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In het kader van het luik “Arbeidsmarktversterking” van het Strategisch Actieplan voor de 
Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio (START-project) van de Vlaamse regering, 
werd door de minister van Werk, Onderwijs en Vorming een studie besteld. De studie 
‘prospectief arbeidsmarktinstrument voor de luchthaven van Zaventem’ verscheen in het 
voorjaar van 2008.  Daaruit bleek dat de arbeidsmarkt in de luchthavenregio met een aantal zeer 
specifieke uitdagingen geconfronteerd wordt voor het invullen van de arbeidsplaatsen. De 
vereiste talenkennis, problemen inzake arbeidsorganisatie en de bereikbaarheid van de luchthaven 
zouden de instroom van nieuwe arbeidskrachten bemoeilijken. Rekening houdend met deze 
uitdagingen, besloot minister Vandenbroucke reeds naar oplossingen te zoeken. Met dit initiatief 
wenst de minister positief in te spelen op een groeiperspectief voor de luchthaven. De 
oplossingen voor deze uitdagingen worden gezocht in overleg met de Vlaamse 
Luchthavencommissie (VLC), waarin de Vlaamse sociale partners en de luchthavenuitbaters zijn 
vertegenwoordigd. Bij het overleg waren ook vertegenwoordigers betrokken van de Vlaams 
minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, de Brusselse  minister van Mobiliteit Pascal Smet 
en de Brusselse minister van Tewerkstelling Benoit Cerexhe.  
 
Deze oplossingen bevinden zich op een 3-tal gebieden: 

- bemiddeling en opleiding & onderwijs (en toeleiding vanuit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest); 

- mobiliteit; 
- arbeidsorganisatie.  

 
Voor elk van deze gebieden werd een specifieke werkgroep in het leven geroepen, die elk voor 
hun domein actie zullen ondernemen. 
 
1. Bemiddeling en opleiding & onderwijs 
 
1.1.  Stand van zaken  
 
Intensieve bemiddelingsacties 
De bedrijven op en rond de luchthaven ondervinden vandaag al moeilijkheden om de vacatures 
in te vullen. Tegelijkertijd bevindt er zich een arbeidsmarktpotentieel in de nabije omgeving van 
de luchthaven dat beter aangeboord kan worden, met name in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.  Het Luchthavenactieplan (LAP) wenst deze uitdaging aan te pakken door middel van 
een intensieve bemiddeling.  
 
Er bestaat een consensus rond de verschillende bouwstenen van de intensieve bemiddelingsactie.  

Aan de bedrijven wordt advies verleend om vacatures zo realistisch mogelijk te formuleren, in het 
bijzonder wat betreft taalvereisten. Daartoe wordt een vacature en taalscan ingezet. Bedrijven die 
in het project instappen verlenen hieraan hun medewerking. Voorrang wordt verleend aan de 
knelpuntberoepen en beroepen waarvan men vermoedt dat men instroom kan realiseren (van 
kansengroepen, van Brusselse werkzoekenden e.d.).   

De VDAB organiseert i.s.m. Actiris (en mogelijk andere partners vb. Forem, inhouse 
uitzendkantoren) jobdatings op de luchthaven voor de werkgevers die zich engageren in dit project. 
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De competenties van de werkzoekenden die naar de jobdatings worden doorverwezen worden 
gescreend, in het bijzonder op vlak van taal. De werkzoekenden ontvangen ook ondersteuning 
op vlak van sollicitatietraining, de opmaak van een CV, informatie over het bereiken van de 
luchthaven e.d. 

Tijdens de jobdatings zal bijzondere aandacht gaan naar de kennis van de taal. En waar nodig en 
wenselijk zullen ter plaatse bijkomende testings voorzien worden (zowel voor de toegeleide als 
spontane kandidaten). Hiertoe worden nog afspraken gemaakt met de partners.  

