
 

 

  
www.hiva.be 

 

“Under Construction” 
Bouwpool Antwerpen: de introductie van een sectorale 
werkzoekendenwerking als antwoord op knelpuntberoepen 

Peter De Cuyper & Ludo Struyven 

Een onderzoek in opdracht van de stad Antwerpen 



 

Copyright (2006) Hoger instituut voor de arbeid (K.U.Leuven) 
Parkstraat 47, B-3000 Leuven 
hiva@kuleuven.be 
http://www.hiva.be 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
No part of this book may be reproduced in any form, by mimeograph, film or any other 
means, without permission in writing from the publisher. 

CIP   Koninklijke Bibliotheek Albert I 

De Cuyper, Peter 

“Under Construction”. Bouwpool Antwerpen: de introductie van een sectorale 
werkzoekendenwerking als antwoord op knelpuntberoepen / Peter De Cuyper & Ludo 
Struyven. – Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. Hoger instituut voor de arbeid, 2006, 
43 p. 

ISBN 90-5550-421-1. 
D/2006/4718/7. 

Omslagontwerp: Koloriet 



 iii 

Inhoud 

Woord vooraf 1 

1.  Sectorale werkzoekendenwerking in een lokale context: een oplossing voor  
de mismatch tussen vraag en aanbod? 2 
1.1 Knelpuntberoepen in de bouwsector: ook een lokaal probleem 2 
1.2 Bouwsector en stad Antwerpen vinden elkaar in ‘Bouwpool’ 3 
1.3 Onderzoeksopzet: voorbij de gangbare uitstroommetingen 4 

2. Bouwpool Antwerpen: werking en resultaten 8 
2.1 Toeleiding, screening en oriëntering 10 
2.2 Opleiding 14 
2.3 Bemiddeling en nazorg: barrières bij vraag- en aanbodszijde 15 
2.4 Bouwpoolers aan het werk? 18 
2.5 De meerkost van Bouwpool 23 
2.6 Tot slot: meerwaarde van Bouwpool t.a.v. bestaande bemiddeling en  

op arbeidsmarkt 24 

3. Bouwpool en stad Antwerpen in een gedeelde regie 25 
3.1 Principes en organisatie: een gedeelde regie 25 
3.2 Bouwpool: een nieuw dienstverleningsconcept? 28 

4. De toekomst van het bouwpoolconcept 30 
4.1 Het allocatieprobleem niet in elke regio en sector 30 
4.2 Regionale locus en trendbreuk bij partnerorganisaties 31 
4.3 Bouwpool: meer dan de som van de delen? 32 
4.4 Institutionaliseren of faciliteren? 35 

Literatuurlijst 37 

 





 1 

Woord vooraf 

De stad Antwerpen gaf het HIVA de opdracht het concept ‘Bouwpool’ -een secto-
raal ingebedde werkzoekendenwerking- aan een kritische toetsing te onderwer-
pen en de mogelijke meerwaarde ervan te identificeren. Dit leidde tot twee rap-
porten waarvan het voorliggende rapport de synthese is: één rapport dat het pro-
ject evalueerde op basis van beschikbare databanken (VDAB, FVB en Bouwpool 
zelf) en een ander rapport dat de mogelijke meerwaarde identificeert op basis van 
een procesevaluatie.1 Beide deelrapporten zijn op www.hiva.be terug te vinden.  

Het vervullen van deze opdracht was geen sinecure. We wensen dan ook onze 
dank te betuigen aan de stad Antwerpen en het FVB/Bouwpool die deze opdracht 
niet enkel mogelijk maakten, maar ook inhoudelijk mee hielpen realiseren door 
hun opvolging, suggesties en opmerkingen gedurende de looptijd van het onder-
zoek. In het bijzonder danken we Eddy Hectors en Véronique Mampuya van de 
dienst werkgelegenheid van de stad Antwerpen en Frank Van Dessel en Ann 
Arnolds van FVB/Bouwpool. Zonder uitzondering kunnen we terugkijken op een 
aangename en stimulerende samenwerking. Daarnaast danken we de consulenten 
van FVB/Bouwpool, de leden van de stuurgroep Bouwpool en de sectorcommis-
sie voor hun constructieve medewerking en feedback, de studiediensten van het 
FVB en VDAB voor het aanleveren van de data. We vermelden daarnaast ook 
onze collega’s binnen het steunpunt WAV, Wouter Vanderbiesen en Caroline 
Vermandere, die instonden voor de data-aanvraag en het verwerken van de 
kwantitatieve data.  

We hopen dat dit onderzoek kan bijdragen tot inzicht in de wijze waarop een sec-
torale werkzoekendenwerking op lokale leest geschoeid, kan helpen om één van 
de belangrijkste paradoxen op de Vlaamse arbeidsmarkt te remediëren, namelijk 
de mismatch tussen vraag en aanbod en op deze wijze tot inspiratie kan dienen 
voor andere sectoren en overheden.  

                                                 
1  De Cuyper P. & Struyven L. (2005), “Under Construction”, Bouwpool Antwerpen als voorbeeld van 

een sectorale cluster: procesevaluatie, HIVA, Leuven; De Cuyper P. & Vanderbiesen W. (2006), 
“Under Construction”, Bouwpool Antwerpen als voorbeeld van een sectorale cluster: kwantitatieve 
evaluatie, HIVA, Leuven. 
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1.  Sectorale werkzoekendenwerking in een lokale context: een 
oplossing voor de mismatch tussen vraag en aanbod? 

1.1 Knelpuntberoepen in de bouwsector: ook een lokaal probleem 

Ondanks het ruime aanbod van werkzoekenden op de arbeidsmarkt is er in 
Vlaanderen sprake van een omvangrijk aantal knelpuntberoepen of beroepen die 
moeilijker en trager ingevuld raken dan andere beroepen (Vandenbroucke, 2005). 
Dit is zeker het geval voor de bouwsector. De sector telt een vrij stabiel bestand 
van ongeveer 110 000 arbeidsplaatsen. Achter die globale stabiliteit schuilt echter 
een groot verloop. Uit onderzoek (Sels, 2002) blijkt dat de bouwsector in Vlaande-
ren elk jaar nood heeft aan 15% nieuwe arbeidskrachten of ongeveer 15 000 
nieuwe arbeiders. De instroom vanuit het onderwijs is echter beperkt: in het 
schooljaar 2004-2005 volgden 4 285 leerlingen een studierichting Bouw waarvan 
ongeveer de helft van de afgestudeerden doorstroomde naar de bouwsector (Van-
denbroucke, 2005). Dit is nog geen 15% van het totaal aantal benodigde arbeiders. 
Omdat de hoge vraag naar bouwvakkers niet enkel door het onderwijs kan opge-
vangen worden, bestaat er een omvangrijk aanbod van (VDAB-) beroepsopleidin-
gen die het mogelijk maken om, naargelang het bouwberoep, op vrij korte termijn 
in te stromen binnen de bouwsector. Ook het regionaal ingebedde sectorale oplei-
dingsfonds is actief bezig met het afstemmen van vraag en aanbod via onder meer 
het verbeteren van de doorstroming vanuit het onderwijs, informeren over oplei-
dingen, opmaken van beroepsprofielen ... Desondanks blijft de nood aan arbeids-
krachten in de bouwsector groot, zo een 20 procent van de vacatures geraakt niet 
ingevuld. Met het heropleven van de economische conjunctuur zal dit probleem 
nog prangender worden, eind 2005 zijn er al 40% meer vacatures dan het jaar 
ervoor (VCB, 2006).  

Binnen de bouwsector weerklinkt de roep dan ook steeds luider om de Belgische 
grenzen te openen voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten. Nochtans is er 
allesbehalve een aanbodtekort. Deze paradox stelt zich zeer sterk in de stad Ant-
werpen met een gemiddelde werkloosheidsgraad van 15,84% of 31 714 niet wer-
kende werkzoekenden, wat ongeveer het dubbele is van het Vlaamse gemiddelde 
(Arvastat, jan 2006). Niet enkel de grootte van de werkzoekendenpopulatie maar 
ook het profiel ervan heeft een zeer uitgesproken karakter: een hoge aanwezigheid 
van laaggeschoolden en niet-Europese migranten, ongeveer 40% van de Ant-
werpse werkzoekenden is van allochtone afkomst. Specifiek voor de stad Antwer-
pen is daarnaast het veld van arbeidsmarktactoren die de matching tussen vraag 
en aanbod moeten bewerkstelligen. In tegenstelling tot andere steden en gemeen-
ten is niet enkel VDAB actief op de Antwerpse arbeidsmarkt, ook heel wat ‘der-
den’ bieden bemiddeling, begeleiding en opleidingen (in de bouwsector) aan.  
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Samengevat beschikt de stad Antwerpen dus over een groot potentieel arbeids-
aanbod voor de bouwsector, over heel wat actoren die actief zijn om werkzoeken-
den te bemiddelen en op te leiden, en over heel wat vacatures in de bouwsector. 
Het knelpunt ligt bijgevolg vooral bij de allocatie. Dit sluit aan bij de globale 
bevindingen van Struyven & Vandenbrande (2003: 15) die stellen dat niet de 
omvang van het aantal banen een probleem vormt voor de Vlaamse steden, maar 
wel de allocatie van de banen aan het beschikbare arbeidsaanbod en het gebrek 
aan geschikte banen.  

De verklaringen voor deze mismatch zijn zowel toe te schrijven aan globale knel-
punten als aan specifieke knelpunten eigen aan de ‘grootstedelijke’ context. Ten 
eerste volstaan centraal opgelegde uniforme beleidsmodellen die op de ‘gemid-
delde’ werkzoekende zijn gericht vaak niet om omvangrijke en heterogene groe-
pen van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden te matchen (zie De Cuyper & 
Struyven, 2004 a&b). Dit vereist modellen die flexibel zijn en rekening houden met 
de stedelijke problematiek en dus oog hebben voor toeleiding, talenkennis, cultu-
rele diversiteit … Ten tweede kende de stad naast VDAB heel wat actoren die 
actief zijn op het vlak van opleiding, begeleiding en bemiddeling naar de bouw-
sector: Werkwijzers, Werkatelier Binnenstad, TISO, TIVO, CEON, Project Beroeps-
gerichte Vorming en Vitamine W (nu samen De Bouwerij), … zonder dat er veel 
afstemming is tussen deze actoren. Diels (2000: 31) sprak in dit verband van een 
‘al te verbrokkeld fragmentair en onoverzichtelijk werkveld van toeleiders, oplei-
ders, bemiddelaars en trajectwerkers … die bovendien vaak te weinig aansluiting 
hebben met de vraagzijde, in het bijzonder met de andere realiteit van de harde 
economische sector’. Een derde meer globaal knelpunt is het ontbreken van spe-
cialistische kennis over de bouwsector. Dit kan en mag men ook niet verwachten; 
het is bv. niet evident dat een (polyvalente) trajectbegeleider binnen de werkwin-
kel alle bouwberoepen even goed kent. Dit heeft wel als gevolg dat minder 
bekende bouwberoepen onderbelicht blijven. 

