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Onderwerp:  Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Derde voortgangsrapport 
 
 
 
 Op 7 juni 2013 hebben de Europese sociale partners, naar aanleiding van hun 
gemeenschappelijk programma 2012-2014, in het Comité voor de Sociale Dialoog een actie-
kader inzake werkgelegenheid voor jongeren goedgekeurd. De Europese sociale partners 
verzoeken ieder jaar om een uitvoeringsrapport.  
 
 
 De Nationale Arbeidsraad heeft over de uitvoering van dat actiekader respec-
tievelijk op 15 juli 2014 en 5 oktober 2015 een eerste rapport (nr. 88) en een tweede rapport 
(nr. 94) uitgebracht. Er wordt een derde voortgangsrapport verwacht en het Bureau van de 
Nationale Arbeidsraad heeft besloten dat punt uit eigen beweging in behandeling te nemen.  
 
 
 De Raad heeft in het kader van zijn coördinerende rol de gewestelijke sociaal-
economische raden verzocht bijdragen te bezorgen over hun acties ten gunste van de jonge-
ren. 
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 Die bijdragen zijn opgenomen als bijlage bij dit rapport, dat aan het 
Comité voor de Sociale Dialoog zal worden bezorgd, zoals aangekondigd in een brief van 19 
april 2016 aan de Europese organisaties die lid zijn van dat Comité.  
 
 
 Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 19 juli 2016 het vol-
gende rapport uitgebracht. 
 
 
 

x                        x                       x 
 

 
 

I.  INLEIDING  
 
 
 Op 7 juni 2013 hebben de Europese sociale partners, naar aanlei-
ding van hun gemeenschappelijk programma 2012-2014, in het Comité voor de Sociale 
Dialoog een actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren goedgekeurd. De Euro-
pese sociale partners verzoeken ieder jaar om een uitvoeringsrapport.   
 
 
 De Nationale Arbeidsraad heeft over de uitvoering van dat actie-
kader respectievelijk op 15 juli 2014 en 5 oktober 2015 een eerste rapport (nr. 88) en 
een tweede rapport (nr. 94) uitgebracht. Dit rapport is het derde voortgangsrapport. Het 
geeft de belangrijkste ontwikkelingen aan van de werkzaamheden van de sociale part-
ners inzake de werkgelegenheid van jongeren sedert het vorige uitvoeringsrapport.  
 
 
 Zoals in de vorige rapporten is opgemerkt, is België een federale 
staat waarin de verschillende bevoegdheidsniveaus (federaal, gewesten en gemeen-
schappen) belangrijke verantwoordelijkheden moeten dragen voor bevoegdheidsgebie-
den die te maken hebben met werkgelegenheid en opleiding van jongeren.  
 
 
 Rekening houdend met die institutionele structuur worden in dit 
rapport in eerste instantie de activiteiten van de sociale partners op federaal niveau 
voorgesteld. In het tweede deel wordt een kort overzicht gegeven van de activiteiten van 
de sociale partners op gewestelijk niveau, op basis van de bijdragen die de drie gewes-
telijke sociaal-economische raden (Brussel, Wallonië en Vlaanderen) ter voorbereiding 
van dit rapport hebben bezorgd.  
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 De bijdragen van de gewestelijke sociaal-economische raden zijn 
als bijlage bij dit rapport gevoegd. 
 
 
 

II.  UITVOERING VAN HET EUROPESE ACTIEKADER INZAKE WERKGELEGENHEID 
VOOR JONGEREN 

 
 

 
A. Uitvoering op federaal niveau 

 
 
 
1.  Startbaanovereenkomsten 

 
 
 
 De startbaanovereenkomsten hebben tot doel jongeren onder de 
26 jaar zo snel mogelijk nadat ze de school verlaten hebben  in te schakelen op 
de arbeidsmarkt. Dit kan gebeuren in de privésector of de openbare sector, door 
middel van een gewone tewerkstelling, een tewerkstelling gecombineerd met een 
opleiding of een opleidingsovereenkomst. 
 
 
 
 Krachtens de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de 
werkgelegenheid maken de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven ieder jaar gezamenlijk een globale evaluatie van de startbaanover-
eenkomsten. Die evaluatie moet meer bepaald slaan op de naleving van de quo-
ta voor indienstneming van jongeren onder de 26 jaar, zoals bepaald in de wet, 
en op de verdeling van de nieuwe tewerkstelling tussen mannen en vrouwen. 
 
