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INLEIDING
Bij de start van het DREAAM-project in 2018, groeide het luchtverkeer met een ongekende snelheid – luchthavens 
in heel Europa en daarbuiten bleven uitbreiden en zich ontwikkelen, net als de omliggende gebieden. Tegelijkertijd 
hadden veel luchthavens moeite om te voldoen aan de behoeften van de talloze bedrijven op hun platforms. Met name 
hadden ze moeite met de groeiende kloof tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden, en met het aantrekken van 
werknemers naar de luchthavenregio. 

Het is duidelijk dat werkgelegenheid in luchthavenregio’s een bron van groei, ontwikkeling en economische impact was, 
en dit in de toekomst ook zal blijven. Europese luchthavens creëerden en faciliteerden in 2015 meer dan 12  miljoen 
banen en genereerden zo’n 700 miljard euro aan bbp per jaar, iets meer dan 4% van de gehele Europese economie. 

Daarom is een groep regionale overheidsinstanties, luchthavens en economische en ontwikkelingsorganisaties in 2018 
gestart met het project DREAAM: Development of Regional Employment and Airport Areas Manpower (ontwikkeling van 
regionale werkgelegenheid en arbeidskrachten in de luchthavenregio’s). Het project werd gesteund vanuit Erasmus+ 
en het doel was – gedurende twee jaar vol activiteiten – goede praktijken uit te wisselen, met name op het gebied van 
beroepsonderwijs, opleidingen in luchthavenregio’s, branding en werving. 

De projectpartners waren: leidende partner Paris CDG Alliance (Frankrijk), communicatiepartner Airport Regions 
Council (België), Aviato (België), Wirtschafts Förderung Dahme-Spreewalds (Duitsland), stadsbestuur van El Prat de 
Llobregat (Spanje), Regionalverband FrankfurtRheinMain (Duitsland), Gemeente Beek (Nederland) en Orly International 
(Frankrijk).

De belangrijkste activiteiten van de projectpartners gingen over:

•  Perceptie en promotie van banen in luchthavenregio’s: als we kijken naar het beeld dat bestaat over banen in 
deze regio’s, zijn de bestaande promotie-instrumenten dan doelmatig? Hoe kunnen we deze kopiëren in andere 
gebieden? Welke kloven blijven bestaan?

•  Matchen van kwalificaties van arbeidspotentieel met de eisen van de bedrijven: bestaat er echt een kloof tussen 
de behoeften van werkgevers en de huidige kwalificaties van personeel? Wat zijn goede praktijken om deze kloof 
te verkleinen?

•  Anticiperen op toekomstige werkpatronen: is het mogelijk om door te anticiperen op de toekomstige behoeften van 
bedrijven, relevante vaardigheden te ontwikkelen voordat er een tekort ontstaat? Wat zijn de best practices in dit 
opzicht?

•  Synthese van de bevindingen, implicaties voor de aantrekkelijkheid van luchthavenregio’s: welke oplossingen 
kunnen, gezien de analyse van het project, worden ontwikkeld om deze banen te promoten?

Aan het eind van al onze transnationale ontmoetingen werden de antwoorden op alle bovengenoemde vragen verzameld. 
Deze zijn gebruikt om een kleine handleiding op te stellen van best practices zoals die door de consortiumpartners 
tijdens de tenuitvoerlegging van het project in kaart werden gebracht. De best practices kunnen worden ondergebracht 
in negen categorieën en dekken alle onderwerpen, van de branding van een luchthavenregio tot de ontwikkeling van 
goed functionerende partnerschappen binnen de luchthavenregio.
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    Luchthaven Paris-Orly (ORY) 
       Luchthavenexploitant: Groupe ADP
          

       KERNCIJFERS 

•  Aanpassen van het opleidingsaanbod en creëren van nieuwe opleidingscentra om inwoners op te leiden voor de 
beroepen die nodig zijn voor het bouwen van Terminal 4 (tegen 2028) teneinde het werkloosheidscijfer terug te dringen.

•  Werken aan het opwaarderen van de competenties van de inwoners om nieuwe loopbaantrajecten te creëren binnen 
de luchthavenregio en de opleiding af te stemmen op de behoeften van bedrijven.

•  Vormgeven van nieuwe internationale bedrijven die deel kunnen nemen aan de duurzame groei en ontwikkeling van 
de luchthavenregio. 

Luchthaven Paris Charles-de-Gaulle (CDG) 
& Paris-Le Bourget (LBG)
Luchthavenexploitant: Groupe ADP

76.150.007

54.656

2.102

706.300

50

18%

31.853.049

86.204 
166.000

8
11,7% 

1.224.000 
61

12,5% 

(CDG) Passagiers in 2019 (plaats 2 in Europa)

(LBG) Passagiers in 2019 (business)

(CDG) Miljoen ton lading in 2019

Inwoners van de luchthavenregio Paris CDG

Gemeenten

Werkloosheid in 2018

BELANGRIJKSTE  
ECONOMISCHE ACTIVITEIT

GROOTSTE UITDAGINGEN

– Luchthavens en aëronautiek;
– Logistiek en transport;
– Toerisme;
– Detailhandel, groothandel en e-commerce;
– Industrie.

KERNCIJFERS

ID-KAARTEN VAN DE LUCHTHAVENREGIO’S

BELANGRIJKSTE  
ECONOMISCHE ACTIVITEIT

– Luchthavens en aëronautiek;
– Logistiek en transport;
– Toerisme;
– Detailhandel, groothandel en e-commerce;
– Industrie.

GROOTSTE UITDAGINGEN

•  Bijdragen aan de economische ontwikkeling 
binnen de omtrek van Paris-Orly en aantrekken 
van internationale bedrijven die zich bezighouden 
met genoemde economische activiteiten.

•  Analyseren van en anticiperen op de behoefte aan 
werkgelegenheid en vaardigheden in de omgeving 
van Paris-Orly, om inwoners te informeren 
over en hun aandacht te vestigen op regionale 
beroepen.

•  Aanpassen van de opleidingsprogramma’s aan 
de behoeften van bedrijven en aan de profielen 
van de inwoners in de omgeving van Paris-Orly: 
opleiding in de Engelse taal, focus op gedrag 
(kwaliteit van dienstverlening en gastvrijheid).

Passagiers in 2019
(plaats 13 in Europa, plaats 2 in Frankrijk) 

Ton lading in 2018

Inwoners in de regio

Gemeenten

Werkloosheidscijfer

Inwoners in de regio

Gemeenten
Werkloosheidscijfer

De grotere werkgelegenheidsregio (inclusief de kernregio)
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– Luchthavens en aëronautiek;
– Logistiek en transport;
– Toerisme;
– Detailhandel, groothandel en e-commerce;
– Industrie.

Luchthaven Maastricht Aachen (MST)
Luchthavenexploitant: Provincie Limburg

KERNCIJFERS                      BELANGRIJKSTE  
          ECONOMISCHE ACTIVITEIT

445.000 Passagiers in 2019 – Logistieke excellentie;
– Airport Village en MRO;
– Slimme innovatie (medtech en hightech);
– Duurzaamheid – bouw- en constructie sector.

143.000 Ton lading in 2019

600.000 Inwoners in Zuid-Limburg

16 Gemeenten (Zuid-Limburg)

3,4% Werkloosheidscijfer in 2019

GROOTSTE UITDAGINGEN

• Toenemende vergrijzing.
• Het in de markt zetten van de regio (branding) en het bevorderen van eenheid en samenwerking binnen het bedrijventerrein Aviation 

Valley.
• Tekort aan logistiek en technisch personeel en een discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Luchthaven Brussels (BRU)
Luchthavenexploitant: Brussels Airport Company

     
   26 miljoen Passagiers in 2019 (plaats 24 in Europa)

– Financiële dienstverlening;
– IT;
– Dienstverlening.

   500.000 Ton lading in 2018 (plaats 21 in Europa) 

   11.492.641 Inwoners

   581                                                        Gemeenten

werkloosheidscijfer in december 2019

                             5,4% in België 
                              3,3% in Vlaanderen 
                           12,6% in de hoofdstadregio Brussel

GROOTSTE UITDAGINGEN

•  Groei van de luchthaven die in 2040 40 miljoen passagiers en 800.000 ton lading verwacht.
•  Toenemend aantal files die nieuwe mobiliteitsoplossingen vereisen.
•  Aantrekken van een groeiend aantal profielen die aansluiten op de verwachtingen van bedrijven. 
•  Bedenken en organiseren van opleidingsprogramma’s voor werkzoekenden om hen klaar te stomen voor banen op de luchthaven.