De werkzoekenden die op de jobdatings niet worden weerhouden wegens een gebrek aan vb. 
taalkennis en technische competenties, worden door de bemiddelingsdiensten doorverwezen naar 
competentieversterkende acties en/of naar vacatures die meer mogelijkheden bieden. Het zijn 
werkzoekenden die hun interesse voor de luchthaven getoond hebben en die concrete acties (zie 
verder) aangeboden krijgen zodanig dat ze met perspectief op tewerkstelling kunnen instromen. 
Op die manier wordt als het ware een arbeidsreserve gecreëerd. 

Om de toeleidingsacties en het beheer van de arbeidsmarktreserve op een goede manier te laten 
verlopen maakt de VDAB afspraken. In eerste instantie met Actiris, maar uiteraard ook met 
private  bemiddelaars die aanwezig zijn op de luchthaven en hun medewerking verlenen aan dit 
initiatief. Verder worden afspraken gemaakt met relevante opleidingsverstrekkers.  Deze kunnen 
zodra een werkzoekende nood heeft aan bijkomende opleiding voorzien in bijkomende 
opleiding, we denken hierbij in het bijzonder aan RDBB, Brussel Formation en aan het Centre 
Référentiel.  

Kandidaten worden gesensibiliseerd via de informatieactie “de luchthaven dichter dan je denkt”. 
De VDAB zal dit uitwerken in overleg met de sociale partners.   

VDAB maakt in samenwerking met de publieke bemiddelingsdiensten, opleidingspartners en 
specifieke instanties, in het bijzonder het huis van het Nederlands, afspraken rond de meting en 
screening van taalvereisten en de uitwisselbaarheid van deze informatie. Met dien verstande dat 
ze dit doet met het oog op de inschakeling van de werkzoekende in een bedrijfscontext. Dit 
veronderstelt dat de vereiste kennis inzake taal verfijnd gemeten wordt (specificatie actief, passief, 
mondeling, schriftelijk e.d.) en steeds contextgebonden wordt geïnterpreteerd (de taalvereisten 
kunnen voor eenzelfde functie over verschillende bedrijven heen anders liggen). Verder wordt er 
vanuit de bemiddelingsopdracht niet alleen de klemtoon gelegd op aan de job aangepaste 
vereisten (zie boven) maar evenzeer op opleiding op de werkvloer. En in navolging daarvan 
worden instrumenten zoals IBO taal en NODW aangeboden. Wanneer bijkomende formele 
opleidingen nodig zijn, gaat de voorkeur -voor zover mogelijk- naar functie en sectorgerichte 
taalopleidingen die een inschakeling op de werkvloer mogelijk maken. Het organiseren en/of 
klaar staan met een passend taalaanbod is belangrijk. Op dit ogenblik is instroom evenwel 
moeilijk in te schatten. Daarom blijft dit een permanent aandachtspunt. Dit zal worden 
meegenomen bij de verdere technische uitwerking.  

Voor de realisatie van dit actieplan zal VDAB een specifieke contactpersoon aanwijzen. De 
luchthavenwerkgevers kunnen steeds beroep doen op deze persoon. Ook Actiris verklaarde zich 
bereid om haar schouders hieronder te zetten. 

VDAB organiseert zich samen met haar partners, in het bijzonder Actiris, volgens de 
afgesproken methodologie met het oog op een eerste jobdate  in oktober.  
 
Om de langetermijnstrategie van bedrijven inzake taal te ondersteunen zal een bijkomend 
initiatief worden genomen. De concrete modaliteiten van dit initiatief worden uitgewerkt – op 
basis van een  voorstel van VOKA- in een contact met onder andere medewerkers van het 
kabinet van de minister van Werk, Onderwijs en Vorming, het huis van het Nederlands en 
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VDAB. In deze langetermijnstrategie zal men het Nederlands op  een constructieve manier 
promoten en rekening houden met de sociologische dimensie van de taalproblematiek (in 
combinatie met diversiteit). 
 
