
Welqome in de haven!
 Projectpartner: Stad Gent – Dienst Werk
 Werkgevers: interimkantoren Start People,

Go4Jobs, Let’s Work, ASAP
 Opleider: Formaz, RiseSmart
 Locatie: Gent – North Sea Port
 Deelnemers: 7 jongeren
 Beroep: magazijnmedewerker
 Gebaseerd op: Pitch 4 Work, Welqome

© Travi

Wat is Welqome?

Welqome is een jongerenproject van het
vormingsfonds voor uitzendkrachten, Travi. In dit
traject nemen jongeren deel aan job orientations
en/of job hunts. In een job orientation staat
voorbereiding en screening centraal: Door middel
van workshops of korte praktijk-opleidingen wordt
gepeild naar de vaardigheden van de deelnemers.
In een job hunt maken jongeren door middel van
speeddates kennis met de werkgevers, en
omgekeerd.

Waarom zou je als werkgever deelnemen
aan Welqome?

Door je deelname aan Welqome maak je op een
aantal uur kennis met veel verschillende, geschikte
kandidaten voor je vacatures. Door het uitgebreide
traject zijn de kandidaten goed voorbereid (en
soms zelfs reeds gratis opgeleid) voor de job.

Editie Stad Gent, Travi, Formaz,
RiseSmart, Start People, Go4Jobs, Le’ts
Work en ASAP

In 2019 organiseerde Stad Gent in samenwerking
met Travi een Welqome met specifieke focus op
magazijnmedewerkers in North Sea Port: ‘Welqome
in de Haven’!

Ter voorbereiding van ‘Welqome in de haven’
werden interimkantoren in de verschillende
havengebieden bevraagd door Travi over de 21st
century skills. Op basis van deze bevraging bleek de
grote potentiële meerwaarde voor een Welqome-
traject voor magazijnmedewerkers.

Het programma bestond uit 1 dag vol
praktijkopleiding, 21st century skills workshops en
speed dates. In het opleidinsgcentrum van Formaz
kregen de kandidaten de kans om met een aantal
voertuigen zoals een heftruck en een vorklift rond
te rijden in een gesimuleerde omgeving. In de
namiddag werden een aantal 21st century skills (vb.
flexibiliteit en oplossend vermogen) van de
jongeren bijgeschaafd in een workshop van
RiseSmart. Tenslotte vond een speeddate plaats
tussen elke jongere en de verschillende aanwezige
interimkantoren. Op basis van deze gesprekken
besliste Travi, in samenspraak met de
interimkantoren, dat 4 jongeren konden
deelnemen aan een uitgebreide VCA-opleiding. Na
dit traject konden zij via interim-contracten aan de
slag gaan bij de verschillende werkgevers.

Meer informatie?

Contacteer Astrid Faelens via astrid.faelens@stad.gent of
surf naar www.welqome.be