KERNCIJFERS BELANGRIJKSTE  
ECONOMISCHE ACTIVITEIT
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Luchthaven Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (BCN)
Luchthavenexploitant: Aena

KERNCIJFERS       BELANGRIJKSTE  
ECONOMISCHE ACTIVITEIT

52.686.314 Passagiers in 2019 – Groothandel en detailhandel;
– Logistiek platform;
– Industriële technologie en op kennis gebaseerde dienstverlening;
– Industrie en productie. 

177.271 Ton lading in 2019

 3.291.654 Inwoners van het metropoolgebied 
Barcelona

36 Gemeenten

10,8% Werkloosheidscijfer 
(december 2019)

De nadruk zal liggen op de gemeente El Prat de Llobregat: 64.674 inwoners 

GROOTSTE UITDAGINGEN

• Verminderen van onvrijwillig parttime werk (dat gepaard gaat met lage lonen) bij de laaggeschoolde banen – dit raakt 
vooral vrouwen en jongeren.

• DBI blijven aantrekken op grond van het gegeven dat de regio zowel een luchthaven als een haven heeft, waardoor er sprake 
is van een belangrijk logistiek centrum voor het Europees-Mediterrane gebied.

• Dialoog tussen overheidsinstanties en luchthavenautoriteiten om samen te werken aan het ontwikkelen van 
arbeidspotentieel in de sector en te anticiperen op de behoefte aan personeel en vaardigheden.

• Handhaven van het excellentieniveau bij het geven van beroepsonderwijs.
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Luchthaven Berlin Brandenburg ‘Willy Brandt’1 (BER) 
en Berlin-Schönefeld (SFX)
Luchthavenexploitant: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

KERNCIJFERS BELANGRIJKSTE  
ECONOMISCHE ACTIVITEIT

34 miljoen* Passagiers in 2019 (plaats 12 in Europa) – Lucht- en ruimtevaarttechnologie;

– Logistiek;

– Toerisme.
50.000* Ton lading in 2019

169.067 Inwoners (district Dahme-Spreewald)

1 Aantal gemeenten

3,7% Werkloosheidscijfer in 2019

GROOTSTE UITDAGINGEN
• De luchthaven was jarenlang een belangrijke aanjager van de regionale arbeidsmarkt en leidt meetbaar tot meer 

werkgelegenheid, zowel op de luchthaven als in de regio.
• Verwacht wordt dat de geplande opening van BER in de herfst van 2020 een sterke impuls zal geven aan de arbeidsmarkt met 

op dit moment 40.000 directe en indirecte banen, oplopend tot ongeveer 70.000 in de komende 15 jaar.
• Aangezien het aantal arbeidskrachten in de luchthavenregio nu al laag is, zal de opening leiden tot uitputting van lokale en 

regionale arbeidsmarkten.
• Bedrijven zullen hun werving moeten uitbreiden en bronnen buiten de regio moeten aanboren.
• Bevorderen van opleidingsprogramma’s om potentiële werknemers van uiteenlopende achtergronden (d.w.z. migranten, 

langdurig werklozen, forenzen) op te leiden en te integreren.

Luchthaven Frankfurt am Main (FRA)
Luchthavenexploitant: Fraport AG

KERNCIJFERS BELANGRIJKSTE  
ECONOMISCHE ACTIVITEIT

70.556.072 Passagiers in 2019 (plaats 4 in Europa) – Financiën en consulting;
– Logistiek en transport;
– Farma, chemie en life science;
– Luchtvaart en aëronautiek;
– Automotive en automatisering;
– Toerisme.

2,21 miljoen Ton lading in 2018

5,8 miljoen Inwoners in de metropoolregio FrankfurtRheinMain

463 Gemeenten

4,5% Werkloosheidscijfer

GROOTSTE UITDAGINGEN

•  Demografische verandering: behoefte aan internationaal en gekwalificeerd personeel;
•  Groei van de luchthaven, met een nieuwe terminal die uiteindelijk 25 miljoen passagiers zal kunnen verwelkomen;
•  Tekort aan betaalbare huisvesting.

1. Opening in oktober 2020
*  aantallen zijn een aanvulling van de luchthavens TXL & SXF, aangezien de nieuwe luchthaven Brandenburg (BER) de passagiers- en vrachtstromen  

van TXL overneemt.
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BEST PRACTICES

De best practices op het gebied van opleiding en werkgelegenheid in luchthavenregio’s kunnen in 
negen categorieën worden onderverdeeld. Ze hebben betrekking op de belangrijkste kwesties die van 
belang zijn bij het vernieuwen en toepassen van enkele instrumenten ten aanzien van werkgelegen-
heid en arbeidskrachten in luchthavenregio’s. De voorgestelde best practices kunnen ook worden 
toegepast in andere luchthavenregio’s en lokale gemeenschappen.

#1 #2 #3

#4 #5 #6

#7 #8 #9
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Best practice #1
VINDEN VAN EEN NIEUW GOVERNANCEMODEL TUSSEN 
PUBLIEKE EN PRIVATE ENTITEITEN OM ARBEIDSPOTENTIEEL 
TE ONTWIKKELEN EN SOCIALE UITDAGINGEN AAN TE GAAN

WAAROM? 

Luchthavenregio’s worden vaak gekenmerkt door een veelheid aan actoren 
en een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende stakeholders. 
Deze  regio’s vormen echter de kern van de economische groei van 
een veel groter gebied, vanwege de uitvoering van grote projecten die 
specifieke behoeften aan arbeidskrachten met zich meebrengen. 
Coördinatie tussen de verschillende instellingen die verantwoordelijk 
zijn voor beleid, en tussen publieke en private actoren, is de sleutel tot 
het vinden van innovatieve oplossingen waarmee sociale uitdagingen 
kunnen worden aangegaan.
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MET   Publieke & private partners, een werkgelegenheidscentrum en ondersteunende structuren, bedrijven die zich 
bezighouden met de diverse economische activiteiten, opleidingsinstituten en OPCA’s (organisaties belast met het 
innen van de verplichte bijdragen van bedrijven voor de opleiding van hun werknemers).

HOOFDDOEL Samenbrengen van publieke en private partners die zich bezighouden met de diverse economische activiteiten  
  van de luchthavenregio om banen onder de aandacht te brengen. 
  

- Ontwikkelen van een jaarlijks actieplan;
- Beheren van operationele acties;
- Organiseren van bezoeken aan hotels en opleidingsinstituten;
- Communiceren met/informeren van werkzoekenden over de diverse soorten banen, vacatures en 

Opleidingstrajecten;
- Stimuleren van werkzoekenden om professionals te ontmoeten.

- Een groep werkzoekenden die bereid zijn hun vaardigheden en praktijken op het gebied van zakelijke relaties 
te verbeteren; 

- Professionaliseren van de actoren in de regio, hen bewust maken van de behoeften van bedrijven (voorwaarden 
verbonden aan aangeboden banen);

- Optimaliseren van beschikbare manieren en middelen om nieuwe samenwerkingsprojecten op te zetten;
- Vergroten van de zichtbaarheid van de door partners aangeboden dienstverlening bij bedrijven;
- Zorgen voor het continu updaten/monitoren van informatie over werkgelegenheid binnen de sector;
- Ontwerpen van een gemeenschappelijk ‘werkgeversmerk’.

- Parttime projectmanager voor elk van de economische activiteiten;
- Een goed netwerk voor logistiek en communicatie.

 

Luchthaven Paris CDG Campus des métiers et des qualifications (campus voor beroepen en kwalificaties) 

MET  Diverse partijen uit het onderwijs – van middelbare school tot universiteit.

HOOFDDOEL Bevorderen van beroepsopleidingstrajecten voor de leerlingen/studenten van de luchthavenregio.

HOE  De actie van de Campus des métiers et des qualifications heeft als doel:
- Delen van de middelen tussen de diverse centra voor beroepsonderwijs;
- Verbeteren van de zichtbaarheid van banen waarvoor moet worden geworven en deze banen onder 

de aandacht brengen;
- Mede-opbouwen en versterken van het aanbod aan beroepsopleidingen;
- Meer reclame voor het leren van een taal;
- Ontwikkelen van de waarden gastvrijheid en dienstverlening in een internationale context.

- 484 leerlingen/studenten hadden baat bij twintig verschillende acties;
- 18 acties werden uitgevoerd op de middelbare scholen (collèges en lycées) in de drie departmenten van 

de luchthavenregio Paris CDG;
- Er werden twee innovatieve evenementen ontwikkeld (een logistieke olympiade en “Shake your English”) voor 

het onder de aandacht brengen van nieuwe redenen voor een loopbaan in de logistiek respectievelijk een 
andere manier om Engels te leren.

