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Inleiding 

2019 is het tweede jaar waarin het gemeenschappelijk deel van de beheerscontracten 
van Bruxelles Formation en Actiris in praktijk wordt gebracht. Dit gemeenschappelijk deel 
in de beheerscontracten van onze twee instellingen is bedoeld om de samenwerking 
tussen Actiris en Bruxelles Formation te versterken en zo de opleidingstrajecten van de 
begunstigden en hun doorstroming naar werk vlotter en sneller te laten verlopen. 

Dit gezamenlijk activiteitenverslag volgt dezelfde opzet als de vorige verslagen en geeft 
een uiteenzetting van de uitwisselingen, de gezamenlijke projecten en de samenwerking 
tussen Actiris, Bruxelles Formation en de verschillende partners van 2019, in aansluiting 
op de Strategie 2025 en het Plan Opleiding 2020 «De Brusselaars kwalificeren voor de 
tewerkstelling». 

Het samenwerkingsakkoord betreffende het gekruist beleid “tewerkstelling-opleiding”, 
dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie op 9 fe-
bruari 2012 hebben gesloten, verbindt Actiris en Bruxelles Formation aan elkaar. Dit ak-
koord draagt bij tot de versterking van de synergieën tussen het tewerkstellings- en het 
opleidingsbeleid, wat nu meer dan ooit van kapitaal belang is. Deze tekst is niet alleen 
een officiële bekrachtiging, maar ook een intensivering van de bestaande en aanvullende 
samenwerkingsverbanden tussen Actiris en Bruxelles Formation. De tekst beoogt een 
betere samenhang en grotere doeltreffendheid in de begeleiding van de werkzoekenden.

Krachtens artikel 19 van dit samenwerkingsakkoord communiceren en organiseren Actiris 
en Bruxelles Formation hun samenwerkingen via het Comité voor Strategische ontwikke-
ling. Dit is de instantie voor structurering en ontwikkeling van synergieën tussen de twee 
instellingen.

Het Comité voor Strategische ontwikkeling (CSO) heeft zich in 2019 moeten buigen over 
belangrijke dossiers zoals de polen Opleiding-Werk, de gezamenlijke strategische en ope-
rationele indicatoren, de planning van de publiek-publieke overeenkomst voor de ontwik-
keling van gezamenlijk bepaalde opleidingen, het uniek dossier van de werkzoekende, de 
evaluatie van de dienst Link voor de tewerkstelling van de opgeleide werkzoekenden, het 
gemeenschappelijk programmakader van het opleidingsaanbod en de erkenning van de 
competenties beheerd door Bruxelles Formation, de strijd tegen armoede bij werkzoeken-
den die een opleiding volgen of de doelstellingen van de oplossingsgarantie voor iede-
reen die Actiris samen met Bruxelles Formation heeft gelanceerd.  

INLEIDING
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2019 was ook het jaar van een legislatuurwisseling, waarin de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie akkoorden 
hebben gesloten die bepalen dat het voormelde samenwerkingsakkoord de door het 
gewest toegekende middelen voor de beroepsopleiding zou bestendigen en mobiliseren, 
met name in het kader van de zesde staatshervorming. De gezamenlijke denkoefening 
van onze twee instellingen zal ook in 2020 worden voortgezet. We zullen blijven werken 
aan een consolidatie van het samenwerkingsakkoord, waarin we niet alleen een duur-
zaam gewestelijk financieringsmechanisme voor Bruxelles Formation willen opnemen, 
maar ook de wettelijke basis voor de belangrijkste instrumenten van ons gekruist beleid 
willen vastleggen, zoals het Beroepenpunt, het Talenpunt en de polen Opleiding-Werk. 
Een manier dus om de meer dan ooit cruciale samenwerking tussen onze instellingen nog 
beter te organiseren en te versterken.  

Veel leesplezier! 

Olivia P’TITO 

Directrice-generaal van 
Bruxelles Formation

Myriem AMRANI

Voorzitster van het 
beheerscomité van 
Bruxelles Formation

Grégor CHAPELLE

Directeur-generaal van 
Actiris

Caroline MANCEL

Adjunct-directeur- 
generaal van Actiris

Landry MAWUNGU 

Voorzitter van het 
beheerscomité van Actiris

INLEIDING
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INHOUDSOPGAVE 1. View.brussels, het Brussels Observatorium voor 
Werkgelegenheid en Opleiding verder ontwikkelen

View .brussels, het Brussels Observatorium 
voor Werkgelegenheid en Opleiding verder 
ontwikkelen

1

NIEUWE OPDRACHTEN OM HET GEKRUIST BELEID TEWERKSTELLING-OPLEIDING 
TE VERDIEPEN

De oprichting van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding be-
hoort tot een gemeenschappelijke doelstelling in de beheerscontracten van Actiris en 
Bruxelles Formation: de coherentie, de kruiscontrole en de analyse van statistieken inzake 
tewerkstelling en opleiding verbeteren door de transformatie van het Brussels Observa-
torium voor de Werkgelegenheid in het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
en Opleiding (BOWO) om zo te beschikken over een instrument om de doorstroming van 
opleiding naar werk te evalueren, te analyseren en op te volgen op basis van gezamenlijke 
indicatoren. 

View.brussels zet de historische opdrachten van het Brussels Observatorium voor de Werk-
gelegenheid voort inzake analyse van de arbeidsmarkt en de arbeidsmarkttendenzen en 
inzake aanbevelingen, en krijgt er een aantal nieuwe opdrachten bij.

Deze nieuwe opdrachten zijn gericht op het verder uitdiepen van het gekruist beleid 
opleiding-tewerkstelling en streven ernaar de transitie naar werk na een tewerkstellings- 
of opleidingsmaatregel nog grondiger te onderzoeken. Hiertoe steunt view.brussels op 
een versterkte en structurele samenwerking met Bruxelles Formation, dat er een deel van 
zijn opdrachten en activiteiten in onderbrengt. In dezelfde lijn werd ook de VDAB Brussel 
gecontacteerd. Aangezien de VDAB Brussel niet beschikt over een dienst studies en sta-
tistieken die losstaat van de VDAB, richt de relatie tussen Actiris en de VDAB Brussel zich 
op de uitwisseling van methodologieën en gegevens. Deze uitwisselingen werden nog ver-
scherpt na de oprichting van view.brussels. 

De activiteiten van view.brussels concentreren zich rond vier strategische pijlers, namelijk:

 Æ  de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt observeren en onder-
zoeken;

 Æ de behoeften inzake tewerkstelling en opleiding analyseren en hierop anticiperen;

 Æ  de overgangen na de opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen opvolgen, onder-
zoeken en evalueren;

 Æ  ondersteuning en technische expertise bieden, onder meer voor de opvolging van 
het OP 2020 om de beslissingen van de tewerkstellings- en opleidingsactoren te 
verduidelijken en hun denkoefeningen te stofferen.

Het observatorium is officieel actief sinds december 2017, na de goedkeuring van het actie-
plan door het gezamenlijk beheerscomité van Actiris en Bruxelles Formation van 14/12/2017. 
De eerste twee jaar van zijn bestaan werden voornamelijk besteed aan het organiseren 
van de nieuwe structuur; aan het geleidelijk invoeren van de samenwerkingsmodaliteiten 
met de opleidingsinstellingen; aan het toevoegen en verdiepen van bepaalde specifieke 
opdrachten inzake transities; en aan het bepalen van een nieuwe identiteit en een nieuwe 
naam: op de officiële lancering in aanwezigheid van minister Didier Gosuin op 25 januari 
2019 is het BOWO view.brussels geworden. 
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INHOUDSOPGAVE 1. View.brussels, het Brussels Observatorium voor 
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Zoals in het oorspronkelijke actieplan stond, heeft view.brussels er sinds zijn oprichting 
over gewaakt om de samenwerking tussen Actiris en Bruxelles Formation te organiseren en 
te beheren en de uitvoering van deze samenwerking te coördineren. 

Concreet werd dit vertaald in het volgende: 

 Æ  instrumenten, analyses en expertise delen, alsook informatie en gegevens uit-
wisselen om de opdrachten te kunnen vervullen die gezamenlijk moeten worden 
uitgevoerd; 

 Æ  meer samenwerken in verschillende dossiers (onder meer door meerdere werk-
groepen op te richten die zich toespitsen op de kwesties die gezamenlijk worden 
behandeld) en een globale toename van de mate waarin wordt samengewerkt. 
Deze samenwerking kan variëren afhankelijk van de gezamenlijk afgeleverde 
resultaten maar heeft de neiging om van een eenvoudige uitwisseling van infor-
matie te evolueren naar een wijziging van bepaalde activiteiten in beide diensten 
om een gemeenschappelijke doelstelling te behalen; 

 Æ  de activiteiten van beide organisaties grondig onderzoeken om overlappingen 
op te sporen en hier een gezamenlijk antwoord op te formuleren (zie onder an-
dere de verslagen m.b.t. “Inschakeling” en “Knelpuntberoepen”); 

 Æ de activiteiten en de samen ontwikkelde methodologieën op elkaar afstemmen;

 Æ  nieuwe activiteiten ontwikkelen of nadenken over nieuwe gezamenlijke projec-
ten en de middelen die hiervoor moeten worden ingezet om de manier van sa-
menwerking en afstemming te herdenken; 

 Æ  deelname van view.brussels, samen met andere partners, aan de methodolo-
gische werkgroep (WG) die werd opgericht als gevolg van het Plan Opleiding 
2020 en die door de studie- en statistische dienst van Bruxelles Formation (SES) 
wordt gecoördineerd;

 Æ een organisatorisch kader voor samenwerking bepalen.

Bovendien, daar waar de uitwisselingen en raadplegingen met Instance Bassin in de eer-
ste maanden na de oprichting van view.brussels eerder informeel waren, namen ze in de 
loop van het tweede kwartaal van 2019 een formeel karakter aan. In december konden 
tijdens een werkvergadering met het Instance Bassin en de Regie van Bruxelles Forma-
tion de behoeften en verwachtingen van elke instelling worden bepaald en werd vastge-
steld waar er overlappingen waren en waar een eventuele krachtenbundeling mogelijk was. 
De noodzakelijke volgende stap is een vergadering met BANSPA (de Brusselse Adviesraad 
van de Nederlandstalige Sociale Partners). Er moet ook worden opgemerkt dat een lid van 
view.brussels werd aangeduid om in de plenaire vergadering van het Instance Bassin van 
Brussel te zetelen. We vermelden hier de wens van de regering om vanaf 2020 de sturings-
instrumenten die tijdens de vorige legislatuur werden ingevoerd, structureel op elkaar af 
te stemmen. 

In 2019 heeft het consultancybureau BDO een evaluatie uitgevoerd om te oprichting van 
het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding te begeleiden. De 
evaluatie besloeg de periode januari 2018 tot maart 2019 en werd gestructureerd rond 
drie luiken (bestuur, opdrachten/doelstellingen en gezamenlijke resultaten). Globaal kon 
worden vastgesteld dat de oprichting van view.brussels de toenadering tussen Acti-
ris en Bruxelles Formation heeft bevorderd. Er zal een nieuw actieplan 2020-21 worden 
opgesteld in 2020. Hierin zullen bepaalde aanbevelingen worden opgenomen en zal ero-
ver worden gewaakt dat de toenadering tussen de diensten en de toegenomen invloed 
van view.brussels verder worden geconsolideerd. 
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DE INTENSIVERING VAN DE SAMENWERKING ROND (NIEUWE) GEZAMENLIJKE 
DOSSIERS

1 .  Coherente statistieken en opvolgingsindicatoren voor de doorstroming 
tussen opleiding en tewerkstelling

Een verbeterde samenhang, kruising en analyse van statistische gegevens inzake het 
tewerkstellings- en opleidingsbeleid liggen aan de bron van de oprichting van het Brussels 
Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding. De opdracht die het Observatorium 
in dit verband kreeg toevertrouwd, is het produceren van cijfers aangaande de inschake-
ling op de arbeidsmarkt en de opvolging en de analyse van de doorstroming en de trajec-
ten van de werkzoekenden in beroepsopleiding op de arbeidsmarkt. 

Bruxelles Formation van zijn kant kreeg het officiële mandaat om een methodologie te 
ontwikkelen die de coherentie tussen de statistieken van de opleidingsoperatoren en hun 
gemeenschappelijke analyse moet verzekeren. Deze methodologie werd gebaseerd op an-
dere in uitvoering zijnde methodologische ontwikkelingen (onder meer op de berekening 
van de positieve-uitstroomgraad van de begunstigden van een beroepsopleiding). 

1.1 Methodologische werkgroep

De methodologische werkgroep heeft als opdracht om bij te dragen tot het gebruik van een 
uniforme en coherente statistische basis voor het volledige (“gerealiseerde”) opleidings-
aanbod in het Brussels Gewest. Tegen de achtergrond van de oprichting van het Brussels 
Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding werd deze werkgroep samengesteld 
in nauwe samenwerking met Actiris en in samenhang met de andere lopende methodo-
logische ontwikkelingen (onder meer voor de berekening van het percentage positieve 
uitstroom van de begunstigden van een beroepsopleiding). Naast view.brussels worden ook 
systematisch de SFPME, BANSPA/Tracé Brussel, het BISA, Instance Bassin EFE en het IWEPS 
als deskundige instanties uitgenodigd. De operatoren die rechtstreeks betrokken zijn bij de 
methodologische werkgroep zijn Bruxelles Formation, de EFP/SFPME, Syntra Brussel en de 
VDAB Brussel. 

In oktober 2018 werd een tussentijds verslag opgemaakt waarin de doelgroepen en de 
acties die in de berekeningen opgenomen moeten worden, duidelijk en nauwkeurig werden 
beschreven en dat de verantwoordelijken van de betrokken instellingen en de inrichtende 
gezagsorganen helpt om via methodologische voorstellen te kiezen voor de opties waar-
mee de berekeningsmethodes kunnen worden verduidelijkt en gehomogeniseerd. 

De methodologische werkgroep stelde zich tot doel om deze berekeningen, die in het tus-
sentijds verslag werden toegelicht, in 2019 te operationaliseren, om op die manier onder 
meer bij te dragen tot de noodzakelijke berekeningen in het kader van de maatregelen in 
het Plan Opleiding 2020 en voornamelijk de eerste (werkzoekenden) en tweede (werkne-
mers) maatregel van dit plan. Door een gebrek aan middelen bij sommige operatoren en/
of technische problemen in verband met de gevraagde evaluatieperiodes (de operatoren 
in alternerend leren werken niet in een logica van kalenderjaren) of de bepaling van de 
doelgroepen (de operatoren in alternerend leren kunnen niet filteren op werkzoekenden 
in hun databases) kon deze operationalisering niet worden doorgevoerd. In 2019 werd het 
project opnieuw gelanceerd, waarbij voorrang werd gegeven aan de noodzakelijke bereke-
ningen in het kader van de evaluatie van het Plan Opleiding 2020 die was gepland voor eind 
juni 2020. Een met dit doel opgerichte gezamenlijke coördinatie tussen Bruxelles Formation 
en view.brussels zal zorgen voor de methodologische omkadering van de overdracht van 
deze gegevens door de operatoren en zal in voorkomend geval de ontbrekende gegevens 
identificeren.

