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1. Voorwoord 

Geraardsbergen heeft als Zuid-Oost-Vlaamse stad heel wat te bieden, zowel voor 

haar inwoners als op toeristisch vlak. In de toekomst willen we deze troeven verder 

blijven ontwikkelen en nieuwe kansen creëren en ondersteunen. Een erg belangrijk 

aspect hiervan is de lokale arbeidsmarkt. Waar ze een troef is voor het toerisme, 

vormt de ligging van Geraardsbergen een uitdaging voor de arbeidsmarkt: net 

boven de taalgrens, in een heuvelachtige omgeving en met de N42 als belangrijkste 

verkeersader. Mede hierdoor is het lokale werkaanbod relatief beperkt en maken 

vele inwoners een dagelijkse pendelbeweging naar het werk. We streven ernaar om 

de lokale werkgelegenheid verder te ontwikkelen en meer Geraardsbergenaars op 

een duurzame manier tewerk te stellen, in lijn met het Meerjarenplan van de stad.  

Hiervoor slaat de stad de handen in elkaar met het OCMW, VDAB, lokale 

derdenorganisaties en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, in een 

overkoepelend meerjarenproject. Zeer toepasselijk werd dit project Concordia 

gedoopt, niet enkel verwijzend naar de brouwerij die lang een grote lokale 

werkgever was, maar ook naar het Latijns voor ‘eendracht’: samen gaan we voor 

meer werk in Geraardsbergen.  

In deze brochure stellen we u kort het programma voor met reeds een aantal zeer 

concrete acties die ingepland, opgestart of zelfs al afgewerkt zijn. We wensen u 

alvast veel leesplezier en hopen binnenkort ook samen met ú één van de acties te 

realiseren om samen Geraardsbergen verder te laten groeien als aantrekkelijke stad.  

 

Veronique Fontaine 

Schepen van Economisch beleid en Tewerkstelling. 
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2. Introductie 

Deze brochure bundelt de krachtlijnen van Concordia 2020, een project met als 

hoofdobjectief de lokale arbeidsmarkt een nieuw elan te geven.  

Initiatiefnemers van het project zijn stad en OCMW Geraardsbergen in 

samenwerking met VDAB, het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken en het 

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.  

De industriële sectoren die in de 19de en een flink deel van de 20ste eeuw bepalend 

waren voor de lokale tewerkstelling – tabak- en sigarennijverheid, luciferproductie, 

brouwerij, textiel – zijn geleidelijk verdwenen. De nieuw aangetrokken bedrijvigheid 

en de ontwikkeling van Geraardsbergen als toeristische trekpleister in de Vlaamse 

Ardennen hebben de dalende werkgelegenheid niet volledig kunnen 

compenseren. De jobratio van Geraardsbergen - het aantal arbeidsplaatsen in 

verhouding tot de actieve bevolking - behoort tot de laagste in Vlaanderen. 

Geraardsbergen heeft nochtans heel wat troeven om nieuwe economische 

bedrijvigheid en dus bijkomende tewerkstelling aan te trekken. Deze analyse lag aan 

de basis van Concordia 2020.  

 

In oktober 2013 werd een eerste 

brainstormmoment opgezet in 

De Spiraal. Ruim 60 

belanghebbenden, sterk 

betrokken bij de sociaal-

economische ontwikkeling van 

Geraardsbergen, deelden er 

hun visie en ideeën over 

mogelijke acties en 

opportuniteiten. De lokale 

problematiek werd vanuit 3 

invalshoeken benaderd: 

- stimuleren van lokale werkgelegenheid; 

- matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; 

- toeleiding van kansengroepen tot de arbeidsmarkt. 

 

Het werd een boeiend en inspirerend kick-off moment waar veel nieuwe inzichten 

werden ontwikkeld en gedeeld. Met deze resultaten ging de stuurgroep aan de slag 

om een echt Maatwerkplan voor Geraardsbergen op te maken. De bundel die u nu 

in handen heeft, verzamelt de huidige acties.  