 
 

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfs-
leven hebben naast dit rapport ook rapport nr. 98 uitgebracht over de evaluatie 
van de startbaanovereenkomsten. Uit die evaluatie blijkt dat 78,5 % van de on-
dernemingen in de privésector met meer dan 50 werknemers (in VTE) voldoet 
aan de individuele verplichting om ten minste 3 % jongeren onder de 26 jaar te-
werk te stellen. De jongerentewerkstelling is in België echter lager dan het Euro-
pese gemiddelde, ondanks de maatregelen die worden genomen om de arbeids-
participatiegraad van de jongeren te verhogen. Die situatie is voor een deel het 
gevolg van de recente conjunctuur, maar de situatie van laaggeschoolde jonge-
ren, vooral van allochtone afkomst, blijft precair. 
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 De globale doelstelling van 4 % voor de hele privésector werd tij-
dens de onderzochte periode dus ruimschoots bereikt. Het aandeel van de jon-
geren onder de 26 jaar tewerkgesteld in de gezamenlijke ondernemingen van de 
privésector, uitgedrukt als percentage van het personeelsbestand van de onder-
nemingen met meer dan 50 werknemers tijdens het tweede kwartaal van het 
voorafgaande jaar, bedraagt ruim 20 % over de periode 2005-2013. 
 
 

2.  Coördinatie van de initiatieven inzake alternerend leren 
 
 
 De Raden hebben de jongste jaren tal van initiatieven genomen 
om de positie van de jongeren, vooral laaggeschoolde jongeren, op de arbeids-
markt te verbeteren. 
 
 
 Uitgaande van de constatering dat het aantal jongeren dat de 
school vroegtijdig verlaat en de jeugdwerkloosheid in België zorgwekkend zijn, 
zijn de Belgische sociale partners op centraal niveau ervan overtuigd geraakt dat 
de stelsels van alternerend leren een adequaat middel zijn om die moeilijkheden 
voor de inschakeling op de arbeidsmarkt op te lossen. Ze hebben zich bijgevolg 
in hun advies nr. 1.702 van 7 oktober 2009 ertoe verbonden een gemeenschap-
pelijk draagvlak inzake sociale zekerheid en gemeenschappelijke minimumregels 
inzake arbeidsrecht vast te stellen voor het alternerend leren. In het advies nr. 
1.770 dat de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
op 25 mei 2011 gezamenlijk hebben uitgebracht, wordt dat gemeenschappelijk 
draagvlak verder ontwikkeld, om opnieuw te komen tot rechtszekerheid en een-
voud, zowel voor de werkgever als voor de leerling, door middel van een aan-
trekkelijke en kwalificerende opleiding. 
 
 
 In hun advies nr. 1.895 van 25 februari 2014 hebben de Raden 
andermaal gewezen op het feit dat het draagvlak in zijn geheel moet worden uit-
gevoerd. De regering heeft er evenwel geen rekening mee gehouden, en het 
voorstel van de sociale partners zal maar gedeeltelijk worden uitgevoerd, met 
name omdat een groot deel van het arbeidsrechtelijk aspect inzake alternerend 
leren werd overgeheveld naar de gewesten als gevolg van de zesde staatsher-
vorming. 
 
 
 Voor een relevante en harmonieuze opvolging van de stelsels van 
alternerend leren die op het niveau van de deelentiteiten worden opgezet, werd 
een platform opgericht voor overleg met de sociale partners van de deelentiteiten 
(gewesten en gemeenschappen) om een interfederaal kader van ondernemings-
stages en -opleidingen tot stand te brengen voor jongeren die kwalificerende op-
leidingen volgen. In dat platform willen de Raden een coördinerende rol vervullen 
om de samenhang van het beleid dat op alle bevoegdheidsniveaus wordt ge-
voerd te optimaliseren en op die manier te komen tot eenvoudiger en beter op el-
kaar afgestemde stelsels van alternerend leren, die daardoor aantrekkelijker zul-
len zijn.   
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3.  Ingroeibanen – Sectorale initiatieven 
 
 
 In 2015 heeft de regering voorzien in de toekenning van een extra 
financiering voor de sectoren die in het kader van de maatregelen ten gunste van 
risicogroepen een inspanning van 0,05 % van hun loonmassa doen voor initiatie-
ven ten gunste van: 
 
–  jongeren onder de 26 jaar die een opleiding volgen; 
 
–  jongeren onder de 26 jaar die werkloos waren op het ogenblik van hun in-

diensttreding of die verminderd arbeidsgeschikt zijn. 
 
 
 De sectoren dienen collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten 
om die maatregel toe te passen. Uit de ontvangen informatie blijkt dat tot op he-
den 38 sectoren collectieve arbeidsovereenkomsten hebben gesloten die voor-
zien in de creatie van ingroeibanen om de tewerkstelling van jongeren onder de 
26 jaar aan te moedigen. Bij deze bijdrage is een lijst van de betrokken sectoren 
gevoegd (zie bijlage 1). Dertien projecten voldoen aan de criteria inzake ingroei-
banen. 
 
 
 Tegen 1 juli moet een evaluatieverslag worden opgesteld over de 
inspanningen ten gunste van de risicogroepen voor de collectieve arbeidsover-
eenkomsten die het jaar voordien zijn gesloten. Op basis daarvan zal een duide-
lijker beeld ontstaan van het aantal nieuwe banen voor de jongeren. 
 