1.2 Bouwsector en stad Antwerpen vinden elkaar in ‘Bouwpool’ 

Onder meer om bovenstaande knelpunten te remediëren ontwikkelde de stad 
Antwerpen eind jaren ’90 een stedelijk arbeidsmarktbeleid (Sannen, Janssens & 
Struyven, 1999). De stad Antwerpen opteerde ervoor om (eigen stedelijke) mid-
delen en actoren sectoraal te clusteren en daarbij structurele samenwerkingsver-
banden aan te gaan met sectorale organisaties. Waar dit voor sommige sectoren 
niet verder ging dan het oprichten van sectorale overlegplatformen, werkten de 
lokale bouwsector en de stad Antwerpen in 2000 samen een concept uit met het 
oog op matching van specifieke doelgroepen en moeilijk invulbare vacatures via 
een intensief samenwerkingsmodel tussen de verschillende actoren op het terrein. 
Het project kreeg de naam ‘Bouwpool Antwerpen’ mee. Opvallend was dat de 
werking ingebed werd binnen het sectorale opleidingsfonds. Sectorale fondsen 
hebben doorgaans minder aandacht voor werkzoekenden. Met Bouwpool werd 
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dus niet enkel een lokale invulling gegeven aan sectorale samenwerking in het 
arbeidsmarktbeleid, het zorgde eveneens voor een trendbreuk wat de rol van sec-
toren t.a.v. werkzoekenden betreft.  

De sector en de stad Antwerpen kwamen tot volgende doelstelling: het FVB enga-
geert zich om meer personen uit de kansengroepen met kwaliteiten voor een 
bouwberoep, via het netwerk van ‘Bouwpool’, toe te leiden naar langdurige 
tewerkstelling in de sector door het verbeteren of wegwerken van knelpunten die 
de doorstroming naar de sector momenteel belemmeren’ (Raamovereenkomst, 
2001). Om deze opdracht te realiseren werd een overeenkomst afgesloten tussen 
het sectorfonds en de stad Antwerpen die zeven (inhoudelijke) kerntaken 
omschrijft van Bouwpool en daarnaast ook een resultaatsverbintenis vastlegt voor 
de periode september 2001 tot september 2005 (zie tabel 1.1).  

Tabel 1.1 Kerntaken Bouwpool Antwerpen 

Kerntaken Bouwpool 

− Toeleiding van werkzoekenden door promotie (van ook minder bekende) bouwberoepen; 
− Screening. Bouwpool dient kandidaten op hun geschiktheid voor een bouwberoep te scree-

nen; 
− Het verder uitwerken van de methodiek van minimum competentieniveau; 
− Initiëren van (interne en externe) coaching van arbeiders en leidinggevenden op de werk-

vloer; 
− Het uitbouwen van werkervaringsplaatsen in bouwbedrijven; 
− Bepalen van opleidingsinhouden, onderzoek en organisatie van een aanvullend en vraagge-

richt opleidingsaanbod; 
− Arbeidsbemiddeling met het bewust maken van bedrijven voor tewerkstellingsbevorde-

rende maatregelen. 

Resultaatsverbintenis 

− 4 000 werkzoekenden bereiken; 
− 800 werkzoekenden in opleiding of werkervaring te krijgen; 
− 500 werkzoekenden te werk te stellen. 

1.3 Onderzoeksopzet: voorbij de gangbare uitstroommetingen 

De onderzoeksvraag is in welke mate Bouwpool er daadwerkelijk in slaagt de 
geschetste knelpunten in de werking van de (lokale) arbeidsmarkt te remediëren, 
de vooropgestelde doelstellingen te bereiken en op deze wijze een meerwaarde te 
leveren zowel op de Antwerpse arbeidsmarkt als t.a.v. de bestaande bemidde-
lingspraktijk. Bovendien dient de vraag beantwoord in welke mate het concept 
overdraagbaar is naar andere regio’s en sectoren. Door de aard van de onder-
zoeksvragen en de aard en doelstellingen van de bouwpoolwerking reikt de eva-
luatie verder dan de traditionele meting van ‘resultaten’ in termen van input, out-
put en outcome. Minstens even belangrijk is de wijze waarop Bouwpool knelpunten 
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remedieert en de meerwaarde die hiermee gerealiseerd wordt zowel tegenover de 
bestaande arbeidsbemiddeling als op de Antwerpse arbeidsmarkt. 

Daarmee rekening houdend komen we tot volgende onderzoeksvragen: 
1. Hoe krijgen de interne processen vorm, hoe ziet de interne structuur en het 

achterliggende samenwerkingsverband eruit? Heeft het concept een inhoude-
lijke meerwaarde t.a.v. de bestaande arbeidsbemiddeling en slaagt het er dus 
in om tegemoet te komen aan de geformuleerde doelstellingen? Wat zijn de 
knelpunten en succesfactoren? 

2. Ten tweede is er de vraag naar de meerwaarde op de Antwerpse arbeids-
markt. Wordt de beoogde doelgroep bereikt en leidt het traject tot duurzame 
tewerkstelling voor de deelnemers in knelpuntberoepen?  

3. Tenslotte is er de vraag naar de overdraagbaarheid van het concept en de 
voorwaarden waaronder dit kan gebeuren. 

Deze vragen werden in twee fasen beantwoord (zie tabel 1.2). 

Tabel 1.2 Onderzoeksfasen 

 Procesevaluatie Kwantificeren  
acties en effecten 

Conceptuele analyse Identificatie karakteristieken 
en werking 

Kwantificeren 
bouwpoolacties 

Identificatie meerwaarde Meerwaarde t.a.v. bestaande 
arbeidsbemiddeling 

Meerwaarde  
op arbeidsmarkt 

Overdraagbaarheid Analyse succesfactoren  

In een eerste fase stond de procesevaluatie centraal, meer bepaald de identificatie 
van de karakteristieken van Bouwpool en de identificatie van de meerwaarde 
t.a.v. de reguliere bemiddeling. De procesevaluatie bestond uit een bronnenstudie 
en interviews met de voornaamste betrokken actoren (n=14).  

De tweede fase bevatte een kwantitatieve analyse van inputs, acties, outputs en 
outcomes van Bouwpool. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was het bepalen 
van de uitstroom. Het meten van uitstroom zoals ze op dit moment op de Vlaamse 
arbeidsmarkt gebeurt, is een problematische aangelegenheid. Naast het feit dat het 
methodologisch zeer complex is om netto effecten te bepalen - of het aandeel van 
de deelnemers dat dankzij deelname aan de maatregel uitstroomt (zie Bollens, 2004) - 
onderscheiden we vijf knelpunten. Een eerste knelpunt is de onzuiverheid van de 
uitstroomdefinitie. De huidige uitstroommetingen houden geen rekening met het 
feit of de werkzoekende effectief uitstroomt naar werk of naar een andere werk-
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loosheids- of inactiviteitscategorie (Bollens, 2004).2 Hierbij aansluitend bestaat er 
ook geen zicht op de aard van de tewerkstelling: gaat het om interimarbeid, vaste 
tewerkstelling, een specifiek tewerkstellingsstatuut … Een derde knelpunt is de 
peildatum of het moment waarop de uitstroom wordt gemeten. Zo meet VDAB de 
uitstroom zes maand na de laatste actie, bijgevolg zijn er noch gegevens beschik-
baar over de tewerkstelling gedurende deze zes maanden, noch over de duur-
zaamheid van de uitstroom. Tot slot laten de gangbare uitstroommetingen niet toe 
een uitspraak te doen over de relatie tussen het gevolgde traject en de uiteindelijke 
tewerkstelling of m.a.w. leidt een opleiding in de bouwsector bijvoorbeeld ook tot 
een tewerkstelling in de bouwsector?  

Deze knelpunten tonen meteen de beperktheid aan van het bewijzen van ‘meer-
waarde’ enkel en alleen op basis van kwantitatieve gegevens. In het kader van dit 
onderzoek hebben we getracht een deel van deze knelpunten te remediëren, ten 
eerste door via de procesevaluatie ook de meerwaarde t.a.v. de bestaande arbeids-
bemiddeling aan te tonen, ten tweede door een verfijning van de uitstroommeting.  

Tabel 1.3 Meerwaarde uitstroommeting Bouwpool t.a.v. gangbare uitstroommetingen 

 Gangbare uitstroommeting Uitstroommeting Bouwpool 

Netto effectiviteit - - 
Uitstroom naar werk - + 
Aard uitstroom - + 
Peildatum uitstroom - +/- 
Duurzaamheid uitstroom - + 
Aansluitingsgraad  - + 

Het registratiesysteem van Bouwpool liet ons toe uitspraken te doen over de uit-
stroom naar werk en de aard van de uitstroom. Door een koppeling van deze 
databank met VDAB bestanden en de FVB constructdatabank was het mogelijk 
om een zicht te krijgen op zowel de uitstroom als de duurzaamheid van de uit-
stroom naar de bouwsector. Bovendien zorgde dit er meteen ook voor dat we 
zicht kregen op de aansluitingsgraad. Het knelpunt van de peildatum hebben we 
gedeeltelijk ondervangen door de uitstroom op verschillende momenten in de tijd 
te bekijken.  

Voorliggende tekst bevat de samenvatting en conclusie op basis van de twee deel-
studies die samen de evaluatie van Bouwpool vormen. In een eerste luik staan we 
stil bij het niveau van de operationele werking of de wijze waarop Bouwpool de 
verschillende trajectstappen invult. Het vertrekpunt zijn daarbij de cijfermatige 

                                                 
2  Op vrij korte termijn zou VDAB zicht krijgen op de uitstroomrichting door de koppeling met 

de kruispuntbank te realiseren. 
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resultaten die telkens worden gekoppeld aan de bevindingen van de procesevalu-
atie. Op basis van het verbinden van deze elementen komen we telkens tot een 
identificatie van de meerwaarde van Bouwpool zowel t.a.v. de bestaande arbeids-
bemiddeling als op de arbeidsmarkt. Een tweede luik gaat dieper in op de organi-
satie van Bouwpool of het niveau van de structuur en achterliggende processen. 
Tot slot komt de vraag aan bod in welke mate het bouwpoolconcept overdraag-
baar is naar andere regio’s, sectoren en in welke mate een uniformisering van het 
concept zich opdringt. 

Bij de bespreking van de resultaten, moet rekening worden gehouden met het feit 
dat Bouwpool een project is dat in 2001 van start ging met de opdracht zijn kern-
taken inhoudelijk uit te werken. De doelstelling bestond erin om in 2005 op ‘kruis-
snelheid’ te zijn. De resultaten moeten dan ook zo worden geïnterpreteerd, het is 
m.a.w. belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de conceptuele 
uitwerking van Bouwpool en anderzijds de eigenlijke uitvoering die pas in 2005 
echt op punt diende te staan. Daarom opteren we ervoor om het cijfermateriaal 
waar mogelijk per jaar te bekijken, zodat mogelijke evoluties kunnen gedetecteerd 
worden. 
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2. Bouwpool Antwerpen: werking en resultaten 

Algemeen bevat een bouwpooltraject volgende stappen: 
− toeleiding van werkzoekenden; 
− screening en oriëntatie; 
− opleiding; 
− benadering werkgevers; 
− bemiddeling; 
− nazorg. 

Centraal in dit alles staat de vraagzijde. Bouwpool vertrekt immers vanuit de 
verwachtingen en eisen aan werkgeverskant, tracht deze op een realistisch niveau 
te brengen en remedieert vervolgens de lacunes aan de aanbodzijde. Bouwpool 
voert daarbij niet alle taken zelf uit. We kunnen binnen Bouwpool een onder-
scheid maken tussen ‘uitvoerende’ taken t.a.v. werkzoekenden en werkgevers en 
wat we ‘faciliterende taken’ noemen t.a.v. andere (arbeidsmarkt)actoren. Het gaat 
dan om mobiliseren, stimuleren, het zoeken en opzetten van samenwerking, beïn-
vloeden en adviseren, coördineren en het ontwikkelen van nieuwe concepten met 
als doel oplossingen te bieden voor bestaande knelpunten. Figuur 2.1 geeft een 
overzicht van de verschillende stappen, de uitvoerende en faciliterende taken en 
de betrokken actoren.  

