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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel.Noppe: Knelpuntberoepen 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Peter Buysrogge; 

Bondige toelichting 
Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor werkgevers moeilijk geschikte kandidaten vinden. 
Deze functies blijven bijgevolg langer dan normaal openstaan of geraken zelf helemaal niet 
ingevuld. 
Volgens de VDAB - die jaarlijks ook een lijst van de knelpuntberoepen publiceert - zijn er 3 
mogelijke oorzaken: 

• Kwantitatief tekort: er zijn te weinig werkzoekenden beschikbaar op de arbeidsmarkt. 
• Kwalitatief tekort: er zijn werkzoekenden op de arbeidsmarkt die zich aanbieden, maar 

ze voldoen niet omwille van bijvoorbeeld een gebrek aan (de juiste) ervaring, slechte 
aansluiting onderwijs-arbeidsvloer, ... 

• Specifieke arbeidsomstandigheden: werkzoekenden stellen zich niet beschikbaar voor 
vacatures omwille van de specifieke arbeidsomstandigheden 

Verschillende lokale besturen maken voor hun eigen organisatie ook een lijst op van 
knelpuntberoepen en bouwen hierrond een specifiek beleid uit. 
Hierbij heb ik volgende vragen: 

• Beschikken stad en OCMW Sint-Niklaas over een lijst van knelpuntberoepen voor hun 
eigen organisatie? Indien wel, hoe en hoe frequent wordt deze lijst opgemaakt? Indien 
niet, zien de schepen en dienst het nut in van het werken met een dergelijke lijst en 
willen ze hiermee starten? 

• Welke functies/beroepen binnen stad en OCMW vormen een knelpunt? 
• Over hoeveel openstaande plaatsen gaat het? En hoelang staan deze gemiddeld open? 
• Op welke manier willen de schepen en bevoegde diensten inzetten op het aanpakken 

van de knelpuntberoepen en het invullen van de openstaande plaatsen? Welk beleid 
voeren ie hierrond? 

• Welke uitdagingen zien de schepen en dienst in het algemeen om als stad en OCMW 
een aantrekkelijke werkgever te blijven en vacatures snel en kwalitatief in te vullen? 
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Vraag knelpuntberoepen

Beste heer Noppe

Naar aanleiding van uw vraag over knelpuntberoepen bij stad en OCMW Sint-Niklaas, bezorgen
wij u gráag votgende informatie.

1) Beschikken stad en OCMW Sint-Nikl.aas over een lijst van knelpuntberoepen voor hun
eigen organisatie? lndien wel, hoe en hoe frequent wordt deze lijst opgemaakt? lndien
niet, zien de schepen en dienst het nut in van het werken met een dergelijke tijst en
willen ze hiermee starten?

Op jaarbasis publiceert de VDAB een lijst van knelpuntberoepen. De tendensen en
knelpuntberoepen die daarin beschreven staan, stemmen overeen met onze eigen ervaringen
BijgevoLg hanteren wij die Lijst aLs onze Lijst.

De Lijst van 2022 Wordt bijgevoegd bij deze brief.

2) Welke functies/beroepen binnen stad en OCMW vormen een knelpunt?

ProfieLen zoa[s boekhouder, kindbegeleider, redder, ingenieur en de meeste technische
profieLen die een specifieke schoLing vragen. Dit komt overeen met de.gegevens die we
terugvinden in de lijst van knelpuntenberoepen van de VDAB.

3) Over hoeveel openstaande plaatsen gaat het? En hoetang staan deze gemiddeld open?

Het gaat op dit ogenblik om ongeveer 1-4 vacante ptaatsen voor knelpuntberoepen (1-0

technische (Leidinggevende) functies, 1.5 VTE redder en 2 VTE boekhouder). Gemiddeld staan
deze plaatsen 6 maanden tot een jaar open.

Voor de functie van kindbegeleider gaat het vaak om tijdel.ijke invullingen omwitle van
afwezigheden. Er zijn vrijweL geen vacante plaatsen omdat er wordt gewerkt met verkorte
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procedures om deze functies in te vutlen en er jaarLijks een volwaardige selectieprocedure

wordt georganiseerd.

4) Op wetke manier willen de schepen en bevoegde diensten inzetten op het aanpakken

van de knelpuntberoepen en het invulten van de openstaande ptaatsen? Wel,k bel.eid

voeren ze hierrond? Wel,ke uitdagingen zien de schepen en dienst in het algemeen om als stad

en OCMW een aantrekketijke werkgever te blijven en vacatures snel en kwalitatief in te vulten?

Er loopt momenteel een begeLeidingstraject met Deloitte waarbij we ons HR-beleid en onze HR-

strategie voor de toekomst vorm witten geven om nog beter aan de interne en externe
verwachtingen te voldoen en duidel.ijke prioriteiten te kunnen steL[en.

Daarnaast wi[Len we ook de voordelen aLs werkgever beter in de markt zetten. Het verder

uitwerken van onze employer branding met aangepaste communicatiestijL past in dit plaatje. Dit
dient verder ontwikkeld te worden in samenwerking met de interne dienst communicatie. ln dat
kader wiLl,en we ook meer inzetten op LokaaL adverteren. Op die manier witlen we de

competitiviteit van stad en OCMW Sint-Nikl"aas ats werkgever op de arbeidsmarkt versterken.

Stad en OCMW Sint-NikLaas nemen ook deet aan het certificatietraject'baanbrekende werkgever
'23'.Een leertraject verspreid over het jaar waarbij we werken rond een zelfgekozen thema,

waar we ons als werkgever ook rond witlen profiLeren of in de kijker zetten. De thema's situeren
zich binnen de 3 pijl.ers van het traject: 'minder onderweg', 's[immer en.groener ondenrueg'en
'mensgericht hybride werken'.

Hopende u voldoende ge'informeerd te hebben.

Met vriendetijke groeten.

Namens stad/OCMW:

Joh Verhu Lst

ALgemeen directeur
Peter Buysrogge

Schepen

Lieven Dehandschutter
Bu rgemeester Si nt-Ni kLaas


