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Nieuwe samenwerking in havengebied helpt
bedrijven aan personeel

Om werkgevers in het havengebied North Sea Port te ondersteunen in de

zoektocht naar de juiste profielen, richten verschillende partners aan beide zijden

van de grens een organisatie op: 'North Sea Port Talent'. Daartoe werd vandaag,

op dinsdag 31 januari, een intentieverklaring ondertekend in het Nederlandse

Den Bosch.
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Een Gents-Zeeuwse primeur op de Nederlands-Vlaamse top in Den Bosch: er komt een

grensoverschrijdend werk- en opleidingscentrum in het havengebied, genaamd 'North Sea Port

Talent'. Met de ondertekening van een intentieverklaring bezegelden de Stad Gent, VDAB Oost-

Vlaanderen, de Nederlandse tegenhanger UWV, North Sea Port en VeGHO (de havenafdeling

van Voka) alvast het voornemen om nog dit jaar van start te gaan.

Vacatures invullen

North Sea Port Talent zal bedrijven in de haven helpen om de juiste profielen aan te trekken.

Het centrum luistert bij ondernemers welke problemen ze ondervinden om hun vacatures in te

vullen en gaat dan op zoek naar geschikte kandidaten uit Vlaanderen, Nederland en daarbuiten.

Ook voor de opleidingsnoden van de bedrijven in de haven zoekt het centrum een passend

antwoord. Het nieuwe centrum moet daarnaast helpen om het havengebied te promoten als

aantrekkelijke werkplek, want voor vele potentiële medewerkers is de haven tot op vandaag nog

onbekend terrein.

Na veel voorbereidend werk staan we klaar om North Sea Port Talent op te
richten. Ons havengebied is één economische regio en dus ook één
tewerkstellingspool. Omdat daar een landsgrens doorloopt, is het soms
complexer dan nodig om mensen aan het werk te helpen. Ik ben dan ook heel
fier dat we met partners uit beide landen de handen in elkaar slaan en
grensoverschrijdend samenwerken.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

North Sea Port staat voor 102.000 directe en indirecte jobs. De 550 bedrijven
in het havengebied zijn steeds op zoek naar medewerkers om de socio-
economische motor in de havenregio draaiende te houden. Met deze
grensoverschrijdende samenwerking bouwen we samen verder aan onze
Europese tophaven.
— Daan Schalck, CEO van North Sea Port

Contact voor de pers



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

joris.wauters@stad.gent

Johan Bresseleers, woordvoerder North Sea Port, gsm 0478 91 86 75,

johan.bresseleers@northseaport.com

Adel Mouchalleh, communicatieverantwoordelijke VDAB Oost-Vlaanderen, gsm 0475 72 12

95 adel.mouchalleh@vdab.be

Danique van Tilburg, districtscommunicatieadviseur UWV, danique.vantilburg@uwv.nl

Maarten Dheedene, Voka Oost-Vlaanderen, maarten.dheedene@voka.be

Bevoegd

Betrokken

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

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
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