In wat volgt, worden de verschillende trajectstappen in het bouwpooltraject 
besproken. 
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2.1 Toeleiding, screening en oriëntering 

Als vertrekpunt voor de analyse van de toeleiding hebben we de kerncijfers voor 
de toeleidingsacties en het profiel van de gestarte bouwpoolers samengebracht. In 
wat volgt, gaan we dieper in op de wijze waarop Bouwpool de toeleiding en ori-
ëntering vormgeeft en vergelijken we de kerncijfers met cijfers over de Antwerpse 
werkzoekendenpopulatie. Op die manier identificeren we de meerwaarde die 
Bouwpool realiseert. 

Tabel 2.1 Kerncijfers toeleidingsacties en profiel gestarte bouwpoolers, periode sept 2001 - juni 
2005 

 % N 

Bereikt  2 806 
Orienteringsgesprekken 52,7 1 478 
Informatiesessies 66,6 1 870 
Gestart  35,3 990 
Beroepsopleiding 76,6 759 

Profiel gestarte   

Allochtonen 69,1 684 
Laaggeschoold 62,7 621 
Langdurig werkloos (+1 jaar) 39,0 386 
Jongeren (-25) 20,5 203 
Ouderen (+45) 6,4 63 
Anderstalig 66,0 653 
Geen ervaring 80,0 792 
Geen voorkeursberoep in de bouw 40,0 396 
Niet in traject bij VDAB* 69,6 689 

* In het kwartaal dat ze bereikt werden door Bouwpool 

2.1.1 Onafhankelijke dispatching  

Een eerste kerntaak van Bouwpool is het toeleiden, informeren en oriënteren van 
werkzoekenden naar de bouwsector. Conform de vooropgestelde doelstelling 
dient het voornamelijk om kansengroepen te gaan die toegeleid worden naar 
knelpuntberoepen. 

In totaal bereikte Bouwpool in de periode oktober 2001 tot juni 2005, 2 806 werk-
zoekenden via algemene publiciteit (folders, affiches, …), het organiseren van 
bouwbeurzen, maar vooral via het uitbouwen van een uitgebreid toeleidingsnet-
werk. In samenwerking met de sector werd een divers bestand van ongeveer 180 
toeleiders in het Antwerpse uitgebouwd gaande van VDAB, OCMW tot sociale 
partners, allochtonenwerkingen enz. De vooropgestelde doelstelling van 4 000 
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bereikte werkzoekenden werd desondanks niet bereikt. Zowel de stad Antwerpen 
als de sector stellen in dit verband dat deze doelstelling onrealistisch hoog was.  

Idealiter worden de geïnteresseerde werkzoekenden toegeleid naar de permanen-
tie van de bouwpoolmedewerkers in de lokale werkwinkel. Bouwpool voorziet 
zijn permanenties in de werkwinkel om zo zijn rol als neutrale dispatcher te bena-
drukken. De adviseur binnen de werkwinkel heeft drie taken: 
− Een uitgebreide oriëntatie van de werkzoekende via werffoto’s, arbeidsom-

standigheden, voor- en nadelen van het werken in de bouw … 
− Nagaan of de werkzoekende over voldoende competenties beschikt voor een 

reguliere tewerkstelling in de bouw. De werkzoekende dient gemotiveerd, 
fysiek geschikt te zijn en een niveau 1.1 Nederlands te hebben. 

− De werkzoekende naargelang zijn profiel dispatchen of doorverwijzen naar de 
geschikte opleiding of eventueel direct bemiddelen.  

Het uitgangspunt bij het dispatchen is dat de werkzoekende snel aan de slag moet 
kunnen. Daarom heeft Bouwpool een overzicht van opleidingen die op korte ter-
mijn starten met vrije plaatsen. Dit informeel ‘boekingssysteem’ dat gebaseerd is 
op persoonlijke contacten gecombineerd met het feit dat Bouwpool enkel actief 
toeleidt naar knelpuntberoepen, zorgt ervoor dat de werkzoekenden op korte 
termijn perspectief op werk krijgen. Door dit ‘boekingssysteem’ bracht Bouwpool 
ook de nodige transparantie op de lokale opleidingsmarkt. 

Indien de werkzoekende naar een opleiding wordt georiënteerd, volgt normaliter 
nog een informatiesessie die samen met VDAB wordt georganiseerd en aanslui-
tend eventueel nog een werfbezoek of een bezoek aan het opleidingscentrum. In 
totaal vonden er in de periode 2001-2005, 1 478 oriënteringsgesprekken plaats en 
volgden 1 870 werkzoekenden een informatiesessie. Niet elke werkzoekende 
doorloopt het volledige oriënteringstraject: 36% van de bereikte werkzoekenden 
kreeg enkel een informatiesessie, 31,58% enkel een oriëntatiegesprek en 26,7% 
beide. Bij de gestarte werkzoekenden die een opleiding hebben gevolgd, kreeg 
53,7% zowel een info als oriëntering, 30,9% enkel een oriënteringgesprek en 4,6% 
enkel een info.  

2.1.2 De meerwaarde van de toeleiding cijfermatig uitgedrukt 

Indien de werkzoekende deze stappen heeft doorlopen en besluit in het project te 
stappen, spreken we van een ‘gestarte’ bouwpooler. Indien men niet is gestart kan 
dit vele dingen betekenen: het kan betekenen dat de werkzoekende niet geschikt is 
(Nederlands, motivatie, fysiek) of dat hij na de uitgebreide oriëntatie beseft dat het 
bouwberoep toch niks voor hem is. In totaal zijn 990 werkzoekenden in het project 
Bouwpool gestapt, 759 van hen of 76,7% procent werd toegeleid naar een beroeps-
opleiding. Samen met de 69 IBO’ers die geen beroepsopleiding volgden, betekent 
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dit dat de door de stad vooropgestelde doelstelling van 800 beroepsopleidingen of 
werkervaringsplaatsen inmiddels al met 28 eenheden is overschreden.3 

Groot bereik allochtonen 

Een echt eenduidige omschrijving van de doelgroep vinden we niet terug in de 
overeenkomsten met de stad Antwerpen (zie De Cuyper & Struyven, 2005). We 
hebben daarom geopteerd om de proportionele deelname van diverse kansen-
groepen binnen Bouwpool te vergelijken met de proportionele vertegenwoordi-
ging binnen de Antwerpse werkzoekendenpopulatie (figuur 2.1). 
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Figuur 2.1 De proportionele vertegenwoordiging van kansengroepen binnen Bouwpool (periode 
sept ’01 - juni ’05) in %  

Uit figuur 2.1 blijkt een significante oververtegenwoordiging van laaggeschoolden 
en een zeer sterke oververtegenwoordiging van allochtonen in Bouwpool. 94,5% 
van de bereikte werkzoekenden is ofwel allochtoon ofwel laaggeschoold of is het 
allebei. Hoewel we geen referentiecijfers hebben, nemen we aan dat er gezien de 
oververtegenwoordiging van allochtonen er eveneens een aanzienlijke oververte-
genwoordiging van anderstaligen is. Daarnaast zien we dat Bouwpool een belang-

                                                 
3  De gehanteerde cijfers hebben betrekking op de periode van de raamovereenkomst met de 

stad antwerpen, namelijk september 2001-juni 2005. De raamovereenkomst loopt nog door tot 
september 2005, zodat dit cijfer vermoedelijk nog kan oplopen. 
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rijk potentieel van niet-ervaren werkzoekenden in de bouwsector bereikt. Oude-
ren en langdurig werklozen zijn dan weer ondervertegenwoordigd.  

Toeleiding naar knelpuntberoepen? 

Gezien het overgrote deel van de beroepen in de bouwsector knelpuntberoepen 
zijn, is deze doelstelling vrij makkelijk te behalen. Opvallend is wel dat de grootste 
toeleiding plaatsvindt naar beroepen die zeer hoog scoren op het lijstje van knel-
puntberoepen. Zo kenden de beroepen ‘bekister’ en ‘stellingbouwer’ in 2004 
slechts een vervullingsgraad van 70 respectievelijk 69% (VDAB, 2005). Bouwpool 
realiseerde naar deze beroepen de grootste toeleiding met respectievelijk 131 en 
155 kandidaten of 17,3 respectievelijk 20,4% van het totaal aantal toegeleide kan-
didaten. Dit wijst erop dat Bouwpool, op basis van zijn kennis van de vraagzijde, 
zeer gericht toeleidt en op deze wijze een belangrijke bijdrage levert aan het reme-
diëren van de mismatches tussen vraag en aanbod. Deze bijdrage is substantieel.  

Meerwaarde toeleiding? 

Een cruciale vraag is deze naar de meerwaarde die Bouwpool realiseert in de 
toeleiding van kansengroepen. Via de aanwezigheid van een sectorspecialist in de 
werkwinkel realiseert Bouwpool alleszins al een inhoudelijke meerwaarde op het 
vlak van informeren en oriënteren van werkzoekenden. Dit wordt ook erkend 
door de partners in de werkwinkel. Het netto-effect van de toeleiding of het sur-
plus aan toeleiding dat Bouwpool realiseert bovenop dit van bestaande actoren 
was in het kader van dit onderzoek onmogelijk te berekenen. We hebben wel twee 
sterke indicaties dat Bouwpool groepen bereikt, informeert en warm maakt voor 
een bouwberoep die niet door andere organisaties worden bereikt. 

Ten eerste bleek uit de kwantitatieve analyse dat 46,6% van de bereikte maar niet 
gestarte bouwpoolers geen voorkeursberoep had in de bouw. Bij de gestarte 
werkzoekenden bedroeg dit 40%. Bouwpool is er dus in geslaagd om werkzoe-
kenden warm te maken voor een bouwberoep, die op basis van hun voorkeursbe-
roep niet als bouwgeïnteresseerd geregistreerd staan. Bouwpool heeft dus een 
goede keuze gemaakt door zwaar in te zetten op extra toeleiding, informeren en 
oriënteren. Het feit dat Bouwpool een aanzienlijk deel werkzoekenden bereikt die 
niet als bouwgeïntereseerd geregistreerd staan, legt meteen de beperking van de 
sectorale screenings bloot die werken op basis van het voorkeursberoep. Daar-
naast wijst het op het belang van extra toeleidingskanalen. 

Ten tweede blijkt dat 69,6% van de bereikte werkzoekenden in het kwartaal dat ze 
bereikt werden door Bouwpool niet waren opgenomen in de trajectbegeleiding bij 
VDAB. Dit wijst er op dat Bouwpool een belangrijke complementaire rol vervult 
t.a.v. VDAB.  
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2.2 Opleiding 

Zoals figuur 2.1 weergeeft, zijn de operationele taken van Bouwpool tijdens de 
opleiding beperkt. Bouwpool leidt kandidaten toe, maar speelt geen actieve rol tij-
dens de opleiding zelf. Dit wordt aan de expertise van de opleidingsverstrekker 
overgelaten. Als er uitval dreigt, wordt er vanuit het opleidingscentrum wel con-
tact opgenomen met Bouwpool. In totaal zette 19,8% van de door Bouwpool toe-
geleide werkzoekenden de opleiding stop. Een verdere professionalisering van de 
screening, die in tegenstelling tot de oriëntering van de werkzoekende, maar vrij 
beperkt plaatsvindt, zou mogelijk deze uitval kunnen doen verminderen. 

Het matching-probleem is niet enkel te wijten aan het gebrek aan toeleiding, ook 
het opleidingsaanbod zelf kan drempels bevatten of te weinig vraaggericht zijn. 
De belangrijkste taak van Bouwpool t.a.v. het opleidingsaanbod in het Antwerpse 
is van faciliterende aard. Bouwpool kan als een neutrale facilitator worden 
beschouwd van het lokale opleidingsveld, daarbij rekening houdend met zowel 
vraag- als aanbodszijde. Door zelf geen opleidingen te verstrekken kan Bouwpool 
deze neutrale rol opnemen. De geboekte resultaten als ‘facilitator’ zijn in tabel 2.2 
samengebracht. 

