
Geen kwartier van de toekomst in onze dorpen!
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Zaal DE KAT - OPHASSELT

#reddegodsbergkouter



TEWERKSTELLING



De creatie van 1000 tot 1500 jobs in het 
Kwartier van de Toekomst ????

Bron: Defensie maximaal totaal: 1105 (zie volgende slide)



TEWERKSTELLING

“Ambitie om 1000 à 1500 

arbeidskrachten te werk te stellen”

● 1105 directe tewerkstelling?

○ zijn militaire profielen; geen 

significante impact op 

jobcreatie  

● indirecte tewerkstelling horeca, 

uitrusting, onderhoud en 

diensten? 

○ het leger werkt verplicht met 

raamcontracten

Totaal: 1105

Profielen aangegeven door Ministerie van Defensie:



Doelstelling bevorderen van lokale tewerkstelling 
een correct perspectief: 

Geraardsbergen doet het nét 
beter dan alle omliggende 
gemeenten behalve Lessen en 
Ninove. 

Bron: https://arvastat.vdab.be/



= 6.8% 

Dit is foutief: 
gemiddelde in 
Oost-Vlaanderen= 
6% … eenvoudige 
regel van 3… 934 
in plaats van 726!

934

Aantal werkzoekenden in Geraardsbergen 
werkelijk hoger dan gemiddeld? de correcte 
cijfers 

= 4.66% 

= 6.0% 



Bron: https://arvastat.vdab.be/

Volgens Stad Geraardsbergen 
zijn de cijfers als volgt: 
➔ 47% laaggeschoolden
➔ 38% middengeschoold
➔ 15% hooggeschoold



ACTUELE SITUATIE

● Geraardsbergen is een slaapstad. 

⮚ 70% van de inwoners die buiten de regio werken 

● Een van de grootste pendelregio’s. Vooral georiënteerd op 

Brussel



STATISTIEKEN

WERKLOOSHEID

Einde april 2022 :

Openstaande vacatures in Geraardsbergen : 387

Openstaande vacatures in Regio Aalst - Oudenaarde : 9923

(bron Arvastat-VDAB)



Vacatures in Geraardsbergen die niet ingevuld zijn : 

(einde april bron Arvastat-VDAB)



Vacatures in Regio Aalst - Oudenaarde die niet 

ingevuld zijn (einde april bron Arvastat-VDAB)



Bron Arvastat-VDAB



Indeling naar werkloosheidsduur

Bron Arvastat-VDAB





LEEFLONERS GERAARDSBERGEN

Volgens statistieken POD MI 

• Aantal leefloners t.o.v. totale de bevolking = 298 = 8,77 °/°°
(per duizend)

• Waarvan :

• 101 jonger dan 25 jaar = 11,06 °/°° van de totale bevolking 
onder de 25 jaar

• Arr Aalst : 5, 45 °/°° Provincie Oost Vlaanderen :  6,92 °/°°

#reddegodsbergkouter



VOORDELEN VOOR GERAARDSBERGEN

● Voordelen Geraardsbergen: Via gemeentebelastingen ?

● Waar is de studie die aantoont dat militairen:

○ Naar Geraardsbergen komen wonen? 
○ Waar de militairen huisvesten: Welke zijn de plannen ? 
○ Waar is de studie hierover? 

#reddegodsbergkouter



CONCLUSIE

● De militairen komen uit  alle windstreken van België. Dus minimaal of niet uit Geraardsbergen …..

● De beloofde tewerkstelling is een fabeltje. 

− Actuele openstaande vacatures worden niet ingevuld

− In regio meer dan 9000 openstaande vacatures niet ingevuld

− 1000 tot 1500 extra arbeidsplaatsen beschikbaar maar > 9000 niet ingevuld

− Profielen voor het leger niet aanwezig in Geraardsbergen

− Leefloners zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt

− Er is nu reeds een opening voor  werklozen van Galmaarden, Edingen, Ath, Ninove en Denderleeuw 

naar hier te laten komen werken. De zogezegde tewerkstelling die men creëert zal niet door 

Geraardsbergenaars ingevuld worden.

− Als men vaststelt dat er voor heel wat profielen die het leger vraagt  er in de privé een stuk meer 

betaald wordt in vergelijking met het leger dan zullen de belastingsopbrengsten voor Geraardsbergen 

navenant zijn.



Wat zegt het leger…..

Generaal-majoor Marc Thys opperbevelhebber van de landmacht:

Zoals de generaal terecht opmerkt de geografische spreiding is niet de kern van de zaak maar de rekrutering 

van de technische profielen waar Defensie in concurrentie met de privé sector - waar een veelvoud wordt 

verdiend - vaak aan het kortste eind trekt. 

Hoe je het ook draait of keert: in de strijd tegen andere werkgevers trekt Defensie vaak aan het kortste eind. 

Die technische profielen waar het ons aan ontbreekt, verdienen in de privé vaak een veelvoud. Vroeger 

hadden militairen een kortere loopbaan met een volwaardig pensioen. Een troef om volk te lokken. Nu is dat 

allemaal fors teruggeschroefd en zetten jonge militairen een stap in het onbekende. Niemand kan hen 

garanderen of ze op hun 35ste nog bij het leger kunnen blijven. En als dat toch het geval is, weten ze in de 

verste verte niet waar ze mogen werken. Begin er dan maar aan ……



● Hoe kunnen voorgestelde 

initiatieven en vaststellingen 

gelinkt worden aan de 

tewerkstelling in het Kwartier 

van de Toekomst?

● Wat is de wetenschappelijke 

studie/basis om een dergelijk 

plan  te verkondigen. Een 

tewerkstelling voor binnen X 

jaar? Wat in de tussentijd…. 



Enkel de intrekking van de kandidatuur getuigt 
van goed bestuur en enige politieke moed. 

CONCLUSIE





WEBSITE

www.reddegodsbergkouter.be

#reddegodsbergkouter


