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Werkloosheid daalt

9681 WZ Arr Mechelen
3251 WZ Stad Mechelen
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Evolutie werkloosheid op jaarbasis
centrumsteden
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Okt 2018
Regio

Algemeen

Allochtonen

Taalachterstand
Nederlands

Oostende

- 14,6 %

- 14,9 %

- 13,9 %

Mechelen

- 11,3 %

- 9,6 %

- 18,6 %

Genk

- 10,1 %

- 11,3 %

- 18,4 %

Gent

- 9,0 %

- 10,1 %

- 12,3 %

Antwerpen

- 7,0 %

- 7,6 %

- 6,1 %

Kortrijk

- 7,5 %

- 6,8 %

- 5,4 %

Sint-Niklaas

- 11,8 %

- 6,7 %

- 18,8 %

Roeselare

- 6,7 %

- 6,3 %

- 3,2 %

Leuven

- 6,3 %

- 3,6 %

- 3,3 %

Brugge

- 6,5 %

- 2,8 %

- 1,7 %

Aalst

- 7,9 %

- 2,6 %

- 7,0 %

Turnhout

- 7,6 %

- 0,9 %

+ 3,5 %

Hasselt

- 4,0 %

+ 0,7 %

- 4,3 %

Kenmerken werkzoekenden
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Kenmerken werkzoekenden
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7

Stad Mechelen

500
450

404

400

370

350
300

265

250

220

200
150

96
100
50

69

0

okt/17 nov/17 dec/17 jan/18 feb/18 mrt/18 apr/18 mei/18 jun/18 jul/18 aug/18 sep/18 okt/18

Kortgeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

Kenmerken werkzoekenden in
perspectief
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Kenmerken werkzoekenden in
perspectief
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Vraag naar arbeidskrachten evolutie
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Top 15 ontvangen vacatures
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okt 18 – nov 2018, Mechelen
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Top 15 ontvangen vacatures vs
beroepsvoorkeuren
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okt 18 – nov 2018, Mechelen
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Vraag naar arbeidskrachten
top 20 bedrijven Mechelen
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Aantal vacatures
okt 2017 – sept 2018

Bedrijf

Sector

UNIT-T SOLUTION 30 FIELD SERVICES

Elektrische installatie

690

BRUNEL BELGIUM
BC HOSPITALITY SERVICES

591
535

ACTIEF MECHELEN

Technisch advies, architecten en ingenieurs
Overige zakelijke dienstverlening
Maatschappelijke dienstverlening zonder
huisvesting
Groothandel in kleding en schoeisel
Computeradviesbureaus
Computeradviesbureaus
Maatschappelijke dienstverlening zonder
huisvesting

SINT MAARTEN CAMPUS LEOPOLDSTRAAT

Ziekenhuizen

111

ABSOLEM

Technisch advies, architecten en ingenieurs

102

STAD MECHELEN - DIENST PERSONEEL
AUTOVEILIGHEID MECHELEN
URSULINEN MECHELEN 2
ADREM
ENTIRIS AFDELING MECHELEN

Algemeen overheidsbestuur
Technische testen en analyses
Algemeen voortgezet onderwijs
Uitgeverijen van tijdschriften
Overige diensten

91
80
73
62
60

HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND
CENTRALE WERKPLAATS

Openbare veiligheid
Vervoer per spoor

52
51

ECOSO

Kleinhandel i 2ehandsgoed & antiquiteiten i winkels
Distributie van en handel in gasvormige
brandstoffen via leiding
Algemeen voortgezet onderwijs

48

FAMILIEHULP
NS DEVELOPMENT
CRAX IT
ORDINA BELGIUM

Q8 MECHELEN
DE PELGRIM COLOMAPLUS

445
248
164
124
116

48
47
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Dienstverlening
op maat door een
slim samenspel
tussen digitaal en
persoonlijk

Dienstverlenings- en
organisatiemodel

Gespecialiseerde
dienstverlening

Werkzoekenden met een helder jobdoelwit krijgen een afspraak met een
bemiddelaar die gespecialiseerd is in hun profiel. Deze bemiddelaars kennen
de professionele wereld waarin de werkzoekenden terecht komen door en door.
Daardoor kunnen ze heel gericht met hen aan de slag. Vanuit deze clusters biedt
VDAB, samen met haar partners, acties aan zoals online leren,
sollicitatietraining, beroepsopleidingen of stages.
Een werkzoekende die intensieve begeleiding nodig heeft, zal een afspraak
krijgen met een bemiddelaar van het team Intensieve Dienstverlening. Deze
bemiddelaars helpen werkzoekenden die een extra duwtje in de rug nodig
hebben bij het ontwikkelen van een goede werkhouding, motivatie, sociale
vaardigheden, of wanneer de werkzoekende familiale of andere zorgen ervaart.
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Met vernieuwde digitale tools gaat
de werkzoekende zelf aan de slag.
17

1. Profiel, cv
6. Zoek een job
De werkzoekende
zoekt vacatures zoals
hij/zij dat wil,en kan
deze meteen bewaren

2. Opdrachten
Wat een
uitkeringsgerechtigde
werkzoekende moet doen

3.
Afspraken/contacten

7. Jobsuggesties
-

4. Berichten

-

bv. wijzigingen in het
dossier

-

Suggesties van
werkgevers en VDAB
bemiddelaars
Suggesties obv je
profiel
Wat andere
werkzoekenden als jij
interessant vonden

5. Tips
Interessante tips voor
de werkzoekende

8. Bewaarde vacatures
en sollicitaties
Aan de slag met je
vacatures & status van je
sollicitaties

VDAB is er voor iedereen, ook voor
wie extra aandacht nodig heeft.