Tabel 2.2 Resultaten faciliterende rol 

Inkorten opleidingsduur door koppeling minimale competentieprofielen aan vervolgoplei-
dingen 

Taalcoach 
Integratie veiligheidsattest binnen bouwopleidingen 
Grotere flexibiliteit in het opleidingsaanbod 

Naar opleidingsinhouden verlaagde Bouwpool voor bepaalde bouwopleidingen 
de drempels voor kansengroepen in het reguliere opleidingsaanbod door o.m. de 
opleidingsduur in te korten en dit te koppelen aan vervolgopleidingen. Bouwpool 
treedt daarbij in dialoog met vraag- en aanbodzijde om tot een overeenkomst te 
komen over wat minimum nodig is om een bepaald beroep in een bedrijf uit te 
kunnen oefenen. Op basis daarvan kunnen (korte) vraaggerichte opleidingen op 
maat worden gemaakt. Dit zijn de zogenaamde minimale competentieprofielen. 
De meer gespecialiseerde vaardigheden kunnen dan naderhand gevolgd worden 
als werknemer via een vervolgopleiding. Op deze wijze komt men tegemoet aan 
zowel werkzoekenden als aan werkgevers. Voor bepaalde knelpuntberoepen zoe-
ken werkgevers op zo kort mogelijke termijn zo veel mogelijk kandidaten. Type-
rend voor kansengroepen is dan weer hun korte termijnperspectief en vaak willen 
werkzoekenden om financiële redenen ook zo snel mogelijk aan het werk. Boven-
dien weet Bouwpool op deze wijze het ‘lock in’ effect, of het feit dat de deelname 
aan een traject naar tewerkstelling gemiddeld gezien de duur van het verblijf in de 
werkloosheid eerder verlengt dan verkort, te remediëren (Bollens & Heylen, 2006). 
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Door de methodiek van minimale competentieprofielen samen met het overzicht 
van vrije opleidingsplaatsen, tracht Bouwpool op deze wijze het traject zo kort 
mogelijk te houden. Een bouwpooltraject duurt gemiddeld 5,6 maanden van start 
tot tewerkstelling (inclusief opleiding), een VDAB traject met één formele oplei-
ding duurt gemiddeld 11,7 maanden, één zonder opleidingen 6,7 maanden. (Bol-
lens & Heylen, 2006)  

Een specifieke drempel eigen aan het bouwpoolpubliek is de beperkte kennis van 
het Nederlands. Daarom drong Bouwpool aan op een taalcoach tijdens de oplei-
dingen.  

Daarnaast bracht Bouwpool ook meer flexibiliteit in het aanbod, door onder meer 
opleidingslacunes te signaleren. Dit kon gerealiseerd worden door opleidingen te 
co-financieren en door win-win situaties te creëren voor opleidingsverstrekkers. 
Zo wordt bijvoorbeeld een gegarandeerde instroom voorzien als een opleiding 
wordt ingericht of aangepast. Zo werd op vraag van bedrijven in samenwerking 
met VDAB een opleiding asbestverwijderaar ontwikkeld die vier weken duurt, 
werd VCA (veiligheidsattest) geïntegreerd binnen de opleiding … 

Na een aarzelende start is er met VDAB Antwerpen inmiddels een zeer vlotte 
samenwerking ontstaan. Drie maal per jaar zit Bouwpool met VDAB Antwerpen 
samen om bilateraal de programmatie te bespreken. Met de productieverant-
woordelijke in het opleidingscentrum is er tweewekelijks contact. VDAB Antwer-
pen spreekt in dit opzicht van een goed samenspel.  

Volgens Bouwpool worden de korte opleidingen nu overgenomen door VDAB, 
ook Nederlands op de werkvloer is gerealiseerd. De taak van Bouwpool is hier 
dus enigszins vervuld. De uitdaging voor Bouwpool bestaat er nu in om verder 
drempels te detecteren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Daarbij kunnen we 
onder meer denken aan het ontwikkelen van werkervaringsplaatsen in bedrijven, 
een kerntaak die tot op heden enigszins onderbelicht is gebleven. 

2.3 Bemiddeling en nazorg: barrières bij vraag- en aanbodszijde 

2.3.1  Kerncijfers bemiddeling en nazorg 

Tabel 2.3 bevat de kerncijfers voor bemiddeling en nazorg. In wat volgt, gaan we 
eerst dieper in op de wijze waarop Bouwpool de bemiddeling vorm geeft, vervol-
gens bespreken we het nazorgconcept. 
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Tabel 2.3 Kerncijfers bemiddeling en nazorg 

  % N 

IBO Aandeel/aantal 52,7* 304 
 Stopzettingen IBO 22,8 69 
 Laaggeschoold 52,2 159 
 Allochtoon 79,7 242 

Bemiddeling Werk  594 
 Bouw  468 

Nazorg Nazorg 65,6**  
 Vervolgopleiding 40,3*** 189 individuen 
   345 opleidingen 

* Percentage berekend op het aantal doorgestroomden naar de bouwsector 
** Berekend op het aantal tewerkgestelden 
*** Berekend op het totaal aantal tewerkgestelden waar gegevens voor beschikbaar waren 

(n=573) 

2.3.2  Bemiddeling 

De bouwpoolers die geen opleiding volgen, worden one to one bemiddeld waarbij 
Bouwpool eventueel mee op sollicitatiegesprek gaat. Voor de werkzoekenden die 
een opleiding afgewerkt hebben, wordt in samenspraak met VDAB eerst een sta-
geplaats gezocht waarna vaak via een IBO wordt gewerkt. In totaal volgden 304 of 
iets meer dan de helft van de werkzoekenden die via Bouwpool aan het werk 
geraakten een IBO. De vroegtijdige stopzettingen ligt met 22,8% op het Vlaamse 
gemiddelde in 2004 over alle sectoren heen (Administratie Werkgelegenheid: 
2005). Naar profiel zien we een oververtegenwoordiging van allochtonen t.a.v. de 
gestarte bouwpoolpopulatie en een zeer sterke oververtegenwoordiging t.a.v. het 
aandeel allochtonen in de Antwerpse Bouwsector (provincie) met een IBO (79,6% 
tav 13,8%). Laaggeschoolden zijn dan weer (licht) ondervertegenwoordigd zowel 
t.a.v. de gestarte bouwpoolpopulatie als t.a.v. de populatie in de provincie Ant-
werpen (52,2%-55,2%). 

Bij het bemiddelen zelf wordt getracht een win-win situatie te creëren, waarbij het 
interessant wordt voor bedrijven om met het bouwpoolpubliek te werken. Meer 
bepaald streeft Bouwpool ernaar een full service aan te bieden aan werkgevers: 
men brengt de bedrijven op de hoogte van alle tewerkstellingsmaatregelen (sta-
ges, IBO, fiscaal rugzakje), brengt hun formulieren in orde en voorziet uitgebreide 
nazorg indien gewenst eens de werkzoekende aan het werk is. Bij het bemiddelen 
heeft Bouwpool daarnaast zijn bedrijvennetwerk als belangrijke troef. Hier komt 
het belang van de inbedding binnen het FVB duidelijk tot uiting. Waar andere 
bemiddelingsorganisaties soms moeite hebben om toegang te vinden tot bedrij-
ven, zorgt het FVB ervoor dat Bouwpool een ingangspoort heeft tot bedrijven (cf. 
infra).  
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2.3.3  Nazorg: een innovatief concept 

Uit onderzoek (De Cuyper, 2000; De Cuyper & Struyven, 2004 a&b; Nicaise et al., 
1990) blijkt dat een zwakke schakel in veel projecten inzake arbeidsbemiddeling 
de follow-up van deelnemers is. Bij VDAB was deze nazorg zo goed als onbe-
staande (De Cuyper & Struyven, 2004 a&b) maar ook bij zogenaamde ‘derden’ of 
ATB is er vaak nauwelijks sprake van nazorg (zie Vanhoren & Struyven, 1999). Uit 
de praktijk van arbeidsbemiddeling blijkt echter dat de overstap van een aange-
name sfeer van de opleiding naar de harde wereld van het werk, vaak een moei-
lijke drempel vormt voor de deelnemers. Eén van de sterkste punten van Bouw-
pool is dan ook de nazorg die Bouwpool biedt.  

Ten eerste biedt Bouwpool externe nazorg aan. Dit gebeurt in samenwerking met 
de VDAB jobcoachen die sectoraal worden ingezet. Deze nazorg beperkt zich niet 
tot de traditionele opvolging, maar gaat een stuk verder door ook loopbaanbege-
leiding te voorzien via het opmaken van opleidingsplannen voor de nieuwe 
werknemers.  

Daarnaast heeft Bouwpool ook aandacht voor de structurele barrières in bedrijven 
die de integratie van de nieuwkomers belemmeren zodat kansengroepen niet 
enkel instromen, maar ook en vooral aan het werk blijven. Een structureel knel-
punt in dit kader, in de hand gewerkt door het specifieke publiek waar Bouwpool 
mee werkt, was de integratie van de nieuwkomer die vaak allochtoon is en een 
beperkte kennis van het Nederlands heeft, binnen de nieuwe werkomgeving. 
Door verschillen in cultuur, een slechte communicatie was dit vaak een probleem. 
Daarom ontwikkelde Bouwpool een opleiding ‘bouwpeters’. De doelstelling van 
deze opleiding was de training van bouwarbeiders die nieuwkomers in het bedrijf 
moeten begeleiden. In 2003-2004 volgden 81 personen uit 10 bedrijven de peter-
schapsopleiding (FVB-Bouwpool, 2004). Bouwpool voorziet in dit opzicht niet 
enkel externe coaching maar introduceert ook interne coaching via ‘bouwpeters’.  

De interne en externe coaching, wordt geformaliseerd in een begeleidingsover-
eenkomst die de VDAB jobcoachen sluiten met de werkgever. Deze overeenkomst 
houdt in dat er opvolgingsbezoeken zijn, er een opleidingsplan wordt opgemaakt 
en er een interne begeleider moet worden aangesteld. Indien een werkgever der-
gelijke overeenkomst tekent, krijgt deze een premie van 620 euro na 60 dagen 
werk in 6 maanden. Deze premie wordt gefinancierd door de stad Antwerpen. Na 
de nazorgfase voorziet Bouwpool een opvolging via een databank die gekoppeld 
is met de kruispuntbank. Regelmatig worden listings gemaakt om na te gaan of de 
bouwpoolers na de zes maanden nazorg nog steeds aan het werk zijn. Indien dit 
niet het geval is stromen ze terug in de ‘pool’ en worden ze indien ze dit wensen 
opnieuw bemiddeld. Op het vlak van nazorg introduceert Bouwpool alleszins 
innovatieve concepten in het Vlaamse bemiddelingslandschap die een meer-
waarde bieden tgo de bestaande bemiddelingspraktijk.  
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De mate waarin elke werkzoekende heropgevist wordt en er interne jobcoaching 
wordt voorzien kan niet worden achterhaald op basis van de TEWEPRO data; 
enkel de acties tot en met werk worden geregistreerd en het al dan niet krijgen van 
(externe) nazorg. Van de naar werk doorgestroomde bouwpoolers kreeg 65,6% 
(externe) nazorg. In het aanbieden van nazorg is Bouwpool doorheen de jaren 
sterkt gegroeid: waar in 2001 ‘slechts’ 48,7% van de tewerkgestelde bouwpoolers 
nazorg kreeg, bedraagt dit in 2005 met 94,1% quasi iedereen. Vóór 2005 werd 
nazorg selectief ingezet waarbij buitenlanders en allochtonen eerder in aanmer-
king kwamen. Ook de opleidingsplannen blijken aan te slaan: in totaal volgden 
189 naar de bouw uitgestroomde bouwpoolers 345 vervolgopleidingen. Dit komt 
neer op 40,3% van de uitgestroomde bouwpoolers naar de bouwsector, goed voor 
in totaal 10104 uren werknemersopleiding waarvan het gros van de uren (60,4%) 
gaat naar vaktechnische opleidingen, een kwart naar Nederlands op de werkvloer 
en 13,8% naar basisveiligheid (VCA). 