We willen er wel op wijzen dat dit Maatwerkplan steeds een ‘work in progress’ zal zijn. 

Concordia 2020 werd opgenomen in het Meerjarenplan van de stad en loopt verder 

tot 2020. Deze bundel is dan ook slechts een foto van de verschillende acties die 

momenteel werden ontwikkeld. Vanuit deze momentopname willen we alle partners 

uitnodigen om zich samen achter deze acties te scharen maar ook om steeds 

nieuwe acties op te zetten. Alleen door samen te werken aan de ontwikkeling van 

Geraardsbergen, is resultaat mogelijk. 



5 
 

Stad Geraardsbergen – OCMW Geraardsbergen – VDAB – Streekoverleg Zuid-Oost-

Vlaanderen – SLN 

3. Analyse  

 

a. Bevolkingsgroei en samenstelling 

De stad Geraardsbergen telde op 01/01/2014  bijna 33.000 inwoners, een aantal dat 

al enkele jaren licht blijft stijgen (5,7 % tussen 2002 en 2012).  

Deze stijging is uitsluitend het gevolg van een positief migratiesaldo. De natuurlijke 

bevolkingsevolutie is immers negatief. De vergrijzing die we in gans Vlaanderen 

kennen, is in Geraardsbergen nog sterker uitgesproken. 

Ook het aantal jongeren ligt relatief hoog, waardoor de afhankelijkheidsratio (het 

aantal inwoners buiten de arbeidsleeftijd t.o.v. de actieve bevolking) nu reeds op 66 

% ligt. Gezien de verouderingsprognoses zal de druk op de actieve bevolking in de 

toekomst alleen maar toenemen.  

De activering van schoolverlaters is dus cruciaal voor de leefbaarheid van de stad. 

 

b. Ondernemingen en lokale tewerkstelling 

Eind 2013 telde Geraardsbergen 2139 economische entiteiten, waarvan 1312 

zelfstandigen en 827 ondernemingen. Het aantal starters steeg tussen 2000 en 2013 

merkelijk sneller dan in de cluster van vergelijkbare middelgrote steden.  

De stad heeft 3 grote bedrijventerreinen, waarvan 2 onder beheer van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA: 

 Industrieterrein Schendelbeke: op dit terrein bevinden zich ca. 75 bedrijven, 

waarvan 1 bedrijf (distributie gassen) onder de SEVESO-richtlijnen valt; d.w.z. dat 

er binnen een straal van 2 km onderzoek moet gebeuren naar het risico op zware 

ongevallen. Het industriegebied is gelegen tussen de N42 Geraardsbergen-Gent 

en de N45 Aalst-Brussel. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 45 ha. 

 

 

http://www.so-lva.be/projecten/detail_nl.phtml?pid=21
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 Industrieterrein Ophasselt: hierop bevinden zich 18 bedrijven. Het project is 

gelegen langs de N8 Brakel-Ninove, de Reukenstraat en de Hasseltkouter. Het 

heeft een oppervlakte van ongeveer 5,5 ha. Het is een regionaal bedrijventerrein 

met openbaar karakter. 

 UNAL site (privé terrein): op dit bedrijventerrein in Overboelare bevinden zich een 

20-tal bedrijven, met zeer uiteenlopende activiteiten. Het is gelegen ten zuiden 

van het stedelijk kerngebied, tussen de Dender en de Oudenberg. Vandaag is 

de Unal-site in reconversie, waarbij de oorspronkelijke zware industrie vervangen 

wordt door nieuwe, in schaal en aard variërende activiteiten. Er is geopteerd 

voor een gedifferentieerde economische reconversie op maat van de site. 

 

 
 

Van de bedrijven die personeel in dienst hebben, werkt 88% met één tot 19 

werknemers, 11% heeft 20 tot 99 werknemers in dienst. Slechts 7 organisaties (1%) 

hebben meer dan 99 personeelsleden in dienst. 

