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WAAROM “EEN TALENTENWERF”?

De bouwarbeidsmarkt in haar geheel en de problematiek van de talrijke openstaande vacatures in het bijzonder zijn een 
complex vraagstuk waar geen eenvoudige antwoorden voor bestaan. De verschillende partners van Talentenwerf - Stad 
Antwerpen, Provincie Antwerpen, VDAB en Constructiv - zijn er daarom van overtuigd dat ze door ondernemend samen te 
werken wel degelijk iets kunnen veranderen. 

Met dat ondernemend samenwerken willen de partners nieuwe, vernieuwende activiteiten opzetten rond opleiding en 
competentieversterking. Activiteiten die ze zelf niet op dezelfde manier zouden kunnen organiseren. Activiteiten ook 
die een gemeenschappelijke waarde creëren. Door intensief samen te werken, vanuit gemeenschappelijke belangen, 
willen de partners het verschil maken, vertrekkend vanuit de basisvoorwaarden en verwachtingen van commitment en 
gelijkwaardigheid.

Op deze manier verbreedt de samenwerking het reeds bestaande opleidingsaanbod. De resultaten van het samenwerken  
zijn dan ook relevant voor de eigen organisatie van iedere partner.

DOELSTELLINGEN 
VAN TALENTENWERF
Talentenwerf organiseert opleidingen 
met bouwbedrijven op bouwwerven. Die 
opleidingen komen op twee manieren tot 
stand: 
• sommige opleidingen worden  

georganiseerd in functie van de  
aanwervingsnoden van bouwbedrijven 

• andere worden ingericht op basis van 
de kansen die bepaalde werven (en 
hun opdrachtgevers) bieden om  
verschillende doelgroepen van  
kandidaten op te leiden.

Talentenwerf wil verder het onderwijs en 
de opleidingsinstellingen versterken in 
hun samenwerking met bouwbedrijven 

en in functie van de diverse vormen 
van werkplekleren.

Ten slotte bouwt het samenwerkings-
verband expertise op met betrekking 
tot werkplekleren en deelt het die met 
de partnerorganisaties. Deze kunnen 
dan, op basis van de ervaringen binnen 
Talentenwerf, zelf gelijkaardige projecten 
opzetten. Talentenwerf dient zo ook als 
het ‘creatieve labo’ van de partners.

WIE IS TALENTEN-
WERF?
Talentenwerf is een samenwerkings- 
verband tussen verschillende  
organisaties: op dit moment zijn de 

kernpartners VDAB, Constructiv, Stad 
Antwerpen en Provincie Antwerpen, maar 
door de te verwachten groei van de  
activiteiten stelt het partnerschap zich 
open voor andere organisaties die zich 
achter dezelfde doelen willen scharen. 
Dat kan projectmatig of via werkgroepen.

Concreet ziet het personeelsbestand er 
momenteel zo uit. Twee projectleiders  
(1 van Constructiv, 1 van VDAB) zijn ver- 
antwoordelijk voor de ontwikkeling en 
uitwerking van de projecten. Ze werken 
hiervoor nauw samen met de medewerker 
bedrijven en communicatie (VDAB) en 
de administratieve projectondersteuner 
(VDAB). De klantenconsulent (VDAB) 
volgt de klanten op en begeleidt ze. De 
medewerker bedrijven en communicatie 
(VDAB) houdt de focus op Talentenwerf en 
prospecteert gericht. De administratieve 
projectondersteuner ondersteunt de klan-
tenconsulent en de projectleiders bij de 
administratieve opvolging van de projecten. 
De medewerker onderwijs (Stad  
Antwerpen) is de link tussen Talentenwerf 
en het onderwijs. De coördinator, ten 
slotte, overziet en harmoniseert het geheel 
van activiteiten en rapporteert aan het 
directiecomité. Want achter de individuen 
staan telkens de organisaties, in een  
betrokken samenwerking tussen gelijk- 
waardigen, zeker niet tussen concurrenten.
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WERKWIJZE
Talentenwerf benut de werven van de Oosterweelverbinding 
als opleidingslocatie voor verschillende doelgroepen 
(werkzoekenden, leerlingen bouwonderwijs, klanten uit 
de sociale economie, …) in overleg met de opdrachtgever 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv). De 
aannemers die deze werken uitvoeren zijn - volgens de 
aanbesteding waarop ze hebben ingetekend - verplicht om 
deze werven open te stellen voor opleidingen, stages en 
werfbezoeken. 

