
54 MILJOEN

VLAANDEREN SLAAT DE HANDEN IN ELKAAR
VOOR EEN VEERKRACHTIGE ARBEIDSMARKT

De COVID-19-crisis heeft de Vlaamse arbeidsmarkt stevig door elkaar geschud, met tal 
van nieuwe uitdagingen tot gevolg. Het is alle hens aan dek om de Vlaamse 

welvaart opnieuw zuurstof te geven. Daarom investeert de Vlaamse overheid, samen 
met de sociale partners, in een relanceplan om de arbeidsmarkt te versterken.

SAMEN VOOR EEN
STERKERE ARBEIDSMARKT! 

Een werk van velen, voor velen 

Alle info en nieuws
over het relanceplan ontdekt u via

Het is alle hens aan dek om de Vlaamse arbeidsmarkt door de crisis te loodsen. 
Maar we willen ons ook klaarmaken voor de toekomst want er liggen meer uitdagingen 
te wachten. Die heropleving kan enkel slagen als we er met zijn allen onze schouders 

onder zetten. Kunnen we ook op u rekenen? 

LEVENSLANG LEREN STIMULEREN
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VLAANDEREN DIGITAAL

EXTRA INVESTERING VAN € 190 MILJOEN
VOOR DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT

De Vlaamse Regering en sociale partners gaan voor een relance van de arbeidsmarkt met een
extra investering van €190 miljoen. Hiermee willen we op korte termijn ademruimte creëren, 

maar ook een veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt realiseren 
en de werkzaamheidsgraad naar 80% stuwen.

De digitale kloof dichten 
en het versterken van 

technologie, vaardigheden 
en diensten voor iedereen 

(digibanken).

Omslag naar e-leren 
versnellen via een concreet 

actieplan dat drempels 
moet wegwerken en 
kansen moet bieden.

Ondernemingen 
ondersteunen om werkbaar 

telewerk te organiseren, 
op termijn telewerk 

duurzaam te verankeren en 
werknemers te versterken in 
hun digitale vaardigheden.

Inzetten op vernieuwde 
digitale dienstverlening

naar burgers, werkgevers en 
partners, met digitale tools 

rond loopbaan en leren.

17 MILJOEN

IEDEREEN DUURZAAM AAN HET WERK

Ondernemerschap 
promoten als volwaardig 
traject naar werk, o.a. via 

een tijdelijke uitbreiding van 
de transitiepremie voor
startende ondernemers. 

Werk-naar-werktransities 
faciliteren over de sectoren 

heen en de (zij-)instroom 
versterken in sectoren met 
knelpuntvacatures, zoals de 

zorg en het onderwijs.

Sociaal ondernemerschap
in Vlaanderen promoten, 
o.a. via innovatiesteun en 
opleidingen voor sociale-
economieondernemingen.

Taalachterstand 
wegwerken, waar mogelijk 

in combinatie met werk-
plekleren of andere vormen 

van opleiding.

De overgang van onderwijs 
naar de arbeidsmarkt 
versterken via online en 

praktijkopleidingen, 
loopbaangesprekken, 
sollicitatietraining en 
competentiechecks.

Tijdelijke werkloosheid 
actief koppelen aan 
opleidingen, zodat 

werknemers hun 
competenties op 

peil houden.

Extra service bieden bij het 
invullen van vacatures en 

ondernemers ondersteunen 
die inzetten op opleiding, 

omscholing en 
competentiechecks

voor werknemers.

Werkplekleren 
een boost geven zodat 

werkzoekenden maximaal 
ervaring opdoen op de 

werkvloer en zo de knepen 
van het vak leren terwijl ze 

kennismaken met de 
werkgever en de sector.

DOE MEE, WERK MEE

Opleiden, omscholen
en heroriënteren 

Digitale technologie en 
vaardigheden voor iedereen

Mensen aan boord krijgen
en houden

LEVENSLANG LEREN
STIMULEREN

VLAANDEREN
DIGITAAL

IEDEREEN DUURZAAM
AAN HET WERK
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