Eind 2012 telde Geraardsbergen 9.337 arbeidsplaatsen. Dit is het totaal van 

loontrekkenden, zelfstandigen en helpers. Voor een actieve bevolking van 21255 

personen geeft dit een jobratio van 43,9. Dit is erg laag vergeleken met zowel 

Vlaanderen (67,7), de provincie (64,2) als de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (51,9). 

Gedurende de laatste 5 jaren is dit cijfer nagenoeg stabiel gebleven. 
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Hieronder vindt u een repartitie van deze tewerkstelling over de economische 

sectoren: 

 

Nagenoeg de helft van de lokale arbeidsplaatsen wordt gecreëerd in de quartaire 

sector. Deze omvat de niet-commerciële dienstverlening. Daarbij gaat het 

om diensten als openbaar bestuur, onderwijs, zorg, openbare orde en sociale 

zekerheid. De commerciële dienstensector (secundair) is de tweede belangrijkste. 

Secundaire en zeker de primaire sector zijn duidelijk veel minder vertegenwoordigd.  

 

c. Pendel en mobiliteit 

Ondanks de beperkte lokale 

tewerkstelling is het 

werkloosheidscijfer vergelijkbaar 

met de cijfers uit de regio en 

Vlaanderen. Dit betekent dat 

Geraardsbergen vooral een 

pendelgemeente is. 

Bij de beroepsbevolking zijn er in 

totaal 12.257 personen actief, 

waarvan 22,07 % in eigen stad 

werkt en dus bijna 80 % pendelt 

naar andere steden en 

gemeenten. De belangrijkste 

pendelstroom is nog steeds deze 

naar het Brussels gewest.  

Geraardsbergen situeert zich op het kruispunt van verschillende regionale wegen, 

met de N42 als ruggengraat. De structuurdragers van het stadscentrum van 

Geraardsbergen zijn de grote ontsluitingswegen, de spoorweg en de Dender. De 

N42 en de N460 zijn belangrijke ontsluitingswegen. 

Geraardsbergen heeft ook goede verbindingen via het spoor naar Gent, Brussel, Ath 

en Edingen.  

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dienst_(economie)
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d. Taalproblematiek 

De instroom van personen van vreemde origine enerzijds (zie demografie) en vanuit 

Wallonië anderzijds maken dat een substantieel deel van de niet-werkende 

bevolking op beroepsactieve leeftijd (niet werkende werkzoekenden en 

leefloongerechtigden) het Nederlands niet of nauwelijks machtig is.  

De situatie eind 2013 geeft het volgend beeld: voor meer dan een kwart van de 

werkzoekenden (27,6 %) vormt de kennis van het Nederlands een probleem, 

gaande van geen tot zeer gebrekkige kennis. Hetzelfde cijfer vinden we bij de 

leefloongerechtigden. Hiermee is deze problematiek in Geraardsbergen qua 

omvang vergelijkbaar met centrumsteden zoals Aalst (bron: VDAB, cijfers juli-dec 

2013), die qua taalopleidingen wel een ruimer aanbod kunnen bieden.  

Dit betekent natuurlijk een bijkomende handicap voor de toeleiding naar de 

regionale arbeidsmarkt. 
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4. Actieplannen 

Zoals reeds aangehaald werd op 3 oktober 2013 een kick-off van het project 

georganiseerd. Alle belangrijke partners werden hierbij betrokken: werkgevers, 

interim-sector, scholen, arbeidstrajectbegeleiders van VDAB en OCMW, 

beleidsverantwoordelijken van stad en OCMW, vertegenwoordigers lokale 

netwerken, aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren. 

De brainstormsessies van deze namiddag genereerden een unieke en sterk 

gediversifieerde lijst van acties, opportuniteiten, originele voorstellen en  weg te 

werken hinderpalen om de lokale werkgelegenheid een nieuwe boost te geven. 

Deze zeer verscheiden en waardevolle input werd door een aantal werkgroepen en 

de stuurgroep verder gedetailleerd en geclusterd. Een samenvatting vindt u hierna. 