STAND VAN ZAKEN
De voorbereidende werken/werven van de 
Oosterweelverbinding zijn afgerond. De nieuwste fase 
in de werken op Linkeroever ging eind 2018 van start, 
zal op volle toeren draaien rond april 2019 en duren tot 
najaar 2024. Deze werf beoogt een veiliger en efficiënter 
wegennet, een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk, gekoppelde 
natuurgebieden en een ambitieus geluidsproject. In de loop 
van de werf Linkeroever starten nog andere, grotere werven 
op, met name de Scheldekruising en Rechteroever.

WAT DOET 
TALENTENWERF OP DE 
OOSTERWEELWERVEN?
In het algemeen laten de activiteiten zich als volgt groeperen:
• korte en langere stages voor werkzoekenden en cursisten
• opleidingen op de werf in groep voor  

werkzoekenden en leerlingen bouwonderwijs
• algemene werfbezoeken en werfbezoeken rond  

één thema/profiel
• veiligheidsopleidingen

Deze activiteiten zijn steeds afhankelijk van de mogelijkheden 
op de werf en de noden van de deelnemers. De concrete 
invulling is dus telkens af te spreken. Talentenwerf nodigt 
externe organisaties (onderwijs, opleidingscentra,  
doorverwijzers, tenderpartners, trajectbegeleiders van 
vakbonden en OCMW’s ...) uit om maximaal hun vragen en 
voorstellen met betrekking tot nieuwe acties op de werven 
kenbaar te maken. Zo kunnen we onze focus daar beter op 
afstemmen. Met andere woorden: contacteer ons en  
we werken samen een project uit.

OPLEIDEN MET BOUWHEREN

WAT DEDEN WE IN 2018 OP DE OOSTERWEELWERVEN? 

 Het actieterrein verhuisde in 2018 van de voorbereidende 
werken en werven (IJzerlaan/Schijnpoort) naar Linkeroever. 
De eerste, nog schaarse stageplekken die we daar konden 
invullen zijn die van zogeheten “tellers voor grondverzet”, 
logistiek verantwoordelijken voor de aan- en afrijdende 
vrachtwagens met verschillende soorten grond die nodig is 
voor de grootschalige wegenwerken op Linkeroever. Beide 
tellers konden een stage van twee weken volgen. Eén van 
hen krijgt een vast contract na zijn IBO in Antwerpen, bij een 
werkgever met hoofdzetel in West-Vlaanderen. 

 Talentenwerf houdt maandelijkse infosessies over de 
mogelijke werfstages voor arbeiders en werfbedienden 
(assistent-werfleiders) om zo geschikte kandidaten te 
rekruteren om ze in te zetten op de Oosterweelwerven. Bij te 
weinig stagekansen op deze werven zijn goede kandidaten 
toch ingezet, maar dan tijdens stages bij bedrijven. 

Zo rekruteerden we vorig 
jaar ook 4 hoger opgeleide 
kandidaten voor een 
werfstage als assistent-
werfleider, van wie er 
inmiddels twee aangeworven 
zijn in een bouwbedrijf. 

 De werven IJzerlaan en Schijnpoort zijn in 2018 volledig 
afgerond. Op IJzerlaan konden vorig jaar toch 
4 werkzoekenden ervaring opdoen tijdens een korte stage,  
3 als bekister en 1 als wegenwerker. 

 In het voorjaar hebben we op de IJzerlaanwerf 
Bekistingsdagen voor het onderwijs georganiseerd. 
Volgende scholen namen deel aan het leertraject waarbij 
leerlingen systeembekisting van Doka leerden monteren 
volgens plan: 24 leerlingen uit 3 klassen BSO Ruwbouw 
van Don Bosco Hoboken, 1 klas TSO Bouwtechnieken van 
TSM Mechelen (8 leerlingen) en 1 klas van CLW-A Het 
Leercentrum uit Schoten (6 leerlingen). Dit leertraject vond 
plaats onder het viaduct van Merksem, met uitzicht op de 
nieuwe fietsersbrug over het Albertkanaal. De leerkrachten 
kregen eerst een train de trainer-opleiding.