View.brussels, het Brussels Observatorium voor 
Werkgelegenheid en Opleiding verder ontwikkelen
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1.2  Jaarlijkse productie en analyse van de zes strategische indicatoren met 
gedeelde verantwoordelijkheid

Om de evolutie van hun opdrachten en hun doelstellingen inzake het gekruist beleid 
tewerkstelling-opleiding te kunnen opvolgen, hebben Actiris en Bruxelles Formation in het 
gemeenschappelijk deel van hun beheerscontract 2017-2022 zes gemeenschappelijke 
strategische en transversale indicatoren opgesteld. Deze indicatoren zijn: 

 Æ het percentage positieve uitstroom na opleiding per type opleiding;

 Æ het uitstroompercentage naar werk na een beroepsgerichte opleiding; 

 Æ  de duurzaamheid van tewerkstelling bij de uitgestroomden naar werk na een 
beroepsgerichte opleiding;de duur tot de start van de tewerkstelling bij de 
uitgestroomden naar werk na een beroepsgerichte opleiding;

 Æ  het aantal naar Bruxelles Formation toegeleide werkzoekenden (WZ) per toelei-
der en per domein;

 Æ  het aantal werkzoekenden dat in een opleiding is ingeschreven (aantal aanvra-
gen om met een opleiding te starten). 

In 2019 werden deze zes indicatoren voor de cohorte 2017 berekend volgens de methode 
die in 2018 tussen view.brussels en de studiedienst van Bruxelles Formation was afgespro-
ken. Zij hebben de cijfers uit de onderstaande tabel overgenomen m.b.t. de streefwaarden 
van 2018, 2019 en 2020 die gezamenlijk door Actiris en Bruxelles Formation werden be-
paald, en die tijdens de strategische ontwikkelingscomités in 2018 werden goedgekeurd. 
De cijfers die betrekking hebben op de cohorte van 2018, en dus op de periode 2019, zullen 
in juni 2020 beschikbaar zijn.

Deze zes indicatoren worden ook strategische indicatoren met gedeelde verantwoordelijk-
heid genoemd en maken het mogelijk om de opvolging van de opleidingen te verbeteren op 
basis van een objectievere analyse van de verschillende opleidingsproducten die Bruxelles 
Formation beheert. De gegevens brengen tevens nuttige gegevens aan voor de opvolging 
van de uitvoering van de beheerscontracten van Bruxelles Formation en Actiris. Bovendien 
zijn zij, naast het gebruik van de andere bestaande tools1, ook een waardevolle bron van 
informatie om het opleidingsaanbod kwantitatief en kwalitatief te verbeteren.

We merken op dat view.brussels in 2019 ook de strategische indicatoren met gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen Actiris en de VDAB Brussel heeft berekend voor de cohorte 
van 2017, en dit volgens een methode die eveneens met de VDAB Brussel werd overlegd en 
die gelijkaardig is aan de methode die met de SES van Bruxelles Formation werd bepaald.

1.  De expertise van de verschillende actoren die bij opleiding zijn betrokken, het verslag over de identificatie van 
de behoeften, de rondetafelgesprekken, de sectorale analyses, de monitoringstools enz.
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INHOUDSOPGAVE 1. View.brussels, het Brussels Observatorium voor
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De zes strategische indicatoren met gedeelde verantwoordelijkheid

In 2019 werd naast de bijwerking van de zes strategische indicatoren het onderzoek 
voortgezet en uitgediept.

Het eerste concrete resultaat hiervan was een gezamenlijke nota waarin de resultaten 
die voor de zes indicatoren werden verkregen, meer in detail werden voorgesteld (volgens 
het profiel van de stagiairs of het soort opleiding). In deze nota worden ook de resultaten 
voorgesteld voor de individuele beroepsopleiding in de onderneming en de aangepaste 
methodologie om de specificiteit van dit soort opleiding te kunnen weergeven.

Ook in 2020 zal dit werk een concreet resultaat opleveren onder de vorm van een 
nieuwe gezamenlijke publicatie (waaraan eveneens de VDAB Brussel heeft meegewerkt) 
en die in het laatste kwartaal van 2019 werd aangevat. Dit nieuw onderzoeksverslag 
heeft tot doel om de analyse van de eerste vier strategische indicatoren met gedeelde 
verantwoordelijkheid te verfijnen door de eigenschappen van het profiel van de stagiairs en

Indicator
Verwezen-

lijkts in 
2016

Verwezen-
lijkts in 

2017

Verwezen-
lijkts in 

2018

Verwezen-
lijkts in 

2019

Streef-
waarde 

2018

Streef-
waarde 

2019

Streef-
waarde 
2020

Positie-
veuitstroom-
percentage
na opleiding

per type opleiding 

68,00%  70,2% 73,00% 72,80%

71% 72% 73% 
(cohorte 

2015)
(cohorte 

2016)
(cohorte 

2017)
(cohorte 

2018)

Uitstroom-
percentage

naar werk na
beroepsgerichte

opleidingen

Totaal: 
63,9%

Totaal: 
65,3% 

Totaal: 
67,1%

Totaal: 
66,6%

Totaal: 
66%

 Totaal: 
67%

 Totaal: 
68%

Min. 
1 maand: 

54,7%

Min. 
1 maand: 

57,2%

Min. 
1 maand: 

58,6%

Min. 
1 maand: 

57,9%

Min 
1 maand:

57%

Min 
1 maand:

58%

Min 
1 maand: 

59%

(cohorte 
2015) 

(cohorte 
2016)  

(cohorte 
2017)

(cohorte 
2018)    

Duurzaamheid
van de tewerk-
stelling bij de

uitgestroomden
naar werk na een
beroepsgerichte

opleiding

niet 
beschikbaar

64,80% 57,70% 62,20%

65% 65%  65%  
(cohorte 

2015)
(cohorte 

2016)
(cohorte 

2017)

Duur tot de start
van de tewerks-

telling
bij de

uitgestroomden
naar werk na een
beroepsgerichte

opleiding

0-3 
maanden: 

48,1%

0-3 
maanden: 

49,5%

0-3 
maanden: 

48,0%

0-3 
maanden: 

50,4%

0-3 
maanden: 

50% 

0-3 
maanden: 

51%  

0-3 
maanden: 

52%  

3-6 
maanden: 

23,6%

3-6 
maanden: 

23,6%

3-6 
maanden: 

25,1%

3-6 
maanden: 

22,9%

6-12 
maanden: 

28,3%

6-12 
maanden: 

27,0%

6-12 
maanden: 

26,8%

6-12 
maanden: 

26,7%

(cohorte 
2015)

(cohorte 
2016)

(cohorte 
2017)

(cohorte 
2018)

Aantal naar
BF toegeleide

werkzoekenden
per toeleider en

per domein

 13.404 
uitnodigin-
gen voor

informatie-
sessies

12.299 
uitnodigin-
gen voor

informatie-
sessies

13.052 
uitnodigin-
gen voor

informatie-
sessies

11.858
uitnodigin-
gen voor

informatie-
sessies

 13.500  14.000  14.500 

Aantal in een
opleiding

ingeschreven
werkzoekenden

 15.059 
aanvragers

van
opleidingen

13.938 
aanvragers

van
opleidingen

13.880 
aanvragers

van
opleidingen

12.523
aanvragers

van
opleidingen

14.000  15.000  15.000
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van het opleidingsaanbod te onderzoeken. Meer specifiek gaat het in dit nieuwe verslag 
over de methodologie, het onderzoekskader, de beperkingen van deze indicatoren en de 
verbeterpistes of de mogelijkheden om nieuwe indicatoren of analyses te ontwikkelen.

1.3 Monitoring Jongerengarantie

De monitoring van de jongerengarantie is sinds lang een van de gemeenschappelijke dos-
siers van view.brussels en Bruxelles Formation waaraan ook andere actoren zijn verbonden. 
Iets verder in dit verslag wordt ook een punt aan dit dossier gewijd.

1.4  Inschakeling op de arbeidsmarkt na afloop van een beroepsgerichte 
opleiding

De berekening van de gedeelde strategische indicatoren op grond van de administratieve 
gegevens en volgens de gezamenlijk bepaalde methodologie, was de gelegenheid om de 
Ulysse-enquête te heroriënteren. Bruxelles Formation neemt deze enquête sinds 2004 af 
bij personen die een kwalificerende opleiding beëindigen in de centra van Bruxelles For-
mation. View.brussels werd hierbij ingeschakeld voor de methodologie. In 2019 werd de 
Ulysse-enquête dus vervangen door de nieuwe enquête, “Insertion sur le marché du travail 
à l’issue d’une formation professionnelle” (“Inschakeling op de arbeidsmarkt na afloop van 
een beroepsgerichte opleiding”). Dit nieuwe analyseverslag heeft tot doel de resultaten 
van de strategische indicatoren met gedeelde verantwoordelijkheid, berekend op een ad-
ministratieve basis, te verrijken en beter begrijpen, dankzij de visie van ex-stagiairs op hun 
inschakelingsproces na hun opleiding. Het verslag biedt ook nieuwe inzichten in de inscha-
keling van de stagiairs die een opleiding beëindigen, door hen onder meer te bevragen over 
hun eventuele situatie van niet-tewerkstelling of de afwezigheid van een verband tussen 
de gevolgde opleiding en het werk dat zij doen. 

1.5  Productie en opvolging van de gedeelde strategische indicatoren, de 
zogenaamde complementaire indicatoren

2019 was eveneens het jaar waarin de gedeelde strategische indicatoren, de zogenaamde 
complementaire indicatoren, werden gegenereerd en opgevolgd. Het gaat hier meer 
bepaald om: de uitstroomgraad naar werk na een FPI-E (individuele beroepsopleiding in 
de onderneming) waarvoor de methodologie werd aangepast om de specificiteit van dit 
soort van opleiding in aanmerking te kunnen nemen; de uitstromingsgraad naar werk na 
zes en twaalf maanden van werkzoekenden die gebruik hebben gemaakt van de dienst 
Link na een beroepsgerichte opleiding van Bruxelles Formation; de termijn tot de start 
van een opleiding bij new joiners (niet-werkende werkzoekenden die pas bij Actiris zijn 
ingeschreven); net zoals het percentage werkzoekenden waarvoor bij Actiris een oplei-
dingsbehoefte is vastgesteld, dat een opleiding aanvangt. Wat deze laatste indicator 
betreft, wordt in 2020 onderzocht of een nieuwe gezamenlijke analyse van de opleidings-
behoeften die de werkzoekende of de tewerkstellingsconsulent in het dossier hebben 
vermeld, bijkomende inzichten kan opleveren. 
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2 .  Analyse en anticipatie van de behoeften inzake tewerkstelling en opleiding 

2.1  Bepaling van de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften en aanbeve-
lingen

De publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst tussen Actiris en Bruxelles Formation 
werd in juli 2016 door beide instellingen ondertekend en beschrijft hoe de financiering 
en de ontwikkeling van een bijkomend beroepsopleidingsaanbod in het Brussels Gewest 
tussen de twee instellingen zal verlopen. In deze overeenkomst staat met name dat er 
geregeld een gemeenschappelijk verslag over de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften 
moet worden opgesteld. Het doel van dit verslag bestaat erin om de bestelling van oplei-
dingen door Actiris bij Bruxelles Formation en zijn partners nader te bepalen. Via de kruising 
van de tewerkstellingsbehoeften met het opleidingsaanbod kan dit verslag ook worden 
aangewend voor de werkzaamheden van Instance Bassin en van de BANSPA, zoals voorzien 
in het Plan Opleiding 2020. 

In het eerste kwartaal van 2019 werd de structuur van het bepalingsverslag herzien. Het 
resultaat wordt in het eerste semester van 2020 verwacht. Deze herziening past binnen 
de meer globale denkoefening die tot doel heeft om de anticipering op de opleidings- en 
tewerkstellingsbehoeften te herbekijken in het licht van verschillende tijdsperspectieven, 
hierbij rekening houdend met de tijdsaspecten van de actoren. Een andere rechtvaardiging 
voor deze herziening ligt in de beleidsverklaring van de regering waarin eraan wordt herin-
nerd dat de beroepsopleiding een essentiële hefboom is in een efficiënt tewerkstellingsbe-
leid. Om deze hefboom te versterken tot slot zal “zal de regering er aandachtig op toezien 
dat de programmering van het opleidingsaanbod zowel tegemoetkomt aan de behoeften 
van de verschillende Brusselse bevolkingsgroepen als deze van de arbeidsmarkt, en dat de 
ingerichte opleidingen met een beroepsperspectief zich kunnen beroepen op een zo hoog 
mogelijk tewerkstellingspercentage”. 

2.2 Herziening van de pijler monitoring en anticipatie

In de eerste jaren van het bestaan van het Observatorium lag de prioriteit op de ontwik-
keling van de opvolging, de analyse en de evaluatie van de doorstroming tussen opleiding 
en werk. De komende drie jaren zou de focus moeten liggen op de herziening van de pijler 
monitoring en de anticipatie op de opleidings- en tewerkstellingsbehoeften. Naast het 
anticiperen op de behoeften op korte en middellange termijn, zal ook bijzondere aandacht 
worden besteed aan de prospectieve analyses op langere termijn. 

In 2020 zal het er voor view.brussels om gaan de in 2019 aangevatte denkoefening voort 
te zetten om het kader te bepalen voor dit toekomstgerichte onderzoek en een stap te 
zetten in de richting van een duurzame monitoring en een duurzaam prospectivisme. 
Dit moet worden gezien als een proces dat voortdurend nieuwe informatie zal moeten ver-
werken om een licht te werpen op de noden inzake tewerkstelling en de competenties van 
vandaag en morgen. 

Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden beantwoorden aan de verwachtingen van het 
beleidsniveau zoals die in uiteenlopende Brusselse documenten staan beschreven (gewes-
telijke beleidsverklaring, programmadocumenten, S2030, gewestelijke actieplannen). Ook is 
het de bedoeling om de acties van Actiris en de andere opleidings- en tewerkstellingsac-
toren op korte en middellange termijn, en iets minder op lange termijn, te verduidelijken. Om 
dit tot een goed einde te brengen zal nog steeds bij voorkeur worden samengewerkt met 
de openbare opleidingsactoren en waar nodig zal de samenwerking met zowel interne als 
externe actoren worden versterkt.
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3 . Analyse en observatie van de arbeidsmarkt

3.1  Analyse van de knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
een publicatie die in 2019 voor het eerst gezamenlijk werd opgesteld

De thematiek van de knelpuntberoepen in het Brussels Gewest werd tot nog toe door 
Actiris en Bruxelles Formation in twee aparte, maar elkaar aanvullende verslagen behan-
deld. Actiris stelde aan de hand van een kwantitatieve methodologie jaarlijks een lijst op 
van de knelpuntberoepen, die op basis van overleg met consulenten en sectorale partners 
van commentaar werd voorzien. De studie- en statistische dienst van Bruxelles Formation 
werkte hierop voort en legde het verband tussen de lijst met de significante knelpuntbe-
roepen en het opleidingsaanbod van Bruxelles Formation.

De nieuwe analyse van de knelpuntberoepen die in 2019 is verschenen, is voor het eerst 
gezamenlijk opgesteld. Daarom werd de analyse van de overeenkomst van de knelpunt-
beroepen met het opleidingsaanbod in de publicatie opgenomen2, evenals de nakende 
beroepsinschakeling van de uitgestroomden uit opleidingen die een link hebben met de 
knelpuntberoepen. Dit laatste werd reeds in een eerste gezamenlijke analyse voor de 
officiële lancering van view.brussels onderzocht3. In deze analyse werden de uitstroomper-
centages naar werk uit het standpunt van de knelpuntberoepen onder de loep genomen. 
Daarenboven introduceert dit verslag de noties van structureel en opkomend knelpuntbe-
roep om de pertinentie van het onderzoek te verbeteren, meer bepaald inzake opvolging, 
en om voor een beter begrip ervan te zorgen. Tot slot komen de factoren die ten grondslag 
liggen aan de aanwervingsmoeilijkheden uitvoerig aan bod en biedt het verslag hierover 
een kwalitatieve verduidelijking, dit als voortzetting op de voorgaande uitgaven over de 
knelpuntberoepen4.

Samenvatting van de resultaten

 Æ  de lijst die is opgesteld op basis van de analyse van de gegevens van 2018 
telt honderd knelpuntberoepen, waarvan er 70 als structureel kunnen worden 
bestempeld5;

 Æ  van deze honderd functies vallen er 82 in het actiedomein van Bruxelles Formation 
en zijn partners. Voor 70 functies zijn er een of meerdere opleidingsproducten 
en daarvan hebben 43 functies een rechtstreeks verband met ten minste een 
opleiding. Voor 12 knelpuntberoepen is er dus nog geen opleiding in het aan-
bod van Bruxelles Formation. Deze vaststelling moet de operationele diensten 
van Bruxelles Formation ertoe aanzetten om de mogelijkheid van bijkomende 
opleidingen te bestuderen of om de acties te lanceren die onder zijn verantwoor-
delijkheid vallen (partnerships, validering van de competenties) en die kunnen 
bijdragen tot een oriëntering naar of de inschakeling in de betreffende functies;

 Æ  globaal stellen we vast dat de aanpak van de beroepsinschakeling van personen 
die een opleiding hebben afgewerkt die verband houdt met een knelpuntbe-
roep, een gunstig effect heeft op de tewerkstelling, vooral als die opleidingen 
rechtstreeks in verband staan met een knelpuntberoep. Dit effect is echter niet 

2.  Eerder werd dit uitgewerkt in het kader van de analyse van de significante knelpuntberoepen en was deze 
informatie raadpleegbaar op de website www.bruxellesformation.be.

3.  De studie die voor het eerst “De beroepsinschakeling van werkzoekenden na een opleiding voor een knelpu-
ntberoep” heeft behandeld, werd in januari 2019 gepubliceerd en kan worden geraadpleegd op de website 
van Actiris, www.actiris.be, en op de website van Bruxelles Formation, www.bruxellesformation.be. 

4. De lijst van de knelpuntberoepen is beschikbaar op de website www.actiris.be.
5.  Ter herinnering, een knelpuntberoep is zogenaamd structureel als de functie in het referentiejaar voor de 

derde opeenvolgende keer als knelpuntberoep wordt beschouwd of als de functie in het referentiejaar en 
minstens drie keer in de voorbije vijf jaar als knelpuntberoep wordt beschouwd.
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systematisch van aard en blijft afhankelijk van de specifieke eigenschappen van 
het opgeleide publiek;

 Æ  een analyse op basis van geslacht toont aan dat de inschakelingspercen-
tages voor mannen en voor vrouwen die een “product” hebben afgewerkt 
dat rechtstreeks verband houdt met een knelpuntberoep, gelijk zijn. Er moet 
worden benadrukt dat er voor vrouwen verhoogde uitstroompercentages naar 
werk zijn na opleidingen die hen voorbereiden op sectoren waarin zij traditioneel 
ondervertegenwoordigd zijn (bijvoorbeeld installateurs-elektriciens en bepaalde 
informaticaopleidingen). Deze vaststelling pleit ervoor om de werkzoekenden te 
informeren en hen te oriënteren naar richtingen die zij links laten liggen en die 
nochtans veelbelovend zijn. Meer algemeen moet er voor alle doelgroepen wor-
den aangedrongen op een oriëntering naar beroepen met een imagoprobleem of 
een gebrek aan aantrekkingskracht, met name in samenwerking met de sector-
vertegenwoordigers en via het Beroepenpunt;

 Æ  een aanpak op basis van opleidingsniveau zou aantonen dat voor begunstigden 
van opleidingen de inschakeling op de arbeidsmarkt eerder wordt bepaald door 
hun oorspronkelijke diploma (in casu het getuigschrift hoger secundair onder-
wijs [GHSO]) dan door het feit dat ze een opleiding voor een knelpuntberoep 
volgden. In dat verband zijn de valorisering van de vaardigheden, de erkenning 
van de opleidingsverworvenheden en de uitreiking van beroepscertificaten en 
beroepsvaardigheidscertificaten (door de opleidingsverstrekkers of door de 
privésector), net zoals de erkenning van in het buitenland behaalde diploma’s, 
belangrijke hefbomen om de toegang tot de in te vullen arbeidsplaatsen voor 
de werkzoekenden te verzekeren. Wat dat betreft, kunnen kandidaten die geen 
GHSO bezitten, dankzij de officiële erkenning van de door Bruxelles Formation 
uitgereikte bewijzen, sinds 1 april 2018 solliciteren voor een selectie niveau C bij 
de Brusselse overheid.

De volledige studie “Analyse van de knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, 
verslag 2019, is beschikbaar op de website van view.brussels op het volgende webadres: 
https://www.actiris.brussels/media/aiyhsxey/2019-knelpuntberoepen-h-09859D16.pdf

De bespreking van de beroepsinschakeling m.b.t. knelpuntberoepen zal voortaan integraal 
deel uitmaken van de analyse van de knelpuntberoepen. 

Aangezien de maatregel past binnen een voortdurend verbeteringsproces, zullen view.
brussels en de studie - en statistische dienst van Bruxelles Formation in 2020 de reeds 
aangevatte denkoefening in dit domein voortzetten. Het is de bedoeling om met de be-
langhebbenden na te denken over de volgende fases die zullen moeten worden uitgevoerd: 

 Æ  het verfijnen van de berekeningsmethode van de uitstroompercentages naar 
werk voor de opleidingen die verband houden met knelpuntberoepen, zodat de 
percentages per functie worden weergegeven als aanvulling op de bestaande 
aanpak. Met deze benadering wil men ervoor zorgen dat de resultaten van jaar 
tot jaar kunnen worden vergeleken;

 Æ  zich baseren op de kenmerken van de bij Actiris ingeschreven arbeidsreserve, en 
het verband leggen met de beroepen onder spanning;

 Æ  toezien op de verspreiding en de verdere bespreking van de resultaten bij alle 
actoren die bij de problematiek van de knelpuntberoepen betrokken zijn (ope-
rationele diensten, Beroepenpunt, de dienst Regie van Bruxelles Formation, 
Instances Bassins Enseignement-Formation-Emploi enz.).
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3.2 ViewStat, een nieuwe online statistische tool

View.brussels zet zijn historische opdrachten aangaande de analyse en observatie van de 
arbeidsmarkt voort. Dit werk resulteert niet enkel in de productie van analyses, maar ook 
van statistieken. In dit verband werd in januari 2019 ViewStat gelanceerd. ViewStat is de 
nieuwe online interactieve tool voor statistieken die in 2018 door view.brussels werd ont-
wikkeld. Via ViewStat is het mogelijk om snel de belangrijkste statistieken te consulteren 
over de werkloosheid in het Brussels Gewest en de werkaanbiedingen die Actiris heeft 
ontvangen. De inhoud is downloadbaar en wordt maandelijks bijgewerkt door het team 
van view.brussels. In juli 2019 kreeg het platform nieuwe functiemogelijkheden om meer 
gedetailleerde tabellen en chronologische reeksen te kunnen samenvoegen. Dankzij deze 
evolutie is het sindsdien mogelijk om de gegevens onderling te analyseren en te vergelijken.

ViewStat kan worden geraadpleegd via het adres: https://viewstat.actiris.brussels
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 Het Beroepenpunt van Brussel 
verder ontwikkelen2

DE ONTWIKKELING VAN HET BEROEPENPUNT VAN BRUSSEL IN 2019: 
FINALISERING VAN DE LABELING EN ONTWIKKELING VAN HET PARTNERSHIP

Het Beroepenpunt van Brussel opende op 5 maart 2018 de deuren en is sinds 2019 de plek 
bij uitstek geworden voor informatie of advies over het beroepsleven. 

Het Beroepenpunt is gevestigd in een ultramoderne ruimte van 1100 vierkante meter op 
de benedenverdieping van de Astrotoren (Sterrenkundelaan 14 te 1210 Sint-Joost). Hier 
kunnen de werkzoekenden terecht voor een waaier aan collectieve activiteiten, informatie 
en advies aangaande opleidingen, tewerkstelling, studies, ondernemerschap en mobiliteit, 
voor een levenslange oriëntering. 

Het Beroepenpunt maakt deel uit van het internationale net-
werk van beroepenpunten dat een achttal landen omvat en 
sluit zich voor zijn werking aan bij het charter en de gezamen-
lijke principes die recht geven op het label. Het concept “Be-
roepenpunt” is ontstaan in 1993 binnen de Cité des Sciences 
et de l’Industrie in Parijs.

De promotoren van dit project zijn Actiris en Bruxelles Formation, 
die snel versterking kregen van de VDAB Brussel, zodat de 
openbare instellingen belast met tewerkstelling en opleiding 
binnen het Brussels Gewest verenigd zijn. Naast de promo-
toren brengt het project een groot aantal partners bij elkaar, 
zoals actoren uit het onderwijs of Formation PME, teneinde 
voor een groot publiek (schoolgaande jongeren, jongeren die 
de school vroegtijdig hebben verlaten, studenten, werkzoe-
kenden, volwassenen die hun loopbaan een andere wending 
willen geven, doelgroepen met specifieke behoeften) alle as-
pecten van de levenslange oriëntering toegankelijk te maken, 
en dit in de twee gewesttalen.
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Bij de diensten die bijdragen tot het Beroepenpunt vinden we bf.carrefour, de eerstelijns-
dienst voor informatie over de opleidingen in Brussel, de beroepen, de validering van de 
competenties en de opleidingsmogelijkheden in het buitenland. 

Het team van het Beroepenpunt werd in mei 2019 versterkt met de komst van een commu-
nicatieverantwoordelijke en een projectconsulent “NEET”6 en in augustus 2019 vervoegde 
een manager voor de collectieve activiteiten het team om deze wijze van dienstverlening 
rond vijf thema’s (kiezen, leren, werken, bewegen en ondernemen) te activeren.

Labeling

In november 2019 heeft het Beroepenpunt van Brussel het label “in werking” ontvangen 
van het internationaal netwerk in Parijs, met unanimiteit van de stemmen van de jury. 
Dit label garandeert dat het Beroepenpunt conform de opvattingen van het internationaal 
netwerk functioneert en dat de prestaties aan de kwaliteitsnormen voldoen.

Deze laatste stap in het labelingsproces is de bekroning van het werk van de promotoren, 
de partners en het team van het Beroepenpunt van Brussel.

Partnerships

De eerste ontmoeting van het raadgevend comité van de partners van het Beroepenpunt 
van Brussel heeft op 9 mei 2019 plaatsgevonden.

De partners die op de vergadering waren uitgenodigd, zijn de partners van de eerste 
cirkel, die personeel inzetten in het Beroepenpunt, en van de tweede cirkel, die er regelma-
tig activiteiten organiseren. We mochten overigens nieuwe partners bij het Beroepenpunt 
verwelkomen, zoals Brusafe7 die adviespermanenties houdt en mee workshops begeleidt.

Dit evenement bood de gelegenheid om het concept van het Beroepenpunt, het charter 
van het netwerk, de strategische doelstellingen en de resultaten van 2018 voor te stellen.

6. Not in Education, Employment or Training (noch student, noch werknemer, noch stagiair).
7. Gewestelijke school voor beroepen in veiligheid, preventie en hulpverlening.
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ACTIVITEITEN IN HET BEROEPENPUNT IN 2019

In het tweede jaar van zijn bestaan werden in het Beroepenpunt verschillende soorten van 
activiteiten georganiseerd, zoals bezoeken, informatiesessies, workshops en ontmoetingen 
met professionals. Ook werd het onthaal van buitenlandse delegaties georganiseerd. 

Zo heeft het Beroepenpunt van Brussel onder meer de volgende organisaties of buiten-
landse delegaties ontvangen:

 Æ  het internationale netwerk van de beroepenpunten, voor de voorstelling van het 
eindverslag van de studie die door erasmus+ en cocade werd uitgevoerd over de 
levenslange oriëntering en beroepsopleiding;

 Æ  de delegatie werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de europese com-
missie, voor workshops rond de versterking van competenties;

 Æ  een estse delegatie die het innovatieve concept van het beroepenpunt wenste 
te ontdekken;

 Æ  een delegatie van het ministerie van werk en bedrijfsleven van zuid-afrika om 
kennis te nemen van het aanbod voor jongeren die het verst van de arbeids-
markt zijn verwijderd om hen in de officiële economie te integreren;

 Æ  twee marokkaanse delegaties; de ene over het thema van “het beroepenpunt 
van brussel, zijn neet-project en zijn luik voor nieuwkomers” en de andere over 
het thema van “de rol van de gewestelijke overheidsdiensten en hun partners bij 
het stimuleren van de creatie van ondernemingen”.