Kortom werkgevers worden ondersteund in hun aanwervingsbeleid:  

- men krijgt ondersteuning bij het formuleren van vacature-eisen, in het bijzonder rond 
taal; 

- men kan beroep doen op de publieke bemiddelingsdiensten voor de organisatie van 
jobdatings; 

- men kan beroep doen op een pool van werkzoekenden die hun interesse voor de 
luchthaven duidelijk hebben laten blijken. Deze werkzoekenden ontvangen bijkomende 
(specifieke) opleiding indien nodig; 

- men kan gebruik maken van het aanbod inzake taalondersteuning op de werkvloer; 

- men kan rekenen op extra ondersteuning bij de ontwikkeling van een taalstrategie in het 
bedrijf. 

Van de werkgevers wordt gevraagd:  

- een bereidheid om vacatures, voor zover van toepassing,  te laten scannen op taal; 

- de bereidheid om te investeren in de beperkte taalkennis van de werkzoekenden, 
teneinde de instroming in vacatures te verhogen. Dit kan op twee manieren: enerzijds 
door hen de mogelijkheid te geven om via bijkomende opleidingen de kennis van de taal 
(zoals beschreven in de vacaturescan) te laten verwerven op de werkvloer. Daarbij kan 
men beroep doen op een aantal ondersteunende instrumenten waaronder NODW. 
Anderzijds door de (nog openstaande) vacature opnieuw aan te bieden aan de 
werkzoekende nadat de werkzoekende een opleiding (zoals eerder beschreven) met 
succes gevolgd heeft. De ondersteunende instrumenten hiervoor zijn bv. Centrum voor 
Volwassenenonderwijs (CVO) 

- de bereidheid om een taalstrategie te ontwikkelen; 

- de bereidheid om naast een onthaalbeleid ook een competentieversterkend beleid te 
voeren; 

- de bereidheid om in functie van de voorgaande doelstellingen diversiteit mogelijk te 
maken in het bedrijf. 

Vanuit de werkgevers van de luchthaven bestaat interesse voor deze aanpak. 10 
ondernemingen hebben bereidheid getoond om hun medewerking te verlenen (AVIA, 
Novotel, Gate Gourmet, Securitas TAS, Flightcare,  Belgian Skyshops, Brussels Airlines*, 
IBIS Airport, Sabena Technics*, DC Invest), op voorwaarde van een duidelijk  
afsprakenkader (zie punt 1.2.). 
Deze 10 ondernemingen zijn goed voor nagenoeg 35% van de tewerkstelling op de 
luchthaven.  
 
* Deze bedrijven zijn tweetalig en staan open voor jobdating en andere acties maar hebben 
bijgevolg geen interesse in een vacaturescan op taal of taalstrategie. 
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In overleg met de werkgevers zullen bedrijfsspecifieke modaliteiten worden afgesproken.   
 
Elders verworven competenties 
Veel jobs op de luchthaven vereisen geen vooropleiding. Er bestaan heel wat 
doorstroommogelijkheden, ook voor laaggeschoolden om via ervaring andere functies uit te 
oefenen en hogerop te klimmen. In navolging van haar aanbeveling zal de VLC op korte 
termijn een overzicht opmaken van de beroepen waarvoor reeds een competentieprofiel 
bestaat en/of waarvoor dit wenselijk zou zijn. Aansluitend zal aangegeven worden welke 
ervaringsbewijzen, rekening houdend met de instroom van kansengroepen, op korte termijn 
relevant zijn om te ontwikkelen. De SERV beroepsprofielencel wordt bij deze opdracht 
betrokken.  
 
Evaluatie bestaand opleidingsaanbod 
Een goed uitgewerkt en breed bekend opleidingsaanbod is belangrijk om op een duurzame 
wijze arbeidskrachten aan te trekken en te laten evolueren. Het bestaand opleidingsaanbod 
(regulier, gespecialiseerd, …) wordt door de VLC in kaart gebracht om na te gaan in welke 
mate dit beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden. Deze informatie moet leiden tot 
een visie op het opleidingslandschap en concrete acties om de noden te beantwoorden. Men 
onderzoekt in welke mate over de verschillende bedrijven heen een gemeenschappelijk 
opleidingsaanbod kan voorzien worden. En bekijkt vervolgens ook welke ondersteuning er 
kan gegeven worden vanuit de betrokken sectorale fondsen. 