2.4 Bouwpoolers aan het werk? 

In totaal hielp Bouwpool in de periode september 2001 tot en met juni 2005, 594 
werkzoekenden naar werk uitstromen. Een bouwpooler wordt binnen het 
TEWEPRO registratiesysteem als uitgestroomd geregistreerd vanaf het moment 
dat hij één dag is tewerkgesteld. Met 594 tewerkgestelde bouwpoolers, is de voor-
opgestelde doelstelling van de stad Antwerpen, namelijk 500 werkzoekenden aan 
het werk helpen, ruimschoots bereikt. Van de 594 bouwpoolers die tussen sep-
tember 2001 en juni 2005 zijn doorgestroomd naar werk kwam 70,5% in het Nor-
maal Economisch Circuit (NEC) terecht (419): 40,2% kwam rechtstreeks in het 
NEC terecht (239) en 30,3% nadat een IBO-opleiding werd gevolgd (180). Bijna 
1/5de van de doorgestroomde bouwpoolers volgde eerst een IBO en kwam al dan 
niet later in een andere tewerkstellingssituatie terecht (zie verder), 7,7% stroomde 
dadelijk door naar een ander type tewerkstelling (interim-arbeid, sociale werk-
plaats, startbaan, WEP-plus, enz.) (zie figuur 2.2). 
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Figuur 2.2 Doorstroom naar werk volgens type tewerkstelling (sept.’04 – juni’05) (n = 594) 

Van de 594 bouwpoolers, kwamen er 468 direct of indirect (bv. via IBO) in het 
reguliere arbeidscircuit terecht als arbeider in de bouwsector. Dit betekent dat 
81,7% van de bouwpoolers die aan het werk geraakten (in om het even welk type 
tewerkstelling) uiteindelijk als bouwvakarbeider in de sector aan het werk zijn 
gegaan.4 

2.4.1 Uitstroomratio’s voor tewerkstelling en tewerkstelling in de bouwsector 

Op basis van de uitstroomdata hebben we enkele uitstroomratio’s berekend (zie 
figuur 2.3. Let wel het gaat hier om uitstroom naar werk (naar alle tewerkstellings-
types) en niet om uitstroom uit de werkloosheid zoals door VDAB berekend. 

                                                 
4 Van degenen die niet zijn doorgestroomd, volgen op het moment van de meting nog enkelen 

een IBO-opleiding. Deze zijn dan ook nog niet opgenomen bij de tewerkgestelden. 
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* Aangezien niet alle werkzoekenden gestart in 2005 hun traject zullen hebben beëindigd (de 
data lopen immers slechts tot juni 2005) zijn de gestarten in 2005 niet meegerekend in de bere-
kening van de uitstroomratio’s. 

*  Uitstroomratio naar werk= totale groep als tewerkgesteld geregistreerde wz/totaal aantal 
bereikte, gestarte of hun traject beëindigde wz’en. 

*  Uitstroomratio naar bouwsector= totale groep als tewerkgesteld in de bouwsector geregi-
streerde werkzoekenden/ totaal aantal bereikte, gestarte of hun traject beëindigde wz. 

 Figuur 2.3 Uitstroomratio’s naar werk en naar werk in de bouwsector  

22,9% van de in de periode 2001-2004 door Bouwpool bereikte werkzoekenden 
zijn uiteindelijk uitgestroomd. Van de werkzoekenden die in de beschouwde peri-
ode effectief in Bouwpool zijn gestart, is 57,9% uitgestroomd. Van de bouwpoolers 
die een traject succesvol hebben beëindigd, of anders gesteld hun opleiding of 
vooropleiding niet hebben stopgezet, stroomde 66,3% uit. De uitstroomratio’s naar 
tewerkstelling in de bouwsector liggen telkens ongeveer tien procent lager. Let 
wel deze laatste ratio’s zijn gebaseerd op een koppeling met de FVB Construct 
databank. Een deel van de bouwpoolers kan dus mogelijk zijn terechtgekomen in 
een bouwberoep maar niet in de bouwsector. Heel wat ‘bouwberoepen’ (bv. elek-
tricien, schrijnwerker e.a.) vindt men immers ook terug in andere sectoren (zoals 
de houtsector, metaalsector, enz.). 

Een vergelijking met de uitstroom van andere organisaties als VDAB en derden is 
niet evident omdat zowel de uitstroomdefinitie als de peildatum verschillen. In 
punt 1.3 wezen we al op de verschillen in de uitstroomdefinitie. Het probleem met 
de TEWEPRO data is daarnaast dat er geen einddatum van de acties staat weerge-
geven, een bouwpooltraject stopt in principe maar als de werkzoekende werk 
heeft gevonden. De peildatum in Bouwpool is bijgevolg niet x aantal maanden na 
de laatste actie, maar het moment waarop de werkzoekende uitstroomt naar 
tewerkstelling. Bij VDAB wordt de uitstroom standaard zes maanden na het 
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beëindigen van de laatste actie gemeten. Het heeft dan ook weinig zin om de uit-
stroomratio’s in absolute termen te gaan vergelijken, we kunnen ze wel als een 
soort (relatief) referentiepunt meegeven. In het kader van ESF bedroeg de uit-
stroom voor zwaartepunt 1 en 2 in 2004 46% en in 2005 42% in het LKC Antwer-
pen (Bollens et al., 2005). De VDAB uitstroom (cijfers juli 2005) bedroeg globaal 
62,2%, voor laaggeschoolden was dit 56,4%, voor allochtonen 51% en voor langdu-
rig werkzoekenden 58,5%. Zoals gesteld zijn dit slechts referentiepunten. Een 
meer aangewezen wijze van benchmarking is de vergelijking van uitstroomcijfers 
tussen de verschillende bouwpoolwerkingen. 

Positief en misschien even belangrijk als het vergelijken van uitstroomratio’s, is 
dat we geen effect terugvonden van etniciteit op de uitstroomkansen. Dat wijst er 
op dat personen afkomstig uit niet-EU landen, Maghrebijnen en Turken evenveel 
kans maken om uit te stromen als Belgen en personen uit de EU (onder controle 
van andere kenmerken). Uit ander onderzoek bleek etniciteit nochtans een nega-
tieve impact te hebben op de uitstroom uit de werkloosheid (De Cuyper, 2004c; 
VDAB, 2004). Langdurig werkzoekenden scoren wel beduidend lager op uit-
stroom dan gemiddeld. Ook dit is een effect dat we bij andere organisaties aantref-
fen.  

2.4.2 Is de uitstroom ook duurzaam? 

Niet de uitstroom an sich is het belangrijkste criterium om Bouwpool op af te 
rekenen, maar de mate waarin deze uitstroom ook duurzaam is. De stad Antwer-
pen definieert dit als een half jaar tewerkgesteld. Door de koppeling die we maak-
ten met de VDAB-databank was het mogelijk een zicht te verkrijgen op de duur-
zaamheid van de uitstroom uit de werkloosheid van de werkzoekenden die in Bouw-
pool terechtkomen. Let wel, op basis van de VDAB databanken kan enkel een uit-
spraak worden gedaan over het feit of men werkloos is of niet en dat op een wel-
bepaald moment in de tijd (6 maanden na beëindigen actie), maar niet over het feit 
of men daadwerkelijk aan het werk is of blijft. Op basis van de koppeling met de 
FVB databank was het mogelijk de duurzame tewerkstelling in de bouwsector na te 
gaan. 

Bij het interpreteren van figuur 2.4 dient rekening te worden gehouden dat na zes 
maanden het effect van de IBO nog kan spelen. Een IBO mag maximum zes maan-
den duren, daarna geldt een tewerkstellingsplicht voor minstens de duur van de 
IBO. Dit betekent dat pas vanaf 12 maanden de interferentie met IBO niet meer zal 
optreden. In dit opzicht lijkt het ook raadzaam dat de stad Antwerpen het crite-
rium voor duurzame uitstroom niet langer op zes maanden tewerkstelling 
bepaalt, maar op 12 maanden.  
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Figuur 2.4 Duurzame uitstroom uit de werkloosheid en duurzame uitstroom naar bouwsector 

Uit de cijfers blijkt dat de duurzame uitstroom uit de werkloosheid zeer hoog is. 
Van de cohorte 2001-2002 blijkt 86% na twee jaar niet terug te zijn ingestroomd in 
de werkloosheid, voor de cohorte 2003 is dit 85,7% na één jaar. Voor de cohorte 
2004 konden nog geen uitstroomcijfers op langere termijn worden berekend. Ook 
hier zijn de cijfers echter positief: 94% van deze cohorte is 6 maanden na datum 
nog steeds uitgestroomd.  

Van de bouwpoolers die zijn uitgestroomd naar een reguliere tewerkstelling in de 
bouwsector is per cohorte ongeveer 83% nog steeds actief in de bouwsector na zes 
maanden en beantwoordt Bouwpool in dit opzicht aan de doelstelling van de stad 
Antwerpen. Na een jaar is nog steeds 70 tot 75% aan de slag, na twee jaar zien we 
echter een fikse daling: van de cohorte 2001-2002 is nog slechts 56,6% actief in de 
bouwsector. Gezien de VDAB uitstroomcijfers kunnen we aannemen dat het over-
grote deel niet terug instroomt in de werkloosheid. Het probleem is dat we enkel 
gegevens hebben over de bouwsector en dus niet kunnen nagaan of deze bouw-
poolers eventueel zijn ingestroomd in een bouwberoep binnen een andere sector, 
zijn tewerkgesteld binnen een ander beroep of eventueel ten dele op een ander 
stelsel terugvallen (bv. ziekteverzekering).  

Een hoopgevend feit is alvast dat de duurzaamheid van de uitstroom doorheen de 
jaren lijkt te verhogen. Voor de cohorte 2003 is na een jaar 6% meer aan het werk 
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dan van de cohorte 2001-2002. Of deze tendens te wijten is aan de sterkere uit-
bouw van de nazorg en zich zal doorzetten of aan conjuncturele- of toevalsfacto-
ren zal verder onderzoek moeten uitwijzen.  

2.5 De meerkost van Bouwpool 

Wat is de meerkost van Bouwpool per bereikte, gestarte en geplaatste werkzoe-
kende? Als meerkost beschouwen we de additionele middelen die noodzakelijk 
zijn voor de bouwpoolwerking. De specifieke aanwending van algemene bestaan-
de middelen wordt bijgevolg niet meegerekend als meerkost (bv. vervolgoplei-
dingen). Om de vergelijkbaarheid met andere organisaties mogelijk te maken, 
wordt daarnaast enkel de meerkost tot en met de plaatsing gerekend. Meer 
bepaald gaat het dus voornamelijk om de financiële inbreng van de stad Antwer-
pen en een beperkt stukje ESF financiering.  