In juni 2019 heeft het Beroepenpunt deelgenomen aan de Spring School van Parijs. 
De diensten van Universcience, het Cité des Métiers de Paris en het ondersteuningsteam 
van het netwerk hebben een eersteklasevenement voorgesteld met als onderwerp het 
Beroepenpunt als multipartnershiptool bij uitstek. Een tiental consulenten van het Beroe-
penpunt hebben de Spring School in La Villette, Parijs bijgewoond.

In november 2019 heeft het Beroepenpunt het bezoek gekregen van de nieuwe minister 
van Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt. De minister wilde kennismaken 
met het concept en de ruimte van het Beroepenpunt. Ook de minister-voorzitter van de 
Franse Gemeenschapscommissie en de staatssecretaris belast met Economische Transitie, 
Barbara Trachte, is naar het Beroepenpunt gekomen om de inspanningen van de jonge-
ren aan te moedigen in het kader van de Young Entrepreneurs Week. De dynamiek tus-
sen de partners werd verzekerd door hub.brussels, 1819.brussels, Groupe One, Les Jeunes 
Entreprises en Step to you.

Ook vond in 2019 in het Beroepenpunt een ontmoeting plaats met de SPI-actoren om van 
gedachten te wisselen over de wijze waarop het Beroepenpunt zich op andere diensten 
moet afstemmen. Daarnaast werd er een aan IT gewijde themadag georganiseerd met 
meerdere partners (VDAB, Actiris, Bruxelles Formation, Intec, Molengeek, Becode, Evoliris en 
l’Ecole 19) en een workshop over de autonomie van de burgers in de centra voor levenslan-
ge beroepsoriëntering, met de volgende sprekers: Olivia P’tito, de directrice-generaal van 
Bruxelles Formation, Jolien Klein Wassink, adviseur voor het Programma Leren en Werken, 
en mevrouw Aline Juerges, DG Werkgelegenheid van de Europese Commissie.

Tot slot werd de balans van het Beroepenpunt voorgesteld, een jaar na zijn oprichting en 
werd hierover gedebatteerd in de Economische en Sociale Raad.
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DE ROL VAN HET BEROEPENPUNT IN DE OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGS-
TRAJECTEN VAN DE WERKZOEKENDEN

Het Beroepenpunt is toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar informatie en advies 
voor de uitbouw van zijn professionele toekomst. Het is vrij toegankelijk, garandeert de 
vertrouwelijkheid en is gratis. Lagereschoolkinderen, recent gediplomeerden of personen 
die zich willen omscholen: het doel van het beroepenpunt is voor iedereen hetzelfde: een 
betere beroepsoriëntering mogelijk maken.

U zoekt een opleiding of u aarzelt over uw studiekeuze? 
U heeft hulp nodig bij uw zoektocht naar werk of u wilt zich omscholen?  
U droomt ervan uw eigen activiteit te creëren?  
U wilt graag in een ander gewest of in het buitenland studeren of werken?

In het Beroepenpunt staat de gebruiker steeds centraal. Hij kan hier advies krijgen om zijn 
beroepsproject op te stellen en deelnemen aan evenementen die ter plaatse of elders door 
het Beroepenpunt en zijn partners worden georganiseerd.

Concreet verstrekt het Beroepenpunt zijn bezoekers informatie over vijf thema’s (oriënte-
ring, opleiding en studies, werk, mobiliteit en ondernemerschap) via: 

 Æ  een geïntegreerde ruimte waar in beide talen advies wordt gegeven en hulpmid-
delen kunnen worden aangewend;

 Æ  een ruimte waar hulpmiddelen vrij ter beschikking staan (computers, boeken, 
video’s enz.);

 Æ  individuele gesprekken;

 Æ  een gevarieerd activiteitenprogramma voor groepen: infosessies (beroepen, op-
leidingsmaatregelen enz.), workshops (oriëntering, cv, ondernemerschap enz.), 
conferenties (ontmoetingen met vakmensen enz.);

 Æ  een tweetalige website, het portaal voor algemene informatie over de thematie-
ken van het beroepenpunt, die op het volgende adres kan worden geraadpleegd: 
http://www.beroepenpunt.brussels/

Het Beroepenpunt van Brussel steunt op verschillende partners in een multifunctionele 
ruimte: 

 Æ  toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar informatie en advies voor de 
uitbouw van zijn professionele toekomst;

 Æ  toegankelijk ongeacht leeftijd, statuut, opleidingsniveau of socioprofessione-
le categorie (lagereschoolkinderen, recent gediplomeerden, personen die zich 
willen omscholen ...);

 Æ onthaal met plaats voor een luisterend oor en kwaliteitsvol advies;

 Æ  anonieme dienstverlening gericht op ieders behoeften;

 Æ neutrale, duidelijke en feitelijke informatie;

 Æ  bevordering van de autonomie door de bezoekers aan te sporen hun eigen keu-
zes te maken.
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GROEIENDE BEZOEKERSAANTALLEN, PROFIEL EN TEVREDENHEID VAN DE BE-
ZOEKERS

Sinds zijn lancering heeft het Beroepenpunt steeds mooie bezoekersaantallen laten opte-
kenen, wat meteen ook het bewijs is van de nood aan een dergelijke plek. Het is immers een 
nieuwe voorziening die zich van de andere in Brussel bestaande diensten onderscheidt en 
een nieuw antwoord geeft op de behoeften van het publiek.

Sindsdien is dit publiek ook steeds verscheidener geworden, met een toenemend aan-
tal jongeren en loontrekkers. In 2019 vonden 55 757 contacten plaats. Dat betekent een 
stijging met 46 % ten opzichte van 2018

De studie- en statistische dienst van Bruxelles Formation heeft het profiel van de be-
zoekers van het Beroepenpunt in 2018 en 2019 onderzocht. Deze studies gingen over de 
personen die gepersonaliseerd advies hebben gekregen via een gesprek met een consulent. 
Er moet worden opgemerkt dat een persoon het Beroepenpunt meerdere keren kan be-
zoeken.

De studie- en statistische dienst van Bruxelles Formation heeft het profiel van de bezoe-
kers van het Beroepenpunt in 2018 en 2019 onderzocht. Deze studies gingen over de per-
sonen die gepersonaliseerd advies hebben gekregen via een gesprek met een consulent. 
Er moet worden opgemerkt dat een persoon het Beroepenpunt meerdere keren kan be-
zoeken.

55.757 
contacten

16.952 
oproepen naar het 

Callcenter (0800 555 66)

4.429  
personen ontmoet bij 

specifieke evenementen 
(opleidings- en jobbeurzen)

21.832 
adviesgesprekken

589 
behandelde aanvragen tot 

interregionale mobiliteit

6.593 
personen aanwezig op 
collectieve infosessies 

en workshops voor 
het grote publiek

3.736.102 
raadplegingen van de 

opleidingsfiches van Dorifor

18.797 
verstuurde uitnodigingen voor 
de infosessies van Bruxelles 
Formation en de eigen acti-

viteiten van het Beroepenpunt: 
7443 uitnodigingen door het 
Beroepenpunt, 3822 uitnodi-
gingen door de agentschap-
pen van Actiris, 6324 uitno-

digingen online door de 
gebruikers opgehaald en 1208 

uitnodigingen via andere distri-
butiekanalen (OCMW, Missions 

locales, Callcenter, instellin-
gen voor socioprofessionele 

inschakeling enz.)

Enkele cijfers voor 2019:
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Hieronder volgt het portret van de bezoekers van het Beroepenpunt. Dit portret kan 
worden geschetst op basis van de cijfers van 2019, die de reeds in 2018 geobserveerde 
tendenzen bevestigen:

 Æ er is nagenoeg een evenwicht tussen mannen (50,3 %) en vrouwen (49,7 %);

 Æ ongeveer de helft van het publiek is tussen de 30 en 49 jaar oud (49,6 %);

 Æ  de grote meerderheid van de bezoekers is in het brussels gewest gedomicili-
eerd (92,5 %);

 Æ 90,1 % van de bezoekers is franstalig;

 Æ  het aandeel werkzoekenden bedraagt 79,9 % (48,3 % onder hen is sinds minder 
dan twaalf maanden werkloos en 31,6 % sinds minstens een jaar);

 Æ  29,2 % is houder van een buitenlands, niet gelijkgeschakeld diploma, 18,1 % heeft 
een GHSO en 12 % een CE2D (getuigschrift van de tweede graad van het secun-
dair onderwijs);

 Æ 53,3 % komt uit eigen beweging naar het beroepenpunt;

 Æ 63,3 % van de bezoekers komt voor het eerst.

De cijfers van 2019 tonen aan dat het Beroepenpunt steeds beter bekend is bij het grote 
publiek, want 53,3 % van de bezoekers komt uit eigen beweging. In 2018 was dat nog maar 
49,7 %.

Eind 2019 werd door een externe consultant een enquête uitgevoerd bij de bezoekers en 
de medewerkers van het Beroepenpunt. Hieruit bleek dat het publiek erg tevreden is:

 Æ  95 % van de bezoekers is tevreden en 35 % van de bezoekers geeft uitstekende 
scores (9 of 10 op 10);

 Æ  negen van de tien bezoekers vinden, al dan niet gedeeltelijk, wat zij zoeken. deze 
tendens is merkbaar bij alle profielen, wat ook de reden was waarvoor zij naar 
het beroepenpunt zijn gekomen;

 Æ  vier van de tien bezoekers komen meermaals per maand naar het beroepenpunt, 
voornamelijk om de multimediaruimte te gebruiken.

De profielen die het meest tevreden zijn, als we enkel de uitmuntende scores in overweging 
nemen, zijn de studenten (59 %) en de bezoekers met een laag diploma (42 %).

Het Beroepenpunt beïnvloedt het beroepsproject van de bezoekers op een positieve manier 
(86 % van hen geeft een score hoger dan het gemiddelde en 28 % geven een uitmuntende 
score). De score valt echter licht terug voor de bezoekers met een hoger studieniveau (18 %).

Dankzij de strategische analyse van het tevredenheidspeil van de bezoekers die een con-
sulent hebben gesproken, kwamen de volgende succesfactoren aan het licht: de kwaliteit 
van de informatie en de verstaanbaarheid van de verstrekte inlichtingen. 

EEN SPECIFIEK DIENSTENAANBOD VOOR JONGEREN

Om het onthaal, de informatie en het advies voor jongeren te versterken, werd in oktober 
2014 de Espace Carrefour Jeunes als onderdeel van bf.carrefour opgericht. Deze gedeelde 
ruimte groepeert partners die werken rond opleiding (Formation PME, Bruxelles Formation), 
tewerkstelling (Actiris) en onderwijs (Promotion Sociale, CEFA). Ook de dienst PHARE is hier 
aanwezig voor personen met een handicap. De Espace Carrefour Jeunes richt zich tot alle 
jongeren vanaf 15 jaar en maakt eveneens deel uit van het Beroepenpunt. 



25

INHOUDSOPGAVE 2. Het Beroepenpunt van Brussel verder ontwikkelen

In de nieuwe omgeving van het Beroepenpunt werd de aandacht voor jongeren niet alleen 
behouden, maar nog uitgebreid met een specifiek dienstenaanbod bestaande uit: 

 Æ animaties door partners die al dan niet in het beroepenpunt aanwezig zijn;

 Æ  de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het beroepenpunt: een oriënterings- 
traject, deelname aan groepsactiviteiten, bezoeken aan sectoren, onthaal van 
scholen, onthaal van vakmensen uit de pms-centra enz.;

 Æ  de ontwikkeling van specifieke partnerships met de lokale actoren op het terrein 
en gericht op jongeren.

Binnen het Beroepenpunt loopt eveneens een NEET-project, dat gericht is op een doel-
groep die bijzonder ver van de instellingen is verwijderd en dat via specifieke acties deze 
doelgroep wil bereiken. De acties zijn onder meer de volgende:

 Æ  rechtstreekse ontmoetingen met de jongeren op het terrein om hen 
re-integratieactiviteiten voor te stellen die specifiek voor hen werden ontwik-
keld binnen een programma dat touch’n’go.brussels heet (een folder licht kort 
de voorgestelde activiteiten toe en er wordt een telefoonnummer verspreid);

 Æ  voorstelling en uitleg van de activiteiten van het touch’n’go.brussels-program-
ma aan verschillende actoren uit de jongerenwerking van alle gemeenten in het 
brussels gewest (gemeentediensten van jeugdwerkers, jeugdhuizen, buurthui-
zen, amo enz.). dit gebeurt zowel via lezingen in de lokalen van de betrokken 
spelers als via uitnodigingen naar de werknemers op het terrein die voor het 
beroepenpunt werken, zodat zij hun doelgroepen zelf naar het beroepenpunt 
kunnen toeleiden, zonder dat dit speciaal via het neet-team hoeft te verlopen;

 Æ  twee keer per maand houdt het neet-team een permanentie in de formtruck, 
de truck die bruxelles formation ter beschikking stelt om de jongeren uit de 
beoogde doelgroepen te ontmoeten in de wijken waar zij zich bevinden.

Meer dan 8500 gesprekken met 
jongeren (bijna 4800 min-25-ja-

rigen en bijna 3900 26- tot 
29-jarigen), van wie bijna 3160 
personen voor het eerst naar 
het Beroepenpunt kwamen

99 gezamenlijke informatieac-
ties met de partners om de 
jongeren onder de 25 jaar 

beter te kunnen informeren 
en oriënteren

46 gezamenlijke infosessies 
met Bruxelles Formation en 
Actiris voor de jongeren met 
ten hoogste een GHSO, voor 

954 deelnemers

30 gezamenlijke informatieac-
ties met de partners om de 

jongeren tussen 25 en 30 jaar 
beter te kunnen informeren 

en oriënteren

321 antwoorden op 
vragen die online wer-

den gesteld via het 
platform Brussel-J 
(www.brussel-j.be)

Enkele specifieke cijfers m .b .t . jongeren voor 2019: 
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Het programma Touch’N’Go is rond vier soorten activiteiten georganiseerd:

 Æ  individuele begeleiding naar werk, studiehervatting, opleiding, een beroepsstage 
of een eigen tewerkstelling creëren;

 Æ  de x’plore-modules die jongeren via ludieke activiteiten (escape game, sportief 
traject en fototaal) helpen om te weten te komen welke hun vorm van intelligen-
tie is, welke vaardigheden die ze in een professionele context kunnen aanwen-
den, wat hun drijfveren en hun belemmeringen zijn en welke beroepscontexten 
bij hen passen;

 Æ het uitproberen en ontdekken van beroepen;

 Æ  de hop!-modules: deze modules hebben tot doel om een minionderneming op te 
richten, in partnership met de vzw les jeunes entreprises. Traditioneel wordt dit 
enkel in middelbare scholen aangeboden. In het programma “minionderneming” 
wordt een onderneming van beperkte omvang opgericht en beheerd, met een 
coöperatieve onderneming als model.
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De toeleiding van de werkzoekenden 
naar opleiding en de validering van 
de competenties verbeteren

3

DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPLEIDINGSAANBOD VERBETEREN

In het kader van de uitvoering van de zesde staatshervorming en van de ontwikkeling van 
een bijkomend aanbod van beroepsopleidingen in het Brussels Gewest, hebben Actiris en 
Bruxelles Formation hun inspanningen inzake alfabetisering voortgezet door een gedeel-
te van het voorziene budget voor de bestelling van opleidingen onder meer te beste-
den aan alfabetiseringsopleidingen. Deze zijn immers een eerste cruciale stap voor het 
publiek dat ver van de arbeidsmarkt verwijderd is om daarna kwalificerende opleidingen 
te kunnen aanvatten.