 
1.2. Verdere werkzaamheden 
 
De werkgroep bemiddeling en opleiding & onderwijs overlegt in september.  
 
De werkgroep wordt geïnformeerd over:  
- het afsprakenkader tussen de VDAB, de publieke bemiddelingsdiensten en het Huis van 

het Nederlands rond de meting en screening van taalvereisten en de uitwisselbaarheid 
van deze informatie; 

- het afsprakenkader tussen VDAB, Actiris en de private arbeidsbemiddelaars rond de 
toeleidingsacties en het beheer van de arbeidsmarktreserve; 

- de werkzaamheden die in het najaar zullen plaatsvinden.  
 
De werkgroep doet tegelijkertijd een voorstel voor de taalstrategie.  
 
 
2. Mobiliteit 

De mobiliteit van de werknemers (en met name de nachtmobiliteit tussen 23 en 6 uur) blijft 
een probleem vormen in de luchthavenregio. Om na te gaan welke mogelijkheden er bestaan, 
worden er 2 studies opgestart. Tegelijkertijd wordt een initiatief inzake collectieve taxi’s 
ingevoerd . 
 
2.1 De studies  
 
De twee studies die worden opgestart zijn de volgende.  
 
1. Een actualisering van de mobiliteitsstudie werknemers Luchthaven Brussel-Nationaal 

(uitgevoerd in 2000). Deze studie beperkt zich tot de werknemers van de on-site 
werkgevers op de luchthaven. Zij moet een beeld geven van de huidige 
(vervoerswijzekeuze) modal split (na de invoering van de nieuwe buslijnen in het kader 
van START) en de bijkomende dienstverlening die er nodig is op de spoorwegen. De 
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actualisering is noodzakelijk om via nauwgezette sensibilisering en bijkomende 
initiatieven  de START-doelstellingen te halen (doelstelling: 40% van de werknemers van 
de luchthaven moet met het openbaar vervoer naar het werk komen: 32% met de trein, 
8% met de bus). 
De POM Vlaams-Brabant schrijft het bestek uit en organiseert  de studieopdracht. De 
financiering van de studie zelf gebeurt door de Brussels Airport Company  en de 
Vlaamse Overheid. 
 

2. Een studie specifiek voor de nachtelijke mobiliteit. Deze studie zal: 
- de nachtelijke verplaatsingsbehoeften in de luchthavenregio tussen 23u en 6u ‘s 

morgens in kaart brengen; 
- voorstellen van oplossingen doen voor de nachtelijke verplaatsingen en nagaan op 

welke manier die kunnen worden geïmplementeerd. Er wordt gedacht aan een 
systeem van nachtelijk vraagafhankelijk vervoer van en naar de luchthavenregio; 

- de on-site bedrijven (van de eerste studie) een uitgebreidere vragenlijst bezorgen 
zodanig dat werkgevers niet overbevraagd worden. 

De Lijn zal deze studie uitbesteden. Het Vlaams gewest zal bijkomende middelen 
hiervoor ter beschikking stellen aan De Lijn. Het bestek voor de studie is opgemaakt, de 
definitieve oplevering is voorzien in het najaar. 

  
Voor beide studies wordt éénzelfde begeleidingscommissie voorzien, samengesteld uit de 
VLC, Brussels Airport Company, VVM de Lijn,  de NMBS, de POM Vlaams-Brabant, de 
kabinetten Vandenbroucke en Van Brempt, het kabinet Smet en vertegenwoordigers van de 
werknemers- en werkgeversorganisaties. 
 

2.2 Collectieve taxi’s te Brussel 

Vanaf 01/09/2008 start men met collectieve taxi’s vanuit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Vanuit 150 verschillende Brusselse plaatsen zal men tussen 23 en 6 uur, naar 2 à 3 
plaatsen op de Cargo-site kunnen reizen. De kostprijs van een ticket bedraagt voor de 
werknemer 5 à 8 euro, de meerkost wordt door het Brussels Hoofdstedelijk gewest gedragen.  

