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JAARVERSLAG 2019

Talentenwerf is 10 jaar geleden opgericht om 
competentieversterking, opleiding en tewerkstelling 
te realiseren in het kader van de Oosterweelwerken. 
Die zijn in de loop van 2019 gestart op de 
Antwerpse Linkeroever en in Zwijndrecht.  
We zijn ondertussen ongeveer een jaar bezig op 
deze werf en merken dat de activiteit toeneemt. 
Op Linkeroever konden we 10 versterkende 
stages realiseren, wat 5 aanwervingen opleverde. 
We organiseerden ook 1 opleiding op de werf 
(walsmachinist) voor 4 werkzoekenden.

We verwachten meer resultaten wanneer Linkeroever op 
volle kracht draait en wanneer ook de volgende project-
onderdelen lopen, de Scheldetunnel en Rechteroever.

Naast deze aanbodgerichte werking - waarbij een opdracht-
gever een werf ‘ter beschikking stelt’ aan Talentenwerf om 
kandidaten op te leiden - hebben we ook een vraaggerichte 
aanpak. Daarbij leiden we geschikte kandidaten op voor 
bouwbedrijven met een aanwervingsbehoefte. Zo 
organiseerden we het voorbije jaar 7 opleidingen in 
samenwerking met een bouwbedrijf of meerdere bedrijven 
voor 63 werkzoekende kandidaten.

Er is bovendien een kruisbestuiving tussen de aanbod- en 
vraaggerichte werking. Wanneer een kandidaat na een 
positieve stage bij een aannemer van Oosterweel niet 
aangeworven wordt, zijn andere bouwbedrijven, los van 
Oosterweel, veel sneller overtuigd om iemand een kans te 
geven. Dat levert kandidaten, bedrijven en ons geregeld 
quick wins op.

OPLEIDEN MET BOUWHEREN
Het eerste grote projectonderdeel van de 
Oosterweelverbinding omvat indrukwek-
kende infrastructuur- en civiele werken 
op Linkeroever. Deze kwamen in de lente 
van 2019 stilaan op gang, met de aanleg 
van werfwegen en de fundamenten van 
het nieuwe P+R-gebouw. De werf zat 
aan het einde van het jaar amper op een 
kwart van zijn kruissnelheid. Maar er zijn 
geregeld kansen op andere werven.

ACTIE OP  
SCHIJNPOORTWEG
In februari en maart richtte Talentenwerf 
zich op de kleinere Oosterweelwerf aan 
Schijnpoortweg. Daar voerde Franki 
Construct bekistingswerken uit in het 
kader van de bouw van een passerelle. 
Hier organiseerde Talentenwerf werf-
bezoeken voor zo’n 40 deelnemers van 
verschillende scholen uit het 

bouwonderwijs, cursisten-metsers van 
VDAB Schoten en assistent-werfleiders in 
opleiding bij Cevora. Na de werfbezoeken 
volgde telkens een opleiding 

systeembekisting met een proefopstelling 
van Doka, begeleid door werknemers en 
de projectleider van Franki Construct.
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 QUICK-WIN-TRAJECTEN
 
Op Linkeroever konden in 2019 in totaal 
10 kandidaten een stage doen. 5 van 
hen kregen nadien een vast contract bij 
een aannemer uit de groep Rinkoniên. 
Wanneer deze bedrijven geen geschikte 
stageplekken kunnen aanbieden, stellen 
we sterke kandidaten voor aan 
bouwbedrijven die buiten Oosterweel 
werken - in plaats van af te wachten. 
Dat zijn voor ons quick wins. 

Naast Mustafa hebben we nog voor twee 
andere hoogopgeleide kandidaten een 

versterkende stage geregeld: één 
kandidaat liep ook stage als 
assistent-werfleider bij Van Laere, een 
andere bij Brebuild. Zij konden er (nog) 
niet in dienst blijven, vooral wegens 
onvoldoende Nederlands, maar ze heb-
ben nu wel een werkervaring en referen-
ties in dit land. 

