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Pop-up helpt schoolverlaters tot en met oktober
op weg naar eerste job

Gentse jongeren die op zoek gaan naar een eerste job kunnen van 6 juli tot eind

oktober 2020 terecht in de pop-up 'Klaar voor take-off' in de Brabantdam 56, in

het centrum van Gent. Consulenten van de Stad Gent en VDAB staan er voor hen

klaar met tips, begeleiding, workshops en infosessies.

Jongeren die vandaag de schoolbanken verlaten, hebben het niet makkelijk. Om hen te helpen

goed te starten op de arbeidsmarkt, opent de Stad Gent op maandag 6 juli 2020 een pop-up in

het centrum van Gent: 'Klaar voor take-off'. Elke weekdag van 10 tot 18 uur kunnen

schoolverlaters er terecht met al hun vragen. Consulenten helpen hen met hun inschrijving bij

VDAB, met tips over (digitaal) solliciteren, met informatie over de arbeidsmarkt, sociale

zekerheid, enzovoort. Waar nodig worden de jongeren doorverwezen naar verdere

ondersteuning.
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'Eerste stappen naar een job zetten, dat is altijd spannend. De prognoses voor
de arbeidsmarkt zien er na corona niet bepaald rooskleurig uit. Daarom willen
we er als Stad alles aan doen om de schoolverlaters zo goed mogelijk op weg
te zetten. Ik hoor zeggen dat er een verloren generatie afstudeert. Dat willen
we niet laten gebeuren. Samen met verschillende actoren in Gent bouwen we
aan perspectief.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

In 'Klaar voor take-off' vinden schoolverlaters een uitgebreid aanbod aan workshops,

infomomenten en vanaf september ook stages en vormingen. Ze leren er onder meer ook een cv

of motivatiebrief opstellen, zichzelf pitchen en digitaal solliciteren.

Alle schoolverlaters welkom

Bij 'Klaar voor take-off' zijn alle schoolverlaters welkom: uit het hoger of secundair onderwijs,

met of zonder diploma op zak. Een afspraak maken mag, maar hoeft niet. Klaar voor take-off is

ook bereikbaar via Whatsapp voor vragen, of om een afspraak te maken. Het programma van de

workshops en infosessies is te vinden in de pop-up zelf en wordt binnenkort ook gepubliceerd

op de stadswebsite.

De Stad Gent werkt voor 'Klaar voor take-off' samen met VDAB en de partners van Gent, stad

in werking. Dat is een brede groep organisaties en instellingen die actief zijn op het vlak van

werk, bemiddeling, opleiding, onderwijs en welzijn.

Contact

Tine Boucké, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0478 27 45 81, e-

mail tine.boucke@stad.gent

Griet Wouters, Dienst Werk, gsm 0499 21 13 83, e-mail griet.wouters@stad.gent

Bevoegd

Lees meer over 'Klaar voor take-off'

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Betrokken

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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