 

4.  Andere initiatieven 
 
 
 De representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties ne-
men regelmatig tal van initiatieven om de jongerentewerkstelling te bevorderen. 
 
 
 Zo heeft het Verbond van Belgische Ondernemingen een actie-
campagne met verschillende evenementen georganiseerd om een brug te slaan 
tussen alle betrokken actoren teneinde de jongerentewerkstelling te bevorderen 
(politici, onderwijs, maatschappelijke actoren, bedrijfsleiders en jongeren). Die 
verschillende actoren hebben elkaar kunnen ontmoeten tijdens een forum Young 
Talent in Action op 1 oktober 2015. Een van de realisaties in 2016 is de samen-
stelling van een praktische gids Young Talent@Work, voor een vlotte inschake-
ling van jongeren in de onderneming (zie bijlage 2).  
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B. Inspanningen op gewestelijk niveau 
 
 

1.  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
 
 In zijn bijdrage (zie bijlage 3) heeft de Economische en Sociale 
Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) erop gewezen dat de 
Brusselse regering en sociale gesprekspartners op 16 juni 2015 de strategie- 
2025 hebben goedgekeurd. 
 
 
 Die strategie heeft een tweevoudige structuur: een louter geweste-
lijke pijler en een pijler die samenwerking met de andere deelentiteiten impliceert. 
Die strategie wordt ten uitvoer gelegd met de ESRBHG in het kader van gedeel-
de prioriteiten (sturing en uitvoering in samenwerking met de sociale gespreks-
partners) of overlegde prioriteiten (rechtstreekse sturing van de regering, maar in 
het kader van grondig overleg met de sociale partners). 
 
 
 Onder de gedeelde prioriteiten vallen bijvoorbeeld de tenuitvoer-
legging van de jongerengarantie, de versterking van het gekruist beleid werk-
opleiding, de versterking van de beroepsopleiding, het Brusselse programma 
voor onderwijs en bevordering van duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid. 
 
 
 In het kader van die strategie-2025 werd een taskforce werk-
opleiding-onderwijs-ondernemingen opgericht die bestaat uit actoren uit de poli-
tieke, overheids-, sociaal-economische en onderwijswereld. Binnen die taskforce 
werd een werkgroep ingesteld, die mee gestuurd wordt door de sociale partners. 
Die werkgroep buigt zich over de stages en de opleidingen in de ondernemingen, 
en werkt aan een oriëntatienota over de stages en beroepsopleidingen die gewij-
zigd, afgeschaft of ingevoerd moeten worden. 
 
 
 De ESRBHG heeft verder tijdens een buitengewone sociale top in 
oktober 2015 aanbevelingen gedaan voor een efficiënt doelgroepenbeleid, met 
name voor de jongeren, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 
 De ESRBHG verwijst in zijn bijdrage ook naar een aantal adviezen 
die hij recentelijk heeft uitgebracht over thema's die verband houden met de ten-
uitvoerlegging van het Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jonge-
ren (eerstewerkervaringsstages, Agence francophone pour l'éducation et la for-
mation tout au long de la vie, oprichting van het Institut bruxellois francophone 
pour la formation professionnelle, strategisch actieplan betreffende de partner-
ships van Actiris 2016-2017, hervormingsprogramma van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, ...). 
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2.  Waals Gewest 
 
 
 In zijn bijdrage (zie bijlage 4) wijst de Economische en Sociale 
Raad van Wallonië (CESW) erop dat een van de belangrijkste elementen sedert 
het vorige rapport erin bestaat dat, overeenkomstig de gewestelijke beleidsver-
klaring 2014-2019, tussen de Waalse regering en de Groep van de sociale part-
ners van Wallonië (GPS-W) een pact voor werkgelegenheid en opleiding zou 
worden gesloten. De Waalse regering en de sociale partners (werkgevers en 
vakbonden) hebben dat pact ondertussen ondertekend op 29 juni 2016. 
 
 
 Met betrekking tot de jongerenproblematiek komen in dat pact 
meer bepaald de volgende thema's aan bod: 
 
 
–  De reorganisatie van de werkgelegenheidssteun 
 
 
  Die reorganisatie beoogt een vereenvoudiging en stroomlijning 

van de bestaande werkgelegenheidssteun, door middel van een herziening 
van de doelgroepenmaatregelen. 

 
 
–  Het creëren van stageplaatsen voor leerlingen in beroepsopleiding en in alter-

nerend leren 
 
 
  Naast het contrat commun d'alternance, één overeenkomst voor 

alternerend leren in het Franstalige deel van België, en de Office francophone 
de la formation en alternance, die het alternerend leren moet sturen, die beide 
op 1 september 2015 werden ingesteld, wordt het accent gelegd op een 
groeiend aantal stageplaatsen in de ondernemingen. 

