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Stad verdubbelt aanbod na 114 aanvragen voor
gratis loopbaanbegeleiding

Sinds 1 oktober 2020 hebben al 114 tijdelijk werkloze Gentenaars een gratis
loopbaanbegeleiding aangevraagd. Dat is een pak meer dan de voorziene 90
trajecten. Het stadsbestuur beslist nu om het budget te verhogen en in totaal 180
gratis begeleidingen mogelijk te maken.

Gentenaars die in juli, augustus of september 2020 minstens één dag tijdelijk werkloos waren,
kunnen sinds 1 oktober 2020 vier uur gratis loopbaanbegeleiding volgen. Voor werknemers uit
de zwaarder getroffen sectoren toerisme, horeca en evenementen komt daar nog drie uur bij.
Loopbaanbegeleiding stimuleert werknemers om over hun ambities na te denken en bepaalde
competenties te versterken. Zo verhogen ze hun kansen op duurzame tewerkstelling.
Tot nu toe werden 114 trajecten van vier uur aangevraagd. Twintig aanvragers vroegen een
uitbreiding met nog eens drie uur omdat ze werken in een zwaar getroffen sector. Dat aantal zal
wellicht nog stijgen. Een eerste analyse toont dat vooral werknemers uit de horeca nood hebben
aan die extra drie uren. Omwille van het grote aantal aanvragen, verdubbelt de Stad Gent het
aantal beschikbare gratis loopbaanbegeleidingen nu naar 180.

In deze moeilijke tijden blijven Gentenaars duidelijk niet bij de pakken zitten. Ik
ben blij dat we met de gratis coaching het verschil maken voor wie tijdelijk
werkloos is. Ambities en competenties aanscherpen kunnen we alleen maar
aanmoedigen.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Wie een gratis loopbaanbegeleiding wil, kan nog tot 15 december 2020 contact opnemen met
een erkende loopbaanbegeleider. Na een eerste gesprek kan de begeleiding van start gaan. Voor
wie de opleiding volgt, is de begeleiding gratis, het is de loopbaanbegeleider die de subsidie
aanvraagt. Het initiatief kadert in de Gentse relancemaatregelen voor de arbeidsmarkt.

Kom meer te weten over de gratis loopbaanbegeleidingen

Contact
Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, email 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

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.
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