VEREISTEN  Eén fulltime medewerker en een projectbudget om de acties op te zetten.

#1

HOE

RESULTATEN

RESULTATEN

VEREISTEN
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 Via economische ontwikkelings- en onderwijsgebieden

 

MET   Het stadsbestuur van El Prat de Llobregat via economische ontwikkelings- en onderwijsgebieden en twee openbare 
instellingen voor beroepsonderwijs in El Prat (Les Salines en Illa dels Banyols). 

HOOFDDOEL Het creëren van een ‘raad voor het beroepsonderwijs’ in de regio voor overleg en besluitvorming inzake nieuwe   
  opleidingsactiviteiten, op basis van de behoeften van werkgevers.

- Ontwikkelen van plaats voor governance, reflectie en betrokkenheid, gericht op het verbeteren van basis- 
en beroepsopleidingen: de ‘raad voor het beroepsonderwijs’;

- Een geldig vertegenwoordigingsorgaan worden, dat de dialoog voert met overheden, bedrijven, 
vakbondsorganisaties en verschillende instellingen die zijn verbonden aan beroepsonderwijs: 

- Opleidingsprogramma’s aanpassen aan de vraag van de dichtstbijzijnde arbeidsmarkt;
- Opleidingen gebruiken als instrument voor het verbeteren van de economische structuur van het gebied.

- Institutionaliseren van een werkgroep, nodig om meer capaciteit te hebben voor vertegenwoordiging en 
besluitvorming, en relaties met officiële instanties;

- Ontwerpen van nieuwe opleidingsactiviteiten in overeenstemming met de vastgestelde behoeften zoals 
een hogere beroepsopleiding op het gebied van toerisme, (“Guide, information and tourist assistance”) aan 
het Institut Illa dels Banyols.

VEREISTEN   De spelers die zijn betrokken bij het opzetten van samenwerking tussen diverse actoren die essentieel zijn voor   
 de doelmatigheid van deze politieke en operationele governance.

 

MET  Een interregionale samenwerking met publieke & private partners als Aviato.

HOOFDDOEL  Aviato creëert een aantrekkelijke en dynamische luchthaven-community die een unieke rol speelt bij het 
informeren, inspireren en verbinden van talent en organisaties.

HOE   Aviato neemt de leiding in vijf domeinen, waarbij het de ervaring van het werken op Brussels Airport en het brede 
aanbod aan banen onder de aandacht brengt als unieke verkoopproposities (USP’s):

- Werkgelegenheid: tien mensen (die contact onderhouden met de bedrijven) werken samen met 
arbeidsbureaus en maken gebruik van hun database met werkzoekenden om de kloof te dichten; 

- Opleiden & leren; 
- Onderwijs: luchthavenacademie die ook banden heeft met scholen;
- Communicatie: een digitale portal met alle banen/informatie over werken op de luchthaven; 
- Mobiliteit. 

- Het opleidingsplatform dat op een unieke manier talenten ontwikkelt en de beschikbare competenties 
koppelt aan de behoeften van de organisatie, nu en later;

- De marktplaats voor werkgelegenheid op en rondom de luchthaven, bekend vanwege zijn 
gebruikerservaring en kwalitatieve dienstverlening;

- Het kenniscentrum voor gegevens en informatie over werkgelegenheid, opleiden & leren, en mobiliteit op 
en rondom de luchthaven;

- Een progressieve community & een ervaringscentrum in een aantrekkelijke omgeving, geïnspireerd door de 
betekenis van ‘werken op de luchthaven’ nu en in de toekomst.

VEREISTEN   Aviato moet nauwe banden onderhouden met de werkgevers op en rondom Brussels Airport om zijn doelen   
 te bereiken. Aviato heeft ondersteuning en financiering nodig van de regionale en publieke partners.

#1#1

HOE

RESULTATEN

RESULTATEN  
NA 6 JAAR
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Best practice #2
WAARNEMEN VAN EN ANTICIPEREN OP DE 
TOEKOMSTIGE BEHOEFTEN VAN DE ARBEIDSMARKT

WAAROM? 

Kennis van de belangrijkste economische kenmerken van een gebied 
en van de toekomstige projecten daar, geeft een nauwkeurig beeld van 
de toekomstige behoefte aan arbeidskrachten. Vervolgens kunnen 
innovatieve oplossingen worden bedacht om opleidingsprogramma’s 
aan te passen, bij te dragen aan de opwaardering van de vaardigheden 
van inwoners en lokale bewoners een loopbaanadvies op maat te geven. 
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Kennis van de belangrijkste economische kenmerken van het gebied en de verwachte projecten om het 
lokale opleidingsaanbod en de functie-eisen in kaart te brengen.

Coördinatie van een ‘observatiepost’ in de regio die prospectieve studies uitvoert: 

- Verzamelen van diverse gegevens over economie, opleidingen en werkgelegenheid in de regio door lokale 
gegevensexperts samen te brengen; 

- Uitvoeren van kwalitatieve studies gericht op verwachte projecten in de regio (bijv. nieuwe terminals) om 
de ontwikkeling van het werkaanbod in kaart te brengen door middel van interviews met bedrijven en 
lokale stakeholders; 

- Een gemeenschappelijk begrip van de grootste uitdagingen in het gebied en van de activiteiten die 
mogelijk in de knel komen.

1. Publicatie van een ‘gebiedsomschrijving’ en ‘kerncijfers’;

2. Publicatie van twee prospectieve studies over twee grote projecten; 

3. Ontwerpen van een digitaal, eenvoudig te gebruiken instrument om diverse analyses te delen met het 
algemene publiek en met professionals en experts. 

Het bekendmaken van de studie vormt een groot deel van het project aangezien dit de implementatie van 
oplossingen beïnvloedt. In 2020 werkt Paris CDG Alliance aan een webplatform om de resultaten eenvoudig 
te kunnen verspreiden. 

   

Een operationele planning maken van opleiding en competenties van de luchthavenregio, in relatie tot de 
behoeften & vraag van de bedrijven.

 

- Definiëren en begrijpen van de omvang van de activiteiten van de luchthaven van El Prat, het strategisch 
belang ervan voor het gebied, de productieve structuur en de werkgelegenheid;

- Uitvoeren van een kwantitatieve studie voor het achterhalen van opleidingsbehoeften en professionele 
profielen waar bedrijven die actief zijn in de luchthavenregio naar vragen;

- Achterhalen hoe de behoefte aan talent en technische vaardigheden van het arbeidspotentieel op 
de luchthaven zich in de toekomst zal ontwikkelen, door werkgroepen op te zetten die professionele 
profielen gaan uitwerken.

- Waarborgen van het concurrentievermogen van bedrijven door gekwalificeerde professionals op te leiden; 
- Verbeteren van de inzet van jongeren.

 

- Creëren van een dynamiek van publiek-private samenwerking die zowel verantwoordelijk is voor het 
uitvoeren van deze projectie als de zich voortdurend ontwikkelende verhouding tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt;

- Problemen bij het verkrijgen van gegevens vanuit de economische sector van de luchthaven aangezien 
veel van deze informatie vertrouwelijk is.

HOOFDDOEL

    

HOE

RESULTATEN 
1,5 JAAR  
NA IMPLEMENTATIE

VEREISTEN

HOOFDDOEL 
 

  
HOE

VERWACHTE RESULTATEN 
OP DE MIDDELLANGE 
TERMIJN NA AFLOOP  
VAN DE STUDIE

VEREISTEN

#2#2
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Het definitieve kenniscentrum voor gegevens en informatie over werkgelegenheid, opleiding en 
mobiliteit op en rondom de luchthaven.

 

Coördinatie van een ‘observatiepost’ op het terrein van Brussels Airport, die een helder beeld geeft van de 
arbeidsmarkt op de luchthaven en prospectieve studies uitvoert. 

- Verzamelen van diverse gegevens over economie en werkgelegenheid in de regio, 
in samenwerking met een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in arbeid en samenleving  
(HIVA – KU Leuven); 

- Analyseren van de rol van de luchthavenentiteit als werkgever in de regio;
- Uitvoeren van een kwantitatieve studie naar de arbeidsmarkt (directe en indirecte banen): geslacht, 

woonplaats (Wallonië en Vlaanderen, hoofdstadregio Brussel), fulltime banen versus parttime 
banen, belangrijke sectoren …

- Delen van een gemeenschappelijk begrip van de grootste uitdagingen in de regio 
(werkgelegenheidsmotor met opwaarts potentieel – 400 vacatures) met de stakeholders.

