
Zit je met niet-ingevulde vacatures? 
Train gemotiveerde werkzoekenden op 
jouw werkvloer

Meer weten? 
Schrijf je in voor de online  
infosessie op 27 oktober,  
15-16 uur METAAL WERKT

mailto:johan.vandamme%40stad.gent?subject=Schrijf%20je%20in


Met 7.000 collega’s komen we elke dag werken in 
en voor Gent. Dat gebeurt het best in harmonie 
met de mogelijkheden van onze stad.
Heb je moeite met het vinden van 
productiemedewerkers met de juiste skills?  
Het tewerkstellingsproject Metaal Werkt biedt  
een oplossing waar toekomst in zit: 
werkzoekenden opleiden op je eigen werkvloer. 
Na 9 maanden beschikt je cursist over alle 
specifieke vaardigheden die nodig zijn voor  
de job. En heb jij een kandidaat die direct 
inzetbaar is!  

WAT IS METAAL WERKT?

➡  Opleidingstraject voor werkzoekenden  
onder de 26 jaar die een knelpuntberoep 
willen leren

➡  Focus op vacatures voor 
productiemedewerkers bij metaalbedrijven 
in het Gentse havengebied

➡  Gemotiveerde kandidaten leren specifieke 
skills aan tijdens een 9 maanden durende 
praktijkopleiding op de werkvloer

➡  Hierna zijn de kandidaten direct inzetbaar 
als werknemer bij datzelfde bedrijf

Ja, ik wil een kandidaat opleiden in mijn bedrijf
Er zijn maar 10 kandidaten per traject, dus wees er snel bij 

mailto:%20johan.vandamme%40stad.gent?subject=Ja%2C%20ik%20wil%20een%20kandidaat%20opleiden%20in%20mijn%20bedrijf%20


HET OPLEIDINGSTRAJECT 
BESTAAT UIT 3 STAPPEN:

1.  Basisopleiding: 4-8 weken theorie bij 
het Centrum Leren en Werken (CLW) 

2.  Leren op de werkvloer: praktijkopleiding 
binnen een Overeenkomst Alternerende 
Opleiding (OAO). Dit is een contract tussen een 
cursist, opleidingsverstrekker en onderneming 
zoals de jouwe.   

3.  Tewerkstelling & vervolgopleiding: na 
de praktijkopleiding van 9 maanden kan 
je de kandidaat aanwerven via individuele 
beroepsopleiding (IBO). Een voordelige formule 
waarbij je geen loon of RSZ betaalt voor je 
werknemer. 

6 REDENEN OM JOUW 
BEDRIJF AAN TE MELDEN

  Bedrijfsleiders in de metaalindustrie hebben 
vaak moeite om mensen te vinden met de juiste 
vaardigheden. Want zelfs kandidaten mét een 
diploma beschikken niet altijd over skills op maat 
van jouw bedrijf. Skills die nodig zijn om direct mee 
te draaien, in jullie specifieke productieomgeving, 
met jullie specifieke machines. Metaal Werkt speelt 
hier direct op in. Het is dé oplossing voor vacatures 
waarvoor je geen geschikte kandidaten vindt. 

  Ook op lange termijn is een goede matching 
van skills en functie cruciaal. Je bedrijf moet globaal 
kunnen concurreren, innoveren en snel inspelen op 
nieuwe trends. Dat kan alleen als je mensen met de 
juiste vaardigheden op de juiste plaats zet.  

  Duurzaam investeren in opleiding van je 
personeel zal je sowieso moeten doen. Waarom dan 
niet nu direct al? Zo kan je snel schakelen wanneer 
het nodig is.

  Door kwetsbare werkzoekenden op te leiden 
en een leervergoeding aan te bieden, engageer je 
je als bedrijf. Die maatschappelijke betrokkenheid 
komt positief over bij partners, klanten, leveranciers, 
sollicitanten en andere stakeholders. 

  Het leertraject Metaal Werkt maakt deel uit van 
een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO). 
Als werkgever kan je daardoor recht hebben op 
fiscale voordelen, zoals RSZ-korting voor mentors en 
RSZ-vermindering voor jonge werknemers.  

  De cursisten kiezen bewust voor een opleiding in 
de metaalindustrie. Omdat ze er voeling of affiniteit 
mee hebben. Ze staan ook te springen om na het 
leertraject in aanmerking te komen voor een vaste 
job. Je haalt dus gemotiveerde kandidaten in huis die 
steeds het beste van zichzelf geven. 

https://www.syntravlaanderen.be/overeenkomst-alternerende-opleiding
https://www.syntravlaanderen.be/overeenkomst-alternerende-opleiding
https://www.vlaanderen.be/mentorkorting
https://www.vlaanderen.be/doelgroepverminderingen


HOE WERKT HET PRECIES?

Voor het leertraject Metaal Werkt zijn we op zoek naar 
bedrijven die een gemotiveerde werkzoekende willen 
trainen op hun werkvloer. 

➡  Per schooljaar starten er twee groepen van 10 
werkzoekenden bij het CLW. De volgende groep 
start op 1 oktober 2020 op de werkvloer

➡  Jouw cursist is 3 à 4 dagen per week bij jou op 
de werkvloer, voor maximaal 23 uur per week. En 
1 à 2 dagen op school (CLW)

➡  Je verzorgt trajectbegeleiding op de 
werkvloer en stelt iemand uit je bedrijf aan als 
werkplekmentor

➡  Je betaalt de kandidaat geen loon, maar een 
leervergoeding van ongeveer € 500 tot € 550 per 
maand. Dit bedrag is mede afhankelijk van de 
motivatie van de cursist; jouw garantie op een 
kwalitatieve kandidaat.

HEB JE NOG VRAGEN? 
Bezoek de online infosessie

Wil je meer weten over het project Metaal Werkt? 
Of zit je nog met een specifieke vraag?  
Neem deel aan de online infosessie van de 
partners van Skills Navigator:

Wanneer? 
Dinsdag 27 oktober, van 15 tot 16 uur 

Deelnemen? 
Stuur je e-mailadres naar 
johan.vandamme@stad.gent 
en wij bezorgen je de vergaderlink  

mailto:johan.vandamme%40stad.gent%20%20?subject=


 Metaal Werkt voor jou 
 

“We kregen een nieuw project binnen met een strakke deadline. Gelukkig was er sinds 4 weken een 
leerling aan de slag op onze werkvloer. Deze konden we direct inzetten om de klus te helpen klaren.”
 

Pierre Smetryns,

Projectmanager bij Victor Buyck Steel Construction
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https://grensregio.eu
https://scholen.stad.gent/clw
https://cvo.gent
https://www.tofam-ovl.be
https://destapgent.be
https://www.vdab.be
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/ocmw-gent
https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent
https://www.skillsnavigator.eu
https://grensregio.eu

