Tussentijds verslag (2020-2021). (PsC 140.05)
1. Algemene doelstelling van dit project:
De werkgevers binnen de verhuissector ondervinden steeds meer moeilijkheden om nieuwe
mensen met de geschikte competenties en motivatie aan te trekken. Werken in de
verhuissector is een zwaar beroep, met onregelmatige uren en een matig loon.
Daarnaast stellen we vast dat de sector een sterke vergrijzing kent. Liefst 40% van de
werknemers is ouder dan 45 jaar, waarvan 75% ouder dan 50 jaar. De sector heeft met andere
woorden hoge nood aan instroom van jongeren om de continuïteit van haar activiteiten op
langere termijn te kunnen blijven garanderen. We stellen ook vast dat de uitstroom uit
institutionele opleidingsverstrekkers zoals VDAB, FOREM, Bruxelles Formation en de centra voor
Leren & Werken, onvoldoende is. De reactie van werkzoekenden op vacatures voor de
verhuissector is zeer gering. Bedrijven vinden geen personeel meer en kunnen de
productievraag niet meer aan.
Bovendien kampt de verhuissector met een negatief beeldvorming. Jongeren denken dat
verhuizen alleen maar trekken en sleuren is. Men vergeet dat het beroep geëvolueerd is en dat
een verhuizer veel meer logistieke taken heeft dan vroeger. Het beroep is veel dynamischer
geworden, er zijn veel meer hulpmiddelen bij het verhuizen en verhuisbedrijven hebben hun
activiteiten zodanig gediversifieerd dat verhuizen niet alleen verhuizen is, maar veel meer. De
sector heeft echter materiaal nodig om een betere, moderne beeld te geven van de evolutie van
de sector en zo de instroom van jongeren te vergroten.
2.

Luik A: Promotie van het beroep verhuizer en chauffeur-verhuizer. Bevorderen van de
instroom in de sector:
2.1. Activiteiten en doelstellingen






Ontwikkelen van een beroepenfilm voor de toeleiders
Ontwikkelen van promotiefilms voor sociale media
Gerichte promotie via facebook
Ontwikkeling van diverse promomateriaal zoals affiches, folders, enz.…
Organisatie van infosessies voor werkzoekenden en matching met potentiële
werkgevers.
 Aanwezigheid op beurzen, jobdagen en infobeurzen over het beroep voor leerlingen
uit het voltijds en alternerend leren.
2.2. Gevoerde acties:
 Creatie website FR en Nl met landingspagina en registratiesysteem en acties in
sociale media:
www.deviens
déménageur.be
www.wordverhuizer.be
 https://www.facebook.com
/ambassadorverhuisopleidingen
 https://www.instagram.com
/become_a_mover/
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https://www.youtube.com
/channel/UCCFg0eT1JYgdG58zKZmDCqQ
https://www.linkedin.com
/company/word-verhuizer-deviensd%C3%A9m%C3%A9nageur/about/?viewAsMember=true



Promotie voor Ambassador verhuisopleidingen via fluo veiligheid vestjes die
arbeiders in de firma’s kunnen dragen, alsook pulls.



Aanwezigheid op infosessies voor promotie beroep:

Datum

Onderwerp

Kanaal

12/0123/01/2021
4-2-2021

SID-In beurs

Online

Infosessie virtuele
beurs Verruim je
horizon
Deelname aan
virtuele beurs
Verruim je horizon
Infovergadering
virtuele beurs
Verruim je horizon

Online

18-3-2021

Infovergadering
virtuele beurs
Verruim je horizon

Online

21-4-2021

Verruim je horizon
beurs

Online

27/0429/04/2021

Digitale beurs
Verruim je horizon
2021
Opleiding digitaal
platform voor
opleidingsbeurs
Tracé Bxl

Online

Opleidingsbeurs
Tracé Bxl

Online

9-2-2021
16-3-2021

11-5-2021

27-28/05/2021

Online
Online

Online

Toelichting bij dit
onderwerp
Infobeurs voor lln uit
secundair onderwijs
Infobeurs over de
virtuele beurs