 
 
–  De versterking van de levenslange beroepskeuzevoorlichting 
 
 
  Die ondersteunde beroepskeuzevoorlichting voor leerlingen, werk-

zoekenden en werknemers heeft tot doel teleurstellende beroepskeuzen te 
vermijden en ervoor te zorgen dat wordt gekozen voor opkomende beroepen, 
beroepen met vooruitzichten en beroepen van de toekomst. Daartoe wordt 
voor de drie Cités des métiers (Luik, Namen, Charleroi) één structuur met 
meerdere partners voor levenslange beroepskeuzevoorlichting opgezet. 
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–  De grondbeginselen en de methode voor de invoering van een contract voor 
inschakeling van jongeren 

 
 
  Het pact voor werkgelegenheid en opleiding voorziet in de invoe-

ring van een inschakelingscontract, om werkzoekenden onder de 25 jaar die 
meer dan 18 maanden werkloos zijn en geen werkervaring hebben, de moge-
lijkheid te bieden een eerste werkervaring op te doen. De werkgever die een 
dergelijke jongere tewerkstelt, krijgt financiële steun. Er wordt voorzien in op-
leidingsmodules om de jongere tijdens zijn hele inschakelingstraject te bege-
leiden. 

 
 

3.  Vlaams Gewest 
 
 
 In zijn bijdrage (zie bijlage 5) geeft de Sociaal-Economische Raad 
van Vlaanderen (SERV) een overzicht van de jongste werkzaamheden van de 
Vlaamse sociale partners in verband met de prioriteiten die zijn vastgesteld in het 
Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren. 
 
 
a.  Doelgroepen 

 
 
 Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werd het doel-
groepenbeleid geregionaliseerd. 
 
 
 In dat kader werd op 21 januari 2015 in de SERV een akkoord ge-
sloten over de "principes doelgroepenbeleid". 
 
 
 Verder werd op 18 december 2015 een Vlaams decreet aange-
nomen waarmee een kader werd vastgesteld voor het doelgroepenbeleid. De 
sociale partners hebben op 9 maart 2016 een akkoord bereikt over de uitvoe-
ring ervan. Een uitvoeringsbesluit van 10 juni 2016, dat op 1 juli 2016 in wer-
king is getreden, volgt dat akkoord niet helemaal. 
 
 
 Het voorziet in een forfaitaire vermindering van de bijdragen tij-
dens de periode van opleiding of gedurende acht kwartalen voor de aanwer-
ving van laaggeschoolde en middengeschoolde jongeren. 
 
 
 De werkgever moet niet langer voldoen aan de verplichting van de 
startbaanovereenkomst, om die maatregel te kunnen genieten. 
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b.  Duaal leren 
 
 
 Er wordt gewerkt aan een geïntegreerd systeem "leren en werken" 
om de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt te verbeteren. Sedert het laatste 
rapport heeft de Vlaamse regering op 3 juli 2015 haar goedkeuring verleend 
aan een herwerkte conceptnota, waarin onder andere het vraagstuk aan bod 
komt van het opstarten van innovatieve en verkennende trajecten op het ter-
rein, rond vier sporen die moeten toelaten om het concept van duaal leren te 
verfijnen en die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het tweede spoor 
is het sleutelproject "Schoolbank op de werkplek", waarin een aantal opleidin-
gen over verschillende scholen duaal wordt opgezet. Een besluit van de 
Vlaamse regering van 22 april 2016 zette een eerste stap in de uitvoering. Op 
1 juni 2016 werd het decreet tot bekrachtiging van dat besluit aangenomen. 
 
 
 Ten slotte werd op 10 juni 2016 een ontwerp van decreet aange-
nomen tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen; het 
is immers de bedoeling dat de invulling van de werkplekcomponent binnen het 
duaal leren stoelt op nieuwe contractvormen. De SERV heeft op 16 juni 2016 
advies gegeven over een ontwerp van besluit tot uitvoering van dat decreet. 
 
 

c.  Sectorconvenants 
 
 
 In het voorjaar van 2016 werd een nieuwe generatie sectorconve-
nants (2016-2017) goedgekeurd. Over die (34) sectorconvenants werd onder-
handeld tussen de sectorale sociale partners en de Vlaamse regering, en er is 
vooral continuering van de engagementen uit de vorige convenantperiode. Het 
gaat met name over engagementen en acties voor een betere aansluiting on-
derwijs - arbeidsmarkt. 
 
 

d.  Samen tegen schooluitval 
 
 
 De conceptnota "Samen tegen schooluitval" van de Vlaamse rege-
ring is de opvolger van het actieplan 2013 over hetzelfde thema. De SERV 
heeft daarover advies gegeven op 28 september 2015; in dat advies heeft hij 
zijn bezorgdheid geuit dat er geen kwalificerend aanbod zal zijn voor jongeren 
die het onderwijs willen verlaten, maar niet klaar voor arbeidsdeelname wor-
den bevonden. 
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e.  Evenredige arbeidsdeelname (EAD) 
 
 
 Er wordt gewerkt aan een aanpassing van het Vlaamse EAD-
beleid. De SERV heeft op 28 september 2015 advies gegeven over een con-
ceptnota van de Vlaamse regering van 9 juli 2015, waarin wordt gefocust op 
talent en competenties. In dat advies wijst de SERV op de nood aan een aan-
pak van structurele drempels die verhinderen dat de talenten van bepaalde 
groepen ook effectief een plaats krijgen op de arbeidsmarkt, en op begeleiding 
en sensibilisering van ondernemingen voor een diversiteitsbeleid met evenre-
dige arbeidsdeelname. 
 