Tabel 2.4 Meerkost per bereikte, gestarte en geplaatste werkzoekende in euro 

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 Gewogen 
gemiddelde 

Bereikt 506,4 350,4 462,1 431,1 
Gestart 1 643,9 1 019,6 1 312,6 1 282,0 
Geplaatst 3 112,0 1 712,6 2 032,2 2 154,0 

Totaal 320 565 304 853 337 345  

De gemiddelde meerkost voor een bereikte werkzoekende bedraagt 431,1 euro, 
voor een gestarte 1 282 en voor een geplaatste 2 154 euro. In Nederland wordt aan 
de reïntegratiebedrijven gemiddeld een bedrag van 3 488 euro uitgekeerd voor de 
plaatsing van moeilijk plaatsbare werkzoekenden (zie De Cuyper, Struyven & 
Vanhoren, 2005). Gezien de kansengroepen waarmee Bouwpool werkt, gaat deze 
vergelijking op. Het betreft een bedrag zonder toeleidingskosten (wordt automa-
tisch gedaan). Als we in rekening brengen dat 75% van de bouwpoolers een oplei-
ding volgde aan gemiddeld ongeveer 3 500 euro per opleiding (Administratie 
Werkgelegenheid, 2005), dan komt er nog een extra kost van 2 600 euro bij. In 
totaal kost een traject per geplaatste werkzoekende dan ongeveer 4 750 euro. 
Rekening houdend met het vrij omvangrijke deel toeleidingskosten (promotie, 
oriënteringsgesprekken en info’s), de methodiekontwikkeling, de faciliterende rol 
van Bouwpool, het feit dat Bouwpool ook zelf opleidingen cofinanciert en het feit 
dat de ratio is uitgedrukt per succesrijke deelnemer, lijkt dit een redelijke prijs.  
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2.6 Tot slot: meerwaarde van Bouwpool t.a.v. bestaande bemiddeling en op 
arbeidsmarkt 

Tot slot vatten we in onderstaande overzichtstabel de meerwaarde van Bouwpool 
samen zowel t.a.v. bestaande arbeidsbemiddeling als de meerwaarde op de 
arbeidsmarkt.  

Tabel 2.5 Meerwaarde Bouwpool 

Meerwaarde t.a.v. bestaande praktijk van arbeidsbemiddeling 

Toeleiding 
- sectorale screening en inbreng bouwgerelateerde expertise in werkwinkel 
- uitgebreide oriëntatie 
- onafhankelijke doorverwijzing 
- toeleidingsnetwerk 
Opleiding 
- verkorten trajectduur: koppelen minimale competentieprofielen aan vervolgopleidingen 
- grotere transparantie opleidingsaanbod - informeel boekingssysteem 
- meer flexibiliteit in opleidingsaanbod  
Bemiddeling en nazorg 
- Full service werkgevers 
- Effectieve nazorg 
- Nazorgconcept: externe & interne coaching, koppeling met opleidingsplannen en poolconcept. 
- bedrijvennetwerk/toegang tot bedrijven 

Meerwaarde op arbeidsmarkt 

- bereik allochtonen , anderstaligen en laaggeschoolden 
- bereik niet-bouwgeïnteresseerde (op basis van voorkeursberoep) en onervaren werkzoekenden 
- participatie allochtonen aan IBO 
- evenredige uitstroomkans allochtonen/autochtonen 
- duurzame tewerkstelling 
- substantiële bijdrage in remediëren grootste knelpuntberoepen in bouwsector 
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3. Bouwpool en stad Antwerpen in een gedeelde regie 

De operationele werking van Bouwpool en de daaruit vloeiende meerwaarde kan 
niet los worden gezien van de principes en de organisatie (= achterliggende struc-
tuur en processen) van Bouwpool (zie tabel 3.1). In wat volgt gaan we eerst dieper 
in op de principes en organisatie van Bouwpool, waarna we beargumenteren dat 
door de specifieke organisatie gecombineerd met de operationele werking een 
nieuw dienstverleningsconcept is gegroeid.  

Tabel 3.1 Algemene principes en organisatie Bouwpool 

Gedeelde regie op basis van visie en doelgerichtheid 
Sectorale inbedding 
Regionale inbedding 
Onafhankelijkheid: scheiding regie/actor, duidelijke identiteit 
Vraaggerichte benadering 
Clustering 

3.1 Principes en organisatie: een gedeelde regie 

Tussen Bouwpool en de stad Antwerpen is er een bijzondere vorm van samen-
werking ontstaan die we als ‘gedeelde regie’ kunnen bestempelen. Deze regie kent 
twee dimensies: het niveau waarop de regie wordt gevoerd (strategisch-opera-
tioneel) en de wijze waarop ze wordt gevoerd (dwingend-‘zacht’). In figuur 3.1 
hebben we de stad Antwerpen en Bouwpool ingeschaald op deze regiedimensies. 

Strategisch

Bouwpool

Stad Antwerpen

Operationeel

‘Zachte’ regie ‘Dwingende regie’

 

Figuur 3.1 Inschaling Bouwpool en Stad Antwerpen op regiedimensies 
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De stad Antwerpen voert sinds 2000 een stedelijk arbeidsmarktbeleid gebaseerd 
op een duidelijke visie: het aangaan van structurele samenwerkingsverbanden 
met sectorale organisaties om het probleem van knelpuntberoepen te remediëren 
en op die wijze oplossingen op maat van het grootstedelijk publiek te bewerkstel-
ligen. De eigenlijke operationele regie wordt grotendeels overgelaten aan Bouw-
pool in samenwerking met de actoren op het werkveld. De stad schept dus een 
beleidskader waarbinnen Bouwpool een grote vrijheid krijgt zelf flexibel maatre-
gelen en oplossingen uit te werken, processen in gang te zetten enz. De stad Ant-
werpen kan dus beschouwd worden als de regisseur van het beleidskader en 
schuwt daarmee de botsing met bestaande beleidsvisies en structuren niet (zie ook 
Struyven, 2001, p. 131-132). De regie die de stad voert, bestempelen we dan ook 
als ‘regie op strategisch niveau’ die eerder een dwingend karakter heeft. Dit bij-
voorbeeld in tegenstelling tot de stad Gent die eerder de regisseur is van het pro-
ces en aan dit proces overlaat wat de grote lijnen van het beleid zullen zijn (idem).  

Bouwpool voert binnen het beleidskader de regie op operationeel niveau. Dit 
houdt in dat ze de taak hebben hiaten te detecteren in het lokale arbeidsmarktbe-
leid en het bewerkstelligen van oplossingen hiervoor gebruikmakend van bestaan-
de middelen en actoren op het werkveld (zie Struyven, 2000). Door de inbedding 
binnen het sectorfonds is Bouwpool daar ook ideaal geplaatst voor. Ten eerste vol-
doet Bouwpool aan de voorwaarde van onafhankelijkheid, er wordt met andere 
woorden een scheiding tussen regie en actor gerealiseerd. Ten tweede beschikt 
Bouwpool door zijn inbedding binnen de regionaal gestructureerde sectororga-
nisatie en de veelvuldige contacten met zowel vraag en aanbod over een gedegen 
professionele kennis over de bouwsector en de knelpunten en lacunes die er 
(lokaal) aanwezig zijn. Dat Bouwpool deze taak goed heeft ingevuld, bewijst de 
detectie van volgende knelpunten: 
− de drempels voor kansengroepen die de instap in opleidingen bemoeilijken: 

taalkennis, duur opleidingen, veiligheidsattest; 
− onvoldoende toeleiding naar minder bekende bouwberoepen; 
− onvoldoende kennis bij bemiddelaars wat welk bouwberoep precies inhoudt 

en de voorwaarden ervoor; 
− de moeilijke inpassing van nieuwe werknemers (vooral allochtonen en anders-

taligen) op de werkvloer; 
− gebrek aan actieve bemiddeling en nazorg na opleidingen; 
− de onoverzichtelijkheid van (globale) maatregelen en incentives voor bedrij-

ven om kansengroepen aan te werven; 
− … 

De oplossing voor deze knelpunten wordt in samenwerking met de stad Antwer-
pen gezocht via het combineren of clusteren van bestaande lokale, regionale en 
federale maatregelen en actoren. Deze clustering is drievoudig.  
− Een clustering van financiële middelen. Het samenwerkingsverband clustert ste-

delijke, sectorale en globale middelen om zo tot een hefboomeffect te komen.  
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− Het samenwerkingsverband wordt daarnaast gekenmerkt door meervoudige 
netwerking namelijk het toeleidingsnetwerk, het ‘bemiddelingsnetwerk’ en het 
netwerk van opleidingscentra. Wat dit laatste betreft, brengt Bouwpool trans-
parantie door een overzicht over welke opleidingen op welk moment starten. 
Daarnaast adviseert Bouwpool opleidingsverstrekkers wat betreft de oplei-
dingsinhouden. Een afstemming van de opleidingsinhouden tussen de ver-
schillende partners om zo de nodige complementariteit na te streven, behoort 
tot op heden niet tot de verwezenlijkingen van Bouwpool. Het bemiddelings-
netwerk is een werkgroep die zeswekelijks samenkomt waarbij de vacatures 
van de verschillende opleidings- en bemiddelingsorganisaties naast het aan-
bod van opgeleide werkzoekenden wordt gelegd om zo tot een optimale mat-
ching te kunnen komen.  

− Clustering instrumenten en beleidsmaatregelen. Vertrekkend vanuit een wel-
omlijnde doelstelling zet Bouwpool beschikbare instrumenten van verschil-
lende actoren en algemene globale maatregelen in voor een specifieke doel-
stelling: zo worden de jobcoachen in het kader van diversiteit sectoraal inge-
zet, sectorale vervolgopleidingen worden geïntegreerd binnen een nazorgcon-
cept, een nationale premieregeling wordt specifiek aangewend, … Bouwpool 
verbindt dus als het ware ‘losse eindjes’ of naast elkaar lopende interventies 
tot één logisch coherent geheel en dit binnen één werking.  

Belangrijk voor de wijze waarop het samenwerkingsverband is gegroeid en tot 
resultaten heeft geleid, is de wijze waarop Bouwpool de operationele regie vorm 
heeft gegeven. Men kan het typeren als een ‘zachte’ vorm van regie op basis van 
overleg, overtuigingskracht en inzet van middelen en bronnen en kan zowel facili-
teren, informeren, adviseren als sturen betekenen, dit met respect voor de auto-
nomie en werking van andere organisaties. De regie is bijgevolg niet gestoeld op 
traditionele hiërarchische verhoudingen, maar op het wederzijds beïnvloeden. Dit 
is ook vrij evident gezien Bouwpool een beperkte doorzettingsmacht heeft naar de 
andere actoren op het opleidingsveld. Daarmee doelen we op het feit dat Bouw-
pool zijn wil niet zomaar kan opleggen aan de partners in het samenwerkingsver-
band (zie Partners & Pröpper, 2004). Door de band met het FVB -het FVB koopt 
heel wat opleidingsuren in bij opleidingsactoren- kan Bouwpool er wel voor zor-
gen dat hun stem gehoord wordt. Voorbeelden van dit type regie zijn het aanpas-
sen van opleidingen in ruil voor een gegarandeerde instroom, het samenwerken 
met de jobcoachen waarbij VDAB mankracht ter beschikking stelt en Bouwpool op 
zijn beurt zorgt voor inhoudelijke coaching en toegang tot bedrijven, de derden-
organisaties krijgen een premie bij de toeleiding van bouwgeïnteresseerde werk-
zoekenden …  
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3.2 Bouwpool: een nieuw dienstverleningsconcept? 

De doelstelling van de stad Antwerpen om structurele samenwerkingsverbanden 
aan te gaan met sectorale organisaties is in het kader van Bouwpool ver doorge-
trokken zowel op het niveau van de doelstellingen als wat betreft de verankering 
van het concept binnen de sector. In het concept Bouwpool is doorheen de tijd een 
symbiose ontstaan tussen de doelstellingen van de stad Antwerpen m.b.t. kansen-
groepen en de doelstellingen van het FVB die er voornamelijk op gericht zijn een 
complete dienstverlening te bieden aan bedrijven. Door Bouwpool kan het FVB 
niet enkel opleidingen voor werknemers aanbieden, maar eveneens werknemers 
aan bedrijven die te maken hebben met een structureel tekort aan werknemers. De 
symbiose tussen doelstellingen heeft geleid tot een nieuwsoortig dienstverlenings-
concept in het voordeel van zowel bedrijven als werkzoekenden.  