Bij Brebuild kon ook een assistent-
calculator uit de gelijknamige opleiding 
van Cevora, die zelf geen stageplaats 
kon vinden, op stage. In 2019 hebben we 
voor 8 kandidaten een quick-win-traject 
uitgewerkt, van wie er 4 meteen vast zijn 

ONTHAAL  
LINKEROEVER

De eerste werkzoekende die 
Talentenwerf in 2019 rekruteerde op 
vraag van de opdrachtnemers van 
Linkeroever, verenigd in het consorti-
um Rinkoniên, was een medewerker 
onthaal en veiligheid. Dit is een soort 
werfportier met een gevarieerd taken-
pakket: controle van VCA-attesten, 
werfregistraties, check in at work en 
afnemen van veiligheidstests. 

 
Ex-IT’er Rudy liep een maand stage 
en is daarna meteen vast aangewor-
ven door Artes Roegiers, één van de 
bedrijven van Rinkoniên. De laatste 
werkzoekende die Talentenwerf het 
afgelopen jaar zocht voor Linkeroe-
ver was een collega voor Rudy, een 
administratief en logistiek werfmede-
werker die ook de rondgang van de 
werf doet na de werkdag. De knoop 
in deze selectie wordt in het nieuwe 
jaar doorgehakt.

BREED  
INZETBAAR 
IS BEST
Dat een goede bouwvakker 
flexibel moet zijn, bewijst het 
verhaal van Moussa, één van 
deze walsmachinisten. Toen 
het werk met de wals op de 
werf verminderde, werd hij in-
geschakeld in een rioolploeg. 
Zo krijgt Moussa meteen een 
tweede stiel onder de knie.

INFO & SCREENING
Talentenwerf houdt elke maand minstens één infosessie om geschikte kandidaten 
voor een stage op de Oosterweelwerven te zoeken. In 2019 werden zo 120  
geïnteresseerden gescreend op ervaring en competenties na een infosessie  
over het verloop van de werken op Linkeroever.

Werfleider na  
stage Oosterweel
Naar deze infosessies komen soms ook hoogop-
geleide anderstaligen, voor wie dan gezocht wordt 
naar een kans in een meer coördinerend bouw-
beroep, zoals assistent-werfleider. Zo ook voor 
Mustafa, een 28-jarige vluchteling uit Gaza met een 
gelijkgeschakeld bachelordiploma bouwkunde en 
de sterke wil om hier te slagen. Mustafa kon een 
maand stage doen bij CIT Blaton op Linkeroever 
tijdens de heiwerkzaamheden van de 
funderingspalen voor de fietsersbrug over de E34. 
Na zijn stage ging Mustafa meteen zelf solliciteren 
bij verschillende bouwbedrijven. Hij is daarop aan-
geworven als adjunct-werfleider bij Van Laere.

Werfopleiding VOOR 

walsmachinisten
We organiseerden ook een opleiding op 
de werf voor kandidaat-walsmachinisten 
in samenwerking met Stadsbader op 
Linkeroever. 4 cursisten zijn volledig op 
de werf opgeleid. Het traject met een 
korte vooropleiding door een instructeur 
van de leverancier van de walsen, plus 
twee weken stage op de werf, leidde tot 
de aanwerving van 2 van de cursisten.
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aangeworven na stage.

 WERFBEZOEKEN 
  LINKEROEVER
In het najaar organiseerden we een reeks 
werfbezoeken. Daarbij werd eerst in het 
infopunt in Zwijndrecht een presentatie 
over de werken getoond, waarna de 
groepsleden van de school of opleiding 
in kwestie een didactisch werfbezoek op 
maat kregen aangeboden, begeleid door 
een werfleider. Zo kwamen er het voorbije 
jaar ruim 300 bezoekers op de werf.

 ANDERE WERVEN
Op de werf van de P+R Luchtbal bouwt 
aannemer Antwerpse Bouwwerken in 
opdracht van Lantis een nieuw parkeer-
gebouw. Ook op deze werf plant Talenten-
werf competentieversterking in afspraak 
met de opdrachtgever: 10 werfbezoeken 
en 30 weken stage voor leerlingen uit het 
bouwonderwijs en werkzoekenden. 

Eind 2019 zijn er al 9 bekisters op 
werfbezoek geweest aan de P+R Lucht-
bal, van wie er één een maand stage 
kon doen. Voorts bezochten 4 leerlingen 
van stedelijk onderwijs De Leerexpert 
samen met hun leerkracht de werf onder 
begeleiding van Talentenwerf en de pre-
ventieadviseur. Een ervaren bekister uit 
Eritrea kon er aan het eind van het jaar 
stage doen. 