 

f.  Actieplan ondernemend onderwijs 
 
 
 De Vlaamse regering heeft op 12 november 2015 een actieplan 
ondernemend onderwijs 2015-2019 goedgekeurd. Dat actieplan geeft uitvoe-
ring aan het akkoord van de Vlaamse regering, door ondernemingszin en on-
dernemerschap bij jongeren te stimuleren en via het onderwijs een positieve 
attitude te creëren tegenover ondernemingszin, met een leerlijn van kleuter tot 
hoger onderwijs. De SERV heeft daarover op 15 februari 2016 advies gege-
ven. 
 
 

g.  Conceptnota hoger beroepsonderwijs 
 
 
 Die conceptnota wil verder werk maken van een sterk profiel voor 
het hoger beroepsonderwijs; wat de opleidingen specifiek maakt, is dat ze een 
directe link hebben met een bepaald beroep of een afgebakende cluster van 
beroepen. De SERV heeft daarover op 23 mei 2016 advies gegeven. In 2017 
volgt een verdere voorbereiding van de regelgeving. 
 
 
 

 
-------------------------------- 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIJLAGEN 
 
 

 



 

BIJKOMENDE PROJECTEN RISICOGROEPEN (2016-2017)  
 
(Koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen) 
 
P(s)C Verantwoord. or-

ganisatie 
Inhoud Doelgroep 

PC 124 Fvb-ffc Constructiv Voortzetting project 2014-2015 + uitbreiding 
via BIB (bouwingroeibaan) 
 
sectoraal instrument of traject dat 
erop gericht is om acties voor te stellen inzake 
de opvolging, begeleiding en toeleiding van 
jongeren -> duurzame tewerkstelling  

• infosessies, campusacties, jobbeurzen 
• screening, begeleiding, oriëntering 
• opleiding 
• jobmatching 

 
BIB => peter + opleidingsplan (1.415) 

jongeren die nog geen 26 zijn en die behoren 
tot de "verplichte" risicogroepen die vastgesteld 
zijn in het koninklijk besluit van 19 februari 
2013 ter uitvoering van artikel 189, vierde lid, 
van de wet van 27 december 2006 houdende 
diverse bepalingen. 

veiligheid en gezondheid op de werf  
• 8 u. opleiding 

PC 329 Sociaal Fonds voor 
het Sociaal-Cultureel 
Werk van de Vlaamse 
Gemeenschap 

• Financiële tussenkomst in de tewerkstel-
ling van een jongere met een arbeids-
overeenkomst van onbepaalde duur (mi-
nimum 40 vte) 

• Financiële tussenkomst in tewerkstelling 
van jongere met een ibo-overeenkomst 
van 3 maanden en vervolgens een ar-
beidsovereenkomst (10) 
 

jonge werkzoekenden bij de start van de in-
groeibaan jonger dan 26 jaar. 

PsC 322.01 Fonds voor bestaans-
zekerheid voor Vor-
ming voor de erken-
de Ondernemingen 
die Buurtwerk of –
diensten leveren 

Sensibiliseringscampagne:  
• portaalwebsite voor jonge schoolverla-

ters 
• huishoudhulpspel 
• 8 roadshows + 20-tal infomomenten 
• Facebook adds 

Werkzoekende  jongeren dan 26 jaar en erva-
ren medewerkers 



2 
 

 

Coachingstrajecten: 1.500 jongeren screenen -
> 500 jongeren worden gecoacht door ervaren 
huishoudhulpen 

• methodologie uitwerken specifiek gericht 
op jongeren 

• digitaal opvolgsysteem uitwerken 
• train-the-trainer (20 uur) 

PC 120 Cobot vzw Actie 1: Projectopstart  
Actie 2: Rekruteren van jongeren uit de risico-
groepen  
Actie 3: Sensibiliseren en aantrekken van leer-
bedrijven  
Actie 4: Toekennen van financiële stimuli aan 
leerbedrijven en jongeren (350) 
Actie 5: Opvolgen en begeleiden van de partici-
perende jongeren (580) 
Actie 6: Organiseren van intervisiemomenten 
met de leerbedrijven 

-26-jarigen uit de risicogroepen (focus op kort-
geschoolde jongeren) 

PsC 140.03 Sociaal Fonds 
Transport en Logis-
tiek (SFTL) 

Gemiddeld 13 weken opleiding bij private rij-
school en trasportbedrijf in het formele kader 
van 
o IBO -VDAB 
o PFI -le FOREM  
o FPI - ACTIRIS  
o FPI-E -Bruxelles Formation  
o IBU - Arbeitsamt der Deutsch-sprachigen 
Gemeinschaft Belgiens (80) 

Werkzoekende jongeren van -26 jaar uit de 
risicogroepen die in het bezit 
van een rijbewijs B zijn en als beroepsaspiratie 
vrachtwagenchauffeur hebben. Bij voorkeur zijn 
de jongeren in het bezit van de theoretische 
kwalificatie groep C. 