 Eind 2018 ging een nieuwe, kleinere werf aan de 
Schijnpoortweg van start. Daar zal op het einde van de 
Oosterweelverbinding, wanneer het viaduct van Merksem 
is afgebroken, een passerelle voor voetgangers en een 
fietsersbrug verrijzen. Van januari tot en met april 2019 
kan Talentenwerf hier alvast, in de eerste fase van de 
werken, competentieversterking organiseren voor onderwijs 
en werkzoekenden.
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OPLEIDEN MET BOUWBEDRIJVEN 
Opleiden met en voor bedrijven noemen we ‘vacaturegericht’ opleiden. 
Hoe gaan we daarbij te werk? 

We starten met het vastleggen van een opleidingsplan.
Op basis van de noden op de werkvloer en een 
aanwervingsbehoefte legt de werkgever samen met 
Talentenwerf het gezochte profi el en de inhoud van 
de opleiding vast. De werkgever lijst ook de wettelijke 
vereisten voor de job op en de opleidingsmogelijkheden 
op de eigen werven en/of bedrijfssite. Talentenwerf van 
zijn kant onderzoekt de opleidingsmogelijkheden buiten 
het bedrijf en werkt deze verder uit.

De rekrutering en selectie van kandidaten pakt 
Talentenwerf aan via een performante kanalenmix. 
Vooral direct mailings naar werkzoekenden, mailings 
naar toeleidende organisaties en onlinecampagnes 
worden hier ingezet. Kandidaten schrijven zich in, worden 
uitgenodigd voor een infosessie met persoonlijk gesprek 
nadien, liefst met de werkgever bij aan tafel. Zo worden 
de meest geschikte kandidaten gefi lterd. Vaak volgen 
voor de eigenlijke opleiding nog een werfbezoek, een 
praktische proef en een jurygesprek om het strafste 
potentieel goed te herkennen.

De opleiding begint met een vooropleiding en 
Talentenwerf volgt de kandidaten hierbij op. Ze worden 
geïnformeerd, begeleid en administratief opgevolgd. 

De werkgever duidt een werfopleider aan in het bedrijf 
en Talentenwerf begeleidt ook deze instructeur. De 
werkgever voorziet materiaal en machines. Samen 
evalueren we het verloop en sturen bij waar nodig.

Stage en tewerkstelling van goed geschoolde 
kandidaten is het resultaat van een dergelijke goed 
voorbereide opleiding op maat. Talentenwerf staat 
in voor alle stage-administratie en zoekt zo nodig 
extra stageplaatsen. Er wordt afgesloten met een 
eindevaluatie van de kandidaten en van het project.

RESULTATEN VAN 
WERKPLEKLEREN
MET BEDRIJVEN IN 2018 

Het afgelopen jaar hebben we getracht de stijgende 
noden in de wegenbouw enigszins te lenigen met 3 
verschillende opleidingen voor rioolleggers, één met 
de firma Aertssen, één met DCA en één met Colas 
Belgium. In totaal zijn 13 kandidaten vast aangeworven 
na hun opleiding door 
deze bouwbedrijven. 

Ook de betonsector kent indrukwekkende groeicijfers. 
In samenwerking met sectorfederatie Fedbeton 
organiseerden we twee opleidingen in het afgelopen 
jaar: één voor betonpompbedienaars (5) en één voor 
betonmixerchauffeurs (7). 

Verder zijn na hun opleiding met Talentenwerf in 2018 
2 onderhoudstechniekers centrale verwarming opgeleid 
en aangeworven, 8 industrieel schilders, 1 bullmachinist 
en 2 betonslopers.



CONTACT
Theodoor Van Rijswijckplaats 8/3
2000 Antwerpen
03 224 78 18
info@talentenwerf.be
www.talentenwerf.be

    ONDERWIJS

De eerste helft van 2018 konden er zowel op 
IJzerlaan en Schijnpoort nog werfbezoeken
plaatsvinden. Tientallen leerlingen van 
verschillende voltijdse en deeltijdse scholen 
bezochten beide werven.

Tijdens de Bekistingsdagen voor het onderwijs 
zijn zoals gezegd 38 leerlingen opgeleid door 
hun leerkrachten, die zelf eerst een train de 
trainer opleiding kregen van een instructeur van 
Doka systeembekisting.

Op 25 september vorig jaar vond de derde 
editie van onze Bouwonderwijsdag plaats, 
met onder meer workshops over digitale 
transformatie in het onderwijs, over de 
vernieuwde VCA examinering en over 
gedifferentieerd en breed evalueren in 
lessen en tijdens bouwstages.

Met medewerking van:
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