Het is een niet-limitatieve lijst van actieplannen, gegroepeerd rond een aantal 

thema’s. Sommige ervan zijn reeds opgestart of betekenen een versterking van 

reeds bestaande initiatieven, andere zijn volledig nieuw maar zijn reeds verankerd in 

het meerjarenplan van stad, OCMW of een andere partner in de stuurgroep.  Het zijn 

dus geen vage plannen maar heel concrete engagementen.    

   

a. Geraardsbergen startersstad 

De profilering van Geraardsbergen als stad bij uitstek voor startende ondernemers is 

één van de belangrijkste pijlers van dit actieprogramma. Dit voorstel werd reeds 

goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.  

De stad heeft een heel aantal troeven om startende bedrijven aan te trekken: 

 Er is de beschikbaarheid van bedrijfsruimte, zowel in de stad, aan de rand 

ervan of op één van de industrieterreinen (zie ook volgend punt). 

 Geraardsbergen heeft een Bedrijvencentrum met volgend aanbod: 

 

 Betaalbare faciliteiten; 

 Vestiging in een goed gelegen gebouw met 

 standing, gelegen in een groene omgeving; 

 Ruime parking 

 Hulp en advies; 

 Voordelige voorwaarden die de indirecte 

 business kosten overzichtelijk en laag houden; 

 Soepele gebruiksvoorwaarden; 

 Laag energieverbruik d.m.v. zonnepanelen 

Het BC Geraardsbergen is een samenwerking van de POM Oost Vlaanderen 

met Ethias, Stad Geraardsbergen, Electrabel en SOLvA. Alle info is 

beschikbaar op de website: http://www.bcgeraardsbergen.be/home.html 

Timing: reeds gestart – voorzetting gedurende de looptijd van het project 

 Geraardsbergen nam reeds het initiatief om een startersmoment te 

organiseren, met als doelstelling de startende ondernemer te ondersteunen, 

wegwijs te maken doorheen de complexe administratie en opportuniteiten 

voor financiële tegemoetkomingen.  

http://www.bcgeraardsbergen.be/home.html
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Het is in het kader van dit project de bedoeling om dit event jaarlijks te 

organiseren en om dit eenmalig contact geleidelijk uit te breiden naar een 

echte “startersservice”. Hierbij zal worden samengewerkt met partners – Unizo, 

VOKA, Syntra, VDAB om het lokaal ondernemerschap te promoten en te 

faciliteren.  

Timing: reeds gestart – voorzetting en versterking gedurende de looptijd van 

het project 

 De stad heeft nu al een aantal maatregelen genomen om starters fiscaal te 

ondersteunen. Deze realisaties worden geëvalueerd en indien aangewezen 

specifieker gericht op de concrete behoefte van de ondernemer. 

Timing: 2014 tot einde looptijd project 

 

b. Aanbod bedrijfsruimte 

 

Zoals uit de analyse en uit het voorgaande punt blijkt beschikt Geraardsbergen zeker 

over de nodige bedrijfsruimtes om diverse economische activiteiten een plaats te 

bieden. Naast de industrieterreinen zijn er ook heel wat mogelijkheden in en aan de 

rand van de stad.  

De stad heeft zich daarom ingeschreven voor het project Spazio. 

Met dit project  doorlopen we onder begeleiding van Voka, met 7 andere 

gemeenten een begeleidingstraject om een coherent bedrijfshuisvestingsbeleid op 
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te stellen. Doel is om ook buiten de huidige bedrijventerreinen bijkomende ruimte 

voor economische activiteiten te kunnen integreren.  

 

Timing:  reeds gestart in 2013. Loopt verder in 2014. 

Er is een project lopende voor een verdere uitbouw van het terrein in Schendelbeke.  

Het zuidelijk deel van de KMO-zone nabij Nederboelare wordt gerealiseerd als lokale 

bedrijvenzone.  

Timing: 2015 - 2016 

 

Daarnaast is het cruciaal dat de mogelijkheden er niet alleen zijn, maar ook 

voldoende bekendgemaakt worden. Daarom zal een  inventaris opgesteld worden 

en wordt de matching van de vraag naar en het aanbod van bedrijfsruimte 

structureel aangepakt. 