PC 112 
PsC 149.02 

Educam vzw Opleidingen 
o onderwijs Praktijkopleidingen van 

5 dagen (90) 
o alternerend leren 

Praktijkopleiding ‘delicatere taken’ 
(bv. aluminium lassen, spuitvrij 
uitdeuken (90)) 
 

• De jongeren in het vijfde en zesde leer-
jaar van het voltijds beroepsonderwijs, 
optie koetswerk; 

• De jongeren in het laatste jaar van het 
deeltijds onderwijs (CDO en CEFA), optie 
koetswerk; 

• De jongeren in het laatste jaar van het 
alternerend leren (leerlingen) koetswerk 
(jongeren in opleiding in de centra van 
SYNTRA, IFAPME, SFPME of IAWM). 
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PC 118 
PC 220 

IPV vzw, Initiatieven 
voor Professionele 
Vorming voor de be-
dienden van de Voe-
dingsnijverheid 

100 werkplekken klaarstomen voor kwaliteitsvol 
‘leren op de werkplek’ 
 
Actielijn 1 – werkplekcoaching 
 
Diversiteit van acties naargelang de noden 
(coaching, opleiding, advies, ontwikkeling van 
tools,…). Op maat van de individuele bedrijven 
zal oa gewerkt worden aan: 

- onthaalbeleid 
- meter-/peterschap 
- ondersteunende HR-processen 
- uitbouwen en onderhouden van goede 

relaties met opleidingsinstanties 
- uitwerken van concrete leerplannen  
- opvolgen en evalueren van het werk-

plekleren, en de ontwikkeling van in-
strumenten daartoe 

- … 
 
Actielijn 2 – coaching van scholen 
 
Diversiteit van acties naargelang de noden: 

- organisatie en begeleiding van contacten 
met bedrijven 

- ervaringsuitwisseling 
- samen uitwerken van concrete leerplan-

nen 
- ontwikkeling van didactisch materiaal 
- nascholing voor betrokken leerkrachten 

en tewerkstellingsbegeleiders  
- … 

 
Actielijn 3 – coaching van jongeren 
 
Diversiteit van acties naargelang de noden:  

- organisatie van arbeidsvoorbereidende 
trajecten: bijvoorbeeld attitudetraining 

Jongeren van minder dan 26 jaar die een oplei-
dingstraject volgen dat gedeeltelijk of volledig 
via de werkvloer verloopt.  
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of communicatietraining, maar ook ken-
nismakingsinitiatieven - bewustmaken 
van het functioneren van een bedrijf, 
een bedrijfscultuur, het werken in een 
ploeg, hiërarchie, en specifiek voor de 
sector: kennismaking met/opleiding over 
de regels inzake voedselveiligheid en de 
toepassingen daarvan binnen de voe-
dingsbedrijven 

- organisatie van tewerkstellingsbegelei-
ding: bijvoorbeeld sollicitatietraining, 
begeleiden van de mobiliteit, organisatie 
van contacten met voedingsbedrijven, 
organisatie van feedbackmomenten tus-
sen de bedrijven en de leerlingen 

- het gaat hierbij niet alleen om de recht-
streekse coaching/begeleiding van jon-
geren maar ook over de ontwikkeling 
van ondersteunende instrumenten (web-
site, app,…) 

 
PsC 327.01 Fonds voor bestaans-

zekerheid in de so-
ciale werkplaatsen  

+/- 90 jongeren extra worden begeleid door 11 
nieuwe halftijdse begeleiders voor brugpro-
jecten 

o 2 dagen les, 3 dagen tewerkstel-
ling 

 

-26-jarigen risicogroepen die opgeleid worden 
in een stelsel 
van alternerend leren (deeltijds beroepssecun-
dair onderwijs bij de Vlaamse CDO's) 

PsC 140.01 Sociaal Fonds voor 
de Werklieden van de 
Ondernemingen der 
Openbare en Specia-
le 
Autobusdiensten en 
Autocardiensten 

• screening potentiële kandidaten 
• informeren potentiële kandidaten 
• bedrijven informeren + opleidingsprio-

riteiten vastleggen 
• jobdag/jobmatching 
• opleiding (36) 

o rijbewijs D + vakbekwaamheid 
(VDAB, Forem Bxl Formation) 

o attitude + Start IBI 
o rijbewijs D + vakbekwaamheid 

(Federdrive)  