Deelname partners

Beslissen of we als
cluster meedoen aan
de beurs
Uitleg over hoe de
beurs eruit ziet en
hoe lln worden
toegeleid naar uw
stand en naar de
workshops
Vragen over de beurs
en hoe we de
workshop gaan
aanpakken
Laatste test en vragen
voor de beurs van
start gaat
Digitale beurs gaat
van start (3 dagen)

Cluster T&L

Uitleg over hoe de
beurs eruit zal zien en
hoe we ze kunnen
inkleden en beheer
chatruimte
Opleidingsbeurs voor
Brusselse WZ

Tracé Bxl, C.F.
(digitaal platform),
standhouders van de
beurs

Yondr, Sectoren
Scholen, CLB,
Sectoren, …..

Scholen, CLB,
Sectoren, …..

J.S., Cluster T&L

J.S., deelnemers,
Cluster T&L
J.S., deelnemers,
Cluster T&L

Tracé Bxl, C.F.
(digitaal platform),
standhouders van de
beurs,
werkzoekenden

2.3. Realisatiegraad
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Digitale infossesies zijn een nieuwe element. Info over de sector werd gegeven via chat
en zoom
Tot nu toe (campagne is pas gelanceerd) zijn er 4 Franstalige geïnteresseerde
kandidaten.

2.4. Gebruikte middelen:
Ontwikkelen van een beroepenfilm voor de toeleiders: 20.000,07€
Ontwikkelen van promotiefilms voor sociale media: 9700€
Gerichte promotie via facebook: 2925,24€
Ontwikkeling van diverse promomateriaal zoals affiches, folders, enz.…: 4285,52€
Organisatie van infossesies voor werkzoekenden en matching met potentiële werkgevers: 1089€
3. Luik B: Competentie verrijkende opleidingen die tot een goede integratie van de jongere
leiden= bijkomende opleidingsinitiatieven:
3.1. Activiteiten en doelstellingen
De instroom bevorderen door competentie verrijkende opleidingen te financieren. Deze opleidingen
zijn:




Opleiding tot chauffeur rijbewijs B
Opleiding tot chauffeur C/CE
Opleiding tot hef- reachtruck, kraanman-verhuizer

Instroom en opleiding van -26-jarigen behorende tot de risicogroepen.
Dit luik moet, gespreid over de looptijd van het project, leiden tot een rechtstreekse tewerkstelling
van 20 jongeren behorende tot de doelgroep als chauffeur-verhuizer en/of als heftruckbestuurderverhuizer en/of kraanman-verhuizer.
3.2. Gevoerde acties:
Financiering en coördinatie van opleidingen door derden in kader van de doelstellingen van het
project.
3.3. Realisatiegraad
Zie onderaan
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3.4. Gebruikte middelen:
Opleiding tot chauffeur rijbewijs B: 0€
Opleiding tot chauffeur C/CE: 10.941,8€
Opleiding tot hef- reachtruck, kraanman-verhuizer: 0€
Totaal gebruikte middelen:

LUIK A

Ontwikkeling
beroepenfilm

Totaal Budget
Uitgaven tot 30 jun 2021
Uitgaven na 30 juni 2021
Resterend budget vandaag

LUIK B
Totaal Budget
Uitgaven tot 30 juni 2021
Uitgaven na 30 juni 2021
Resterend budget vandaag

Gerichte
promotie via
facebook

Ontwikkeling
korte films

20000
20000,07
0
-0,07

9700
9700
0
0

Opleiding
Chauffeur B

Ontwikkeling
divers
organisatie
promomteriaal infosessies

3500
2925,49
0
574,51

Opleiding
Chauffeur C/CE
25000
0
0
25000

45000
10941,9
0
34058,1

5400
4285,52
0
1114,48

Opleiding
heftruck/
reachtruck
10000
0
0
10000

Revisorkosten
project
TOTAAL
4000
1089
0
2911

5000
0
0
5000

Opleiding
kraanmanverhuizier

47600
38000,08
0
9599,92

TOTAAL
40000
0
0
40000

120000
10941,9
0
109058,1
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