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In 2016 kwam Talentenwerf op kruissnelheid. De bouwvakopleidingen in samenwerking met bedrijven piekten. Ook samen 
met bouwheren werden de eerste opleidingssuccessen geboekt. En de opgebouwde expertise over leerwerven en werkple-
kleren werd toegepast bij training, opleiding en voor het onderwijs.
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DE OPLEIDINGEN
2016 was het zevende jaar van ons bestaan – én absoluut 
een topjaar. Vergeleken met 2015 groeiden we van 8 naar 16 
gerealiseerde bouwvakopleidingen. Een verdubbeling, dus.

In die 16 geheel uiteenlopende opleidingen zijn er in totaal 
61 deelnemers gestart. 46 van hen hebben hun opleiding 
volledig afgerond, 42 vonden ook werk in het bouwvak waarin 
we ze werden getraind. Van de 46 opgeleide werkzoekenden 
stroomden er dus 42 door naar passend werk in de bouw.
11 van de 16 opleidingen organiseerden we in samen-
werking met bouwbedrijven die onze cursisten lieten 
werkplekleren op hun werven.

De overige 5 opleidingen richtten we in op de 
mobiliteitswerven IJzerlaan, Schijnpoort (beide van BAM 
nv) en Noorderlijn. Deze drie werven van bouwheren en 
openbare aanbestedingen hebben we benut als leerwerven.

In 2016 vierden we het zevende jaar van ons bestaan. 
Deze grafiek bewijst dat de expertise van het team, de 
sterke bedrijfscontacten en het aanhoudend prospecteren 
steeds beter renderen. We brengen ons verhaal ook vaker 
en duidelijker naar buiten, wat uiteraard bijdraagt aan onze 
bekendheid en groei.
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WE MAKEN  
OPLEIDINGS- 
WERVEN VAN  
INFRASTRUCTUUR-
WERKEN
We zijn actief op drie Antwerpse 
mobiliteitswerven. Noorderlijn – de 
werf voor een betere noordelijke 
tramverbinding - en de BAM-
werven Schijnpoort en IJzerlaan 
gebruiken we als setting voor 
competentieversterking van leerlingen 
en werkzoekenden.

Reeds 15 personen hebben er een 
opleidingsstage gevolgd en 125 
mensen konden mee op werfbezoek.

De vrij recente opleidingen en 
stages op deze mobiliteitswerven 
leveren nu al mooie resultaten op 
qua tewerkstelling. 3 bekisters 
van de Noorderlijn zijn nu in 
dienst van Bam Contractors, en 1 
buisdoorperser - de enige overigens 
- van de IJzerlaan-werf werkt nu vast 
bij Smet Tunneling. Op Schijnpoort 
konden 5 kandidaten deelnemen aan 
competentieversterkende stages bij 
Soetart Civil Contractors/Jan De Nul 
en 1 machinist werd aangeworven. 
Dat belooft voor de komende jaren, 
wanneer Oosterweel start.

UITGEBREIDE LEERKANSEN

Via de openbare aanbestedingen van de BAM nv scheppen we leerkansen op 
werven. Soms kan er aangeworven worden, soms niet. In dat geval zijn er nog 
altijd kansen voor competentieversterking. Zorgen dat kandidaten door ervaring 
op de werf meer uitzicht krijgen op een vaste baan. Maken dat ze hun curriculum 
verbeteren voor sollicitaties in de toekomst. Hùn toekomst. Maar er gebeurt nog 
veel meer op onze openbare werven.

Studente Amina Jacops volgt een 
opleiding bachelor leerkracht 
secundair onderwijs techniek en 
informatica aan Thomas More 
Antwerpen. Als eindwerk filmde ze 
de bouw van de fietsersbrug over 
het Albertkanaal aan de IJzerlaan. 
Deze film gaat ze verwerken tot 
educatief materiaal voor de eerste 
graad secundair. Amina: “Al die 
beroepen van dichtbij kunnen zien 
tijdens diverse fases op de werf was 
een unieke kans die ik kreeg van 
Talentenwerf. Zeker interessant waren 
de interviews met de mensen zélf. Zij 
legden alles glashelder uit.”

Marc Peeters is leraar wegenbouw 
in het Wilrijkse Don Bosco werken 
én leren. Via Talentenwerf kon hij met 

zijn leerlingen voor twee dagen aan 
de slag met Stadsbader op de werf 
IJzerlaan, tijdens het asfalteren. Dag 
één werkten ze mee aan de onderlaag 
van het wegdek. Ze vulden gaten 
manueel met schop en asfalt waar 
de machine niet bij kon, en hebben 
de grond verdicht met trilplaat en 
wals. Dag twee mochten ze zelfs - 
onder begeleiding - asfalteren met 
de machine. Marc: “Onze leerlingen 
vonden het zeer interessant en hadden 
spijt dat ze niet mee konden naar de 
volgende werf. Ook de bouwvakkers 
vonden het bijzonder tof om hun vak te 
tonen. Ze legden alles heel geduldig, 
duidelijk en enthousiast uit.”
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OPLEIDINGEN
MET BOUWBEDRIJVEN
Talentenwerf vertrekt van wat leeft bij de werkgevers, in de bouwbedrijven. In functie van hun 
noden leiden we mensen op, niet andersom. Want zo leiden we op maat van één bedrijf of 
enkele bedrijven juist die mensen op die ze nodig hebben. Wat vinden de decision makers zélf 
van deze aanpak?