• Laaggeschoolde of erg laag geschoolde jonge 
werkzoekenden 
• Jonge langdurig werkzoekenden 
• Jonge uitkeringsgerechtigde werklozen 
• Jonge werkzoekenden van allochtone afkomst 
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PsC 140.05 Ambassador verhui-
sopleidingen vzw 

• lesdag coach op de werk-
vloer/peterschap 

• opleiding rijbewijs C/CE (40) 
• opleiding heftruckchauffeur (10) 
• opleiding ADR [vervoer gevaarlijke stof-

fen] (10) 
 

-26-jarigen: 
• in een IBO of een vergelijkbaar stelsel. 
• in een instapstage. 
• laaggeschoolde of erg laag geschoolde 

werkzoekenden. 
• langdurig werkzoekenden. 
• jonge uitkeringsgerechtigde werklozen. 
• gerechtigden op maatschappelijke inte-

gratie of maatschappelijke hulp. 
• herintreders. 
• werknemers die een 'verminderingskaart 

herstructureringen' bezitten. werkzoe-
kenden van allochtone afkomst. 

• jongeren met een verminderde arbeids-
geschiktheid. 

• in een stelsel van alternerend leden. 
PC 136 Fonds van Bestaans-

zekerheid papier- en 
kartonbewerking 

80-tal basisopleidingen en 160-tal aanvullende 
opleidingen (van 5 dagen) 

o Excel, Windows, Productie-
operatoren, werkattitude,… 

-26-jarigen die tewerkgesteld zijn of zullen 
worden (met of zonder technisch diploma) 

PC 227 Mediarte.be Voortzetting project 2014-2015 
(+ nieuw CMS-systeem) 
 
Promotie voeren voor stages: pas afgestudeer-
de jongeren in de audiovisuele sector een be-
roepservaring laten opdoen via een professione-
le stage. 
 

Werklozen -26 jaar (bit) 

PC 129 
PC 221 

Fonds van Bestaans-
zekerheid voor de 
voortbrenging van 
papierpap, papier en 
karton 

32-tal basisopleidingen en 80-tal aanvullende 
opleidingen (van 5 dagen) 

o Excel, Windows, Productie-
operatoren, werkattitude,… 

-26-jarigen die tewerkgesteld zijn of zullen 
worden (met of zonder technisch diploma) 

13 projecten                                                                                                                                  

 



 

 

 
 

Geen verloren generatie = gedeelde verantwoordelijkheid! 
Jongerentewerkstelling is een grote maatschappelijke uitdaging in België. Iets meer dan 1 op 

5 jongeren heeft geen job! Nochtans zijn kennis en talent de enige grondstoffen die ons land 
kent en vormen zij essentiële hefbomen voor economische groei en voor de toekomst van onze 
welvaart. Die moeten we koesteren, daarom is het ieders verantwoordelijkheid om jongeren te 
helpen zich te ontwikkelen en hen alle kansen te geven om hun talenten maximaal te ontplooien. 
Werk is dé sleutel tot succes. Het is dan ook evident dat het VBO, als grootste en federale werk-
geversorganisatie, mee helpt zoeken naar oplossingen. Het VBO wil geen verloren generatie, wel 
elk talent ontwikkelen en kansen geven.  

In 2015 bouwde het VBO de brug tussen alle betrokken actoren (politici, onderwijs, maat-
schappelijke actoren, bedrijfsleiders en uiteraard de jongeren zelf!) en riep op om de krachten te 
bundelen onder de slogan ‘Meer jobs voor meer jongeren!’. We werkten op drie assen: het af-
stemmen van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de brug tussen het onderwijs en de ondernemin-
gen, en last but certainly not least de groei en werking van de arbeidsmarkt verbeteren.  

Time for (Young Talent in) Action! 
Het VBO voegde de daad bij het woord met ‘Make it work!’ (29 maart 2015), een brainstorm-

sessie met jongeren, waarin zij de kans kregen hun kijk op deze problematiek te delen. Vervol-
gens staken meer dan 100 experts van verschillende disciplines de koppen bij elkaar tijdens een 
expertenforum (2 juni 2015) om samen rond de drie assen ideeën, bedenkingen en oplossingen 
te formuleren om de kansen voor jongeren te verbeteren.  

