
Jobbeurs Gent mee in de bres tegen armoede

Op dinsdag 17 oktober 2017 organiseren de Stad Gent en de VDAB een jobbeurs
voor werkzoekenden uit de Gentse regio. Meer dan 65 bedrijven zijn aanwezig in de
Handelsbeurs met hun openstaande vacatures. Het is symbolisch dat de jobbeurs
plaatsvindt op 17 oktober. Dit is ook de Werelddag Verzet tegen de Armoede. Werk
blijft een belangrijke dam tegen armoede.

Eerste stap naar werk

De Stad Gent en de VDAB zijn bijzonder blij dat zoveel bedrijven meedoen aan hun
jaarlijkse jobbeurs.



'Werkgevers moesten zich haasten om een standplaats te bemachtigen, want de
plekken waren heel snel volzet. Het toont aan dat heel wat bedrijven met
vacatures een meerwaarde zien in de jobbeurs. Ook voor de werkzoekenden blijft
een jobbeurs een ideale manier om kennis te maken met een nieuwe werkgever.
Onze samenwerking met de Stad bij de organisatie van deze beurs blijft dus
belangrijk voor ons.”

— Freddy Van Malderen, directeur VDAB Oost-Vlaanderen

Gent, belangrijke werkgelegenheidspool

De VDAB ontving in het afgelopen jaar meer dan 17.000 vacatures in Gent (cijfers aug
'17). Sinds de zomer van 2015 stijgt het aantal ontvangen vacatures in Gent snel. Sterker
dan in Oost-Vlaanderen, sterker dan in Vlaanderen. Gent is en blijft een belangrijke
werkgelegenheidspool. Toch blijven er ook ruim 15.000 werkzoekenden in de stad (12,3
% werkloosheidsgraad). Het gaat hierbij vooral om mensen met een verlaagde jobkans.

'Nu de economie weer aantrekt, moeten we meer dan ooit een tandje bijsteken om
iedereen kansen te geven op duurzaam en lonend werk, onze jaarlijkse jobbeurs
speelt daar een belangrijke rol in. Wie klaar is om de stap naar werk te zetten,
willen we zo goed mogelijk helpen om een gepaste werkgever te vinden. Wie niet
klaar is, ondersteunen we op maat. Zo bieden we werkzoekenden de kans om op
de jobbeurs hun digitale vaardigheden bij te schaven, bijvoorbeeld bij het
solliciteren.'

— Rudy Coddens, schepen van Werk en Armoedebestrijding

 Gent tegen armoede

De jobbeurs sensibiliseert op het vlak van armoedepreventie.



'We kozen er bewust voor om de jobbeurs te organiseren op de Werelddag Verzet
tegen Armoede. Want het hebben van een job blijft in België nog altijd de beste
armoedepreventie. Hopelijk blijft dat zo. Want door de verdere flexibilisering van
de arbeidsmarkt zien we nu al dat het aantal werkende armen toeneemt. Dit is
geen goede trend. Flexi-jobs leiden tot ‘sprokkelarbeid’: meerdere jobs
‘sprokkelen’, om een volwaardig inkomen te bekomen. Dit signaal wil ik als
schepen van armoedebestrijding geven, vandaag meer dan ooit.

— Rudy Coddens, schepen van Werk en Armoedebestrijding

Het verzet tegen de armoede krijgt dan ook een gezicht op de jobbeurs. Alle bezoekers
kunnen hun steun betuigen door het plaatsen van een (tijdelijke) tattoo. Werkzoekenden
kunnen bovendien terecht bij het standje van het Centrum Algemeen Welzijnswerk
(CAW) en het OCMW Gent.

'De werkwelzijnsbemiddelaars van VDAB zijn aanwezig op de beurs. Zij
begeleiden mensen in armoede – persoonlijk en intensief - in hun zoektocht naar
werk. Ook werkgevers betrekken we in de strijd tegen armoede, zij spelen een
belangrijke rol in de duurzame tewerkstelling van mensen in armoede. We
ondersteunen hen door het aanbod van het CAW bekend te maken en hen te
informeren over het gratis jobcoachingsaanbod in de regio.'

— Freddy Van Malderen, directeur VDAB Oost-Vlaanderen. 

Praktisch

dinsdag 17 oktober 2017 van 14 tot 17 uur
Handelsbeurs Gent, Kouter 29, 9000 Gent
Inschrijven hoeft niet

In samenwerking met



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Informatie
Astrid Faelens, Dienst Werk Stad Gent, gsm 0473 943 339, e-mail
astrid.faelens@stad.gent
Elke De Schryver, Dienst Communicatie VDAB, gsm 0497 454 432, e-mail
elke.deschryver@vdab.be
Trees De Bruycker, Regie Armoedebeleid OCMW, gsm 0473 787458, e-mail
trees.debruycker@ocmw.gent

Bevoegd

De heer Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van
Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en
Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail:
schepen.coddens@stad.gent

Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
mailto:schepen.coddens@stad.gent
mailto:trees.debruycker@ocmw.gent
mailto:elke.deschryver@vdab.be
mailto:astrid.faelens@stad.gent
http://www.stad.gent/