1. Publicatie van de resultaten en gesprekken met de stakeholders; 

2. Een gericht beleid op nieuwe wervingsacties om Brussels Airport verder te ontwikkelen als 
aantrekkelijke en dynamische luchthaven-community;

3. Aviato heeft zijn plaats verworven als centrum voor kennis en vaardigheden op het gebied van 
werk, opleiding en mobiliteit rondom de luchthaven;

4. Een kans voor alle werkzoekenden en met name voor degenen uit de hoofdstadregio Brussel en 
Wallonië, waar het aanbod groter is dan de vraag. Een manier om deze werkzoekenden te koppelen aan 
werkgelegenheidskansen op en rondom de luchthaven.

Bekendmaking van de studie en de voorstellen voor concrete acties om aan bestaande en 
toekomstige behoeften te voldoen.

MET 

   
HOOFDDOEL
 

HOE

RESULTATEN 
NA DE STUDIE

VEREISTEN

#2
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WAAROM? 

De aard van het werk verandert en onze maatschappij slaagt er 
tegelijkertijd niet in om iedereen in de werkzame bevolking op te nemen. 
Een deel van de inwoners van luchthavenregio’s krijgt zonder gerichte 
ondersteuning geen toegang tot de arbeidsmarkt. Overheidsinstanties 
en bedrijven die een eerlijke en sociale benadering van werkgelegenheid 
in hun beleid willen integreren, kunnen programma’s opzetten om 
het voor werkzoekenden eenvoudiger te maken zich (weer) bij de 
werkzame bevolking te voegen.

Best practice #3
BEVORDEREN VAN SOCIALE INCLUSIE 
OP DE ARBEIDSMARKT IN LUCHTHAVENREGIO’S



20

 

Samenwerken met de bedrijven van de luchthavenregio om juridische bepalingen –  
zoals een bepaling over sociale inclusie – op te nemen in hun markt.

Sinds 2019 werkt Paris CDG Alliance nauw samen met de exploitant van luchthaven 
Paris CDG en de overheidsinstellingen in de regio om:

- Goede praktijken te delen van manieren om bepalingen over sociale inclusie op te nemen 
In juridische overeenkomsten;

- Te waarborgen dat alle vacatures worden vervuld en behoeften te monitoren;
- Het publiek te mobiliseren en te communiceren over functies. 

- Een pilot over drie inkoopcontracten (twee bouwcontracten & één 
schoonmaakcontract);

- 16.250 uur zal worden gereserveerd voor mensen die kunnen profiteren van de 
bepalingen over sociale inclusie.

Regio’s die op dat gebied willen vernieuwen, moeten erop toezien dat alle verschillende 
stakeholders van een gebied worden meegenomen, met name bij enorme projecten tussen 
verschillende interventiezones (verschillende werkgelegenheids- en wervingscycli).

             
 

De Nederlandse Participatiewet benadrukt de noodzaak van participatie voor alle 
Nederlandse werknemers, ook degenen met een arbeidsbeperking. Doel van deze wet: ervoor 
zorgen dat meer mensen, al dan niet met een arbeidsbeperking, een baan vinden bij een 
reguliere werkgever. 

 

- De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek dragen bij aan het vinden van een baan door 
het Team Work en het WerkgeversServicepunt toe te staan een onderneming op te zetten 
met de naam PWM (Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek PWM);

- Voorzien in loonwaardebepaling voor werkgevers, om de loonkosten op te kunnen 
vangen wanneer zij werknemers in dienst nemen die niet de productiviteit van het 
minimumloon kunnen realiseren. Het bedrag van de loonkostensubsidie wordt 
vastgesteld – op basis van de loonwaardebepaling – alsmede de ondersteuning die 
een kandidaat nodig heeft.

    
- 700 mensen met een arbeidsbeperking hebben een baan in het PWM-gebied;
- Vooral een sociaal toegevoegde waarde, meer dan een financieel toegevoegde waarde. 

  
Overheidsbijdragen voor elk loon.

HOOFDDOEL 
 

HOE

RESULTATEN 1 JAAR  
NA IMPLEMENTATIE

VEREISTEN

HOOFDDOEL 
 

      
HOE

 

    
RESULTATEN

         
VEREISTEN

#3
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Exploiteert een onderneming met de naam ‘Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek PWM’,  
waaraan twee andere gemeenten deelnemen: Stein en Beek.

  
Door taken binnen een bedrijf opnieuw vorm te geven om mensen met een arbeidsbeperking 
meer kans op werk te bieden: functie-creatie.

 

Eerste stap: opzetten van het publieke bedrijf PWM;

Tweede stap: analyseren van standaard procedures en activiteiten in bedrijven en die onderdelen 
van de activiteiten in kaart brengen die kunnen worden uitgevoerd door mensen met een 
arbeidsbeperking;

Derde stap: creëren van nieuwe en inclusieve banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 
het PWM-bedrijf en voor andere bedrijven. 

- Functie-creatie levert nieuwe banen op (en toegevoegde waarde) voor mensen met 
een arbeidsbeperking; 

- ‘Reguliere’ werknemers (zonder arbeidsbeperking) krijgen meer tijd voor het uitvoeren van 
hun hoofdactiviteiten en daardoor wordt nog meer toegevoegde waarde gecreëerd.

Niet alle bedrijven en activiteiten zijn geschikt voor functie-creatie.

 
HOOFDDOEL 
 

     
HOE

    
RESULTATEN

VEREISTEN

#3
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1. Vergroten van de inzetbaarheid van jongeren door het ontwikkelen van taal- en interculturele vaardigheden 

(WERKGELEGENHEID) [OPLEIDING)

- WAAROM: Ondanks de aanwezigheid van vacatures en een ruime pool werkzoekenden in de luchthavenregio, ervaren 
HR-managers reële problemen bij het werven van mensen om de openstaande vacatures te vervullen. Een wezenlijke 
vaardigheid die ontbreekt is taalkennis, met name kennis van het Engels. Om de inzetbaarheid van jongeren te vergroten, 
hebben luchthavenregio’s verschillende soorten programma’s opgezet. 

WAAROM? 

Ondanks de aanwezigheid van vacatures en een ruime pool werkzoekenden 
in de luchthavenregio, ervaren HR-managers serieuze problemen bij het 
werven van mensen om de openstaande functies te vervullen. Een wezenlijke 
vaardigheid die ontbreekt is taalkennis, met name kennis van het Engels. 
Om de inzetbaarheid van jongeren te vergroten, hebben luchthavenregio’s 
verschillende soorten programma’s opgezet.

Best practice #4
VERGROTEN VAN DE INZETBAARHEID  
VAN JONGEREN DOOR HET ONTWIKKELEN VAN  
TAAL- EN INTERCULTURELE VAARDIGHEDEN 
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Het programma ERASMUS+

   
ENVOL PRO en CCAERO zijn twee programma’s die werkzoekenden van de Parijse luchthavenregio 
de gelegenheid bieden gedurende drie tot vier maanden stage te lopen bij een bedrijf in het buitenland 
om zo hun taalvaardigheden te vergroten.

 

- Stelt werkzoekenden tussen de 18 en 30 met een serieus professioneel project in de belangrijkste 
sectoren van de luchthavenregio Paris CDG, in staat hun taal- en professionele vaardigheden te 
vergroten;

- Maakt het leren van een taal mogelijk via Europese mobiliteit;
- Maakt het voor werkzoekenden eenvoudiger binnen te komen bij een opleiding/co-op of op 

de arbeidsmarkt;
- Ontwikkelt de kennis van werkzoekenden (professionele houding, aanpassingsvermogen, 

ruimdenkendheid…). 

Werkzoekenden die voor het programma zijn geselecteerd krijgen 60  uur Engelse les, naast culturele 
cursussen in de vorm van een MOOC, ter voorbereiding op hun stage in het buitenland. Na afloop van hun 
stage worden werkzoekenden geholpen bij hun integratie in het beroepsleven via diverse activiteiten zoals 
‘job dating’ met recruiters, professionele coaching en het ontwikkelen van vaardigheden.

 

- 189 werkzoekenden hebben van het programma gebruik gemaakt; 
- 61% van de deelnemers heeft sinds terugkeer werk gevonden en 31% volgt een opleiding;
- 4 landen (Engeland, Ierland, Malta en Spanje);  
- 8 tot 9 bestemmingen (Manchester, Eastbourne, Brighton, Cork, Newcastle, Leeds, Galway, 

Seville, La Valletta) en nieuwe bestemmingen volgen. 