Indien een Brusselse werkzoekende een job aanvaardt op de luchthaven, kan hij gedurende 
de eerste 3 maand gratis gebruik maken van deze taxi. De huidige werknemers uit het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest die op de luchthaven werken, kunnen mits betaling van de 5 
à 8 euro,  uiteraard ook gebruik maken van deze taxi’s. 

De testperiode start in september 2008. Een evaluatie van het proefproject rond de 
economische ontwikkelingszone van Brucargo zal zes maanden na de start ervan aan de 
leden van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden voorgelegd. 
 
Op initiatief van VOKA werd bij de 10 werkgevers (zie kader pagina 3) gepeild naar de 
bereidwilligheid om op het systeem van collectieve taxi’s in te spelen. Voka zal de resultaten 
hiervan bezorgen aan de Brusselse ministers van Mobiliteit en Werk.  
 
2.3 Verdere werkzaamheden 

 
De werkgroep onderzoekt of er in afwachting van de oplevering van de resultaten van de 
studies, in de huidige projectoproep projecten kunnen ingediend worden in het 
pendelfonds(indiening september).  
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De werkgroep zal uiterlijk in november de resultaten van de studies bespreken en kijken 
welke bijkomende acties genomen zullen worden. In december wordt hierover naar de 
globale stuurgroep gerapporteerd.  
 
 
3. Een Permanent TewerkstellingsForum voor de luchthaven 
 
 
De sociale partners van de luchthavencommissie wensen (zoals aangegeven in hun 
aanbeveling van 8 mei 2008) over te gaan tot de oprichting  van een Permanent 
TewerkstellingsForum.  
 
Het Permanent TewerkstellingsForum heeft een informele overlegstructuur en is 
samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. De concrete modaliteiten 
van de vertegenwoordiging worden door de sociale partners verder uitgewerkt. Er bestaat 
wel een brede consensus dat mensen van op “het terrein” maximaal aanwezig moeten zijn.  
Het Permanent TewerkstellingsForum zal aandacht hebben voor het vergroten van de 
adequate instroom van nieuwe werknemers en dit in voortzetting van het werk dat de 
werkgroepen bemiddeling & opleiding en mobiliteit hebben geleverd. Dit alles door 
afstemming over de bedrijfsgrenzen heen. Zowel wat het inzetten van werknemers betreft, 
als wat betreft de randvoorwaarden zoals opleiding en mobiliteit. Er wordt eveneens 
geëxploreerd in hoeverre een optimalisering van de arbeidsorganisatie kan bijdragen tot een 
positieve impuls voor de tewerkstelling.  
In afwachting van de resultaten van de verschillende werkgroepen gaat de aandacht van het 
Forum in eerste instantie naar het thema arbeidsorganisatie. Verder blijven de thema’s die 
opgenomen zijn in de aanbeveling van de VLC de eerste inspiratiebron voor het Permanent 
TewerkstellingsForum. Zo zal ook de idee om (luchthavengebonden) opleidingen onder één 
naam te bundelen en te promoten (via bvb. The Brussels Airport Academy) verder 
onderzocht worden.  
Het is m.a.w. bedoeling om de aanpak zoals die opgestart is op initiatief van minister van 
Werk te consolideren.  
 
Aan de SERR-voorzitter Halle-Vilvoorde wordt gevraagd om het voorzitterschap waar te 
nemen.  

 
De VLC die aan de basis van het voorstel ligt, zal een inhoudelijk ondersteunende rol 
opnemen in het permanent tewerkstellingsforum.  
 
The Brussels Airport Company heeft, als uitbater van de luchthaven Brussels Airport, een 
faciliterende rol in het Permanent TewerkstellingsForum. The Brussels Airport Company zal 
– voor zover één van de deelnemende partijen niet als gastheer optreedt – de materiële 
ondersteuning voor de vergaderingen leveren. The Brussels Airport Company zal ook een 
coördinerende rol spelen voor sommige inhoudelijke aspecten. 

 
Indien de deelnemers aan het Permanent TewerkstellingsForum sommige overheden, 
instanties of personen wensen uit te nodigen, dan bestaat die mogelijkheid. 

 
Een eerste vergadering is voorzien in september. 
 


