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Agenda nr. 2/2 Budget 2020. Subsidiering van het provinciaal 
arbeidsmarktbeleid. Goedkeuring.

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met de aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidie met betrekking tot arbeidsmarkt’.

 Project hybride leeromgevingen voor de bouwsector (deelbudget 
264.000 EUR)

Hoewel er al geruime tijd sprake is van een dalend aantal vakarbeiders in de bouw, 
blijven er vele openstaande vacatures bestaan. Achter dit ogenschijnlijke 
paradigma van kwantitatieve knelpunten in de bouwsector schuilt onder meer een 
versnelde complexiteit van het bouwproces, hetgeen op zijn beurt leidt tot 
kwalitatieve knelpunten. De toegenomen complexiteit noopt de sector namelijk tot 
het aantrekken van meer werknemers in coördinatieberoepen, die vooral worden 
uitgevoerd door midden- tot hoger geschoolde beroepsprofielen. De bouwsector 
bereidt zich voor op de industriële revolutie 4.0 waarbij digitalisering en 
industrialisering hun doorbraak maken. Zo wordt er volop geëxperimenteerd met 
robots, het inzetten van drones, 3D-printing, … Kortom, tal van tendensen die meer 
technologische wendbaarheid vereisen van de huidige en toekomstige werknemers 
in de bouwsector. 

Naast – en gedeeltelijk ondersteund door – deze technologische evoluties is ook 
duurzaamheid een vast aandachtspunt geworden in de bouwsector. De bouwsector 
krijgt een grote maatschappelijke rol toebedeeld in de omschakeling naar een meer 
duurzame leefomgeving, bijvoorbeeld voor wat betreft beter geïsoleerde en 
energie-neutrale gebouwen, alsook het gebruik van meer duurzame 
bouwmaterialen en -technieken. Ook deze evolutie zorgt voor meer vraag naar 
technischere en gespecialiseerdere beroepsprofielen. In de beleidsteksten van de 
Europese Commissie rond de European Green Deal richt de Commissie zich expliciet 
naar scholen, opleidingsinstellingen en universiteiten om studenten (en de bredere 
gemeenschap) mee voor te bereiden op de aangekondigde energietransitie.

Vanuit het provinciaal flankerend arbeidsmarktbeleid zien we dan ook kansen om 
mee onze schouders te zetten om de scholingsnoden verbonden aan de European 
Green Deal in te vullen door in te zetten op leeromgevingen op de grens tussen het 
onderwijs en de sectoren die deze energietransitie zullen moeten realiseren. Het 
spreekt dan ook voor zich dat we als provinciebestuur inzetten op het verbinden 
van het onderwijs en de bouwsector zodat de instroom beter afgestemd wordt op 
de (toekomstige) noden van de sector. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf


Om bovenvermelde knelpunten ingevuld te krijgen is het van belang dat de 
bouwsector zich attractief opstelt naar kinderen en jongeren, en hen prikkelt voor 
een aansluitende studie- en beroepskeuze. Om dit doel te bereiken is er nood aan 
authentieke leerkansen die inzetten op kennismaking met en de imago-opbouw van 
de bouwsector. Daarnaast bestaat er ook een belangrijke kloof tussen het onderwijs 
en de arbeidsmarkt voor wat betreft de aangeleerde en gevraagde competenties bij 
schoolverlaters, en bij uitbreiding de werkzoekende en werkende beroepsbevolking.  
Om ervoor te zorgen dat het onderwijs verschillende doelgroepen van lerenden 
doorheen de verschillende fases van de leerloopbaan voldoende aansluiting doen 
vinden met de competentienoden op de arbeidsmarkt zetten we in op hybride 
leeromgevingen (ontwerpmodel van Dr. Ilya Zitter) op de grens tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt.

Ons eigen APB Kamp C is vandaag de provinciale organisatie bij uitstek om als 
provincie zelf stappen te zetten en initiatieven te nemen voor het uitbouwen van 
een hybride leeromgeving gericht op de bouwsector. Het netwerk van Kamp C met  
innovatieve bouwbedrijvenbedrijven, onderwijs en kennisinstellingen, alsook de 
eigen gerenommeerde kennisontwikkeling en innovaties omtrent duurzaamheid en 
energietransitie in de bouwsector is een voedingsbodem om in de afstemming 
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verdere stappen te zetten. 

Daarom geven we vanuit de provincie Kamp C een incentive van 264.000 EUR om 
te investeren in, enerzijds, een lerend netwerk van strategische partners waarin de 
toekomstige inzet van leeromgevingen op de grens tussen onderwijs en bouwsector 
verder onderzocht en gefaciliteerd kunnen worden. Anderzijds zetten we een 
proeftuin op waarbinnen Kamp C een operationele hybride leeromgeving vorm geeft 
in samenwerking met opleidingsprofessionals uit onderwijsinstellingen en 
bouwbedrijven. De campus en ervaring van Kamp C biedt mogelijkheden om een 
plek te creëren waar secundair en hoger onderwijs zelf aan de slag gaat met een 
bouwproject zodat er een levensechte ervaring op de bouwwerf voor studenten 
gerealiseerd wordt. 

