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Gratis loopbaanbegeleiding voor tijdelijk
werkloze Gentenaars

Gentenaars die in juli, augustus of september minstens één dag tijdelijk werkloos

waren, kunnen vanaf 1 oktober 2020 gratis vier uur loopbaanbegeleiding volgen.

Voor werknemers uit de zwaarder getroffen sectoren toerisme, horeca en

evenementen komt daar nog drie uur bij. Dit jaar kunnen 90 begeleidingen

gefinancierd worden, daarna volgt een evaluatie.

Mee aan het stuur van eigen loopbaan

Een kwart van de Gentenaars die in juli beroep moesten doen op tijdelijke werkloosheid, deed

dat voor tien dagen of meer. Voor sommigen kan een verblijf in deze 'wachtkamer' de

onzekerheid over de toekomst doen toenemen, zeker in tijden van corona. Loopbaanbegeleiding

stimuleert die mensen om actief over hun loopbaanambities na te denken en waar nodig ook

bepaalde competenties te versterken. Zo blijven ze dicht bij de arbeidsmarkt en verhogen ze

hun kansen op duurzame tewerkstelling, ook bij de huidige werkgever.
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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.

‘Loopbaanbegeleiding is nuttig voor iedereen. Wij bieden dat nu gratis aan
voor mensen in tijdelijke werkloosheid. Zo blijven zij dicht bij de arbeidsmarkt.
Zij worden versterkt in hun huidige job of verbeteren hun kansen elders. En dat
is nog altijd wenselijker dan een passage via de werkloosheid.’
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale economie

Wie in aanmerking komt, kan vanaf 1 oktober binnenstappen bij een erkende

loopbaanbegeleider. Na een intakegesprek kan de loopbaanbegeleiding opgestart worden. Het

initiatief kadert in de Gentse relancemaatregelen voor de arbeidsmarkt.

Extra focus op toerisme, horeca en evenementen

Een standaardpakket loopbaanbegeleiding omvat vier contacturen met een door VDAB erkende

begeleider. Voor inwoners van Gent die aan de slag zijn in de sectoren toerisme, horeca of

evenementen voorziet het stadsbestuur drie extra contacturen. Een derdebetalersregeling

maakt dat ook de financiële drempel wordt weggenomen en dat het aanbod gratis is.

Contact

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent

Bevoegd 

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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