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Jaarrekening 2020

Beleidsevaluatie

Beleidsdoelstelling: BD27 - Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

BDS Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

De beleidsdoelstelling zit op schema ondanks de COVID-crisis. Zo werden organisaties in 2020 niet alleen financieel ondersteund om 

binnen de zorgsector werk te maken van een innovatieve aanpak op vlak van arbeidsorganisatie maar werd er ook verder samengewerkt 

met Thomas More om in het kader van het dorpenbeleid een ondersteuningstraject zorgzame dorpen te ontwikkelen. Voor de zorgsector 

werd bovendien een interreg Vlaanderen - Nederland project voorbereid en ingediend om de retentie in de zorg te versterken.

Toelichting:

Evaluatie: Voldoende

OntvangstenUitgaven Saldo OntvangstenUitgaven Saldo

MJPJaarrekening

 1 072 371,15  1 205 952,46  133 581,31  1 356 255,00  1 433 257,00  77 002,00Exploitatie

 15 274,50 -15 274,50  180 000,00 -180 000,00Investeringen

Financiering

AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Actieplan: BD27AP056 - Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Wegens de coronacrisis en de beperkende kleurcodes in het onderwijs werd de operationele werking van het Havencentrum in 

2020 opgeschort. Fysieke excursies in het havengebied, Havenlandklassen, Lego Havenstudio konden niet meer doorgaan. Deze 

situatie vertaalt zich in de cijfers van 2020. Er is een daling in zowel de kosten als de opbrengsten. 

Het Havencentrum zet verder in op Europese projectwerking. Zo schreef het naast het RIGHT-project in 2020 nog in op het 

ESF-project Job Discovery Lab. 

Het Havencentrum verwezenlijkt een positief BBC-resultaat voor een bedrag van 160k euro, een kleine 80k euro meer dan eerst 

ingeschat in de budgettering 2020. De vrijgekomen tijd ingevolge het wegvallen van de operationele werking werd zeer goed 

aangewend voor intensievere ontwikkeling van projecten en vernieuwing van het educatieve aanbod met onder meer: ontwikkeling 

van een volwaardig lespakket met app voor de 3de gr. basisonderwijs; CardGo een lespakket/kaartspel dat jongeren uit de 3de gr 

secundair inzicht biedt in de werking van de haven,  de logistieke keten en de verschillende types van beroepen; vernieuwing van 

de fysieke havenexcursies voor de 3de gr. secundair en hoger onderwijs; ontwikkeling van een digitale haventour; ontwikkeling 

van een arbeidsmarktgericht programma voor de industrie met doe-opdracht, interactieve presentatie en bedrijfsbezoek; Job 

Discovery Lab dat schoolverlaters en jonge werkzoekenden, vertrekkend van hun talenten,  op een innovatieve manier de 

diversiteit aan beroepen en professionele toekomstmogelijkheden in het havengebied  laat kennen. Het Havencentrum zal deze lijn 

van modernisering en vernieuwing in 2021 en de volgende jaren verder zetten. De ontwikkeling van een nieuw 

havenbelevingscentrum op de Droogdokkensite samen met het Havenbedrijf Antwerpen tegen 2025 zal een mooi sluitstuk zijn.

Toelichting:

Evaluatie: Voldoende

OntvangstenUitgaven Saldo OntvangstenUitgaven Saldo

MJPJaarrekening

 1 072 371,15  1 205 952,46  133 581,31  1 356 255,00  1 433 257,00  77 002,00Exploitatie

 15 274,50 -15 274,50  180 000,00 -180 000,00Investeringen

Financiering

Actie: BD27AP05619

A Werking APB Havencentrum

Toelichting:

Evaluatie:

Actie: BD27AP05620

A Dotatie mjp 20-25

Toelichting:

Evaluatie:

Actie: BD27AP05621

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Toelichting:

Evaluatie:

pauhabe
Stempel