Er zijn in het APB Kamp C dus heel wat bouwstenen ter beschikking om bedrijven 
en scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van een hybride leeromgeving. 
Kamp C zal zo een draaischijffunctie vervullen en organisaties met elkaar verbinden 
en in het derde en vierde kwadrant van het ontwerpmodel hybride leeromgevingen: 
‘geconstrueerde participatie door opdrachten en simulatieleren’ alsook ‘realistische 
participatie op de werkvloer’, heel actief een rol opnemen.

 Project Talentenstroom (deelbudget 20.000 EUR)

In 2012 werd Talentenstroom opgericht, een job- en opleidingspunt ‘haven en 
logistiek’ waarmee VDAB, de stad Antwerpen, de sectororganisaties (Alfaport en 
CEPA), het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (Port of Antwerp); de 
vormingsfondsen (Logos), opleidingscentra (OCHA, RTC Antwerpen), 
onderwijspartners en de provincie Antwerpen (provincie Antwerpen, APB 
Havencentrum en POM Antwerpen) een betere afstemming bewerkstelligen tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

‘Talentenstroom’ richt zich tot werkzoekenden, werknemers, werkgevers, leerlingen 
en scholen. Uit de studie speerpuntsectoren van de Universiteit Antwerpen in 
opdracht van het provinciebestuur Antwerpen blijkt dat de aansluiting 
onderwijs/arbeidsmarkt ook in de logistieke sector problematisch is. Het opzet van 
dit samenwerkingsverband is om jongeren te bereiken en hen te motiveren om 
voor een job in de haven te kiezen.

Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenstroom’ 
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. Onder meer haventours met 



bedrijfsbezoeken (in samenwerking met het APB Havencentrum), events en 
jobbeurzen, educatief materiaal en evenementen ter sensibilisering van 
leerkrachten en leerlingen worden op deze wijze bekostigd. De financiering door de 
andere partners in het project ‘Talentenstroom’ gebeurt als volgt: VDAB (195.000 
EUR), stad Antwerpen (85.000 EUR), Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht 
(65.000 EUR), sociaal fonds LOGOS (22.600 EUR) en Alfaport (8.000 EUR).

 Project Talentenwerf (deelbudget 20.000 EUR)

‘Talentenwerf’ zet in op de jobs van de toekomst binnen de bouwsector en tracht 
dit te vertalen naar opleidingen die hierbij aansluiten. Talentenwerf is een 
samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, provincie Antwerpen en de 
bouwsector via Constructiv. Talentenwerf vult knelpuntvacatures in de Antwerpse 
bouwsector in via gerichte opleidingen op de werf (werkplekleren). Bouwbedrijven 
stellen hun werkplek ter beschikking, leiden mee op en delen hun expertise – 
onmisbaar om de perfect passende werkkrachten te vormen. Talentenwerf biedt 
daarbij steeds meer maatwerk gericht op de specifieke noden van kandidaten en 
bedrijven in de ganse provincie.

Gelet op het belang van de bouwsector als één van de economische 
speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen en gezien het potentieel aan 
(toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk 
hiertoe bij te dragen. Via deze subsidie draagt POM Antwerpen bij tot een vlotte 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de bouwsector.
In de eerste plaats worden de middelen aangewend om verschillende 
communicatieacties uit te voeren waarbij Talentenwerf zich kan profileren naar de 
bouwsector. De acties die in het jaaractieplan zijn voorzien, worden gemonitord en 
bijgestuurd door een stuurgroep binnen Talentenwerf waar we als provinciebestuur 
deel van uitmaken.

Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenwerf’ 
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. De financiering door de andere 
partners in het project ‘Talentenwerf’ gebeurt als volgt: VDAB (310.000 EUR), stad 
Antwerpen (116.000 EUR), Constructiv (202.200 EUR) en Lantis (53.300 EUR).

 Project ‘Talentenfabriek’ (deelbudget 20.000 EUR)

‘Talentenfabriek’ is een samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, 
netwerk van opleidingsfondsen sector metaal (FTMA/VIBAM), vormingsfonds sector 
chemie (Co-valent, Essenscia), Agoria en de Provincie Antwerpen dat in 2012 werd 
opgericht. De doelstelling van deze samenwerking is de kennis, ervaring, mensen 
en middelen samen te brengen om samen één job- en opleidingspunt voor de 
industriesector te creëren. Als job- en opleidingspunt wil het een integrale 
dienstverlening bieden op het vlak van tewerkstelling, werkgelegenheid en 
opleiding voor werkzoekenden, bedrijven, en hun werknemers en scholen en hun 
leerlingen.