Hiervoor zal een samenwerking worden opgezet met de dienst huisvesting die 

jaarlijks de inventaris van leegstaande bedrijfsruimtes opmaakt.    

Timing: 2015 tot einde looptijd project 

 

c. Ondersteuning werkgevers 

In dit project zullen meerdere acties worden opgenomen die tot doel hebben het 

ondernemersklimaat te verbeteren. Bedrijven moeten zich thuis voelen en gesteund 

weten door de lokale besturen. 

Voorstellen die nu reeds werden geformuleerd: 

 Opzetten van een SPOC (single point of contact) voor alle 

aangelegenheden waarvoor een ondernemer de lokale overheid dient te 

bereiken; 

 Ontwikkeling van informatiepakket, zowel voor startende als bestaande 

ondernemers; 

 Nog in het kader van de communicatie bedrijven - lokale overheid: 

ontwikkeling gebruiksvriendelijke webpagina binnen de website van de stad, 

met e-loket voor een aantal standaarddocumenten; 

 Groepsaankoop energie; 

 Optimalisatie contacten met lokale ondernemers in het kader van 

aanbestedingen; 

 Lobbywerk naar De Lijn en NMBS: behoud en optimalisatie openbaar vervoer; 

 Continuering jaarlijkse jobbeurs; 

 Infosessies van VDAB – toelichting aan werkgevers over sociale wetgeving, 

eenheidsstatuut of andere relevante onderwerpen; 

 Speciale aandacht voor horeca en handelszaken in Geraardsbergen met 

toeristisch aanbod. 

Timing: te definiëren per actie – sommige zijn reeds gestart – looptijd minstens 

tot einde project. 
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d. Activering kansengroepen  

 

Geraardsbergen telt relatief meer leefloongerechtigden dan gemiddeld. Ook de 

kansengroepen binnen de werkzoekenden zijn oververtegenwoordigd. Het is dan 

ook noodzakelijk binnen dit project voldoende aandacht te hebben voor de 

activering van deze zwakkere doelgroep. 

Het OCMW zet reeds een aantal jaar sterk in op de activering van 

leefloongerechtigden (ongeveer 50 sociale tewerkstellingen in 2013). De aansluiting 

op de reguliere arbeidsmarkt blijft echter dikwijls moeizaam verlopen. Daarvoor 

werden volgende mogelijkheden gedefinieerd: 

 Project “Diverscity”: inloopstages bij privébedrijven na de (tijdelijke) sociale 

tewerkstelling. Dit OCMW-project in samenwerking met VVSG werd reeds 

goedgekeurd. 

 Organisatie ‘blind date jobbeurs’, waarbij selectiegesprekken georganiseerd 

worden met zeer gericht geselecteerde kandidaten, louter  op basis van hun 

expertise en competenties. 

 Voortrajecten voor kwetsbare groepen: goedgekeurd project in 

samenwerking met de provincie. Bij bepaalde doelgroepen is een 

rechtstreekse toetreding tot de (reguliere) arbeidsmarkt niet realistisch. Er 

dient eerst gewerkt aan een aantal randvoorwaarden (kennis, vaardigheid, 

attitude, taal, verslaving, …). Dit project biedt hiervoor de mogelijkheid. 

 Sollicitatietraining 

Timing: projecten reeds goedgekeurd in 2013/2014: looptijd tot 2016  

 

Naast de kansengroepen zoals hierboven beschreven, dient ook voldoende 

aandacht te gaan naar de schoolverlaters: jongeren die een eerste aansluiting 

zoeken op de arbeidsmarkt. 

Acties: 

 Acties om laatstejaars vertrouwd te maken met de arbeidsmarkt; 

 School@work; 

 Sensibiliseren jongeren voor het behalen van diploma: vroegtijdig 

schoolverlaten tegengaan. 