In dezelfde zin werd voor de bestelling van opleidingen voor de min-30-jarigen het accent 
gelegd op basisopleidingen en vooropleidingen (in samenwerking met de ISPI’s) om zo de 
Brusselse werkzoekenden in staat te stellen om daarna een kwalificerende opleiding aan 
te vatten. 

In 2019 werd tevens een specifieke projectoproep uitgeschreven voor het veiligstellen 
van het traject en de uitvoering van het opleidingstraject van Brusselse werkzoekenden 
jonger dan 30 jaar die ver van de arbeidsmarkt staan. De oproep tot partners beoogde 
de uitvoering van acties in het kader van de opdrachten van Bruxelles Formation zoals 
voorzien in het decreet van 17 maart 1994 en het besluit van 29 september 2016.

Dankzij deze oproep hebben 254 stagiairs in 2019 de volgende opleidingen kunnen volgen: 
basisopleiding Frans - communicatie, workshop beroepen in de horecasector, gerich-
te bepaling beveiligingsagent-bewakingsagent, zijn talenten en potentieel ontdekken, 
benadering van de digitale en webberoepen, opleiding stagedoelstelling, begeleiding en 
herlancering van het beroepsproject, bijscholing driehoeksmeting-initiatie codering-ab-
stract redeneervermogen, herdynamisering en begeleiding naar werk of opleiding, Frans 
vreemde taal niveau A2, beroepsproject voor een eerste baan.

In datzelfde jaar 2019 werden ook innoverende opleidingsproducten gelanceerd: 

 Æ  een opleiding verkoper-rekkenvuller “S.KOOL”, partnership tussen Bruxelles For-
mation, Actiris, AG Real Estate en de Vereniging van Handelaren van het City 2;

 Æ  een opleiding digitale marketing, partnership tussen Bruxelles Formation, 
Google en Skillsfactory. 

Bruxelles Formation en de verschillende sectorale opleidingsfondsen werken eveneens al 
vele jaren samen om de ontwikkeling van de beroepsopleiding in het Brussels Gewest te 
bevorderen.

 Æ  de betrokken pools van Bruxelles Formation zijn de volgende: BF Construc- 
tion, BF Management, BF Bureau & services, BF Métiers urbains, BF Technics, 
BF Digital, BF Logistique, BF Langues voor opleidingen in het Nederlands van 
sommige opleidingen die in partnership worden georganiseerd en het Be-
roepenpunt. De samenwerking met de fondsen wordt voortaal eveneens 
uitgevoerd in het kader van de pools Opleiding-Werk. 
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 Æ  in 2019 konden dankzij deze samenwerking 1939 stagiairs 440 777 uren oplei-
ding volgen. Het gaat hier om 1559 werkzoekende stagiairs en 380 werknemers 
die een vorming bij een van de pools van Bruxelles Formation hebben genoten. 

DE MOBILISERING VAN ONDERNEMINGEN IN CONCRETE OPLEIDINGSPART-
NERSHIPS

Het inzetten van ondernemingen ten voordele van de kwalificatie van de werkzoekenden 
wordt onder meer concreet in de zogenaamde “vierledige” samenwerkingsovereenkom-
sten die worden afgesloten tussen een werkgever, Actiris, Bruxelles Formation en de 
VDAB Brussel.

Tot op vandaag heeft Actiris 47 vierledige overeenkomsten afgesloten. Ook in 2019 
werden er drie nieuwe afgesloten met:

 Æ TALENT.BRUSSELS

 Æ DELHAIZE

 Æ EKO SERVICES

Om het traject van de werkzoekenden met een opleidingsluik vlotter te laten verlopen, 
heeft Actiris opgemerkt dat er bepaalde aandachtspunten zijn m.b.t. de overeenkomsten 
met de werkgevers (of dit nu b2b-overeenkomsten, dus alleen tussen Actiris en de werk-
gever, of vierledige overeenkomsten zijn):

 Æ het soort overeenkomst is niet gelinkt aan het welslagen van het traject;

 Æ  het ondertekenen van een vierledige overeenkomst kan soms leiden tot een 
negatieve perceptie/slecht begrip van de werkgevers. Het ondertekenen van 
een vierledige overeenkomst geeft niet automatisch toegang tot een opleiding 
op maat bijvoorbeeld.

Zo zal Actiris nog steeds vierledige overeenkomsten blijven voorstellen aan grote on-
dernemingen met aanwervingsprojecten die een opleidingstraject vereisen. Daarnaast 
zal er ook worden gekozen voor b2b-overeenkomsten die zullen worden aangepast om 
Bruxelles Formation en de VDAB Brussel nog meer bij de samenwerking te betrekken.
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Aantal verschillende aanwezige stagiairs die een opleiding in een onderneming hebben 
gevolgd 

2016 2017 2018 2019

Taalbadstages 25 26 29 22

FPI-E in de centra (in de opleidingspolen BF) 113 146 165 142

FPI-E niet in de centra 1.544 1.467 1.713 2.094

Instapstages in een onderneming (IS) en 
First-stages8 1.478 1.594 1.119 971

Beroepsinlevingsovereenkomsten 1.131 1.386 1.681 11*

Totaal stages en opleidingen in de onder-
neming 4.261 4.595 4.691 3240

* Vanaf 2019 worden enkel de werkzoekenden bij de begunstigden van een beroepsinlevingsovereenkomst 
geteld, hetgeen de sterk neerwaartse schommelingen verklaart.

FIRST-STAGES

Dankzij de First-stages kunnen jongeren onder 30 jaar een eerste bezoldigde beroepser-
varing opdoen, waarbij ze ook worden omkaderd en een opleiding krijgen. Deze stages 
zijn voltijds en duren drie of zes maanden. Gedurende deze periode ontvangt de stagiair 
een vergoeding en wordt hij door een professionele medewerker uit de onderneming 
omkaderd. Volgens view.brussels hebben in 2019 971 bij Actiris ingeschreven werkzoeken-
den jonger dan 30 jaar van deze maatregel gebruik gemaakt.

JONGERENGARANTIE: GEZAMENLIJKE MONITORING ACTIRIS - BRUXELLES 
FORMATION - VDAB BRUSSEL - EFP/SFPME - SYNTRA BRUSSEL

De jongeren, in het bijzonder de min-25-jarigen die het hoger secundair onderwijs zonder 
diploma verlaten, vormen een prioritaire doelgroep ten aanzien van de doelstellingen die 
in de Brusselse Jongerengarantie werden vastgelegd.

8.  De instapstages in de onderneming (IS) werden op 31 december 2016 stopgezet. Deze stages werden vanaf 
1 januari 2017 vervangen door First-stages. Het gemiddelde inschakelingspercentage na een IS na 12 maan-
den bedroeg 66%.
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Brusselse werkzoekenden (WZ) jonger dan 25 jaar die een opleiding bij Bruxelles Formation 
aanvragen (2014-2019)

Opleidingsaanvragen 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Personen die na een 
infosessie een opleiding in 
een centrum van Bruxelles 
Formation aanvragen 

2.130 2.796 3.228 3.122 2.560 2.080

Van wie door Actiris door-
verwezen 928 1.054 1.481 1.330 891 86

In 2019 hebben 2080 Brusselse jongeren onder 25 jaar na een infosessie een opleiding 
bij Bruxelles Formation aangevraagd. Dit aantal Brusselaars jonger dan 25 jaar dat een 
opleiding aanvraagt, is met 18,8 % teruggelopen ten opzichte van 2018. We stellen vast 
dat de consulenten van Bruxelles Formation en van Actiris zich na de oprichting van het 
Beroepenpunt niet meer als zodanig identificeren, maar de gemeenschappelijke benaming 
Beroepenpunt gebruiken. Dit zou kunnen verklaren waarom er sinds 2017 minder personen 
expliciet door Actiris naar de opleidingen van Bruxelles Formation werden doorverwezen. 

In 2019 hebben Bruxelles Formation, Actiris en de partners van het Beroepenpunt verschil-
lende acties gevoerd om de toeleiding van jongeren naar een opleiding te verbeteren: 

 Æ  46 gezamenlijke informatiesessies BF-Actiris voor jongeren met maximaal een 
GHSO; 

 Æ 34 acties met de Formtruck (tegenover 18 in 2018);  

 Æ 99 informatieacties met de partners; 

 Æ  4 evenementen waaraan de consulenten hebben deelgenomen om de jongeren 
op een andere plaats dan het Beroepenpunt te informeren, te adviseren en 
door te verwijzen (SIEP-beurzen: 723 jongeren; Déclic: 145 jongeren; Startech 
days: 417 jongeren; Forum ON: 22 jongeren).

Aantal min-25-jarigen die bij de acties in 2018 waren betrokken: 

 Æ  er vonden bijna 4800 individuele gesprekken met jongeren plaats, waarvan 
3160 gesprekken met jongeren die voor het eerst naar het Beroepenpunt kwa-
men (eerste bezoek);

 Æ  er hebben in 2019 954 jongeren de gezamenlijke infosessies BF-Actiris bijge-
woond; 

 Æ  dankzij de Formtruck konden 858 personen worden bereikt voor informatie, 
advies en doorverwijzing.
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Brusselse werkzoekenden (WZ) jonger dan 25 jaar die een opleiding volgen (2014-2019)

Afzonderlijke stagiairs 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variatie 
2014-
2019

Totaal afzonderlijke 
stagiairs 2 .003 2 .368 2 .563 2 .411 2 .281 2 .368 18,2%

Opgeleid in een 
centrum van BF9 988 1.260 1.346 1.314 1.275 1.340 35,6%

Opgeleid bij de partners  1057 1.174 1.320 1.183 1.053 1.046 -1%
Beroepsgerichte 

opleidingen 999 1.171 1.269 1.209 1.451 1.542 54,4%

Wat de doelstelling van de Jongerengarantie betreft om 3000 opleidingsplaatsen per jaar 
te garanderen voor Brusselaars jonger dan 25 jaar, heeft de toeleiding er concreet voor 
gezorgd dat tussen 2014 en 2019 18,2 % meer Brusselse werkzoekenden jonger dan 25 
jaar een opleiding hebben gevolgd. 

Zoals uit de tabel hierboven blijkt, is het aantal jonge Brusselse werkzoekenden dat een 
opleiding volgt tussen 2018 en 2019 met 3,8 % gestegen. Het jaar daarvoor echter kenden 
we nog een daling van 5,4 %. 

Brusselse werkzoekenden (WZ) jonger dan 25 jaar die een stage in een onderneming vol-
gen (2014-2019)

Afzonderlijke stagiairs 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variatie 
2014-
2019

Totaal afzonderlijke 
stagiairs 1003 1337 1716 1767 1500 1175 17,1%

Taalbadstage 2 3 4 2 2 2 0%
FPI-E 337 329 308 335 394 456 35,3%

IS en First-stages10 610 898 1218 1209 820 717 17,5%

Beroepsinlevings- 
overeenkomst 90 134 196 249 288 0 -100%

De doelstelling om met Actiris 2000 stageplaatsen per jaar te garanderen voor de Brus-
selaars jonger dan 25 jaar heeft een daling doorgemaakt: het aantal Brusselaars jonger 
dan 25 jaar dat een stage en een opleiding in een onderneming volgt, is tussen 2018 en 
2019 met 21,6 % gedaald. Dit is te wijten aan het feit dat we op het moment van redac-
tie van dit verslag niet weten hoeveel beroepsinlevingsovereenkomsten in 2019 werden 
uitgevoerd. Wat de taalbadstages, de FPI-E en de First-stages betreft, werd een lich-
te daling waargenomen (-3 %), hoewel de IBO’s een sterke stijging van 15,7 % hebben 
gekend tussen 2018 en 2019 en zelfs van +35,3 % tussen 2014 en 2019.

9. SPI, sociale promotie, opleiding van personen met een handicap 
10.  De instapstages in de onderneming (IS) werden op 31 december 2016 stopgezet. 

Deze stages werden vanaf 1 januari 2017 vervangen door First-stages.
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EEN GEZAMENLIJKE PROCEDURE VOOR DE TOELEIDING VAN WERKZOEKENDEN 
DIE AAN DE JONGERENGARANTIE BEANTWOORDT

Om het aantal jongeren dat bij een Brusselse opleidingsinstelling of een van diens part-
ners met een opleiding start, te doen toenemen, zijn Actiris en Bruxelles Formation blijven 
samenwerken om zo de toeleiding van de Brusselse werkzoekenden te verhogen en te 
verbeteren. 

Zo werd de uitwerking van een duidelijk en realistisch beroepsproject, dat tot een job 
leidt en aansluit bij de verwachtingen van de werkzoekende, geoptimaliseerd dankzij de 
samenwerking tussen Actiris, bf.tremplin en bf.carrefour. Dankzij deze uitwisselingen kon 
van tevoren al een idee gevormd worden van de betrokkenheid van meerdere partners in 
het Beroepenpunt.

In 2019 werden 11 858 uitnodigingen voor informatiesessies van Bruxelles Formation 
verstuurd, wat 6193 opleidingsaanvragen heeft opgeleverd, ofwel 52,2 %. 

In 2019 hebben Actiris en zijn partners de oplossingsgarantie uitgerold.

De Oplossingsgarantie is een belofte die Actiris samen met zijn partners aangaat om elke 
nieuw ingeschreven werkzoekende uiterlijk 12 maanden na zijn inschrijving bij Actiris een 
oplossing aan te bieden. De mogelijke oplossingen zijn tewerkstelling, stage, opleiding, 
studiehervatting of validering van de vaardigheden. 

Terwijl 2018 nog gewijd was aan de methodologische en IT-ontwikkelingen, alsook aan 
opleidingen en de implementatie van een testfase in twee agentschappen, behoort deze 
nieuwe vorm van begeleiding sinds 2019 tot de instrumenten van alle agentschappen 
en alle consulenten. De nadruk ligt hierbij op de resultaten die met de werkzoekenden 
moeten worden geboekt. Ter herinnering, de oplossingsgarantie is in zekere zin een uitbrei-
ding van de jongerengarantie naar personen ouder dan 30 jaar die zich recent als werkzoe-
kende hebben ingeschreven en die al dan niet werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Het netwerk van de opleidingsreferenten heeft overigens dit werk voortgezet. Ter herin-
nering, dit netwerk bestaat uit de consulenten in de agentschappen, de BAZW-consulen-
ten (Begeleiding Actief Zoeken naar Werk) en het Contactcenter. Hun opdracht bestaat 
erin om hun collega’s te ondersteunen in het kader van de oriëntering naar opleidingen 
en hun de informatie door te geven die zij tijdens de vergaderingen met het netwerk 
hebben ontvangen.

In 2019 werden vier netwerkvergaderingen georganiseerd. De doelstellingen waren de 
volgende:

 Æ  de kennis van de consulenten uitbreiden wat betreft de beroepen in compu-
ter aided design, de creatie van websites enz. Dit in samenwerking met het 
partneropleidingscentrum TASE SOLUTIONS (partner in het kader van de 
ICT-cheques);

 Æ  de kennis van de consulenten van de bouwberoepen uitbreiden, met specia-
le aandacht voor de vereenvoudiging van de opleidingstrajecten die de pool 
Bouw van Bruxelles Formation heeft opgezet. De consulenten die dit wensten 
hebben eveneens een bezoek kunnen brengen aan het opleidingscentrum;

 Æ  focus op de industrieberoepen in samenwerking met de POW en het centrum 
Volta, dat onder meer opleidingen organiseert voor de elektriciteitssector;

 Æ  een update van de kennis van de consulenten over de validering van de com-
petenties en meer bepaald over de nieuw beschikbare beroepen en de voorbe-
reidingsmodules voor de testen die de Missions Locales aanbieden. 
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Opmerking: in het kader van de oplossingsgarantie werden de partners van Actiris ge-
vraagd om deel uit te maken van dit netwerk om enerzijds alle info die elke partner zou 
kunnen hebben, samen te brengen en anderzijds om de verbanden en samenwerking 
tussen de actoren op het terrein te versterken.
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Het opleidingsaanbod uitbreiden 
dankzij de zesde staatshervorming4

In het kader van de zesde staatshervorming krijgt het Brussels Gewest de mogelijkheid 
om een programma van beroepsopleidingen op te zetten. Om deze nieuwe mogelijk-
heid realiteit te laten worden, hebben Actiris en Bruxelles Formation in juni 2014 een 
“kaderovereenkomst betreffende de toepassing van de zesde staatshervorming voor de 
ontwikkeling van een bijkomend beroepsopleidingsaanbod voor de Brusselse werkzoe-
kenden” ondertekend.

Twee jaar later wilden de twee instellingen de samenwerkings- en financieringsmo-
daliteiten vereenvoudigen via een publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst voor 
onbepaalde duur, met bijlagen, waarin jaarlijks de bestelling van opleidingen, het talen-
plan en de gewestelijke investeringen werden opgenomen. Dankzij deze maatregel kon 
de samenwerking tussen de overheidsdiensten vereenvoudigd worden en kreeg Actiris 
de mogelijkheid om specifieke opleidingsprogramma’s te financieren die inspelen op de 
gewestelijke behoeften. 

In de publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst 2019-2020 (januari 2019 tot decem-
ber 2020) is het volgende voorzien:

 Æ 3 .600 .000 euro voor de bestelling van opleidingen voor alle doelgroepen;

 Æ 1 .500 .000 euro structurele acties via overheidsopdrachten;

 Æ 600 .000 euro taalopleidingen;

 Æ  675 .000 euro voor de betaling van de huur en de kosten van de POW Digital-
city.brussels;

 Æ  800 .000 euro om tegemoet te komen aan de uitdagingen die in de studie van 
Bruxelles Formation over de kwetsbare doelgroepen naar voren zijn gekomen, 
die rechtstreeks of in een partnership worden gevormd;

 Æ  500 .000 euro om de kosteloosheid van de opleidingen van de EFP (kmo-oplei-
dingen) voor de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden te verzekeren;

 Æ  227 .650 euro voor de herneming van de opleidingsactiviteiten van het beroe-
penreferentiecentrum beezy .brussels (voorbereiding SELOR-examens enz);

 Æ 250 .000 voor communicatiekosten i.v.m. het Beroepenpunt;

 Æ  400 .000 euro voor investeringen m.b.t. de uitrusting van het gebouw van de 
POW Digitalcity .brussels . 
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Doelstellingen van de publiek-publieke overeenkomst 2019-2020 die tussen 1/1/2019 en 
31/12/2019 werden gerealiseerd11 

Publiek-publieke overeenkomst 
2019-2020 Verwezenlijkt op 31 december 2019 

Opleidingsaanbod alle doelgroepen 752 gevormde stagiairs 
(van wie 218 jonger dan 30 jaar)

Structurele acties 1403 plaatsen
Talenplan 292 overeenkomsten

Deze opleidingen werden georganiseerd rekening houdende met de geïdentificeerde kwa-
lificatie- en competentiebehoeften en de knelpuntberoepen. De aangeboden opleidingen 
spelen in op vastgestelde nieuwe behoeften of bestaande behoeften waar onvoldoende 
aan tegemoet wordt gekomen. 

Beroepsopleidingen via de opleidingsbestelling alle doelgroepen

 Æ Onthaal en klantgerichte communicatie
 Æ Production operator
 Æ Netwerkbeheerder
 Æ Gecertifieerde administrator Ms-systemen
 Æ After Effects - de beginselen van animatie
 Æ Onderhoudsmedewerker HVAC
 Æ Veiligheidsagent/bewakingsagent
 Æ Lifttechnicus
 Æ Airport security / Beveiliging luchthavens
 Æ Alfabetisering - Niveau 1
 Æ Alfabetisering - Niveau 2
 Æ Alfabetisering - Niveau 3
 Æ Alfabetisering - Niveau 4
 Æ Je communicatie verbeteren
 Æ Workshops basiscompetenties
 Æ Workshop digitaal creëren
 Æ Digitale workshop Google
 Æ Cao - Bim Revit Architecture
 Æ Junior SAP-consultant
 Æ Croupier
 Æ Studietekenaar in HVAC
 Æ Bouwkundig tekenaar
 Æ Technisch tekenaar
 Æ Technisch bouwkundig tekenaar (HVAC, Elek, Sani)
 Æ Gerichte beroepsoriëntering veiligheidsagent/bewakingsagent
 Æ Gerichte beroepsoriëntering veiligheidsagent
 Æ Gerichte beroepsoriëntering politieberoepen
 Æ Developer J2ee-applicatie - Open source
 Æ Industrieel elektricien elektromechanica
 Æ Basisopleiding Frans als vreemde taal
 Æ Basisopleiding Frans-communicatie
 Æ Frans
 Æ Kwaliteits-, productie- en milieubeheer

11.  Publiek-publieke overeenkomst 2019-2020 tussen Actiris en Bruxelles Formation m.b.t. de financiering en de 
ontwikkeling van het beroepsopleidingsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tussentijds verslag 
2020, cijfers voor de periode van 1 januari tot 31 december 2019. 
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 Æ Projectmanagement (projectmanager)
 Æ Humanresourcesmanagement
 Æ Humanresourcesmanagement
 Æ Humanresourcesmanagement
 Æ Financieel beheer
 Æ Beheer ziekenhuis en rusthuis
 Æ Beheer van het personeel en de payroll
 Æ Beheerder in aanwerving en selectie
 Æ Initiatie programmeren
 Æ Industrieel electricien-installateur
 Æ Basis systemen en netwerken
 Æ Basis systemen en netwerken
 Æ Bedrijfsmanagement
 Æ Marketing en evenementenbeheer
 Æ Interactieve marketing
 Æ Methodologie voor projectbeheer
 Æ Nederlands
 Æ Nederlands in een professionele context industrieel electricien-installateur
 Æ Drietalige office manager
 Æ Vervolmaking industrieel onderhoudsmedewerker
 Æ Registratiepraktijk Seo-Sea
 Æ Vooropleiding veiligheidsagent
 Æ Vooropleiding industrieel electricien-installateur
 Æ  Voorbereiding op de geautomatiseerde productieoperaties in de automobielsector
 Æ Voorbereiding validering computertoepassingen gemeenschappelijk programma
 Æ Voorbereiding validering administratief bediende commerciële diensten Uc1
 Æ Voorbereiding validering administratief bediende commerciële diensten Uc2
 Æ Voorbereiding op de validering Excel - operationeel niveau
 Æ Voorbereiding op de validering administratief bediende
 Æ Selfleadership - Programma persoonlijke ontwikkeling
 Æ Specialist Devops
 Æ Digitale marketingtools
 Æ Bewaking-beveiliging op spoorwerven
 Æ Programmatietechnieken en - praktijken
 Æ Rationeel energieverbruik (Inst. HVAC)
 Æ Verkoper-bevoorrader
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De polen Opleiding-Werk ontwikkelen5

Op 14 juli 2016 hebben de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse Frans-
talige regering een nota goedgekeurd met betrekking tot de oprichting van de Polen 
Opleiding-Werk (POW) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op 13 juli 2017 werd deze 
nota aangevuld met een nota van de twee uitvoerende machten over het bestuur van de 
POW’s (opdrachten, verdeling van de taken tussen de partners, organisatie en werking, 
statuut van het personeel enz.). Op 23 mei 2019 hebben beide regeringen verschillende 
elementen m.b.t. de voorziening van de POW’s verduidelijkt en hebben ze aan de partners 
een modelstatuut van gezamenlijke vzw voorgesteld, dat hieronder wordt weergegeven. 
De POW’s sluiten naadloos aan bij de uitvoering van het sectorbeleid van de Strategie 
2030 en de sectorale kaderakkoorden die met de sociale gesprekspartners werden aan-
gegaan.

Deze per sector samengestelde POW’s zijn het resultaat van een publiek-privaat partner-
ship dat minstens bestaat uit: 

 Æ de sociale gesprekspartners uit de sectoren; 

 Æ  de Brusselse openbare tewerkstellingsdienst Actiris en de Brusselse openbare 
opleidingsdiensten Bruxelles Formation en VDAB Brussel; 

 Æ  afhankelijk van de sectoren kunnen ook andere actoren worden uitgenodigd 
om aan het partnership deel te nemen, zoals actoren van het onderwijs, For-
mation PME, instellingen voor socioprofessionele inschakeling of elk ander 
type actor wiens aanwezigheid relevant kan zijn.

Actiris en Bruxelles Formation hebben voortgewerkt aan de afstemming tussen de pijler 
“opleiding-validering”, gecoördineerd door Bruxelles Formation, en de pijler “tewerkstel-
ling”, gecoördineerd door Actiris. 

Dit jaar (2019) werden grote verwezenlijkingen bereikt in de verschillende Polen Oplei-
ding-Werk en dit in de volgende domeinen:

 Æ  De POW Technicity.brussels, gespecialiseerd in de beroepen van de technolo-
gische industrie, is een publiek-privaat partnership tussen het RTM Brussel, 
Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel. Het sectorale kaderakkoord 
voor de technologische industrie werd in mei 2019 ondertekend. In juni 2019 
konden de statuten van de vzw Technicity.brussels worden aangepast zodat 
deze aan de laatste regeringsbeslissingen voldoen. Ook in het gebouw aan de 
Researchdreef 26-22 te Anderlecht werd de binneninrichting van de ruimte en 
de installatie van de noodzakelijke technische en pedagogische infrastruc-
tuur voor de opleidings- en tewerkstellingsactiviteiten uitgevoerd. De POW is 
ondertussen open voor het publiek en eind 2019 werden de eerste stagiairs 
verwelkomd. 

 Æ  De POW Digitalcity.brussels, gespecialiseerd in de digitale beroepen (ICT), is een 
publiek-privaat partnership tussen de sectorale sociale partners (waaronder 
CEFORA), Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel. Sinds 2019 heeft 
deze POW een nieuwe naam, “Digitalcity”. Digitalcity is gelegen aan de Jules 
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Cockxstraat 6 te Oudergem. Het gebouw opende begin 2020 de deuren voor 
het publiek. De statuten van de gezamenlijke vzw en het sectorale kaderak-
koord ICT werden eveneens begin 2020 ondertekend.

 Æ  De POW Transport en Logistiek is een publiek-privaat partnership tussen 
de sectorale sociale partners (waaronder SFTL, Logos, Bus-Car ...), Actiris, 
Bruxelles Formation en de VDAB Brussel. Het sectorkaderakkoord transport 
en logistiek voor de arbeiders uit deze sector werd in 2018 ondertekend. 
Het sectorkaderakkoord voor de bedienden uit de sectoren internationale 
handel, transport en logistiek (LOGOS) werd in juni 2019 ondertekend. Aan de 
akkoorden over de brandstofhandel, de verhuisfirma’s en de bussector 
wordt momenteel gewerkt. Daartoe werd tussen december 2018 en juni 2019 
een nieuw passiefgebouw opgetrokken aan de Gerijstraat 21-23 in Vorst. 
De opstart van de activiteiten van de POW is in de loop van het jaar 2020 ge-
pland. BF Logistique, Actiris, de VDAB Brussel en meerdere scholen hebben er 
reeds in 2019 hun acties ontplooid.

 Æ  Construcity.brussels, gespecialiseerd in de bouwberoepen, is momenteel een 
initiatief van openbare en private partners. Dit publiek-privaat partnership 
zal evolueren naar een POW met de sector (Constructiv), Actiris, Bruxelles 
Formation, de VDAB Brussel, Leefmilieu Brussel, de SFPME en het onderwijs. 
Het sectorkaderakkoord voor de bouwsector werd in 2018 ondertekend.

Ten slotte, en zoals vermeld in het evaluatieverslag van de uitvoering van het samen-
werkingsakkoord van 9 februari 2012 betreffende het gekruist beleid “tewerkstelling-op-
leiding”, dat in mei 2017 werd goedgekeurd, bevelen de beheerscomités van Actiris en 
van Bruxelles Formation aan dat de POW’s in voormeld akkoord zouden worden opgeno-
men, opdat we voor deze voorziening over een wettelijke grondslag zouden beschikken. 
De herziening van dit samenwerkingsakkoord is in 2019 van start gegaan met het oog op 
een finalisatie in de loop van het jaar 2020.
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6
Betere oplossingen voor de 
werkzoekenden met een behoefte 
aan talenonderwijs

HET TALENPUNT

Het project van het Talenpunt is in handen van Bruxelles Formation en bestaat erin 
een partnerstructuur te creëren tussen Bruxelles Formation, Actiris, het Huis van het 
Nederlands Brussel en de VDAB Brussel. Het is de bedoeling om het eerste Talenpunt van 
Europa op te richten: een plaats waar alle diensten via hun geharmoniseerde activitei-
ten zullen bijdragen aan de verbetering van de talencompetenties van de Brusselaars. 
Ook streeft men de ontwikkeling van een Europees netwerk na, naar het voorbeeld van 
het Beroepenpunt. 

Deze ambitie zal in verschillende stappen worden ontwikkeld. In een eerste fase zal men 
het volgende beogen:

 Æ  via zijn acties bijdragen tot de ontwikkeling van de talencompetenties in 
Brussel en op die manier aan de vereisten en behoeften van de arbeidsmarkt 
beantwoorden;

 Æ  de taaltrajecten van de werkzoekenden vlotter, eenvoudiger en duurzamer 
maken zodat ze gemakkelijker en permanent toegang tot werk hebben.

Het project van het Talenpunt zal worden ontwikkeld met de volgende operationele doel-
stellingen: 

 Æ  de oprichting van een geïntegreerde ruimte voor advies en bronnen betreffen-
de de taalopleidingen in Brussel;

 Æ  de ontwikkeling van diverse activiteiten die overeenstemmen met de profielen 
en de behoeften op het vlak van taal van de verschillende doelgroepen;

 Æ  de ontwikkeling van een communicatieplan dat het Talenpunt een plaats geeft 
in het Brusselse landschap;

 Æ  de ontwikkeling van een virtueel Talenpunt dat rond digitale instrumenten is 
georganiseerd;

 Æ  de toepassing van monitoringsinstrumenten om de taalbehoeften weer te 
geven van de verschillende geïdentificeerde actoren, waaronder de werkgevers.

Overeenkomstig het in 2018 goedgekeurde ontwikkelingsplan heeft Bruxelles Formation 
de aanwervingsprocedure opgestart voor een projectmanager wiens werk er voorname-
lijk in zal bestaan de onderstaande punten uit te diepen: 

 Æ  het consulteren van de directies om een timing en budgetten uit te werken 
rekening houdend met de werkelijke situatie van elke partner;

 Æ  de identificatie van de middelen (begroting, human resources, IT, infrastructu-
ren enz.) en respectievelijke bijdragen van de partners aan het project;

 Æ  op basis hiervan zal een partnershipovereenkomst worden uitgewerkt en een 
team worden samengesteld dat zich met het project zal bezighouden.
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Het project van het Talenpunt is momenteel opgeschort in afwachting van de aanduiding 
van een projectmanager.

In 2019 hebben Bruxelles Formation en Actiris getracht om de taalleertrajecten van de 
werkzoekenden verder te harmoniseren en te vereenvoudigen.

Bruxelles Formation heeft in 2019 2.992 taalopleidingen gegeven aan een totaal van 
2.094 stagiairs, goed voor 290.541 uren. 

Brulingua, het online platform voor taalonderricht, is voortaan toegankelijk voor alle Brus-
selaars ouder dan 18 jaar. Brulingua telde in 2019 10.589 nieuw ingeschrevenen.
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De toepassing van de validering van 
de competenties generaliseren

De validering van de competenties is bestemd voor personen die beroepsvaardigheden 
bezitten en die deze vaardigheden, officieel en gratis, willen laten erkennen aan de hand 
van een bekwaamheidsbewijs uitgereikt in naam van de Franse Gemeenschap, het Waals 
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie. 

Geslaagd zijn voor een evaluatietest, ofwel in het kader van het proces van de validering 
van de competenties (via testen uitgereikte bewijzen), ofwel in het kader van de in een 
beroepsopleidingtraject voorziene evaluaties (via de erkenning van de verworvenheden 
tijdens de opleiding (reconnaissance des acquis de formation - RAF)), geeft recht op een 
ervaringsbewijs. 

In het kader van de Strategie 2025 en het Plan Opleiding 2020 draagt Bruxelles 
Formation bij aan de gezamenlijke inspanningen om het valideringsaanbod in het Brussels 
Gewest uit te breiden. Op die manier wil het in 2020 de doelstelling van 2.000 uitgereikte 
bekwaamheidsbewijzen per jaar realiseren, met de ondersteuning van de Brusselse coör-
dinatie van de valideringsoperatoren en het impulsfonds dat sinds 2018 door de minister 
bevoegd voor beroepsopleiding is ontplooid.

In het gezamenlijke deel van hun respectievelijke beheerscontracten hebben Actiris en 
Bruxelles Formation zich ertoe verbonden de sectorale aanpak te bevorderen, onder meer 
via de Polen Opleiding-Werk, teneinde de kernfuncties begeleiding, oriëntering, opleiding, 
validering en matching voor de gebruikers (werkzoekenden, werkgevers en werknemers) 
samen te brengen. De twee instellingen verbinden zich er eveneens toe om het traject 
van de werkzoekende vóór de opleiding te vereenvoudigen via een geïntegreerde voor-
ziening om de vaardigheden in het uniek dossier volgens een door Synerjob goedgekeurd 
gemeenschappelijk referentiesysteem te identificeren, en dus via de optimalisering van 
het doorverwijzingsproces naar een opleiding en/of een validering.

Om de slaagkansen van de kandidaten voor de valideringsproeven zo veel mogelijk te 
vergroten, stemt Bruxelles Formation het valideringsaanbod af met andere diensten. 
Daarom krijgen de kandidaten, wanneer dit nodig is, korte opleidingsmodules voorgesteld 
ter voorbereiding van de valideringsproeven (bandeninspectie voor de onderhoudsme-
chanicus van auto’s, planlezen voor de beroepen in de bouwsector enz.).  

In 2019 hebben 75 kandidaten voor een proef ter validering van de competenties en die 
op zoek zijn naar werk, verklaard dat zij door hun Actiris-consulent over deze voorzie-
ning werden ingelicht (d.i. 15 % van de 489 kandidaten). In 2018 waren er 61 kandidaten 
(d.i. 17 % van de 365 kandidaten). 
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Validering van de competenties in het Brussels Gewest in 2019 (resultaat voor alle operatoren: 
Bruxelles Formation, SFPME/EFP, OSP)

Doelstelling Gerealiseerd Verwezenlijkings-
percentage

Bewijzen uitgereikt 
via proeven 550 913 166%

Bewijzen uitgereikt 
via RAF 1.400 1.078 77 %

Totaal uitgereikte 
bewijzen 1.950 1.991 102 %

In 2018 werden in het Brussels Gewest 2170 ervaringsbewijzen uitgereikt: 804 bewijzen 
via testen en 1366 bewijzen via RAF. De cijfers blijven stabiel en er moet worden op-
gemerkt dat de indicatoren voor de testen (namelijk het aantal testen en het aantal 
uitgereikte bewijzen via de testen van de validering van de competenties) nog steeds in 
stijgende lijn zitten.

Validering van de competenties in het Brussels Gewest - stijging van de testen en de uitge-
reikte bewijzen
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Van de 1991 bewijzen die de Brusselse operatoren in 2019 hebben uitgereikt, werden 1274 
bewijzen uitgereikt door Bruxelles Formation, 321 door de SFPME/EFP en 396 door de 
instellingen van het onderwijs voor sociale promotie (OSP). 
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8 Vereenvoudiging van het traject van de 
werkzoekende vóór een opleiding 

HET UNIEK DOSSIER VAN DE WERKZOEKENDEN

Het uniek dossier is een gemeenschappelijk instrument voor de permanente opvolging 
van het traject van de werkzoekende, dat zowel door Actiris, Bruxelles Formation als 
hun partners wordt gebruikt. Het is bedoeld om elke nieuwe verworven competentie te 
valoriseren. Met het uniek dossier wil men het leven van de gebruiker vergemakkelijken 
dankzij de ondersteuning van technologische ontwikkelingen. Het instrument maakt de 
valorisatie mogelijk van elke actie die de werkzoekende onderneemt (bijvoorbeeld een 
online inschrijving, de voorbereiding van testen en de opvolging van het traject, onder 
andere via online coaching).

In samenhang met de werkgroepen van 2019 en in het bijzonder nu ze de stromen van de 
toeleiding naar de verschillende Brusselse operatoren hebben bepaald, zetten Bruxelles 
Formation en Actiris hun permanente samenwerking verder inzake automatische elektro-
nische uitwisseling van gegevens betreffende het beheer van de beroepstrajecten van 
de werkzoekenden, met inbegrip van de in- en uitschrijvingen voor opleidingen en jobs. 
Zo werken zij samen aan de gemeenschappelijke definitie van nuttige informatie die in 
het elektronisch dossier van de werkzoekende dient te worden opgenomen, alsook aan 
hun gezamenlijke overdracht en behandeling.

In 2019 zijn de aan de opleiding voorafgaande ontwikkelingen in werking getreden. 
Voortaan kunnen de consulenten van Actiris het traject van de werkzoekenden volgen 
en nagaan of zij hebben deelgenomen aan de informatiesessies waarvoor zij werden 
ingeschreven en of zij nog steeds geïnteresseerd zijn in de opleiding. 

Dankzij het gebruik van het beroepenregister ROME V3 Competent, door Actiris ontwik-
keld in het kader van het uniek dossier van de werkzoekende (digitale omgeving 
“My Actiris” voor de werkzoekenden) en van de werkaanbiedingen (digitale omgeving 
“My Select Actiris” voor de werkgevers), is bovendien de automatische matching mogelijk.

Een greep uit de vernieuwingen in het uniek dossier in 2019: 

 Æ  Er werd een nieuwe rubriek toegevoegd: “Mijn zoektocht naar werk”. Via deze 
rubriek kunnen de werkzoekenden hun inspanningen in hun zoektocht naar 
werk (kandidaturen, sollicitatiegesprekken enz.) in de verf zetten. Deze acties 
kunnen ook chronologisch worden opgeslagen zodat de referent-consulenten 
van de werkzoekenden een overzicht krijgen van de ondernomen stappen. 

 Æ  De werkzoekenden hebben voortaan de mogelijkheid om hun digitale cv online 
in te vullen.

 Æ  Er werd een logo ‘opleiding’ in de profielen van de werkzoekenden geïnte-
greerd. Dit logo is een rechtstreekse link naar de website van Dorifor, waar de 
werkzoekende de nodige opzoekingen kan doen over de opleidingen die hij 
moet volgen.
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Verschillende werven volgen elkaar op, onder meer om het mogelijk te maken in My 
Actiris de informatie weer te geven over de gecertificeerde leerverworvenheden of de 
integratie van de beroepscertificaten en hun valorisatie in My Select Actiris.

De automatische verwerking van de gegevens van Bruxelles Formation naar Actiris is een 
aandachtspunt waar de teams in beide organisaties samen hard aan voortwerken. 

GELIJKSCHAKELING VAN NIET-ERKENDE DIPLOMA’S

De gelijkschakeling van buitenlandse diploma’s is een absolute voorwaarde om aan de 
behoeften van een groot deel van de Brusselse werkzoekenden te beantwoorden. Onge-
veer 42 % van de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden is ingedeeld in de diplomacate-
gorie “studies in het buitenland zonder gelijkschakeling”, met andere woorden studies 
waarvoor de gelijkschakeling noch is aangevraagd, noch werd verkregen. 

Ook in 2019 is Actiris blijven samenwerken met zijn twee partners die het publiek en de 
beroepsmensen moeten bewust maken van het belang van de erkenning van de diplo-
ma’s en de werkzoekenden helpen bij het voorbereiden van hun gelijkschakelingsdossier, 
te weten BON (Agentschap Integratie en Inburgering) en CIRÉ.

In 2019 vonden er drie vormen van samenwerking plaats: 

 Æ  infosessies voor consulenten;

 Æ infosessies voor werkzoekenden;

 Æ  begeleiding van werkzoekenden bij de formaliteiten voor de gelijkstelling van hun 
diploma.

De begeleiding die de partners aan de werkzoekenden bieden is een begeleiding op 
maat: dit gaat van een eenmalig advies tot het samenstellen of neerleggen van het ge-
lijkschakelingsdossier.

In cijfers vertaald: 

 Æ  20 infosessies voor consulenten en sociale werkers, ofwel meer dan 350 
gesensibiliseerde beroepsmensen;

 Æ  35 infosessies voor werkzoekenden, ofwel 219 werkzoekenden geïnformeerd 
over de gelijkschakeling van diploma’s;

 Æ  40 infosessies over alternatieven voor de erkenning van het diploma als dit 
onmogelijk is;

 Æ de partners hebben meer dan 1800 personen individueel ontvangen.
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GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEWERKING VAN ACTIRIS EN BRUXELLES FORMA-
TION BINNEN DE SERVICE FRANCOPHONE DES MÉTIERS ET DES QUALIFICA-
TIONS (SFMQ), INSTANCE BASSIN EN DE VALIDERING VAN DE COMPETENTIES 

 Æ  Binnen de Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ) le-
veren Actiris en Bruxelles Formation, naar aanleiding van een voorafgaande 
studie, informatie aan om beroepen in hun economische en opleidingscontext 
te kunnen omschrijven. Overigens draagt Actiris bij tot de uitwerking van de 
beroepsprofielen en is Bruxelles Formation betrokken bij de bepaling van de 
opleidingsprofielen die met de beroepsprofielen overeenkomen. In het kader 
van de bepaling van de productieprioriteiten van de dienst, heeft de SFMQ een 
analyse verricht van de door Actiris opgestelde lijst met activiteitendomeinen 
waarvoor een tekort aan arbeidskrachten is vastgesteld. Bruxelles Forma-
tion heeft actief meegewerkt aan de werkzaamheden van de SFMQ door de 
behoeften van de nieuwe profielen op te volgen en de bestaande profielen aan 
te passen.

 Æ  Bruxelles Formation is tevens voorzitter van de Coordination Bruxelloise de 
Validation des Compétences (Brusselse Coördinatie voor de Validering van de 
Competenties), waarin ook de SFPME/EFP en het onderwijs voor sociale pro-
motie zetelen. Het in 2018 gezamenlijk opgestelde actieplan werd opgevolgd. 
Onder de acties (waarvan de volledige lijst in het activiteitenverslag van de 
validering van de competenties staat), kunnen we de volgende aanstippen: 

 »  de voortgang van de werken betreffende de validering van de compe-
tenties in de overheidsdiensten;

 » de exponentiële toename van het aantal ervaringsbewijzen; 

 »  de toegang van de kandidaten tot de validering in het Kinderdagver- 
blijf van Actiris, wat nu mogelijk is geworden;

 »  de invoering van de terugbetaling van de verplaatsingskosten wanneer 
de werkzoekende zijn vaardigheden moet gaan laten valideren in het 
Waals Gewest of in een Mission locale een voorbereidende module 
voor de validering geniet; 

 »  de analyse van de overdracht van de gegevens over de validering 
van de competenties ten gevolge van de ondertekening van het 
samenwerkingsakkoord met het oog op de uitwisseling van informatie 
betreffende de situatie voor de test evenals het resultaat ervan. 

 Æ  De werkgroep “Andere studies” heeft zijn werkzaamheden eveneens voort-
gezet. Ter herinnering, deze werkgroep werd binnen de Brusselse Coördinatie 
voor de Validering van de Competenties opgericht op verzoek van het kabi-
net van de minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding. Deze werkgroep 
moet een proces ontwikkelen voor het doorverwijzen naar een validering van 
Brusselse werkzoekenden die door Actiris in de categorie “studies in het buiten-
land zonder gelijkschakeling” zijn ingedeeld (dat wil zeggen werkzoekenden 
die geen gelijkschakeling met Belgische studies hebben aangevraagd, noch 
verkregen). Het Brussels valideringscentrum voor de beroepen in de bouw- 
sector, het Brussels valideringscentrum voor de beroepen in de horecasector 
en het Brussels valideringscentrum voor de beroepen in de tertiaire sector 
hebben actief aan dit project meegewerkt. In dit kader werden eveneens acties 
georganiseerd. Het ging om een persoonlijke mededeling aan de werkzoeken-
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den die in aanmerking komen voor de beroepen m.b.t. hulp aan personen (voor- 
al huishoudhulp), boekhoudkundig medewerkers, dienstenchequewerknemers 
en op het einde van het jaar de bakkerijberoepen.

 Æ  Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Bruxelles telt 
onder zijn leden twee vertegenwoordigers van Bruxelles Formation (waarvan 
één als ondervoorzitter van Instance Bassin EFE is aangesteld) en twee verte-
genwoordigers van Actiris. Met hun deskundigheid voeden zij de werkzaamhe-
den en adviezen van Instance Bassin. Bij de resultaten van 2019 behoort ook 
de evaluatie van de testvoorziening die de creatie van een competentiebewijs 
beoogde (certificaat waarin zowel de verworvenheden van de opleiding als de 
ervaringsbewijzen worden vermeld). Deze evaluatie heeft geleid tot de beslis-
sing om een tweede testfase te laten ingaan, waarvan de doelstellingen onder 
andere de volgende zijn: 

 » de invoering van een juridisch kader;

 »  het invoeren van tien beroepsvaardighedencertificaten voor tien ver-
schillende beroepen waarvan er vijf nog niet door de SFMQ werden 
herwerkt;

 »  de structuur van de gegevensbank uitdenken waarin deze certificaten 
zullen worden verzameld.



INHOUDSOPGAVE



51

INHOUDSOPGAVE Vereenvoudiging van het traject naar werk na een opleiding9.

9 Vereenvoudiging van het 
traject naar werk na een opleiding 

LINK EN J-30

Artikel 4 van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Gewest en de Franse Ge-
meenschapscommissie betreffende het gekruist beleid « tewerkstelling-opleiding » 
tussen Actiris en Bruxelles Formation voorziet in de opvang van stagiairs op het einde 
van hun opleiding met het oog op hun snelle tewerkstelling.

In september 2015 heeft Actiris de dienst LINK opgericht die alle werkzoekenden die een 
door Bruxelles Formation verstrekte kwalificerende opleiding hebben beëindigd systema-
tisch begeleidt. De oprichting van deze dienst zorgt er niet alleen voor dat er structuur 
komt in een essentiële dienstverlening, maar maakt eerdere samenwerkingsverbanden 
overbodig (verzending van naambestanden « J-30 » door Bruxelles Formation naar de 
diensten van Actiris). 

Concreet ontmoet de dienst Link de stagiairs op het einde van een kwalificerende oplei-
ding via collectieve informatiesessies, en dit voornamelijk “in situ” ongeveer 30 dagen 
alvorens hun opleiding afloopt. Deze informatiesessies worden georganiseerd door de 
consulenten van de dienst Link in samenwerking met de teamverantwoordelijken van 
Bruxelles Formation. De stagiairs worden nadien uitgenodigd en ontmoeten hun refe-
rent-consulent van de dienst Link voor een eerste gesprek binnen de 8 dagen volgend 
op het einde van hun opleiding (bijwerking van het dossier op basis van nieuwe verwor-
ven vaardigheden, analyse van de pistes voor de zoektocht naar werk, motivatiege- 
sprek, controle van het cv en van de sollicitatiebrieven enz.). Op basis hiervan zal de 
werkzoekende, geheel vrijwillig, binnen de 12 maanden volgend op het einde van zijn 
opleiding zijn referent ontmoeten met het oog op intensieve matchinggesprekken (zowel 
face-to-face als op afstand).

De dienst Link heeft tot doel om een snelle doorstroming naar werk te garanderen, in het 
bijzonder aan het einde van de kwalificerende opleiding. Hoewel de dienst Link naast de 
stagiairs van Bruxelles Formation ook andere doelgroepen helpt, wijzen we erop dat een 
van de meerwaarden erin bestaat dat de twee instellingen meewerken aan de verbetering 
van de dienst (bijvoorbeeld: vermindering van de begeleidingstijd van de klanten, organi-
satie van bijkomende diensten zoals de korte modules inzake het zoeken naar werk enz.).

In 2019 heeft de dienst Link 855 nieuwe stagiairs van Bruxelles Formation opgevangen 
(van wie 119 al in 2018 door Link werden begeleid). Er werden 329 stagiairs tewerkges-
teld (een groot deel van deze doelgroep wordt trouwens nog steeds door Link begeleid, 
want de begeleiding is gespreid over 12 maanden). 144 van deze stagiairs hebben binnen 
de eerste drie maanden na het einde van de kwalificerende opleiding een job gevonden. 
Deze gunstige cijfers komen bovenop de percentages voor de uitstroom naar werk van 
stagiairs die vóór de begeleiding door de dienst Link werk hadden gevonden. 

Jaarlijks wordt aan Bruxelles Formation een evaluatie van de resultaten van de dienst 
Link meegedeeld. Voor deze evaluatie baseert men zich op de jaarlijkse operationele indi-
catoren die door Actiris en Bruxelles Formation worden bepaald.
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SELECT ACTIRIS 

In het verlengde van de dienstverlening van de dienst Link, nemen de consulenten 
van de dienst Select Actiris dagelijks contact op met de Brusselse ondernemingen om 
werkaanbiedingen te verzamelen en hen te informeren over de diensten van Actiris en de 
tewerkstellingsmaatregelen die ze kunnen genieten. De sectorteams van Select Actiris 
voeren dus een prospectieopdracht uit en dragen bij tot de ontwikkeling van de voorzie-
ning van de individuele beroepsopleiding in de onderneming (FPI-E/IBO). Ook dragen ze 
bij tot de ontwikkeling van de vierpartijenovereenkomsten, waar ook Bruxelles Formation 
bij betrokken is.

Bovendien neemt de referent-consulent van de dienst Link op vraag van de werkzoeken-
den deel aan de door Select Actiris georganiseerde selectiegesprekken met kandidaten 
voor een werkaanbieding die een opleiding hebben gevolgd.
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10.

10
Doeltreffende samenwerkingen nastreven om 
aan de economische behoeften van het 
Brussels Gewest te voldoen en de tewerkstelling 
van de Brusselaars te vergemakkelijken 

SAMENWERKINGSAKKOORD BETREFFENDE HET GEKRUIST BELEID “TEWERKS-
TELLING-OPLEIDING”

Het samenwerkingsakkoord betreffende het gekruist beleid “tewerkstelling-opleiding”, 
gesloten op 9 februari 2012 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie, draagt bij tot de versterking van de synergieën tussen het 
tewerkstellings- en het opleidingsbeleid. Deze tekst is niet alleen een officiële juridische 
bekrachtiging, maar ook een intensivering van de bestaande en aanvullende samenwer-
kingsverbanden tussen Actiris en Bruxelles Formation. De tekst beoogt een betere samen-
hang en grotere doeltreffendheid in de begeleiding van de werkzoekenden.

Dit akkoord draagt bij tot de uitvoering van de Strategie 2025 voor Brussel / Go4brus-
sels aangezien de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie en de sociale gesprekspartners tijdens een Sociale Top in 
februari 2019 een tussentijdse balans en de prioriteiten voor 2019-2020 hebben vastgesteld. 

Bovendien is dit akkoord een van de teksten die in de eerste plaats betrekking heeft op 
maatregel 41 van het Plan Opleiding 2020. Deze maatregel beoogt het actualiseren en 
rationaliseren van de juridische en sturende instrumenten. 

In 2019 werd in de akkoorden van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bepaald dat een nieuw samenwer-
kingsakkoord de middelen voor de beroepsopleiding in het kader van de zesde staats- 
hervorming zou bestendigen en mobiliseren, overeenkomstig de aanbevelingen van het 
evaluatieverslag over de uitvoering van het samenwerkingsakkoord dat in 2017 door de 
beheerscomités van Actiris en Bruxelles Formation werd goedgekeurd.

Het invoeren van een structureel financieringsmechanisme van het gekruist beleid en 
de herziening van het samenwerkingsakkoord werden in de actieplannen 2019-2020 
ingeschreven. Dit plan werd op 15 mei 2019 goedgekeurd tijdens de gezamenlijke vergade-
ring van de beheerscomités van Actiris en Bruxelles Formation.

Beide organisaties hebben de denkoefening dus voortgezet om de wijzigingen aan het 
samenwerkingsakkoord voor te bereiden, niet alleen om er een duurzaam gewestelijk fi-
nancieringsmechanisme voor Bruxelles Formation in op te nemen, maar ook om er de wet-
telijke basis in vast te leggen van de belangrijkste instrumenten van het gekruist beleid, 
zoals het Beroepenpunt en de Polen Opleiding-Werk. 

 



54

INHOUDSOPGAVE
Doeltreffende samenwerkingen nastreven om aan de economische 
behoeften van het Brussels Gewest te voldoen en de tewerkstelling 
van de Brusselaars te vergemakkelijken 

10.

AFGESTEMDE BEHEERSCONTRACTEN 2017-2022 VAN BRUXELLES FORMATION 
EN ACTIRIS

Op 30 juni 2017 hebben Actiris en Bruxelles Formation hun respectievelijke beheers- 
contracten voor 2017-2022 ondertekend. 

De twee beheerscontracten werden symbolisch op dezelfde dag ondertekend. Ze zijn op 
elkaar afgestemd en bevatten beide een gemeenschappelijk artikel, met identieke tekst, 
dat bepaalt dat de samenwerkingsverbanden tussen Actiris en Bruxelles Formation moe-
ten worden versterkt om de opleidingstrajecten van de begunstigden te verkorten en 
vlotter te laten verlopen. Het gaat om het benadrukken van de gezamenlijke arbeid van 
de twee instellingen ten voordele van dezelfde personen teneinde hun traject naar werk 
te vereenvoudigen en te versnellen. Het is tevens de bedoeling om: 

 Æ  aan de behoeften van de werkzoekenden te beantwoorden en de Brusselse 
economische ontwikkeling te bevorderen;

 Æ  de processen voor de verschillende Brusselse doelgroepen te vereenvoudigen, 
met name wat de toegankelijkheid van de opleidingen betreft; 

 Æ  en dit via geïntegreerde diensten, namelijk: het Beroepenpunt, de Polen Oplei-
ding-Werk en het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding.

In het gemeenschappelijk deel van hun beheerscontracten worden ook zes strategische 
indicatoren van gedeelde verantwoordelijkheid vermeld. Dit zijn indicatoren aangaande 
het gekruist beleid tewerkstelling-opleiding die de verantwoordelijkheid zijn van zowel 
Actiris als Bruxelles Formation. 

GEZAMENLIJKE VERGADERINGEN VAN DE BEHEERSCOMITÉS VAN ACTIRIS EN 
BRUXELLES FORMATION

Artikel 18 van het samenwerkingsakkoord betreffende het gekruist beleid tewerkstel-
ling-opleiding bepaalt dat er gezamenlijke vergaderingen van de twee beheerscomités 
worden georganiseerd over de gekruiste thema’s “tewerkstelling-opleiding”.

Tijdens de gezamenlijke vergaderingen van de beheerscomités van 15 mei en 29 
november 2019 werden de volgende punten op de agenda gezet: 

 Æ het activiteitenverslag van het gekruist beleid tewerkstelling-opleiding 2018;

 Æ het actieplan gekruist beleid 2019-2020;

 Æ de ontwikkeling van het Beroepenpunt;

 Æ  de strategische indicatoren van gedeelde verantwoordelijkheid (resultaten 
2018 en streefwaarden van 2018 tot 2020); 

 Æ de analyse van de knelpuntberoepen in 2018;

 Æ  het doorsturen van de prioritaire dossiers van beide beheerscomités aan-
gaande het gekruist beleid tewerkstelling-opleiding aan de formateurs van de 
toekomstige Brusselse regering;

 Æ  de lancering van een proefproject betreffende de invoering van tests voor 
digitale competenties van de werkzoekenden (BF Digitale ruimtes) in de 
gemeentelijke agentschappen van Actiris;

 Æ  het activiteitenverslag 2018 en het verkrijgen van het label Beroepenpunt in 
november 2019.
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10.

DE STRATEGISCHE ONTWIKKELINGSCOMITÉS ACTIRIS-BRUXELLES FORMATION

Krachtens artikel 19 van het samenwerkingsakkoord organiseren Actiris en Bruxelles 
Formation hun samenwerking via het strategisch ontwikkelingscomité (SOC). Dit comité is 
de instantie die de synergieën tussen beide openbare diensten structureert en ontwikkelt.

In 2019 heeft het SOC Actiris-Bruxelles Formation niet alleen de gezamenlijke vergaderin-
gen van de beheerscomités voorbereid, maar is het ook zes keer samengekomen om zich 
over onder andere de volgende belangrijke dossiers te buigen:

 Æ de Opleidings- en Tewerkstellingspolen (financiering); 

 Æ  de gezamenlijke strategische en operationele indicatoren (finalisatie van het 
invoerings- en opvolgingproces);

 Æ  de meerjarenplanning van de publiek-publieke overeenkomst die de gezamen-
lijke ontwikkeling van bepaalde opleidingen mogelijk maakt;

 Æ het uniek dossier van de werkzoekende;

 Æ  de evaluatie van de samenwerking tussen Actiris (dienst Link) en Bruxelles 
Formation voor de tewerkstelling van de opgeleide werkzoekenden;

 Æ  het gezamenlijke programmakader voor het opleidingsaanbod en de validering 
van de competenties onder de regie van Bruxelles Formation;

 Æ  de acties die zijn gepland om de bestaansonzekerheid van de werkzoekenden 
in opleiding te bestrijden;

 Æ   de doelstellingen van de oplossingsgarantie voor allen, die door Actiris werd 
gelanceerd in samenwerking met Bruxelles Formation.

De vergaderingen van de SOC’s Actiris-Bruxelles Formation vonden plaats op 19 februari, 
7 mei, 25 juni, 1 oktober, 19 november en 4 december 2019. 
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