Het slotstuk, waar alle input en actoren werden samengebracht, 
was hét grote VBO-Forum op 1 oktober 2015, ‘Young Talent in 
Action”’. Bijna 2.000 jongeren en 1.400 decision makers (politiek, 

bedrijfswereld, onderwijs, overheden…) sloegen de han-
den in elkaar. Aan social-media- en persaandacht geen 
gebrek. Zo was #YTIA een volledige dag een trending 
topic op zowel Twitter, Instagram als Facebook. 
De dag bestond uit twee delen. De voormiddag (de zgn. 

jobfloor 2.0) stond in het teken van de jongeren, met interactieve workshops, 
speeddates met CEO’s en HR-verantwoordelijken, praktische tips and tricks, 
getuigenissen, motiverende speeches, noem 
maar op! 
In de namiddag waren de academici, experts 

en politici aan zet om elkaars inzichten te verrijken in levendige 
debatten. Als kers op de taart formuleerde het VBO de concrete 
ambitie om de jeugdwerkloosheid tegen het einde van deze 
legislatuur met een kwart te doen dalen. Meer info over de 
problematiek, concrete initiatieven van sectoren en de VBO-
voorstellen vindt u terug in het VBO-magazine REFLECT ‘“Meer 
jobs voor meer jongeren’, helemaal gewijd aan het thema.  

 

 

 
  

https://youtu.be/TKAROAOLS98
https://youtu.be/84oWKP29tx4
https://youtu.be/84oWKP29tx4
https://youtu.be/tLYJb1OzFTw
https://youtu.be/tLYJb1OzFTw
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflect-sept_nl?e=1924459/30393662
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflect-sept_nl?e=1924459/30393662
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Walk the walk! What’s next? 
 
Dit was slechts het startschot van een brede actiecampagne, waarbij alle actoren, elk vanuit 

hun hoedanigheden en mogelijkheden, een deel van de oplossing in handen hebben. Ons werk 
stopt hier dus niet! Het VBO wil gangmaker blijven en samen met de andere actoren 
doelstellingen verder helpen concretiseren en realiseren. De komende maanden zit-
ten we dus niet stil.  

We zetten een ware YTIA-community op met als gemeenschappelijke missie het 
bevorderen van de jongerentewerkstelling. Daarom stelt het VBO, in samenwerking 
met Guido, dé referentie voor studenten en young professionals, een groep van 250 
jongerenambassadeurs samen, die mee nadenken over het versterken van de band 
tussen jongeren en de arbeidsmarkt en die we ook in andere aangelegenheden willen 

betrekken. De YTIA Ambassadors komen voor een eerste keer samen op een groot Kick Off 
event in oktober. Amper een maand later krijgen ze de kans om een exclusieve ontmoeting te 
hebben met een top-CEO in het kader van onze sessies ‘Meet the decision makers@VBOFEB’. 
En dat is slechts het begin van het goedgevulde YTIA Ambassadors-programma. Wilt u ook uw 
steentje bijdragen aan deze YTIA-community? Contacteer sm@vbo-feb.be. 

Daarnaast bundelde het VBO zijn expertise met die van de HR-studenten van de Antwerp Ma-
nagement School in een praktische werkgeverstool ‘Young Talent @ Work’. Deze praktische 
gids staat vol met handige tips & tricks en inspirerende praktijkvoorbeelden voor een vlotte in-
schakeling van jongeren in uw onderneming. Young Talent @ Work wordt een dynamisch en 
vooral interactief gegeven op www.youngtalentinaction.be. Kent u inspirerende bedrijfscases in 
het aantrekken van en omgaan met jong talent? Hebt u zelf vanuit uw expertise of ervaringen tips 
of ideeën? Laat het ons weten en dien als voorbeeld voor anderen!  

Deze praktische gids werd voorgesteld op een event voor CEO’s en HR-managers op 17 
mei 2016. Waar we het accent legden op ‘jongeren op het werk’ (Young Talent @ Work): de se-
lectie en rekrutering, de ontvangst en het ontwikkelingstraject van jonge werknemers. Tevens 
wordt een aantal projecten in de kijker gesteld die werken rond het verbeteren van de competen-
ties, attitudes en arbeidsmarktkansen voor jongeren en die daarrond de verschillende actoren 
samenbrengen. 

Voorts betrekken we ook jonge ondernemers bij ons Forum op 20 september 2016 over ‘In-
novation across Borders’. Onder het luik ‘Get started’ krijgen ondernemers de kans om hun inno-
vatief idee te toetsen bij een expert ter zake. Ook de internationale keynote speaker zal zowel 
jong als oud bekoren. 

Tot slot kondigen wij met enige trots aan dat wij, wegens groot succes, een nieuwe editie van 
ons bruisend en interactief forum ‘Young Talent in Action’ plannen voor het voorjaar 2017. Het 
belooft weer een topper te worden!  

 
Blijf op de hoogte via www.youngtalentinaction.be 

 

http://vbo-feb.be/nl-BE/Nieuws/nieuws/Worldcafe-in-Antwerp-Management-School-YTIA/
http://vbo-feb.be/nl-BE/Nieuws/nieuws/Worldcafe-in-Antwerp-Management-School-YTIA/
http://vbo-feb.be/Global/Publicaties/VBO-Young%20Talent%20@%20Work%20NL%20web_FINAAL.pdf
http://www.youngtalentinaction.be/
http://youngtalentinaction.be/nl/pages/yount-talent-work
http://youngtalentinaction.be/nl/pages/yount-talent-work
http://www.youngtalentinaction.be/