De selectiecommissie van ENVOL PRO bestaat uit arbeidsorganisaties, terwijl begunstigden van 
CCAERO worden gekozen door bedrijven die potentiële nieuwe medewerkers hebben gevonden die 
hun Engels moeten verbeteren.

HOOFDDOEL
 

HOE

RESULTATEN

VEREISTEN

#4



24

 

     

Opzetten van een MOOC met de naam “France welcomes the world” om de vaardigheden 
te vergroten van mensen die toeristen op de Parijse luchthavens zullen verwelkomen.

- Lanceren van een MOOC gericht op interculturele vaardigheden en manieren om 
mensen te verwelkomen uit China, India, Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, België, 
Spanje en Italië;

- Door te focussen op de praktijken en het culturele gedrag van de diverse cliënten van 
een luchthaven; 

- Gebruikers leren hoe zij de wijze waarop zij mensen van verschillende nationaliteiten 
verwelkomen kunnen verbeteren en klanttevredenheid kunnen waarborgen; 

- Eerste editie “Paris CDG Airport”: 443 leerlingen. 

- Tweede editie gericht op “Paris Airports”: 594 leerlingen;
- Derde editie: 1100 leerlingen (doelstelling).

       
Deze nieuwe manier waarbij werkzoekenden ‘online en in een netwerk’ worden opgeleid, vereist 
een grote inzet van alle stakeholders van een dergelijk project. Speciale opleidingsoplossingen 
werden uitgevoerd voor personeel van Pôle emploi, de nationale Franse instelling, maar ook 
voor werknemers van arbeidsorganisaties die opereren op lokaal niveau of ‘traditionele’ 
opleidingsinstituten.

 

GEËXPLOITEERD DOOR

 
IN SAMENWERKING MET 

HOOFDDOEL 
 

HOE

RESULTATEN

VEREISTEN

#4
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- 

WAAROM? 

Informatie over banen op de luchthaven wordt vaak door uiteenlopende 
stakeholders verspreid. Voor het publiek blijft het moeilijk om een 
duidelijk en volledig beeld te krijgen van alle mogelijkheden die zij met hun 
curriculum hebben. Door één plek te creëren waar banen op de luchthaven 
onder de aandacht worden gebracht – of door een ander (nieuwer) soort 
plek te creëren om hierover te communiceren – voegen luchthavenregio’s 
waarde toe aan hun banen.

Best practice #5
BIJEENBRENGEN VAN ALLE MIDDELEN VOOR  
IEMANDS PROFESSIONELE ONTWIKKELING 
OP ÉÉN PLEK IN DE LUCHTHAVENREGIO



26

Om het werkaanbod van luchthaven Orly zichtbaarder te maken voor werkzoekenden, 
arbeidsadviseurs en sectoren. 

- Opzetten van een samenwerkingsovereenkomst met het arbeidsbureau van de overheid (Pôle 
emploi); 

- Opzetten van een speciaal kantoor van het arbeidsbureau op de luchthaven vanuit het idee dat 
de nabijheid het eenvoudiger maakt middelen te bundelen en acties samen te organiseren;

- Anticiperen, bedrijven helpen mensen te werven, centraliseren van het werkaanbod binnen een 
platform en organiseren van wervingssessies; 

- Ontwikkelen van communicatie-instrumenten om de zichtbaarheid van het werkaanbod te 
vergroten: een speciale nieuwsbrief, interactieve terminals op Orly 3 en Orly 4 waarop vacatures 
worden aangeboden, en een internetplatform om ‘job meetings’ mogelijk te maken.

Er zijn 1.200 partners betrokken bij de nieuwsbrief: actuele informatie over het beschikbare 
werkaanbod en een grotere advertentie met het werkaanbod op de luchthaven. 

Kosten in verband met de huur van interactieve terminals en de ontwikkeling van communicatie-
instrumenten.

Stadsbestuur van El Prat de Llobregat via het economische ontwikkelingsgebied

        
Vormgeven aan een plaats en een trefpunt waar mensen en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten om 
bij te dragen aan de lokale economische ontwikkeling. 

- Begeleiding: oriëntatie op de arbeidsmarkt, bevorderen van beroepskwalificatie, ontwikkelen 
van instrumenten en middelen ter ondersteuning van groepen die risico op sociale 
uitsluiting lopen;

- Ondersteunen van economische activiteit door het bevorderen van het concurrentievermogen 
van bedrijven en een coöperatieve economie. bedrijven helpen hun activiteiten te diversifiëren 
en strategische sectoren te ontwikkelen; 

- Ondersteunen van bedrijven en ondernemersinitiatieven bevorderen. ondernemers helpen hun 
ideeën concreet te maken;

- Reclame maken voor lokale handel en lokale producten. 
 

- Meer dan 1.500 mensen kregen loopbaanadvies;
- 366 mensen hebben deelgenomen aan opleidingsactiviteiten waarin het beroep onder 

de aandacht werd gebracht;
- Meer dan 500 mensen werden geworven via de dienstverlening en programma’s van het 

arbeidsbureau;
- 323 ondernemers kregen assistentie en 178 nieuwe bedrijfsprojecten zijn intensief begeleid, 

ook op het gebied van collectief en sociaal ondernemerschap;
- Samenstellen van een catalogus met meer dan 50 programma’s en diensten.

Een overheidsbeleid dat resultaten wil bereiken op het gebied van economische ontwikkeling 
waarvoor de samenwerking is vereist tussen alle (publieke en private) spelers die verantwoordelijk 
zijn voor deze strategie. 

Budget van het centrum voor economische stimulering en zijn diensten: € 6 miljoen.

HOOFDDOEL

HOE

RESULTATEN

VEREISTEN

HOOFDDOEL
 

  
HOE

RESULTATEN

VEREISTEN

#5
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Opening van een Cité des Métiers in het centrum van de luchthavenstad van Paris CDG, om de diensten van 
diverse stakeholders te verlenen over de onderwerpen werkgelegenheid, opleiding en aantrekkelijkheid. 

- Creëren van een vriendelijke atmosfeer die de dialoog tussen mensen stimuleert: een koffietentje dat 
wordt gedreven door een ngo die zich inzet voor sociale inclusie;

- Presenteren van de belangrijkste projecten van de luchthavenregio, alsmede de invloed ervan op de 
ontwikkeling van arbeidspotentieel in de regio;

- Ontwikkelen van een plaats waar partners kunnen samenwerken – zij kunnen gebruik maken 
van vergaderruimten, koffievoorzieningen, het ‘learning lab’ en een creatieve ruimte;

- Bieden van een unieke plaats voor levenslange begeleiding, met coaches en loopbaanadviseurs;
- Gratis toegang tot documentatie over werkgelegenheid, loopbaan en beroepsonderwijs;
- Organiseren van eendaagse informatiesessies, symposia en bijeenkomsten. 
 

Opening van het gebouw van de Cité des Métiers in februari 2020 met meer dan 350 aanwezigen. officiële 
opening volgt eind 2020. lopende onderhandelingen over samenwerkingsovereenkomsten.

 

Kader voor samenwerking met meerdere partners biedt een duurzaam financieel model. 

 

Informatie verstrekken over werkgelegenheid, opleiding en aantrekkelijkheid van Brussels Airport voor 
werklozen/werkenden en luchthavenbedrijven, alsmede loopbaancoaches en sectoren. 

- Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de regionale arbeidsbureaus; 
- Opzetten van een speciaal kantoor van het arbeidsbureau in de passagiersterminal (de nabijheid maakt 

het eenvoudiger om te netwerken met luchthavenbedrijven en geeft de werkzoekende een indruk van 
de unieke omgeving);

- Ondersteunen van bedrijven bij de werving door het organiseren van banendagen;
- Website met alle informatie over werken op de luchthaven, werkaanbod, opleidingen, evenementen. 

- Gemiddeld worden er altijd zo’n 400 banen aangeboden;
- >100 bedrijven plaatsten hun vacatures op het Aviato-platform;
- 2 banenmarkten met banen op de luchthaven;
- Tijdens 26 ‘job events’ en 20 evenementen voor uitzendbureaus heeft het Aviato-team het werken op 

de luchthaven, en met name de 400 aangeboden banen, onder de aandacht gebracht;
- 100 werkzoekenden volgden een opleiding en vonden een baan op Brussels Airport;
- 775 mensen werden geworven via de door Aviato aangeboden diensten.