Een eerste kenmerk van dit dienstverleningsconcept is de sterke sturing vanuit de 
vraagzijde, wat door de inbedding binnen het FVB perfect mogelijk is, maar daar-
bij toch rekening houdend met de kenmerken van de aanbodzijde. Kenmerkend 
voor de werking is dan ook het zoeken naar mogelijkheden die zowel de aanbod- 
als vraagzijde ten goede komen. Zo komen korte opleidingen zowel kansengroe-
pen ten goede door het bieden van een kortetermijnperspectief als werkgevers die 
nood hebben aan voldoende instroom; uitgebreide nazorg is niet enkel in het 
voordeel van de werknemer, maar ook voor de werkgever die niet over een 
arbeidsreserve beschikt … Deze constante wisselwerking tussen vraag en aanbod 
weerspiegelt zich in de afwezigheid van taakdeling in de functies van de bouw-
pooladviseurs: ze benaderen zowel werkzoekenden als werkgevers zodat ze een 
perfect zicht hebben op zowel vraag als aanbod. In dit opzicht kunnen we dus 
spreken van een zeer output/vraaggerichte benadering voor kansengroepen. Dit 
concept kan dan ook als een innovatie worden beschouwd.  

Een tweede kenmerk van dit dienstverleningsconcept is de inbedding ervan bin-
nen een bedrijfssector. Bouwpool wordt immers als een volwaardige dienst bin-
nen het sectorfonds beschouwd. Dit vertaalt zich in het feit dat FVB medewerkers 
naast het aanbieden van opleidingen ook de diensten van Bouwpool moeten aan-
bieden, medewerkers van Bouwpool moeten op hun beurt ook op de hoogte zijn 
van het aanbod van werknemersopleidingen. De achterliggende gedachte is dat 
FVB/Bouwpool een servicepunt is dat bedrijven helpt, wie hun vragen beant-
woordt, speelt daarbij geen rol. De inbedding binnen de sector is niet enkel een 
tweede kenmerk van de werking, maar faciliteert ook de werking. Dit blijkt onder 
meer uit de aansturing. Een paritair orgaan dat is samengesteld uit de werkge-
versorganisaties Bouwunie en Confederatie Bouw, de werknemersorganisaties 
ACLVB, ABVV en ACV, de stad Antwerpen en Bouwpool stuurt de operationele 
werking aan. Het feit dat dit orgaan paritair is samengesteld biedt een reële 
meerwaarde: Bouwpool heeft zo een onmiddellijk klankbord gelieerd aan de sec-
tor over de genomen initiatieven. Bovendien vergemakkelijkt de ‘merknaam’ FVB 
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evenals de steun van de sociale partners, de ingang tot bedrijven en zorgen de 
contacten met bedrijven voor een goede detectie van opleidings- en personeelsbe-
hoeften. 

Dit nieuwe dienstverleningsconcept heeft een belangrijke institutionele impact, 
namelijk de introductie van een bedrijfssector als actor binnen het arbeidsmarkt-
beleid. Dit betekent een trendbreuk zowel bij werkgeversorganisaties en werkne-
mersorganisaties, als binnen de werking van het fonds zelf door aan te tonen dat 
een werking voor werkzoekenden kan geïntegreerd worden binnen de werking 
van een sector en dit zowel ten goede kan komen aan werkgevers als werknemers.  
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4. De toekomst van het bouwpoolconcept 

De werking van Bouwpool stipt enkele pijnpunten aan in de huidige Vlaamse 
aanpak van knelpuntberoepen. Het Vlaamse beleid zet vooral in op sectorale 
screening als toeleidingsinstrument en het verhogen van het aantal opleidingen, 
IBO’s en werkplaatsleren via instapopleidingen (Vandenbroucke, 2006). Dit onder-
zoek wees uit dat via sectorale screenings maar een deel van het potentiële 
arbeidsaanbod wordt bereikt (60%). Opleidingen en IBO’s zijn waardevolle instru-
menten, maar een grotere opleidingscapaciteit betekent niet dat deze ook ten volle 
wordt benut. Bepaalde beroepen zijn nu eenmaal onbekend of zelfs onaantrekke-
lijk en behoeven extra toeleiding, informatie en promotie. Bovendien is het een 
gegeven dat bepaalde kansengroepen zowel in opleidingen als binnen IBO’s 
ondervertegenwoordigd zijn. De begeleiding tijdens de IBO is soms onvoldoende 
(ACV, 2005; VDAB, 2004). Deze instrumenten missen daarnaast soms aansluiting 
met de vraagzijde. De bouwpoolwerking toont aan dat het niet enkel een kwestie 
van ‘meer’ is maar vooral van een geïntegreerde aanpak op basis van clustering 
van bestaande instrumenten en actoren en dit op maat van de lokale arbeidsmarkt. 
Met een vraaggerichte benadering weet Bouwpool daarbij de aanpak van knel-
puntberoepen te koppelen aan aandacht voor kansengroepen. Het profiel van de 
gestarte werkzoekenden, de IBO’ers en de uitgestroomde werkzoekenden, de toe-
leiding naar de grootste knelpuntberoepen binnen de Antwerpse bouwsector en 
de duurzaamheid van de uitstroom tonen aan dat deze aanpak ook effectief blijkt 
te werken.  

Is het bouwpoolconcept dan dé oplossing voor het probleem van knelpuntberoe-
pen en moet het bijgevolg veralgemeend worden toegepast in alle sectoren? Is het 
concept meer dan de som van de delen of kunnen bepaalde onderdelen van de 
werking afzonderlijk worden ingepast in sectorale, regionale of lokale werkingen? 
Kan het ook werken in andere (niet grootstedelijke) regio’s? Het antwoord op deze 
laatste vraag is inmiddels al gegeven door het werkveld, zowel de stad Gent als de 
provincie Limburg hebben het concept (gedeeltelijk) overgenomen en ook in Aalst 
en Mechelen bestaan er plannen in die richting. Belangrijk blijft wel de vraag in 
welke mate het concept regionaal overdraagbaar is zonder aan effectiviteit in te 
boeten. 

4.1 Het allocatieprobleem niet in elke regio en sector 

De kerntaak van Bouwpool is het remediëren van het allocatieprobleem tussen 
vraag en aanbod binnen de bouwsector. Een nogal evidente voorwaarde voor 
overdraagbaarheid is dan ook de aanwezigheid van een allocatieprobleem. Met 
andere woorden: er dienen (voldoende) knelpuntberoepen aanwezig te zijn in de 
sector en een voldoende groot geschikt arbeidsaanbod. Sectoren waar weinig knel-
puntberoepen zijn of waar eerder over fricties op de arbeidsmarkt kan gesproken 



Synthese 31 

 

worden, lijken dan ook minder aangewezen, zeker omdat het project toch over 
enige schaalgrootte moet beschikken. Ook de aard van de sector en de aanwezig-
heid van instrumenten en actoren met het potentieel om de mismatch te remedië-
ren is belangrijk. De bouwsector is een heel specifieke sector met een vrij beperkte 
instroom via het reguliere onderwijs, die de mogelijkheid biedt aan personen met 
weinig onderwijskwalificaties om via beroepsopleidingen in te stromen binnen de 
sector. Abstractie makend van voorwaarden op organisatorisch niveau of weer-
stand van bepaalde partnerorganisaties, wordt al snel duidelijk dat ‘Bouwpool’ 
niet in elke sector de meest aangewezen oplossing is voor het remediëren van 
knelpuntberoepen. In sectoren waar hogere eisen naar onderwijskwalificaties 
verreist zijn en het aandeel van beroepsopleidingen beperkt is, lijkt het meer aan-
geraden om het probleem te remediëren door een gerichte toeleiding naar het 
reguliere onderwijs en de afstemming onderwijs - arbeidsmarkt te verbeteren. 
Kennisintensieve sectoren als de ICT sector lijken dan ook minder geschikt voor 
dergelijke werking dan meer arbeidsintensieve sectoren als de schoonmaak- of 
metaalsector.  

Als de voorwaarde van voldoende knelpuntberoepen in een arbeidsintensieve sec-
tor is vervuld, lijkt overdraagbaarheid naar andere regio’s die te kampen hebben 
met hoge werkloosheid van kansengroepen mogelijk. Dit betekent echter nog niet 
dat de eigenlijke werking van het bouwpoolconcept zomaar kan overgedragen 
worden (cf. 4.3); een gedegen projectontwikkeling die de kenmerken van vraag- 
en aanbodszijde en de knelpunten m.b.t. de matching in kaart brengt, is noodza-
kelijk. De schaalgrootte in rekening brengend dient daarnaast in bepaalde regio’s 
eerder gedacht te worden aan consortia van steden en gemeenten of aan een 
bovenlokaal niveau. Dit kan dan op zijn beurt wel tot coördinatieproblemen lei-
den tussen lokale besturen en eventueel tussen verschillende regionale afdelingen 
van de sector. 

4.2 Regionale locus en trendbreuk bij partnerorganisaties  

Het belangrijkste organisatorische aspect op macro-niveau is de regionale locus. 
Het succes van Bouwpool is deels te verklaren door het in rekening brengen van 
de knelpunten binnen de lokale arbeidsmarkt, de paritaire sturing vanuit het 
lokale sectorfonds en de regie die rekening houdt met lokale gevoeligheden en 
gestoeld is op communicatie en overtuigingskracht. Het bouwpoolconcept lijkt 
dan ook minder haalbaar voor centraal georganiseerde opleidingsfondsen. Deze 
hebben een eerder beperkte voeling met het lokale, bovendien worden sturing, 
communicatie en overleg veel omslachtiger. 

Bij de sociale partners vereist dergelijke werking een trendbreuk. Het integreren 
van een werkzoekendenwerking binnen een sectorfonds is immers geen evidentie. 
In Antwerpen had men sociale clausules als stok achter de deur, bovendien kampt 
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de bouwsector al jarenlang met een structureel tekort aan arbeiders wat mogelijk 
ook faciliterend was. Tot slot zijn niet alle sectorfondsen even actief en is het ver-
trouwen van werknemers- en werkgeversorganisaties in het sectorfonds niet altijd 
even groot. Dit kunnen belemmerende factoren zijn voor de uitbouw van een sec-
torale werkzoekendenwerking. De integratie van een werkzoekendenwerking 
binnen een sectorfonds biedt alleszins unieke mogelijkheden: het sectorfonds kan 
een bredere waaier aan services aanbieden, de werknemersorganisaties kunnen de 
bezorgdheden vanuit het interprofessionele niveau integreren binnen de sectorale 
werking en de werkgevers zien het probleem van knelpuntvacatures structureel 
aangepakt.  

De rol van de lokale overheden is belangrijk maar niet evident. Lokaal werkgele-
genheidsbeleid is een vrij recent gegeven en is zeker niet in alle steden en gemeen-
ten ontwikkeld (Sannen, Janssens & Struyven, 1999). Om tot een goede werking te 
komen is een lokaal of eventueel bovenlokaal arbeidsmarktbeleid gestoeld op een 
duidelijke visie en een daarop gebaseerde sturing noodzakelijk. Een visie alléén is 
niet voldoende, ook middelen om deze te verwezenlijken zijn noodzakelijk.  

Ook op het niveau van de samenwerking met opleidingspartners, toeleiders en 
bemiddelaars zijn enkele voorwaarden van belang. Omdat geen dwingende regie 
kan gevoerd worden, is het belangrijk dat samenwerkende organisaties een dui-
delijke meerwaarde ervaren. Binnen VDAB-Antwerpen werd deze meerwaarde 
initieel vooral financieel en in termen van de eigen prestatiedoelstellingen gezien, 
nu wordt erkend dat het concept een meerwaarde ‘an sich’ heeft. Een open en fre-
quente communicatie met alle betrokken partners aangevuld met persoonlijke 
contacten zijn een noodzakelijke succesfactor op mesoniveau. 

