Partnerschap
Jobs in De Grote Verbinding
De partners stad Antwerpen, VDAB, Constructiv, Talentenwerf en Lantis slaan de
handen in elkaar om samen volgende doelstellingen waar te maken.
We gebruiken De Grote Verbinding:
• als hefboom voor de brede bouwsector:
- om een versterkte aansluiting te krijgen tussen de bouwsector en
(activerings)trajecten voor werkzoekenden, zij-instromers,
schoolverlaters,…;
- om een versterkte aansluiting te krijgen tussen de bouwsector en het
onderwijs voor lager en hoger geschoolden;
- om de kwaliteit van de toeleidende dienstverlening voor bedrijven in de
bouwsector te vergroten.
• als vliegwiel voor de brede bouwsector:
- via sterke positionerende en sensibiliserende imagocampagnes naar zowel
werkgevers (rond place and train) als potentiële kandidaten (rond kansen op
werk die De Grote Verbinding biedt);
- waarin we handig gebruik maken van pull-factoren zoals een
hoogtechnologische omgeving, de klimaatuitdagingen en verwachtingen
naar duurzaamheid.

Dankzij het partnerschap ‘Jobs in de Grote Verbinding’:
• inspireren en oriënteren we (kwetsbare) jongeren naar een bouwberoep met
aansluiting bij de werven van De Grote Verbinding;
• verkrijgen we een meer kwalitatieve en bredere instroom in de brede bouwsector;
• maximaliseren we tewerkstellings- en doorgroeikansen in de bouwsector;
• stijgt het leervermogen van de bouwbedrijven en hun medewerkers;
• versterken we het inclusief en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Als partners organiseren we ons op een langdurige samenwerking en beogen we deze
resultaten:
• de rekruterings- en selectiemiddelen zijn geoptimaliseerd.
• de transities die bouwberoepen doormaken en die gekoppeld zijn aan de
werfwerkzaamheden zijn vertaald naar opleidingen en onderwijs.
• de lokale onderwijscapaciteit voor werfgebonden profielen is gegroeid.
• een ad hoc en mobiel opleidingsaanbod voor werkzoekenden is uitgewerkt.
• de afspraken opgenomen in de aanbestedingsovereenkomsten van Lantis met
betrekking tot stage- en opleidingsplaatsen zijn tot een goed einde gebracht.
• de bedrijven zijn ondersteund in de opleiding van hun medewerkers.
• de duurzame tewerkstelling van de ingestroomde kandidaat-werknemers is ingezet.
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