
 

PC 139: Bijkomend project voor jongeren (onder de 26 jaar) uit de risicogroepen  

1/4/2022-31/12/2023 

 
 

 

Benaming van 
de actie 

Na te streven doelstellingen 
Samenwerking(en) 

met… (andere 
organisaties) 

Doelgroep 
Beoogd 
aantal 

deelnemers 

Budget 
bijkomend 
project (in 

€) 
1 Bekendmaking 

van de jobs in de 
sector 

Meer jongeren in de 
binnenvaartopleidingen, zodat er op 
termijn meer jongeren de nodige 
kwalificaties behalen en in de sector 
komen werken. 
 

CVO! GO Antwerpen 

GO! De 

Scheepvaartschool 

(Antwerpen) 

Syntra Midden-

Vlaanderen 

Ecole de Batellerie 
(Hoei) 

- Jongeren die nog een 
studiekeuze dienen te 
maken in het secundair 
onderwijs en na de opleiding 
kunnen intreden in de sector 
- Jonge langdurig 
werkzoekenden 
- Jonge 
uitkeringsgerechtigde 
werklozen 
- Jonge gerechtigden op 
maatschappelijke integratie 
of maatschappelijke hulp 
 

Jongeren die 
nog een 
studiekeuze 
dienen te 
maken: 500 
per jaar 
 
Jonge 
uitkeringsger
echtigde 
werklozen: 
25 per jaar 

84.151,79 € 

2 Succesvol 
solliciteren 

De sollicitatiekansen van jongeren 
verhogen, zodat zij zeer gericht én met 
meer kans op slagen solliciteren in de 
sector. 

 
 

CVO! GO Antwerpen 

GO! De 

Scheepvaartschool 

(Antwerpen) 

Jongeren die een opleiding 
volgen die kan toeleiden tot 
de binnenvaart, zij het in het 
kader van het 
leerplichtonderwijs, in het 
kader van het 
volwassenenonderwijs of 

30 jongeren 
Over de 2 
jaren 

10.000 € 

 



Syntra Midden-

Vlaanderen 

Ecole de Batellerie 

(Antwerpen) 

 
 

een andere opleiding die 
door de gewestelijke 
arbeids-
bemiddelingsdiensten is 
goedgekeurd 

3 Verhogen van de  
jobkansen 

De tewerkstellingskansen van jongeren 
verhogen, dit door een financiële 
stimulans toe te kennen aan werkgevers 
die jongeren in dienst nemen als 
matroos of stuurman, en dit met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur onder Belgische loon- en 
arbeidsvoorwaarden. Op deze wijze 
krijgen jongeren extra kansen, omdat de 
drempel tot aanwerving die bij 
werkgevers kan bestaan, wordt 
verlaagd. Voorwaarde is evenwel dat er 
vóór de in dienst name door de 
werkgever een vacature voor deze job 
werd geplaatst bij de bevoegde 
gewestelijke 
arbeidsbemiddelingsdiensten 

De 
werkgeversorganisatie
s die zetelen in het 
FRB ondertekenden 
een 
partnerschapsovereen
komst 
(middelenverbintenis) 

Jongeren die met succes in 
België een binnenvaart-
opleiding volgden. Het gaat 
over opleidingen in het 
kader van het 
leerplichtonderwijs, in het 
kader van het 
volwassenenonderwijs of 
ieder andere opleiding die 
door de bevoegde diensten 
is goedgekeurd én wettelijk 
de nodige attesten aflevert 
om als matroos of stuurman 
aan de slag te kunnen gaan 
in de binnenvaart. Ook 
opleidingen die in de loop 
van het project door de 
bevoegde overheid zouden 
worden erkend, komen in 
aanmerking 

20 jongeren 
over de 2 
jaren  

60.000 € 

  1500 audit 

Totaal 1.100 
jongeren 

 

155.651,79 
euro 



 