Kader voor samenwerking met meerdere partners dat een duurzaam financieel model biedt. 

HOOFDDOEL

HOE

 

RESULTATEN

VEREISTEN

HOOFDDOEL

VEREISTEN

RESULTATEN

HOE

#5
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Met traditionele lesmethoden en onderwijskundige benaderingen lukt het 
niet altijd de aandacht van de studenten vast te houden, met name wanneer 
de meeste werkzoekenden in een gebied ervoor kiezen school voortijdig te 
verlaten. Praktische benaderingen en nieuwe manieren om de belangstelling 
van leerlingen aan te wakkeren, kunnen er echter aan bijdragen dat mensen 
voor verschillende werksituaties worden opgeleid en hun vaardigheden 
vergroten. Luchthavenregio’s zetten verschillende leermethoden op, gericht 
op de uiteenlopende situaties die werkzoekenden tijdens het werk op de 
luchthaven zullen tegenkomen.

Best practice #6
OPZETTEN VAN NIEUWE LEER- EN 
TRAININGSMOGELIJKHEDEN DANKZIJ  
SIMULATIE EN SAMENWERKING 

WAAROM? 
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Een community van actoren in het gebied: bedrijven, opleidingsinstituten, het nationale 
onderwijssysteem, universiteiten, lokale overheidsinstanties.

Omvormen van onderwijskundige benaderingen en praktijken van opleidingen in de luchthavenregio, om 
leerlingen aan te trekken en ervoor te zorgen dat ze zich committeren, vaardigheden naar boven te halen 
dankzij nieuwe methoden en te werken aan een professionele houding in verschillende situaties.

- Creëren van een community van opleidingsinstituten en partners die hun onderwijspraktijken graag 
willen vernieuwen; 

- Ontwikkelen van innovatieve instrumenten en praktijken rekening houdend met de behoeften van de 
partners en de doelmatigheid van het instrument ten opzichte van de strategische doelen;

- Ondersteunen en bevorderen van onderwijsexperimenten zoals nieuwe manieren om te leren en 
vernieuwende vormen/inhoud.

- Ongeveer 20 structuren hebben zich aangesloten bij het project;
- Opzetten van een luchthaventerminal in een virtual reality-instrument en instellen van de eerste 

scenario’s.

Motivatie van de partners en budget voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten.

Reproduceren van een gesimuleerde onderneming om werkzoekenden op te leiden in een levensechte 
omgeving voor educatieve doeleinden.

    
- Opzetten van een gesimuleerd bedrijf dat nationaal en internationaal transport aanbiedt over de weg, 

door de lucht en over water, genaamd ‘Cargo Prat’;
- Ontwikkelen van een ecosysteem van activiteiten volgens de standaard commerciële 

bedrijfsprocedures en kaders;
- Gebruiken van software en online instrumenten voor boekhouding, bankzaken, belasting, verzending 

en accijns, om leerlingen vertrouwd te maken met het gebruik van technologie;
- Leerlingen ontwikkelen zowel softskills als hardskills zoals administratie, boekhouden, sociale en 

digitale media.

Programma is gestart in 1990:

- 160 opleidingsplaatsen zijn aangeboden;
- 80% van de deelnemers is aangenomen; 
- 46 bedrijven hebben met het programma samengewerkt. 

Onderhouden van relaties met bedrijven in het gebied, zonder het opzetten van nieuwe 
bedrijven uit het oog te verliezen.

MET 

HOOFDDOEL

HOE

RESULTATEN  
NA ZES MAANDEN 
WERKGROEPEN

VEREISTEN

HOOFDDOEL
 

    
HOE

RESULTAAT  
IN DE AFGELOPEN  
VIJF JAAR

VEREISTEN

#6
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Terugdringen van de kosten om personeel van de luchtvaartmaatschappijen op te leiden op de luchthaven: 
opleiding op locatie van de klant.

      
- Door gebruik te maken van de mobiele ‘Flight Safety Truck’ op de eigen locatie van de klant, Maastricht 

Aachen Airport, kan Corendon besparen op de reiskosten / reistijd van zijn personeel; 
- Personeel opleiden om te handelen in noodsituaties: deze truck kan echte noodsituaties (met echt vuur!) 

simuleren – het interieur is hetzelfde als dat van een echt vliegtuig; 
- Mogelijk maken om opleidingssessies heel eenvoudig in te plannen (gewoonlijk vier uur voor of na een 

vlucht). 

- Acaleph biedt opleidingen op de locatie van de klant aan meer dan vijftien 
luchtvaartmaatschappijen, verspreid over zes luchthavens;

- Verbeteren van de lokale inzetbaarheid omdat Acaleph mensen opleidt in hun eigen regio;
- Minder absentie bij de opleidingen. 

Indien Corendon in de toekomst nog verder wil uitbreiden naar andere luchthavens, kan Acaleph zijn 
dienstverlening uitbreiden naar andere luchthavens.

 
Dichten van de kloof tussen vaardigheden en arbeidspotentieel voor beveiligingsagenten op de luchthaven 
Orly. dit beroep vereist complexe softskills, naast een aantal minder voor de hand liggende vaardigheden. 

 
Uit een door Orly uitgevoerd onderzoek bleek dat softskills en cliëntrelaties essentiële vaardigheden zijn. 
Veel werknemers in de beveiliging beschikken niet over deze vaardigheden en het algemeen werden deze 
bij de opleiding niet meegenomen. 

Orly ontwikkelde een opleidingssysteem met daarin ruimte voor softskills, praktijktraining en Engels. 
Deelnemers kunnen in de praktijk en met behulp van rollenspellen werken aan hun softskills en leren hoe 
ze die in werksituaties gebruiken; tevens kunnen zij hun Engels verbeteren.

Door het naspelen van mogelijke situaties tijdens een rollenspel konden we laten zien wat softskills en 
transversale vaardigheden zijn en daaraan werken. 

 
Drie groepen (31 deelnemers) voltooiden de opleiding in 2019;
87% met succes; van de eerste twee groepen heeft 100% de opleiding met succes afgerond en een baan 
gevonden;
in de derde groep slaagden vier mensen niet voor het examen.

Ontwikkelen van opleidingsprogramma’s met praktijk-oefenmodules in verschillende talen. 

HOOFDDOEL
 

HOE

   
RESULTATEN

VEREISTEN

HOOFDDOEL

HOE

RESULTATEN

VEREISTEN

#6
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Europese landen ontwikkelen diverse wettelijke bepalingen om 
trajecten in het beroepsonderwijs aantrekkelijker te maken en 
beter gekwalificeerde professionals op te leiden. Publieke en 
private sectoren werken steeds meer samen bij de implementatie 
van gezamenlijke diploma’s die ervoor zorgen dat toekomstige 
werknemers over de juiste papieren beschikken om in specifieke 
sectoren aan de slag te gaan. Met name technische vaardigheden 
en softskills worden steeds belangrijker en worden vaker in het 
wervingsbeleid opgenomen.

Best practice #7
CREËREN VAN OPLEIDINGSPROGRAMMA’S  
WAARIN SPECIFIEKE BEHOEFTEN VAN BEDRIJVEN  
CENTRAAL STAAN

WAAROM? 
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Toekomstige werknemers helpen voldoen aan de onmiddellijke behoeften van bedrijven op het gebied 
van klantrelaties (een vaardigheid die nodig is voor alle vormen van dienstverlening op een luchthaven).

 

- Een programma van 400 uur opleiding (‘proactief onderwijs’) inclusief 70 uur stage;
- Een groep werkzoekenden die bereid zijn hun vaardigheden en praktijken op het gebied van 

zakelijke relaties te verbeteren; 
- Verbeteren van de kwaliteit en transformatiesnelheid van de manieren waarop werkzoekenden 

cliënten aanspreken;
- Verbeteren van de kwaliteit van hun vaardigheden en van de snelheid waarmee ze vaardigheden 

oppakken en toepassen op de werkplek.

- Mensen in opleiding: 56;
- Opleiding afgerond: 37;
- Baan gevonden aan het eind van de opleiding: 22.

Deelnemers vinden dat het programma hen heeft geholpen bij het ontwikkelen van: 
- Hun zelfvertrouwen;
- De wetenschap dat werken op een luchthaven een optie is;
- Hun manier waarop ze hun motivatie beschrijven en hun houding;
- Hun kennis van de behoeften van bedrijven.

Deze proef wordt gefinancierd door de opleidingscentra, Pôle emploi (het nationale arbeidsbureau) 
en Opcalia (een van de organisaties belast met het innen van de verplichte bijdragen van bedrijven 
voor de opleiding van hun werknemers).