Emile Vertongen en Theo Servaes (Fedbeton) 
waren van bij de conceptfase betrokken bij 
de eerste opleiding betonmixerchauffeur voor 
werkzoekenden. Hun gezamenlijke reactie op 
de opleiding: “Veel van onze leden hebben 
grote interesse in een herhaling van de 
formule van Talentenwerf. Dit is voor onze 
arbeidsintensieve sector een extra kans om 
gemotiveerde en goed opgeleide mensen aan 
te werven. Dat de mensen van Talentenwerf 
de selecties uitvoeren, maakt het veel 
eenvoudiger om - soms ook langdurig - 
werkzoekenden toch te laten instromen. Grote 
troef is dat de kandidaten eerst kennismaken 
met het beroep, en nadien intensief worden 
begeleid binnen de bedrijven. Dat ze de 
vakopleiding BMC krijgen van lesgevers met 
wie Fedbeton ook werkt, betekent dat ze 
volwaardig worden opgeleid.”

Directeur Geert Legein van de Benelux 
Federatie van Natuursteengroothandelaars 
is zeer enthousiast over de eerste opleiding 
tot natuursteenbewerker voor werkzoekenden. 
Meer nog, hij kijkt al uit naar een volgende 
editie. Geert: “Deze opleiding van 
Talentenwerf is heel waardevol, omdat ze 
tegenwicht biedt tegen het verdwijnen van een 
van de oudste ambachten.”  

Industrieel schildersbedrijf Xervon vindt 
het erg belangrijk om kandidaten aan het 
werk te zien "om te weten wie het waard 
is om te mogen starten". Projectleider 
Danny Van Ballaert noemt de formule van 
Talentenwerf “geniaal, omdat de recruiters 
oog in oog staan met wérkende kandidaten. 
Deze opleidingen zijn zo succesvol omdat 
ze plaatsvinden in realtime: in het echt gaat 
het net zo, niets wordt verbloemd. Dat is 
essentieel in een moeilijke sector als de 
onze, waar geen scholing voor bestaat.”

Net zoals onze opleidingen variëren qua 
inhoud, moeilijkheidsgraad en duur, zijn 
ook onze cursisten een zeer divers publiek. 
Iedereen is welkom op onze infosessies. Of je 
nu wel of geen ervaring hebt in de bouw, wel 
of niet hier bent geboren, wel of geen zware 
periodes in je leven hebt gekend. Als je maar 
wil werken, gemotiveerd bent en een minimum 
aan Nederlands kent.

De 54-jarige werkzoekende Paul volgde 
onze eerste opleiding betonmixerchauffeur. 
"Ik moest plots stoppen met m'n werfstage 
voor een operatie. Elke dag kreeg ik telefoon 
van mijn leerbedrijf en bezorgde collega's. 
En ik zal mijn contract bij Inter-Beton 
krijgen wanneer ik hersteld ben! Wat een 
super positieve verrassing. Ik heb een wat 
moeilijkere leeftijd en vreesde uit de boot 
te vallen. Maar ik werd niet aan mijn lot 
overgelaten om een stageplek te zoeken na 
de opleiding. Die werfstage hoort er gewoon 
bij. De kansen na deze opleiding zijn echt 
buiten categorie!"

Twintiger Cedric zat in zijn vijfde jaar 
geneeskunde maar koos overtuigd voor onze 
opleiding onderhoudstechnicus centrale 
verwarming. “Ik hing nog met twee vakken 
vast aan mijn bachelor. Maar mijn motivatie 
was totaal weg en ik wilde écht iets anders. 
Deze opleiding sprak me meteen aan. Er is 
immers ook een verband tussen geneeskunde 
en cv/sanitair. Je hebt een systeem met 
onderdelen zoals een pomp – of het hart – en 
daarin kunnen zich problemen voordoen. Je 
moet dus sterk probleemoplossend kunnen 
denken en werken. Ik amuseer me hier met 
de andere cursisten en leer massa’s bij.” 

OPINIES UIT  
DE SECTOR

EN IN DE WOORDEN 
VAN DE CURSIST
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Talentenwerf
Theodoor Van Rijswijckplaats 8/3
2000 Antwerpen
03 224 78 18
info@talentenwerf.be

In 2016 nam Talentenwerf initiatieven om leerkrachten (en dus hun leerlingen) 
te helpen bij het uitbouwen van kwalitatief en realistisch bouwonderwijs. Dat 
helpt de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten.

Sommige van de werven die we - dankzij de bouwbedrijven - kunnen ontsluiten 
voor onze cursisten, zetten we eveneens open voor het bouwonderwijs. Tijdens 
de Doedag konden leerlingen proeven van het beroep industrieel schilder aan 
de werf van de Havenkranen.

Onze opleiding ‘Duurzaam netwerken met bedrijven’ geeft antwoorden op  
de vraag: "Hoe bouw je een sterke en structurele relatie op met bedrijven?"  
11 leerkrachten volgen deze eerste cyclus, gespreid over zes dagen.

Het thema van onze Bouwonderwijsdag in oktober was "bouwbedrijven 
als nieuwe leeromgeving". 66 leerkrachten, directieleden en TACs uit 
30 Antwerpse bouwscholen kregen er de instellingen die bouwopleidingen 
organiseren, voorgesteld.

Veiligheid blijft een aandachtspunt voor de bouwsector. We bezorgen scholen 
daarom affiches waarmee ze hun leerlingen kunnen sensibiliseren.

OOK HET ONDERWIJS  
LEERDE OP DE WERF


