


AGENDA 
19h00 verwelkoming door Bart Boeckx
19h10 verwelkoming door gastheer Jan Boeckx - Amival
19h30 Uit ‘t Stadhuis door Melanie Ryckaert
19h45 ‘Creatieve oplossingen in de zoektocht naar personeel’ door Wilfried Neefs
– Van Rooijen Logistics
20h00 ‘Work action heroes’ door Bjorn Cuyt - VDAB
20h15 ‘WEB Weckt’ door Geert Leysen - WEB 
20h30 round-up
20h40 netwerking



Verwelkoming door
Bart Boeckx



Aan het werk, Turnhout ! 

3 Levens :

- Familiaal leven
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Aan het werk, Turnhout ! 

3 Levens :

- Familiaal leven

- Sociaal leven

- Professioneel  leven

- Een Stil-leven



Aan het werk, Turnhout ! 

Motiveren om te ondernemen 

- Uitdagingen geven
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Aan het werk, Turnhout ! 

Motiveren om te ondernemen

- Uitdagingen geven

- Grenzen verleggen

- Trots, fierheid, zelfvertrouwen

- Een leuk en zinvol leven



Verwelkoming door gastheer
Jan Boeckx - Amival



Jan Boeckx

Geschikt voor u.

5 juni 2018



Geschikt voor onze klanten.

Amival is een betrouwbaar 

verlengstuk van uw productieproces. 

Met onze flexibiliteit vangen we uw 

pieken op en vanuit onze 

oplossingsgerichte ingesteldheid 

brengen we correcties aan.           Dat 

doen we zowel in onze eigen 

productiehallen als bij u op de 

werkvloer. 



Brede waaier van activiteiten.

Verpakken: inpakken of herverpakken van uw producten

Verwerken en afwerken: arbeidsintensieve delen van uw processen overnemen

Etiketteren: labelen of relabelen van al uw verpakkingen

Montage en kitting: monteren, assembleren en samenstellen

Controle: kwaliteitscontrole met oog voor detail



Sectorexpertise.

Snel en oplossingsgericht denken 

maakt van ons een betrouwbare 

partner die een veelzijdig takenpakket

aankan

We beschikken bovendien over alle 

kennis en infrastructuur om zowel 

open als gesloten voeding volgens 

voedselveilige, zuivere methodes te 

verwerken.

Conditionering & Voeding



Sectorexpertise.

Het arbeidsintensief, repetitief 

handwerk dat bij de farmaceutische, 

medische of gezondheidssector komt 

kijken, kan Amival als maatwerkbedrijf 

snel aanpakken.

Amival investeert continu in opleidingen 

en sectorspecifieke infrastructuur zoals 

cleanrooms en biedt zo de hoogste 

kwaliteitsgaranties.

Healthcare



Sectorexpertise.

Bij Amival vertaalt de druk van een 

deadline zich in snelheid. De grafische 

sector heeft aan ons een betrouwbare, 

vliegensvlugge partner. Zowel qua 

verwerking, als qua levering.

Grafische afwerking



Sectorexpertise.

Amival is een flexibele duizendpoot. 

Als het werk niet naar ons kan komen, 

gaan wij naar het werk! Voor 

de meest uiteenlopende opdrachten 

stellen we een geschikt team samen.                             

Samen met hun begeleider nemen onze 

collega’s uw arbeidsintensieve taken 

voor hun rekening, steeds met oog 

voor kwaliteit én efficiëntie.

Locatiewerk



Evolutie totale omzet.
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Evolutie business units.
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C&V Grafische Healthcare Locaties



Geschikt voor onze medewerkers.

400 enthousiaste collega’s met een arbeidsbeperking

• verrichten werk op maat, gericht op hun 

mogelijkheden en capaciteiten

• verwerven een volwaardige plaats in de economie 

dankzij interne opleidingen, gerichte ondersteuning 

en juiste hulpmiddelen



Evolutie aantal medewerkers.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Doelgroep 395 386 394 400 401 392 400 406 400 403

Totaal 434 450 465 473 472 467 477 490 480 489
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Onze historiek bepaalt mee wie we zijn.