We zijn er voor iedereen - digibeten

Anderstalige
werkzoekenden

VDAB hanteert het taalhoffelijkheidsprincipe:
● Eerste contact is in een taal die klant begrijpt.
Voor werkzoekenden met beperkte digitale
of voor zij die niet
over
● vaardigheden
Verdere dienstverlening
is beschikken
in het Nederlands.
digitale middelen zal de toegang tot VDAB steeds gegarandeerd worden:

●

●

Ter ondersteuning voorziet VDAB:

De Servicelijn blijft gratis toegankelijk. We begeleiden de klant doorheen het
Filmpjes
over
dienstverlening
in verschillende talen
inschrijvingsproces en/of boeken ●
een afspraak
in de
provinciale
dienstverlening.

● Telefonische hulp in Frans of Engels
● Servicelijntelefoon
Eigen tolk meebrengen
VDAB-locaties behouden de huidige
en evoluerenkan
naar een digitale
kiosk waar de klant een videogesprek
kan startenop
met
eenleren
bemiddelaar.
● Inzetten
het
van Nederlands

●

Op verschillende locaties kunnen klanten zich inschrijven aan de zelfbedienings-pc’s
met de hulp van een bemiddelaar. Deze bemiddelaar schat meteen in of de klant
zelfredzaam is. Indien niet, dan volgt een afspraak in de provinciale dienstverlening.

●

Bij elk contact detecteert de bemiddelaar of de werkzoekende nood heeft aan het
ontwikkelen van digitale vaardigheden. Indien nodig verwijst hij de werkzoekende door.

We zijnminder
er voor iedereen - digibeten
Digitaal
vaardige
Voor werkzoekenden met beperkte digitale vaardigheden of
werkzoekenden
voor mensen die niet beschikken over digitale middelen
garandeert VDAB nog steeds de toegang.
Voor werkzoekenden met beperkte digitale vaardigheden of voor zij die niet beschikken over
● VDAB
telefonisch
en gratis toegankelijk.
digitale middelen zal de toegang tot VDAB
steedsblijft
gegarandeerd
worden:

●

● VDAB-locaties behouden de huidige inschrijftelefoon.
● Op verschillende locaties blijven zelfbedienings-pc’s.
Inschrijven
kan de
met
dedoorheen
hulp vanhet
een bemiddelaar.
De Servicelijn blijft gratis toegankelijk.
We begeleiden
klant
inschrijvingsproces en/of boeken een afspraak in de provinciale dienstverlening.

Digitaal mee kunnen verhoogt de kansen op werk.
●

●

●

VDAB-locaties behouden de huidige Servicelijntelefoon en evolueren naar een digitale
● Daarom
wil VDAB,
samen met partners, alle
kiosk waar de klant een videogesprek
kan starten
met een bemiddelaar.

werkzoekenden digitaal vaardig maken.
● klanten
Bij elkzich
contact
detecteert
de bemiddelaar of de
Op verschillende locaties kunnen
inschrijven
aan de zelfbedienings-pc’s
heeft in
aan
het
ontwikkelen van
met de hulp van een bemiddelaar.werkzoekende
Deze bemiddelaarnood
schat meteen
of de
klant
digitale
vaardigheden.
Indien
zo, dan verwijst hij de
zelfredzaam is. Indien niet, dan volgt
een afspraak
in de provinciale
dienstverlening.
werkzoekende door.
● Een cursus
‘Werken met
Bij elk contact detecteert de bemiddelaar
of de werkzoekende
noodVDAB-tools’
heeft aan het helpt
werkzoekenden
om zelfstandig
op zoek
te gaan naar
ontwikkelen van digitale vaardigheden.
Indien nodig verwijst
hij de werkzoekende
door.
werk.

LOKALE ACTIES MECHELEN

VDAB

● overleg:
● stuurgroep ikv samenwerkingsovereenkomst
● vertegenwoordiging in prov. werkgroep lokale
besturen
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Lokale acties
●
●
●
●

Actieplan jongeren
Iep-site
Youth Start
Jobfix

● Lokale jobbeurzen zoals ICT
● Jobatelier voor wz met een grote afstand tav AM ism
OCMW, CBE en Samenlevingsopbouw
● Intensieve samenwerking OCMW-VDAB onder de vorm
van pop-up
.