Gezien het belang van de (chemische) industrie als één van de economische 
speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen, gezien het potentieel aan 
(toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk 
hiertoe bij te dragen. Via deze subsidie draagt POM Antwerpen bij tot een vlotte 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en bouwt zo mee aan een 
positieve beeldvorming over technische opleidingen en beroepen. In de eerste 
plaats worden de middelen aangewend om verschillende communicatieacties uit te 
voeren waarbij Talentenfabriek jongeren in de ganse provincie onderdompelt in de 
wondere wereld van wetenschap en techniek (Haai!TECH) en de jongeren laat 
kennismaken met industriegerichte opleidingen. De acties die in het jaaractieplan 



zijn voorzien, worden gemonitord en bijgestuurd door een stuurgroep binnen 
Talentenfabriek.

Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenfabriek’ 
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. De financiering door de andere 
partners in het project ‘Talentenfabriek’ gebeurt als volgt: VDAB (254.000 EUR), 
stad Antwerpen (167.000 EUR), Vormingsfondsen chemie ‘Co-valent’, sector metaal 
en anderen (361.000 EUR).

 Project TRANSIT Infodagen (schooljaar 2020 - 2021) (deelbudget 
10.000 EUR)

Elk jaar maken duizenden leerlingen de overstap van schoolbank naar 
arbeidsmarkt. Deze overgang roept bij jongeren heel wat vragen op. Het project 
‘TRANSIT infodagen’ heeft als missie om collectieve informatiemomenten 
organiseren, die jongeren op een eigentijdse manier kennis laten maken met wat 
van hen verwacht wordt (rechten en plichten) na het verlaten van de schoolbanken. 
TRANSIT infodagen wil jongeren wegwijs maken in instanties die zich voor hen als 
partner aanbieden bij de overgang naar de arbeidsmarkt.

In het project TRANSIT infodagen bundelen Provincie Antwerpen, POM Antwerpen, 
VDAB, stad Antwerpen, stad Turnhout en de sociale partners ACV, ACLVB, ABVV de 
krachten om netoverschrijdend laatstejaarsleerlingen uit ASO,TSO, BSO, Buso en 
Deeltijds Onderwijs te laten kennismaken met de wereld na de middelbare school. 
Deze brede samenwerking staat garant voor een volledige en optimale 
informatievoorziening inzake overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Met 
transit-antwerpen.be is er ook een duidelijke, overzichtelijke website volledig op 
maat van jongeren en scholen. Deze website biedt de mogelijkheid om op een 
eigentijdse manier een vast aanspreekpunt voor scholen, partners en andere 
geïnteresseerden te vormen. Via de website kunnen scholen zich ook online 
inschrijven voor de schoolverlatersdagen.

Uit de evaluaties bij leerlingen en scholen van de vorige edities is gebleken dat het 
TRANSIT-programma als zeer zinvol wordt ervaren en de interactieve aanpak sterk 
aansluit bij de doelgroep. Het afgelopen jaar heeft de Corona crisis uiteraard een 
ferme impact gehad op de werking van het geplande TRANSIT programma. Zo 
werden er in het schooljaar 2019-2020 slechts 1515 leerlingen bereikt, een derde 
van het vorige schooljaar (2018-2019: 4215 leerlingen). 29 van de 58 geplande 
dagdelen moesten omwille van de Federale en Vlaamse Corona maatregelen dan 
ook geannuleerd worden. 
Voor het schooljaar 2020-2021 is er een digitaal programma uitgewerkt zodat een 
breed bereik ook in het geval van vergaande Corona maatregelen gegarandeerd 
wordt.  

Voorgesteld wordt om voor het schooljaar 2020-2021 voor het project ‘TRANSIT 
Infodagen’ een bedrag van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM 
Antwerpen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 oktober 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

https://transit-antwerpen.be/
https://transit-antwerpen.be/


Artikel 1:
Ingestemd wordt met een subsidie van 264.000 EUR voor het APB Kamp C goed 
om binnen het kader van het flankerend onderwijs en arbeidsmarktbeleid een 
hybride leeromgeving uit te bouwen voor de provinciale speerpuntsector bouw 
vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot arbeidsmarkt” ingeschreven 
onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie) Ramingsnummer 
MJP000477.

Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000 EUR aan POM Antwerpen voor het 
project Talentenstroom vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot 
arbeidsmarkt” ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve 
subsidie) Ramingsnummer MJP000477.

Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000 EUR aan POM Antwerpen voor het 
project Talentenwerf vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot 
arbeidsmarkt” ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve 
subsidie) Ramingsnummer MJP000477.

Artikel 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000 EUR aan POM Antwerpen voor het 
project Talentenfabriek vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot 
arbeidsmarkt” ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve 
subsidie) Ramingsnummer MJP000477.

Artikel 5:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000 EUR aan POM Antwerpen voor het 
project TRANSIT infodagen vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot 
arbeidsmarkt” ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve 
subsidie) Ramingsnummer MJP000477.