1964



Missie: waarom we bestaan

Amival geeft zinvol, 

aangepast en betaald 
werk aan personen 

met een handicap.

1969

1979



Visie: wat we willen zijn

Amival wil een professionele 

organisatie zijn die op een 
duurzame manier 

onderneemt.

1997

2017



Kwaliteitsmanagement.



Organigram.



Strategische doelstellingen.

Optimale instroom van doelgroepmedewerkers

Optimale ontwikkeling met oog op interne of externe doorstroming

Gedifferentieerde orderportefeuille met stabiel en aangepast werk

‘Amival’ als sterk merk

Gezonde en onafhankelijke financiële positie

Performante organisatie met betrokken medewerkers

Scope 2025



www.amival.be
info@amival.be
014 44 34 24

Amival 1.
Everdongenlaan 27
2300 Turnhout

Amival 2.
Tieblokkenlaan 4B
2300 Turnhout

Amival 3.
Tieblokkenlaan 4A
2300 Turnhout



Uit ‘t Stadhuis
Melanie Ryckaert



Ondernemend Turnhout – “Uit het stadhuis”

5 juni 2018



Arbeidsmarkt Turnhout



Arbeidsmarkt Turnhout



Evolutie laatste 5 jaar











Samenvattend:

Hoogconjunctuur op de arbeidsmarkt, waar Turnhout ook mee van 

profiteert. Laagste aantal niet werkende werkzoekenden sinds 5 jaar.

Grote stijging in de categorie ‘Anderen’ 

Voornamelijk te wijten aan stijging leefloongerechtigden

 Ook stijging bij ‘Niet-EU’

Zeer sterke stijging in het aantal vacatures die worden aangemeld bij 

VDAB



Programma WERK



Activeringscijfers leefloongerechtigde cliënten OCMW Turnhout

April 2018 (ca. 700 cliënten)



Aanpak trajectbegeleiding

Voortraject
Lage 

Opstap

Artikel 60 NEC



Voortrajecten:

Intensieve begeleiding i.f.v. inburgering, taal, aanpak multiproblematiek

Versterkte focus door middelen ESF – project Toekomst bij OCMW 

Turnhout 

I.s.m. met diverse organisaties in Turnhout



Lage opstap

Werkvloeren met een lage opstap waar intensieve begeleiding wordt 

voorzien om werkattitudes aan te leren

WEB Turnhout

De Troef

Stadsboerderij Turnhout

…



Artikel 60

Een tewerkstellingsmaatregel in kader van tijdelijke werkervaring als 

verdere stap naar reguliere tewerkstelling

Bij vzw’s, maar ook mogelijk bij reguliere bedrijven

Gratis voor de werkgever, maar wel een engagement naar begeleiding 

nodig

Opleiding op de werkvloer



NEC

Doorstroom naar reguliere arbeid na een succesvol traject artikel 60

In kader van programma WERK legt cel Bedrijven van de dienst 

Economie contacten met bedrijven:

Vragen / noden van bedrijven in kaart brengen

 Mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe werkvloeren met aandacht 

voor opleiding en begeleiding



Dank voor uw aandacht



Creatieve oplossingen in de 
zoektocht naar personeel

Wilfried Neefs–Van Rooijen Logistics



Creatieve oplossingen 

in de zoektocht naar personeel
www.vanrooijen.be

Van Rooijen Logistiek

http://www.vanrooijen.be/


- Van Rooijen Logistiek vandaag !
- Filosofie

- Doelstellingen 

- Van Rooijen Logistiek in cijfers

- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

- “People” bij Van Rooijen Logistiek:
- Problemen en Oplossingen

- Toekomst en uitdagingen



Van Rooijen Logistiek vandaag !

- Familiebedrijf, opgericht in 1947, momenteel de derde generatie aan het roer

- Twee directeur-eigenaren

- Twee vestigingen: Eindhoven (NL) en Turnhout (BE)

- Logistiek dienstverlener, actief in de Benelux op het vlak van

▪ Transport

▪ Warehousing

▪ Value Added Services

- Activiteiten concentreren zich actueel binnen de sector van de Fast Mover Consumer Goods

▪ Food en zoetwaren

▪ Personal Care Products

▪ Consumer Electronics

▪ Pharmaceutical Devices

Filosofie
Uitbouwen van een langdurige cliëntenrelatie door het leveren van de beste kwaliteit

tegen een eerlijke prijs door een custom-made persoonlijke aanpak

Creatie van de juiste balans tussen de drie P’s: People, Planet en Profit waarbij een
continue perfectionering van procedures en werkinstructies aan de basis liggen.



Enkele cijfers…

2017 Eindhoven Turnhout

Medewerkers 360 215

Trekkende eenheden 135 80

Trailers/ dolly's 370

Bedrijfsterrein 180.000 m2 110.000 m2

Warehouse 49.000 m2 41.000 m2

Warehouse 80.000 pallets 65.000 pallets

VAS ompakruimte 5.000 m2 6.000 m2

Cross docking 16.000 m2 10.000 m2

Omzet 34 mln. 24 mln.

Van Rooijen Logistiek vandaag !



Maatschappelijk 

Verantwoord 

Ondernemen

Evenwicht tussen 

❑Sociale belangen => People

❑Milieubelangen => Planet

❑Economische belangen => Profit

Perfecte balans creëren tussen de 3 P’s

People – Planet - Profit 



PEOPLE = human capital : belangrijke succesfactor

• Scholing en opleiding: permanent kennis en vaardigheden 
ontwikkelen

• Diversiteit: screening op competenties, onafhankelijk van 
leeftijd, ras, geslacht of religie

PLANET = zorg voor het milieu

• Wagenpark 

• Duurzame Energie

• Infrastructuur 

PROFIT = maatschappelijke rol als werkgever

• Continuïteit

• Toekomst

• Onafhankelijkheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen



“People” in de Logistiek

Logistieke sector = knelpuntsector

Oorzaken

- Slecht imago: onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden

- Te lage instroom => tekort in opleidingen

- Te hoge uitstroom => vergrijzing

- Sterke economische groei



“People” in de Logistiek

Top 10 knelpuntberoepen 2018

• Verpleegkundige / Hoofdverpleegkundige 

• Technisch adviseur klantenondersteuning / Technisch commercieel adviseur 

• Werfleider / Conducteur bouw 

• Technicus industriële installaties 

• Analist ontwikkelaar ICT 

• Onderhoudsmecanicien 

• Bestuurder trekker-oplegger 
• Technicus studiebureau bouw 

• Calculator bouw 

• Medewerker callcenter 



“People” in de Logistiek



“People” bij Van Rooijen Logistiek

HR-beleid 

deel van het totaal organisatiebeleid

Aandachtsgebieden

- Instroom verzekeren

- Uitstroom beperken

- Verzuimbeleid



“People” bij Van Rooijen Logistiek



“People” bij Van Rooijen Logistiek

Een probleem is geen probleem als het 

een uitdaging is, dus….

SCHRAP HET PROBLEEM

BRENG DE UITDAGING 

TOT EEN GOED EINDE



“People” bij Van Rooijen Logistiek

Instroom verzekeren



“People” bij Van Rooijen Logistiek

Instroom verzekeren dmv voldoende instroomkanalen

- Uitsluitend vacatures publiceren = onvoldoende capaciteit

WANVERHOUDING TUSSEN VRAAG EN AANBOD VAN LOGISTIEKE PROFIELEN

- Bijkomende instroom door on-the-job-training: WERKPLEKLEREN

❖ (School)stages

❖ IBO

❖ ART 60



“People” bij Van Rooijen Logistiek

Schoolstages

- Opleiding heftruck/reachtruck

=> Opleiding on the floor

=> Gevolgd door een externe beoordeling om het 
attest te behalen

- Proefproject duaal leren

=> 2 dagen school

=> 3 dagen bedrijf

- Beroepsverkennende stages 

=> Kantoor – warehouse 

=> Oriëntering diverse competenties



“People” bij Van Rooijen Logistiek

IBO – Individuele BeroepsOpleiding

- Opleiding van werkzoekende dmv opleidingsplan

- Opleidingsplan kan je zelf opstellen

- Aanleren van specifieke logistieke competenties

- Besparen op loonkost tijdens opleiding



“People” bij Van Rooijen Logistiek

IBO – Individuele BeroepsOpleiding - JIT

- Project Jongeren In Transport

- Opleiding van -26-jarigen tot volwaardige CE-chauffeurs

- Ondersteuning van VDAB + SFTL

- Besparing op loonkost tijdens opleiding

- Begeleiding door een mentor van de firma



“People” bij Van Rooijen Logistiek

Artikel 60: sociaal engagement

– Diversiteit in de maatschappij
• Arbeid = belangrijke stap voor integratie in de maatschappij

– Intensieve begeleiding

– Bijkomende ondersteuning (taal, attitude,…)

– Besparing op loonkost tijdens opleiding



“People” bij Van Rooijen Logistiek

Uitstroom beperken



“People” bij Van Rooijen Logistiek

• Mentorbegeleiding en onthaal nieuwe medewerkers

• Persoonlijke ontwikkeling: kansen geven om door te groeien

• Waardering en erkenning op de vloer: op alle niveaus

• Open communicatie: alles moet bespreekbaar zijn !

• Laagdrempelige communicatie: alle medewerkers een 
klankbord geven

• Rekening houden met diversiteit en nieuwe culturen

Praktisch

➢ Opleidingsplannen voor alle medewerkers

➢ Slechte EN goede resultaten bespreken

➢ Belang van exitgesprek

➢ Uniform taalgebruik: NEDERLANDS OP DE WERKVLOER
➢ respectvol omgaan met collega’s



“People” bij Van Rooijen Logistiek

Verzuim/preventiebeleid



“People” bij Van Rooijen Logistiek

Eerlijke en duidelijke afspraken maken die door iedereen 
moeten nageleefd worden bij ziekte

• Tijdig melden bij de leidinggevende: telefonisch !!

• Informeren naar de toestand van de zieke collega: AANDACHT !!

➢ PEILEN NAAR MOGELIJKE ANDERE REDENEN

• Ook informeren bij de collega’s die de afwezigheid opvangen…

➢ POSITIEVE BETROKKENHEID



“People” bij Van Rooijen Logistiek

Toekomst ??



“People” bij Van Rooijen Logistiek

– Snelle veranderingen in jobinhoud en competenties
– Blijvend investeren in opleiding: belang van ICT-vaardigheden

– Goede wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

– Imago van de logistieke sector
– Nieuwe logistieke processen

– Nieuwe flexibele arbeidsvormen

» Sector (terug) aantrekkelijk maken !!!

– Diversiteit
– Aangepast onthaalbeleid: culturen, taal,..



Just in time
Anytime !!!



Workaction heroes
Bjorn Cuyt - VDAB



De verborgen talenten van onze 
arbeidsmarkt

BJORN CUYT – PROVINICAAL DIRECTEUR VDAB
ONDERNEMEND TURNHOUT 6 JUNI 2018



NIEUWE PRODUCTEN & 
PRODUCTIEPROCESSEN 

79



SHARING 

ECOMOMY 

KNOW
LEDGE 



mannelijke kostwinners 

levensverwachting 65

midden-geschoolden

primaire/secundaire economie

jonge arbeidsreserve

homogeniteit 

nationale context 

persoonlijke service

werkplek

hiërarchisch/gesloten

werken en leven

⇨ vrouwelijke participatie

⇨ 80

⇨ hoger-geschoolden

⇨ tertiaire/quartaire economie

⇨ vergrijzende arbeidsreserve

⇨ diversiteit     

⇨ Europese context, globalisatie

⇨ digitale service

⇨ cloud-/ crowd working

⇨ peer-to-peer/open

⇨ altijd „on“W
ER

K
 4

.0



V OLATILITY

U NCERTAINTY

C OMPLEXITY 

A MBIGUITY



Arbeidsmarkt in brand



Vergrijzing
Projectie aantal vacatures door vergrijzing



Evolutie en prognose jong/oud ratio 
(Vlaams Gewest; 2004-2020)

Bron: Federaal Planbureau, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek (Bewerking Steunpunt 

WSE)



Stijgend aantal vacatures



Uitdagingen:

➢ Krapte arbeidsmarkt
➢ Polarisering 
➢ Matching V & A
➢ Knelpuntberoepen



COMPETENTIE – BRIL 



DIVERSITEIT

DOELGROEPEN -

BELEID

COMPETENTIE & 

TALENT



90

Investeren in de ‘enjoyability’ van werk

• Persoonlijke ontplooiing

• Loopbaanzekerheid

• Levenslang leren



91

• … competenties overdraagbaar en gerecycleerd

• … investeren in empowerment van mensen

• … bedrijven veerkrachtig en duurzaam

De ‘cradle to cradle’ arbeidsmarkt
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‘Soft skill intensieve beroepen’ 2030

2030 : 63% van alle jobs is ‘soft skills intensief’

Bron: Deloitte Access Economics



“Leer de mens een beroep en hij heeft een job. 
Leer de mens de competenties van de toekomst en hij heeft een 

loopbaan”



WEB Weckt
Geert Leysen - WEB





WEB WERKT!
www.webwerkt.be

http://www.webwerkt.be/


WEB Werkervaringsbedrijven

WEB bouwt aan duurzaam en kwaliteitsvol werk. We 
begeleiden daarbij intensief werkzoekenden en werknemers 
uit de Kempen en omstreken.

Wij bieden jobcoaching, jobtraining en werkplekleren. Voor 
wie na diepgaande begeleiding niet aan de slag is, creëren 
we zelf werkgelegenheid. Zoals bijvoorbeeld onze klusdienst, 
kringwinkels, ResourceLab of het Eethuis

Om dit allemaal waar te maken, slaan we de handen in 
elkaar met bedrijven, organisaties en onze 
partnergemeenten.

Missie



WEB Werkervaringsbedrijven

De arbeidsmarkt is niet voor iedereen even toegankelijk. 
Sommigen vinden niet onmiddellijk hun plaats. Vanuit WEB 
zoeken we mee naar een baan die bij hen past.

Ook werkgevers worden uitgedaagd door allerlei HR-
vraagstukken. We voorzien hen van een complete HR-
dienstverlening en samen werken we aan de best mogelijke 
match op de werkvloer.

Doelstelling
Een inclusieve arbeidsmarkt



Laagdrempelige opstapvloeren

• Augustus 2017: Cluster Poets & Facility

• Maart 2018: verwerkingskeuken als 

onderdeel van de Cluster Horeca 

• Zeer laagdrempelig (taallaagvaardig, 

randproblematieken, ….)

• Samenwerking met OCMW’s in regio

• Statuut: arbeidszorg, art60§7

• Doelstelling: werken richting duurzame 

tewerkstelling



Laagdrempelige opstapvloeren & ZALM principe

ZALMPRINCIPE :

• Clusterwerking

• Laagdrempelige instap

• Vooropgesteld tijdspad van 6 maanden per cluster 

• Complexiteit taken en klantcontact nemen toe 

• …



Laagdrempelige opstapvloeren & ZALM principe

CLUSTER HORECA :

• Verwerkingskeuken

• Grootkeuken Heilig Graf

• Horeca keuken Eethuis

• Horeca restaurant Eethuis

• Doorstroom reguliere horeca



CLUSTER HORECA 



WEB WECKT



WEB WECKT

CONCEPT:

• Samenwerking Coöperatie Hoogstraten (de 

veiling) 

• Verwerking in de WECK producten

• Momenteel: aanbod in het Eethuis

• Toekomst: verbreden van 

distributie/verkooppunten





Round Up



Bedankt! En graag tot op 
Dinsdag 25 september
Zomerevent

Donderdag 8 november
Mooi gedrukt, Turnhout! 



2018
Programma

▪ 8 maart: Smaakt het Turnhout? Vernieuwingen in de voedingssector
▪ 19 april Hoe sportief is Turnhout? Sportief & gezondheid op de werkvloer
▪ 5 juni: Iedereen aan de slag in Turnhout? Werken in Turnhout
▪ 25 september: Zomerevent
▪ 8 november: Mooi gedrukt, Turnhout! Vernieuwingen in de grafische sector


