg met de werkgevers en de 
sectoren aan de slag om die weg te werken. 

PRAKTIJKTESTEN

Wetenschappelijk
omkaderde praktijktestenSamen werken aan 

inclusieve werkvloeren



Wat we verwachten van de ondernemingen op de 
Gentse arbeidsmarkt, brengen we als werkgever ook zelf 
in de praktijk.

 Taalcoaching
 BIS-stages
 We lichten onze eigen selectieprocedures door. 
 Opstart diversiteitsteam, met aanwerving coördinator
 Structurele samenwerking met mentoringorganisaties
 …

VOORBEELDROL STADSORGANISATIE

Voorbeeldrol

Het gevraagde niveau van digitale vaardigheden zal de 
komende jaren in bijna elke job stijgen.

DIGITALE WERKVLOER

 Werkpunten verhogen de digitale vaardigheden in de wijken
 Digitaal Werkt (Gsiw) voorziet vormingen voor werkzoekenden 

en bemiddelaars.
 Digitale smaakmaker in bedrijven rond digitalisering op de 

werkvloer.
 Allemaal Digitaal voor stadspersoneel. 

DIGTALE KLOOF

Digitalisering

Diversiteit: 
Stad Gent doet dat

Wegwerken van drempels 
naar en op de werkvloer



Belangrijke sectoren op de Gentse arbeidsmarkt 
ondersteunen we extra.

GROEI

 Acties met sectorfondsen om instroom te verhogen.
 Transitietrajecten naar de jobs van de toekomst ifv retentie. 
 Sectorale actieplannen, o.a. bouw en horeca. Focus ook op 

onderwijs, de zorgsector, ICT-sector zullen de knelpunten het 
hardst voelbaar zijn. 

 Ook in ons havengebied zal de schaarste een grote uitdaging 
blijven.

SECTOREN SCHAARSTE

Sectorovereenkomsten

One-stop-shop voor tewerkstelling, opleiding en 
mobiliteit in het transnationale havengebied. 

OVER DE GRENS

 We onderzoeken de oprichting van een samenwerkingsmodel 
rond tewerkstelling, opleiding en mobiliteit voor het 
havengebied. We laten ons daarbij inspireren door de 
gewestoverschrijdende samenwerking in ‘Aviato’ op Brussels 
Airport.

HAVENACTIEPLAN

Havenactieplan en 
model ‘Aviato’Waar groei en 

schaarste groot is

AVIATO



De expertise van de sociale economie breekt uit. Zij 
kunnen een voorbeeld zijn voor bedrijven in de reguliere 
economie. 

REGULIER ECEXPERTISE GOEDE PRAKTIJKEN

Sociale economie
Sociale economiebedrijven 

tonen de weg

 Ervaringen, methodieken, goede praktijken uit de sociale 
economie kunnen inspireren, bijvoorbeeld ifv. arbeidshandicap.

 Veel potentieel in nieuwe sectoren met veel arbeidsintensieve 
jobs, bv. in de circulaire economie of zorg. 