4.3 Bouwpool: meer dan de som van de delen? 

Om het volledige concept van Bouwpool over te dragen zijn er dus heel wat 
voorwaarden noodzakelijk. We hebben ze samengebracht in tabel 4.1.  
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Tabel 4.1 Voorwaarden op meso-en macroniveau 

Omgevingsfactoren 

- Aanwezigheid van knelpuntberoepen en voldoende arbeidsaanbod 
- Voldoende instrumenten en actoren om mismatch te remediëren 

Sectorale factoren 

- Arbeidsintensieve sector 
- Regionale inbedding sectororganisatie 
- Trendbreuk bij werkgevers en werknemersorganisaties 
- Vertrouwen in sectorfonds 
- Structureel en langdurig probleem van knelpuntberoepen vergroot het draagvlak 

Lokaal bestuur 

- Lokale of bovenlokale arbeidsmarktregie gebaseerd op visie 
- Bereidheid tot inzet middelen, zonder extra middelen geen samenwerking 

Factoren op niveau opleidingspartners 

- Duidelijk te identificeren meerwaarde 
- Open en frequente communicatie 
- ‘Zachte’ regie 

Het is duidelijk dat er nogal wat voorwaarden moeten vervuld worden om het 
concept over te dragen. De vraag is dan ook in welke mate (1) kan afgestapt wor-
den van de sectorale inbedding en (2) bepaalde aspecten van de werking over-
draagbaar zijn. 

Sectorale inbedding noodzakelijk? 

Het toewijzen van een werking als Bouwpool aan een andere organisatie is in 
principe mogelijk. Een sectorale aanpak van knelpuntberoepen in een lokale con-
text betekent immers niet noodzakelijk dat deze ook binnen de werking van een 
sectorfonds moet worden gevoerd. Een belangrijke voorwaarde bij de keuze van 
een andere actor is het principe van onafhankelijkheid of m.a.w. de scheiding tus-
sen regisseur en actor. Dit is noodzakelijk om een open en onafhankelijke regie te 
voeren. Indien dit niet het geval is, bestaat er een niet onaanzienlijk gevaar voor 
‘zelfbediening’: toeleiding naar eigen opleidingen, meer inspanningen om de 
‘eigen’ opgeleide werkzoekenden aan het werk te helpen enz. Om dit te vrijwaren 
is gemeenschappelijkheid van doelen en middelen met partnerorganisaties af te 
raden. De beste structuur lijkt een ‘task force’ die de sectorale werking ‘coördi-
neert’. Dit betekent een vorm van samenwerking waarbij er geen gemeenschappe-
lijke doelstellingen zijn maar wel complementaire, individuele doelstellingen op 
het niveau van de partnerorganisaties waarvoor een zekere vorm van gemeen-
schappelijke planning wordt voorzien, maar waarbij de individuele organisaties 
verantwoordelijkheid blijven dragen over hun ingezette bronnen en middelen (zie 
Vanhoren & Struyven, 1999). 
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De inbedding binnen een niet-sectorale organisatie gaat onvermijdelijk gepaard 
met effectiviteitsverlies. Daarbij denken we voornamelijk aan de sturing van de 
sociale partners, de vlotte toegang tot bedrijven, de grondige kennis van de vraag-
zijde en het gebruik van het sectoraal instrumentarium. Een mogelijke oplossing 
die hier gedeeltelijk aan tegemoet kan komen is het oprichten van een sectorale 
stuurgroep waar de sectorale partners in vertegenwoordigd zijn en er ook daad-
werkelijk een actieve rol in spelen. 

Overdraagbaarheid van concepten 

De vraag die rest is in welke mate bepaalde ‘onderdelen’ of ‘concepten’ uit de 
bouwpoolwerking kunnen overgedragen worden naar andere sectoren, lokale of 
bovenlokale overheden.  

Een eerste algemene opmerking is dat de algemene basisprincipes (zie tabel 3.1) 
van Bouwpool overdraagbaar zijn, maar niet de concrete oplossingen. Bouwpool 
biedt immers geen standaardoplossingen voor standaardproblemen. Bij het over-
dragen van de werking of onderdelen uit de werking zal lokale en sectorale diver-
sificatie noodzakelijk zijn en dient natuurlijk ook rekening gehouden te worden 
met lokale doelstellingen. Zo is Bouwpool nu vooral geschikt voor laaggeschool-
den en allochtonen, maar minder voor langdurig werkzoekenden. Naargelang het 
accent op langdurig werkzoekenden ligt, zal meer werk moeten worden gemaakt 
van werkervaringsplaatsen, in sectoren met vrij weinig verloop of in regio’s met 
weinig allochtonen of anderstaligen zal de interne coaching en de peterschapsop-
leiding minder van belang zijn ... 

Een tweede opmerking is dat het concept sowieso een belangrijk deel van zijn 
waarde verliest indien verschillende onderdelen van de werking in aparte organi-
saties worden ondergebracht. De kracht van het concept schuilt juist in de geïnte-
greerde werking.  

Wat de toeleiding en oriëntering betreft, zijn vooral de onafhankelijkheid, kennis 
van de voornaamste knelpuntberoepen aan de vraagzijde, van het opleidingsaan-
bod en van de verschillende beroepen in de sector van belang. In dat opzicht is 
overdraagbaarheid naar niet-sectorgebonden organisaties minder aangewezen. 
Het apart toewijzen van deze taken aan een sectorfonds behoort daarentegen wel 
tot de mogelijkheden.  

Wat de overdraagbaarheid van het bijsturen van het opleidingsaanbod in vraag-
gerichte zin en het slechten van drempels voor kansengroepen betreft, komen ook 
hier vooral sectorale organisaties in aanmerking omdat ze een sterke voeling heb-
ben met de vraagzijde en bovendien onafhankelijk zijn. Het apart overdragen van 
het bijsturen van het opleidingsaanbod in vraaggerichte zin, is niet evident. Mid-
delen om aangepaste opleidingen te co-financieren zijn in dit opzicht aangewezen. 
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Het wegwerken van drempels voor kansengroepen als apart onderdeel overdra-
gen is eveneens niet evident. Door niet langer voor de toeleiding in te staan, ver-
liest de sectororganisatie een deel van zijn onderhandelingspositie. Bouwpool 
Antwerpen wist onder meer bepaalde aanpassingen aan opleidingen door te 
drukken door instroom voor deze opleidingen te garanderen. Bovendien heeft het 
weinig zin om drempels te slechten in opleidingen als er geen of weinig toeleiding 
is. In regio’s waar de opleidingen volzet zijn, maar er weinig kansengroepen bin-
nen de opleidingen aanwezig zijn, speelt de koppeling met de toeleiding minder. 
Het knelpunt is dan wel dat de opleidingsverstrekkers minder geneigd zullen zijn 
hun opleidingsaanbod aan te passen. 

Makkelijker overdraagbaar zijn de full service aan werkgevers bij bemiddeling 
(hulp bij tewerkstellingsmaatregelen en administratie) en het nazorgconcept 
(interne/externe nazorg, poolconcept). Hierbij denken we ook vooral aan sectorale 
overdraagbaarheid omdat zij een vlotte toegang hebben tot bedrijven. Ook het 
doorbreken van weerstanden bij de sociale partners zal vermoedelijk vlotter gaan 
bij het introduceren van deze concepten: de traditionele opvatting dat sectororga-
nisaties enkel voor werknemers en werkgevers zijn, wordt op deze wijze niet 
doorbroken: de werking richt zich immers enkel op geplaatste werkzoekenden en 
biedt zowel een meerwaarde naar werkgevers als naar werknemers.  

4.4 Institutionaliseren of faciliteren? 

Uit het voorgaande volgt duidelijk dat het institutionaliseren en uniformiseren 
van het bouwpoolconcept door het onder te brengen bij één instantie weinig zin 
heeft. Het welslagen en nut van het concept is te veel afhankelijk van lokale en sec-
torale factoren. Bovendien houdt stroomlijning een verlies aan (lokale) autonomie 
en dus ook (sectorale) flexibiliteit in, wat juist de sterkte is van het concept. In dit 
opzicht kan dan ook gepleit worden voor een faciliterend beleid uitgaande van 
zowel sectoren als van bovenlokale overheden. Gezien de structurele knelpunten 
waarmee het concept op dit moment mee kampt, is het zelfs een noodzaak.  

Een eerste knelpunt is de financiering van Bouwpool. De stad Antwerpen finan-
ciert het bouwpooltraject tot en met de plaatsing, de sector financiert vanaf de 
plaatsing. De sector voorziet hiervoor echter geen additionele middelen: ze wen-
den algemene middelen aan specifiek voor bouwpoolers (bv. vervolgopleidingen). 
Het is een positief gegeven dat het FVB middelen reserveert en koppelt aan werk-
zoekenden in het initiatief. Het is eveneens perfect verdedigbaar dat de sector 
geen additionele middelen wenst te voorzien voor de ontwikkelingsfase van het 
project. Nu het project op kruissnelheid is en de sector ook duidelijke voordelen 
ondervindt van de werking: betere service aan bedrijven, meer geschoolde arbei-
ders, remediëren knelpuntberoepen, is additionele financiering wenselijk. Op dit 
moment is dit nog niet mogelijk. Dit is een gevolg van bepalingen binnen de CAO 
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bouw. Die bepaalt dat er middelen zijn voorzien voor onderwijs, werknemers en 
werkzoekenden. De financiering voor werkzoekenden is voornamelijk voorzien 
voor de aankoop van materieel in de VDAB opleidingscentra. Voor een werkzoe-
kendenwerking kunnen geen middelen ingezet worden. De sector kan de bouw-
poolwerking in belangrijke mate faciliteren door binnen de CAO de mogelijkheid 
te voorzien om naargelang de noden dergelijke werking te kunnen opstarten en in 
dit kader dan ook financiële middelen te voorzien. Bovendien kan de Vlaamse 
overheid via de sectorconvenant deze keuze van de sectorale sociale partners sti-
muleren. 

Een tweede knelpunt is de rol van de betrokken actoren in de aansturing van het 
pool-initiatief. Uit de Antwerpse casus is gebleken dat de keuze voor een gedeelde 
lokale regie een succesfactor is. De lokale verankering van het Antwerpse bouw-
poolinitiatief roept het spanningsveld tussen de gedeelde regie Bouwpool-stad 
Antwerpen en de lokale VDAB regie op. Essentieel is dat de lokale actoren onder-
ling tot een taakverdeling komen, gericht op een inventieve en succesvolle aanpak 
van het probleem. Een faciliterend beleid van het Vlaamse bestuursniveau kan er 
in bestaan een flexibele opstelling van de lokale VDAB regie aan te moedigen. Dit 
kan betekenen dat de lokale VDAB niet alle partnerschappen zelf moet willen aan-
sturen. 

Een derde knelpunt heeft te maken met de bundeling van beschikbare arbeids-
marktinstrumenten. Het bouwpoolinitiatief illustreert dat een gerichte koppeling 
van arbeidsmarktinstrumenten (bijvoorbeeld de inzet van jobcoaches) in een geïn-
tegreerde lokale strategie een meerwaarde kan sorteren ten opzichte van een ver-
kokerde inzet van instrumenten. Een algemene les die hieruit volgt voor het beleid 
op het Vlaamse bestuursniveau is dat de betrokken overheden bij nieuwe initia-
tieven (zoals het meerbanenplan of het stedelijke jeugdwerkloosheidsplan) best 
telkens nagaan hoe deze initiatieven meer lokaal geëxploiteerd kunnen worden 
door een lokale geïntegreerde werking.  
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