 

Bedrijven op Brussels Airport in staat stellen het benodigde personeel op een meer doelmatige wijze 
aan te trekken.

  
Een door Aviato opgezette taskforce die diverse vertegenwoordigers van luchthavenbedrijven en 
publieke partners op het gebied van werkgelegenheid samenbrengt om opleidingsprogramma’s voor 
werkzoekenden te ontwikkelen (taaltraining en technische opleiding).

Luchthavenbedrijven:
•  Zijn actief betrokken bij het selectieproces;
•  Adviseren over technische opleidingen; 
•  Bieden arbeidsovereenkomsten aan kandidaten die de opleiding met succes afronden.

   
Sinds 01/01/2018 plaatste Aviato 1.000 mensen in verschillende functies op de luchthaven van 
Brussel, onder wie:

•  50 buschauffeurs;
•  150 beveiligingsagenten;
•  50 laders-sorteerders.

   
Het project kan alleen slagen indien de verschillende stakeholders het volledig eens zijn over 
de doelstellingen ervan. Alle stakeholders moeten erbij betrokken zijn omdat zij voor een stukje 
verantwoordelijk zijn voor het project. Uiteraard moet dit zorgvuldig worden gemonitord.

    

HOOFDDOEL

HOE

RESULTATEN  
NA ZES MAANDEN

VEREISTEN

HOOFDDOEL
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RESULTATEN  
NA ZES MAANDEN

VEREISTEN
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Snel en effectief opleiden van gekwalificeerde professionals zodat zij inzetbaar zijn voor 
VDL Nedcar.

- Onderwijsmodel dat leren op de werkplek mogelijk maakt (ontwikkeld door VISTA College);
- Een gezamenlijk diploma waarbij zowel onderwijspartijen als bedrijven zijn betrokken: een 

Officieel erkend MBO-diploma;
- Ontwikkeling van een digitaal leerplatform;
- Intensieve supervisie door VDL Nedcar en VISTA College;
- Ontwikkeling van een permanente leercultuur voor werknemers.

  
In 2019 volgden 300 werknemers onderwijs op de school, van beroepsonderwijs niveau 1 (basis) 
tot niveau 4 (specialisten). Meer dan 200 werknemers hebben hun officiële Nederlandse diploma 
ontvangen via VDL Nedcar.
Belangrijkste voordeel: een verlaging van het aantal mensen dat hun officiële onderwijs niet 
afrondt (van 35% naar 15%). Dit betekent uiteindelijk lagere kosten voor iedereen, minder 
inspanningen en beter gekwalificeerde werknemers.

VDL Nedcar droeg bij aan de ontwikkeling van lesmateriaal, stelde een locatie beschikbaar, bood 
begeleiding, stelde ‘proeftuinen’ beschikbaar, 
ondersteunde het digitale netwerk (wifi, pc’s), ondersteunde het personeel, richtte het gebouw in 
en regelde digitalisering. Ook huurde het gespecialiseerde opleiders in.

Het Institut Illa dels Banyols, gesteund door het stadsbestuur van El Prat de Llobregat via zijn 
economische ontwikkelings- en onderwijsgebieden.

Aanpassen en implementeren van een professionele opleidingscyclus in reactie op de door de 
luchthavenregio gevraagde vaardigheden voor cabinepersoneel (stewards/stewardessen):

- De regio bracht de behoefte aan verdere opleiding van cabinepersoneel in kaart, aangezien er 
geen officieel diploma bestaat voor dit type cabinepersoneel;

- Daarom ontwikkelden zij een professioneel opleidingsprofiel dat is aangepast aan de behoeften 
en vereiste vaardigheden van cabinepersoneel.

Dit type opleiding was alleen beschikbaar als particuliere opleiding en was voor een aantal 
mogelijke studenten soms niet toegankelijk. Met dit programma wordt de opleiding voor 
cabinepersoneel (stewards/stewardessen) opgenomen in het publieke opleidingsaanbod.

Vista College, VDL Nedcar

HOOFDDOEL
 

HOE

RESULTATEN

    
VEREISTEN

HOOFDDOEL
 

HOE

RESULTATEN

#7



34

Aviation Competence Centre Maastricht, samen met VISTA College en Maastricht Aachen Airport.

De behoefte aan gekwalificeerd personeel zoals monteurs vliegtuigonderhoud op Maastricht Aachen 
Airport heeft geleid tot het opzetten van een nieuwe opleidingscentrum met de juiste vliegtuigen, 
systemen en onderdelen. 

Een publieke organisatie loopt tegen een aantal zaken aan:
1. tijd: de docenten beschikten over de meeste kennis maar moesten lesgeven;
2. geld: de opstartkosten waren hoog voor een door de overheid gefinancierde school;
3. beschikken over de juiste vliegtuigen, systemen of onderdelen.

Wij ontwikkelden ons eigen opleidingsmateriaal in het Engels en de databank voor examens. Met de 
steun van de lokale en regionale autoriteiten werd het mogelijk een aantal doelen op korte termijn te 
behalen. Ook de donatie van de MRO-bedrijven hielp enorm.

Uiteindelijk hebben we een erg mooi opleidingscentrum dat door EASA is gecertificeerd. Er is een goed 
ECO-systeem tussen de school en de MRO-bedrijven. Elk jaar zijn er 30-40 werknemers beschikbaar voor 
de MRO-bedrijven. In nauwe samenwerking met de MRO-bedrijven voeren we nog steeds verbeteringen 
door om aan de marktbehoeften te voldoen. 

In de afgelopen vier jaar vond 96% van de 30-40 studenten die jaarlijks afstuderen een baan bij een  
MRO-bedrijf, niet alleen op Maastricht Aachen Airport maar wereldwijd.

Voor Maastricht Aachen Airport was dit ongeveer 40-50%.

HOOFDDOEL
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Enkele decennia geleden behoefde een loopbaan bij een luchthaven 
geen publiciteit – het was een van de felst begeerde plekken om 
te werken. Nu kampen luchthavenregio’s met arbeidskrachten 
die wegtrekken en een algemeen onvermogen om de benodigde 
aantallen werknemers aan te trekken. Zo ontstond de noodzaak 
om een nieuwe generatie enthousiast te maken voor het werk in 
luchthavenregio’s.

Best practice #8
PROMOTEN EN FACILITEREN VAN 
VROEGTIJDIGE LOOPBAANBEGELEIDING

WAAROM? 
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- Vanwege een zeer dynamische werkgelegenheidstrend is het aanbod aan arbeidskrachten in de regio rondom 
de luchthaven Berlin Brandenburg schaars;

- Vacatures kunnen niet worden vervuld en de vraag zal toenemen door de opening van de luchthaven BER;
- waarborgen van economische groei door potentiële arbeidskrachten te ondersteunen en aan te trekken;
- Regionale verbondenheid: zoveel mogelijk voorkomen dat potentiële werknemers uit de regio wegtrekken;
- Jongeren inspireren om een loopbaan in de luchthavenregio te beginnen;
- Vergroten van de transparantie van het lokale en regionale werkaanbod en de loopbaanmogelijkheden.

Intensieve, vroegtijdige loopbaanbegeleiding:

- Jaarlijks organiseren van een banenbeurs om regionale bedrijven onder de aandacht te brengen, en publiciteit 
te genereren en personeel te werven buiten de regio;

- Bedrijven kunnen zichzelf en hun werkaanbod presenteren aan de doelgroep;
- Vroege contacten met trainees, leerlingen en junior werknemers;
- Organiseren van workshops op maat voor leerlingen; 
- Deelnemers bezoeken verschillende bedrijven uit de lucht- en ruimtevaartsector;
- Leerlingen doen praktische ervaring op met dagelijkse werkzaamheden;
- Eerste aanzet tot arbeidsovereenkomsten en contacten;
- Regelen van stages.

- In de afgelopen tien jaar hebben ongeveer 3.000 leerlingen deelgenomen aan workshops voor vroegtijdige 
loopbaanbegeleiding;

- Jaarlijks nemen ongeveer 1.500 mensen deel aan de banenbeurs; 
- Verbeterde regionale werving door de bedrijven in de luchthavenregio;
- Minder uitval tijdens leercontracten.

