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Deel I : Gedetailleerd eindverslag voor publicatie op de website (2018-2019) 

1. Algemene doelstelling van dit project: 

De verhuissector kampt met een toenemende vergrijzing van haar werknemers en ervaart steeds 

meer moeilijkheden om werknemers, die in het bezit van een rijbewijs C/CE, toe te leiden naar 

de bedrijven in de sector. Bovendien is de jongerenwerkloosheid gekrompen en de 

arbeidsreserves slinken. De projectmiddelen werden ingezet om de instroom en opleiding van 

jongeren uit risicogroepen te bevorderen.  In een eerste luik werd gewerkt met jongeren 

behorende tot risicogroepen die werkzoekend waren en beschikbaar voor de arbeidsmarkt.  In 

een tweede luik werd gewerkt met scholen en jongeren die via deeltijds onderwijs werken en het 

behalen van een diploma secondair onderwijs combineneren. 

2. Luik A : Specifieke methodiek om de instroom van werkzoekende jongeren uit kansengroepen 

in de sector te garanderen. 

2.1. Activiteiten en doelstellingen: 

- 17 jongeren die behoren tot de risicogroepen laten instromen en opleiden tot 

Chauffeur C/CE 

2.2. Gevoerde acties: 

- Alle werkgevers werden op de hoogte gebracht van het project tijdens de algemene 

vergadering en tijdens specifieke prospecties rond dit project.   

- Opleiding van coaches in bedrijven die -26 jarige jongeren rekruteerden om via ‘on-the-

job training’ de jongeren optimaal te begeleiden. 

- Organisatie van jobdatings in samenwerking met VDAB en andere 

tewerkstellingsactoren gericht op jongeren uit risicogroepen.   

- Organisatie van vaktechnische opleidingen in de verhuissector. 

- Faciliteren en financiering van de opleidingen tot chauffeur C/CE  

- Promotie van de sector door deelname aan jongerenbeurzen. 

2.3. Realisatiegraad: 

- 16 jongeren werden geëngageerd in de verhuissector.   

- Traject: 

 16 jongeren startten een opleiding tot chauffeur C/CE. Op vandaag werden 12 

trajecten succesvol beëindigd = 75% geslaagd voor hun rijbewijs C  

 Momenteel zijn er 14 jongeren in dienst= 87,5% 

 

- Geslacht, Scholing en origine: 

 Gezien de aard van de activiteiten in de verhuissector en zwaarte van het beroep 

waren er in alle rekruteringtrajecten geen vrouwelijke kandidaten.   

 4 van de ingestroomde jongeren behaalden een diploma technisch secondair 

onderwijs. 4 volbrachten het beroeps secondair onderwijs en 8 jongeren zijn zeer 

laag geschoold. (lager secondair onderwijs of nog minder).  

 Wat de origine van de ingestroomde kandidaten betreft kunnen we momenteel 

enkel rapporteren dat er 4 jongeren bij indiensttreding een nationaliteit van buiten 

de EU bezaten.  Er werd echter geen navraag gedaan naar de origine van hun 

ouders of grootouders. 

 

 

 

 

 



2 
 

2.4. Gebruikte middelen:  

Totaal Luik A:  

- € 1.960,81 : Aanbieden van een gratis opleiding coach op de werkvloer. 

- € 48.486,45 : Opleiding rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid. 

- € 3.779,97 : Specifiek promotiemateriaal. 

- € 3.450,00: Vaktechnische opleidingen voor kandidaten. 

2.5. De uitstroom naar werk. 

Van de 16 nieuw ingestroomde jongeren zijn er op dag van vandaag nog 14 in dienst. 

 

 

 

3. Luik B: Ondersteuning van partnerscholen in het kader van alternerend leren 

3.1. Activiteiten en doelstellingen: 

- Leerlingen in het schooljaar 2017-2018 en  leerlingen in het schooljaar 2018-2019 

ingeschreven zijn voor de richtingen die de instroom in de verhuissector bevorderen. 

3.2. Gevoerde acties: 

− Gedurende de volledige looptijd van het project worden er dagen voor partnerscholen in 

het opleidingscentrum vastgelegd. Tevens worden er voor elke school budgetten voor 

verhuismaterialen gereserveerd, en kunnen zij beroep doen op een verhuis technisch 

instructeur plus ladderlift en oefenwagen.   

− Bemiddeling bij bedrijven voor openstellen werkplekken voor leerlingen uit de 

meewerkende scholen. 

 

3.3. Realisatiegraad: 

−  16 leerlingen werden over de hele projectperiode bereikt. 

− Traject: 

 6 leerlingen hadden in de projectperiode een stage of werkplaats. 

 Er werden 5 lesdagen georganiseerd bij Ambassador voor de partnerscholen 

 Materiele ondersteuning voor de partnerscholen gaande van inpakmateriaal tot 

hulpmiddelen voor heffen, tillen en transport van goederen. 

− Geslacht, Scholing en origine: 

Jongeren uit het alternerend leren en specifiek uit het DBSO (deeltijds beroeps 

secundair onderwijs) hebben meestal een attest van lager secundair onderwijs of 

attest van lager onderwijs 

 8 jongeren hadden een Belgische origine en 8 een niet-Belgische origine. 

 

Luik A : Actie opleiding tot chauffeur C/CE

TOTAAL

NOG IN 

DIENST TSO BSO LSO

geen 

diploma/get

uigschrift 

secondair Belg Niet EU

Instroom 16 14 4 4 7 1 12 4

Trajecten rijbewijs C 16

Rijbewijs behaald 12 1 3 4 5 0 10 2

Rijbewijs niet behaald 4 1 1 0 2 1 2 2

Opleiding rijbewijs loopt nog 0 0 0 0 0 0 0 0

Scholingsgraad Origine
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3.4. Gebruikte middelen:  

− Totaal Luik B: € 4045,20 

 € 500,00 voor het gebruik van leslokalen 

 € 3545,20 voor aankoop verhuismaterialen, lonen instructeurs en huur 

oefenwagens. 

3.5. Aantal leerlingen in stageplaatsen of overeenkomsten alternerend opleiding (OAO). 

 16 leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

Luik B: Ondersteuning DBSO

            Origine         

CDO Noord

antwerpen 

en Wilrijk

leeftijd

16-18

leeftijd

19-25 Belg niet Belg

Aantal leerlingen 16 6 10 8 8

Stage-Werk 5

Brugproject 1