Ook bij de aankomende renovatiewerken 
van het Oud Gerechtsgebouw kan Talen-
tenwerf competentieversterking organise-
ren, meer bepaald 200 stagedagen. Dat 
zijn de Regie der Gebouwen als aanbe-
stedende overheid, Artes Roegiers als 
hoofdaannemer en Talentenwerf overeen-
gekomen en daarmee zijn we actief op 
3 werven. In 2020, wanneer de werken 
aan de nieuwe Scheldekruising starten, 
worden dat er 4.

OPLEIDINGEN MET BOUWBEDRIJVEN
Talentenwerf heeft het afgelopen jaar wat 
minder geïnvesteerd in opleidingen voor en met 
bouwbedrijven, wegens de toegenomen activiteiten 
met bouwheren. Toch zijn er verschillende 
projecten voor en met bedrijven opgestart. 
Ondanks een krappere arbeidsmarkt, slaagt 
Talentenwerf er telkens in om goede kandidaten te 
vinden en op te leiden samen met bouwbedrijven.

SUCCESSEN
 Tijdens onze vierde opleiding voor betonmixerchauffeurs 
zijn 12 kandidaten opgeleid bij verschillende bedrijven. 

 4 kandidaten zijn opgeleid als technicus huisriolering,  
in samenwerking met De Rioolkrak. 

 Tijdens de opleiding Afwerker bestrating in 
samenwerking met wegenbouwer Colas zijn 

 8 kandidaten opgeleid. 
 10 cursisten zijn opgeleid als industrieel schilder in 
samenwerking met de bedrijven De Medts en Xervon. 

 8 kandidaten hebben deelgenomen aan onze opleiding 
onderhoudstechnieker centrale verwarming. 

 4 werfschilders zijn opgeleid in samenwerking met  
en op werven van de firma Omegacoatings. 

 Ten slotte zijn ook 7 grondwerkers-huisaansluiters  
opgeleid bij verschillende ploegen van Hens.

HINDERNISSEN

Als er kandidaten niet slagen in hun opleiding, dan heeft 
dat dikwijls te maken met het niet behalen van hun 
VCA-attest. Dit is een veiligheidsattest waarvan het 
examen een stuk moeilijker is geworden, zeker voor ons 
anderstalige publiek. Als ze hun attest niet behalen, 
geraken cursisten soms gedemotiveerd en haken ze af. 

Een VCA-attest is nochtans steeds belangrijker voor wie 
werkt in de bouw. Op de werf Linkeroever, bijvoorbeeld, 
werkt niemand zonder omdat de opdrachtgever de 
attestering verplicht heeft gemaakt.
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Met medewerking van:

ONDERWIJS
Naast didactische werfbezoeken op Linkeroever, aan de 
P+R Luchtbal en de Schijnpoortweg en een opleiding 
systeembekisting voor leerlingen, organiseerden we vorig 
jaar al voor de vijfde keer de Bouwonderwijsdag voor 
het bouwonderwijs uit Antwerpen en daarbuiten. Deze 
editie vond plaats in het opleidingscentrum van VDAB in 
Schoten, waar leerkrachten konden netwerken met de 
instructeurs.

REKRUTERINGEN EN 
QUICK-WIN-TRAJECTEN 

Behalve opleidingen voor bouwbedrijven organiseerden we 
ook rekruteringsacties met een infosessie en sollicitatie-
gesprek. Zo rekruteerden we op vraag van bedrijven onder 
meer een vrachtwagenchauffeur bouw voor Javemat, een 
betonsloper voor BNL Afbraakwerken en een betoncentra-
list voor Antwerp Recycling Company: de kandidaten zijn 
aangeworven na hun stage.

Quick-wins zijn ook vaak mogelijk bij bouwbedrijven uit ons 
netwerk of bij een bedrijf waar een ander opleidingstraject 
met Talentenwerf plaatsvindt. Zo kwam een ervaren graaf-
machinist uit Syrië naar een infosessie over Oosterweel 
maar stuurden we hem op stage bij Hens, waar op dat 
moment een opleiding liep. Een stagiair van Talentenwerf 
die een maand gewerkt had als bekister bij 
Franki Construct kon uiteindelijk in dienst bij bouwbedrijf 
D.B.R. Een wegenwerker met ervaring die naar de 
infosessie rond Oosterweel kwam stelden we voor bij 
Adriaensens, waar men een aansluiter voor huisriolering 
zocht.