Timing: 2015 – einde looptijd project  

 

e. Regierol sociale economie 

Deze actie valt deels onder het voorgaande punt, maar aangezien Geraardsbergen 

hierin een centrale rol speelt en gezien de omvang en duurtijd ervan nemen we dit 

afzonderlijk op. Het is een actie in uitvoering van een Vlaamse beleidsprioriteit. Op 

datum van publicatie was de beslissing hieromtrent nog niet bekendgemaakt. Indien 

het project van Geraardsbergen goedgekeurd wordt, betekent dit een substantiële 

toelage voor de regierol sociale economie gedurende zes jaar.  

Die regierol bestaat uit de ontwikkeling van een beleidsvisie op lokale sociale 

economie, en het faciliteren van de samenwerking met en tussen de deelnemende 
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gemeenten. Geraardsbergen heeft deze doelstelling opgenomen in zijn strategische 

meerjarenplanning en aangeven via welke doelstellingen of actieplannen ze deze 

Vlaamse beleidsprioriteit zullen uitwerken op het vlak van de lokale sociale 

economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De doelstellingen 

omvatten minimaal een jaarlijkse actie die de netwerking op het grondgebied 

bevordert en een jaarlijkse actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale 

sociale economie.  

 Oprichting interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse 

Ardennen); 

 Aanwerving van halftijds coördinator - economist - regie sociale economie; 

 Gemeenschappelijke organisatie van ten minste 1 activiteit per jaar rond 

sociaal ondernemerschap, promotie van sociale economie, tewerkstelling 

van kansengroepen; 

 Halfjaarlijkse stuurgroep "werk en sociale economie" waarin de concrete 

maatregelen/acties worden gedefinieerd om de doelstellingen te bereiken 

die bepaald zijn in de statuten van SEVA: 

o Het verhogen van de tewerkstelling in de sociale economie 

o Mobiliteit als drempel naar werk wegwerken 

o De taalproblematiek als drempel naar werk aanpakken 

o Doorstroom naar het normaal economisch circuit (NEC) 

stimuleren/versterken 

Timing: vanaf 2014 – 2020 (mits goedkeuring door Vlaanderen) 

  

f. Opleiding  

In dit actieplan worden alle initiatieven gebundeld die gericht zijn op de organisatie 

van lokale opleidingen die tegemoet komen aan specifieke lokale behoeften: 

 Mobiele opleidingen georganiseerd door VDAB; 

 Taalopleiding in functie van tewerkstelling; 

 Sollicitatietraining. 

Timing: reeds lopende – jaarlijks voor de looptijd van het project 
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5. Conclusie / Slot 

 

Het is belangrijk nogmaals te onderstrepen dat deze brochure de stand van zaken 

weergeeft zoals deze begin 2014 op tafel ligt. De stuurgroep verbindt er zich toe op 

regelmatige tijdstippen de geplande en/of uitgevoerde acties te evalueren, bij te 

sturen en zo nodig aan te vullen met nieuwe initiatieven.  

We zullen niet nalaten hiervoor opnieuw beroep te doen op alle relevante partners 

in dit verhaal. Het is immers een zeer ambitieuze opdracht waarbij geen enkele actor 

alleen het verschil kan maken. Samenwerking en coördinatie van bestaande en 

nieuwe inspanningen zijn dé sleutel tot succes. 

Het project impliceert ook geen significante verhoging van de ingezette middelen. 

De toegevoegde waarde zit voornamelijk in het op mekaar af stemmen van de 

plannen en het optimaal benutten van verscheidene subsidiekanalen of bestaande 

structurele middelen, zowel provinciaal, Vlaams, federaal als Europees. En dit zowel 

rechtstreeks als organisator als via partnerschap in grootschalige projecten waarvoor 

het lokaal niveau niet de aangewezen entiteit is. 

De bewustmaking en het blijvend enthousiasmeren van de lokale en regionale 

actoren zal tevens een open communicatie vergen.  We zullen daarom ook jaarlijks 

de resultaten en de indicatoren opvolgen en bekendmaken. Immers, alleen via een 

langdurige en doelgerichte inspanning door alle partijen zullen we in staat zijn 

Geraardsbergen verder te ontwikkelen als bloeiende Zuid-Oost-Vlaamse stad.  
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