 
Transparantie van werkaanbod en loopbaanmogelijkheden:

- Het doel is lokale werkgevers onder de aandacht brengen;
- Tweejaarlijks organiseren van de “Lange Nacht der Wirtschaft” (de lange nacht van de economie) in het district;
- Evenementenplatform voor regionale bedrijven waar ze zichzelf en hun werkaanbod aan een breed publiek 

kunnen presenteren;
- De deelnemende bedrijven bieden een kijkje achter de schermen; 
- Jaarlijks organiseren van individuele ‘matching events’ voor de lucht- en ruimtevaartsectoren: 

“Young Professionals Aerospace”;
- Ondersteuning voor academici aan het begin van hun loopbaan;
- Directe aanzet tot sollicitaties en sollicitatiegesprekken.

- Ongeveer 3.000 mensen nemen deel aan de “Lange Nacht der Wirtschaft” (tweejaarlijks); 
- Creëren van een grote zichtbaarheid van de bedrijven;
- Grote persoonlijke vereenzelviging zowel van werkgevers met hun regio als van werknemers met hun bedrijf.

HOOFDDOEL
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Bevorderen van goede arbeidsomstandigheden met een prijs voor de beste werkgever van 
het district:

- Om het jaar organiseren WFG LDS LTD en zijn partners een wedstrijd voor bedrijven in 
de luchthavenregio: “Beste werkgever van het district Dahme-Spreewald”;

- De wedstrijd draait om goede arbeidsomstandigheden zoals de balans tussen werk en privé, 
bedrijfscultuur, loopbaanmogelijkheden enz.;

- Via de prijs kunnen bedrijven reclame maken voor hun goede arbeidsomstandigheden 
en kunnen zij hun zichtbaarheid en aantrekkelijkheid vergroten.

- Meer sollicitanten op vacatures; 
- Een betere relatie tussen werkgevers en werknemers, kern van het medewerkersbestand blijft 

lang in dienst;
- De gedachtewisseling met de jury en met andere deelnemers aan de wedstrijd inspireert 

bedrijven hun eigen arbeidsomstandigheden te verbeteren; 
- Bedrijven kunnen zichzelf onderscheiden en andere bedrijven voorblijven in de strijd om 

gekwalificeerd personeel.

De afzonderlijke projecten zijn zo ontworpen dat ze elkaar versterken en op elkaar aansluiten, zodat 
elke leeftijdsgroep binnen de beroepsbevolking wordt aangesproken en mensen herhaaldelijk worden 
bereikt. De projecten maken deel uit van een arbeidsmarktstrategie die rekening houdt met de behoeften 
van bedrijven en zich aan de hand daarvan ontwikkelt. De  opening van de luchthaven BER zal een 
nog groter beroep doen op de regionale arbeidsmarkt. Daarom zijn er nieuwe projecten nodig om het 
portfolio aan te vullen. Deze zullen gericht zijn op het afstemmen van vraag en aanbod, het aantrekken 
van personeel uit nationale en internationale markten en op aantrekkelijke arbeidsomstandigheden.

 

Een goed netwerk voor zowel publieke als private partners zoals bedrijven, scholen, autoriteiten, 
kamers van koophandel, uitzendbureaus, instellingen voor vervolgonderwijs enz.

HOE N°3

RESULTATEN N°3

VEREISTEN
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Tegen de achtergrond van demografische verandering, een laag 
werkloosheidscijfer en het daaruit voortvloeiende tekort aan gekwalificeerde 
werknemers waar sommige regio’s mee te maken hebben, is het essentieel 
dat het behouden en aannemen van nieuwe werknemers uit de hele wereld 
bovenaan de agenda van gemeenten en overheden staat. Dit kan worden 
bereikt door actieve, doorlopende communicatie- en brandingcampagnes 
zodat het een succesvolle langetermijnstrategie wordt.

Best practice #9
IN DE MARKT ZETTEN (BRANDING)  
VAN UW LUCHTHAVENREGIO EN ZIJN BANEN

WAAROM? 
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Nieuwkomers wegwijs maken in de regio Frankfurt en fungeren als eerste aanspreekpunt 
voor professionals die in de regio aan de slag willen.

“Germany’s best place - Find it in FrankfurtRheinMain” – dit is de naam van een website voor 
internationale professionals (www.find-it-in-frm.de) en een bijbehorende adviesdienst, het 
FRM International Office. 
Het team verwelkomt alle geïnteresseerden en nieuwkomers en adviseert naar aanleiding van 
vragen over toegang, werk en leven in de regio. 
Indien nodig verwijzen zij door naar gespecialiseerde adviescentra. Dat maakt het voor 
nieuwkomers gemakkelijker om in FrankfurtRheinMain een huis te vinden.
Vooral mensen die zich nog in het buitenland bevinden en overwegen naar Duitsland te 
verhuizen, maken gebruik van deze adviesdienst. 

- 2019: ongeveer 800 verzoeken van internationale professionals via e-mail, telefoon of 
op Facebook;

- 2019: ongeveer 90 persoonlijke adviesgesprekken op het FRM International Office;
- Meer dan 9.000 likes en volgers op Facebook;
- Nu ook op Instagram en inmiddels al ongeveer 200 volgers;
- Meer dan 40.000 clicks en ongeveer 20.000 gebruikers op de website www.find-it-in-frm.de

1. Een goed netwerk is nodig.  Het realiseren van een netwerk kost tijd en is al nodig 
voordat de implementatie van start gaat. Dergelijke structuren moeten daarom al in een 
heel vroeg stadium worden aangelegd.

2. Er zijn goede marketingmaatregelen nodig om de doelgroep in het buitenland te 
bereiken. Het is logisch om gebruik te maken van digitale media. Daarvoor heeft u echter 
niet alleen professioneel marketingpersoneel nodig, maar ook voldoende financiële 
middelen.

HOOFDDOEL
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CONCLUSIE 

Het samenstellen en schrijven van deze best practices vond plaats net voor het begin van de COVID-19-crisis in 2020. Zij 
weerspiegelen de realiteit van dat moment en een aantal ervan zullen op de lange termijn – in de nieuwe realiteit waar 
luchthavens en de luchtvaart na 2020 mee te maken krijgen – zeker nuttiger blijken dan andere.
 

Veel van de geleerde lessen uit ons project blijven waardevol en zullen de tand des tijds zeker doorstaan:

•  Sociale uitdagingen zullen blijven vragen om innovatieve oplossingen en essentiële samenwerking tussen publieke 
en private entiteiten.

•  Ongeacht het aantal mensen dat werkt in een luchthavenregio, en ongeacht de tijd, zullen in de toekomst altijd 
verschillende vaardigheden nodig zijn – alle stakeholders zouden alert moeten blijven en zullen tot op zekere 
hoogte aankomende verschuivingen kunnen voorzien.

•  Integratie van degenen met een kleinere kans op toegang tot de arbeidsmarkt zal steeds belangrijker worden – en 
zij die het voor deze groep eenvoudiger maken, zullen daarvan de vruchten plukken.

•  Taalvaardigheden en softskills worden door werkgevers overal in toenemende mate gevraagd – zij die beschikken 
over programma’s om hun werknemers deze vaardigheden eenvoudig en snel aan te leren, hebben de toekomst.

•  Soms is er te veel informatie, soms niet genoeg – met name wanneer er in een groot gebied vele mogelijkheden 
zijn: door ‘one-stop-shop’-oplossingen voor het vinden van banen in luchthavenregio’s, zal het ook eenvoudiger 
worden om aan de vraag naar arbeidskrachten te voldoen.

•  Elk bedrijf is uniek en de vaardigheden die het nodig heeft zullen verschillen. Het lijkt zinvol om het beroepsonderwijs 
aan te passen en bedrijven een ingang te bieden om onderwijscurricula te beïnvloeden en aan te passen. 
Samenwerking tussen de sector en opleiders blijft van cruciaal belang.

•  De gouden tijden voor de luchtvaart zijn in zekere zin verleden tijd. Dit betekent dat er minder mensen zijn die al 
van jongs af aan dromen van een carrière op een luchthaven. Soms is dit omdat zij niet bekend zijn met de talloze 
mogelijkheden van een dergelijke loopbaan en wat deze hen te bieden heeft. Luchthavenregio’s die er in slagen de 
mogelijkheden en voordelen onder de aandacht te brengen, zullen hiervan de vruchten plukken.

•  Demografische veranderingen en migratie kunnen voor luchthavenregio’s een kans zijn om werknemers te 
halen uit andere delen van de wereld. Zij moet die werknemers echter wel weten te overtuigen. Branding van 
luchthavenregio’s blijft essentieel.
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NOTITIES



Dit project is gefinancierd door de Europese Unie

dreaam@pariscdgalliance.fr

Neem voor meer informatie contact op met:


