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1. Opleiding – Kennis – Arbeidsmarkt (OKA) 

• Hoofddoelstelling:  
– Bijdragen aan de afstemming van de provinciale arbeidsmarkt op de specifieke noden van de logistieke 

sector in Limburg 
 

• Subdoelstellingen: 

– Verbeteren van instroom in logistieke opleidingen en beroepen 
– Bevorderen van doorstroom van logistieke opleidingen naar effectieve tewerkstelling in de sector 
– Inzet van werkzoekenden via gerichte competentie-ontwikkeling i.s.m. VAB 
– Ondersteunende communicatie gericht op imagoverbetering van de logistieke sector 
  

• Partners: 
– LPL/POM Limburg, VDAB, relevante actoren uit onderwijs, uitzendsector, vormingsfondsen SFTL en Logos, 

RTC Limburg, …  
– Verenigd in het coördinatie- en dienstverleningsplatform Logistiek 
 

• Recente acties/projecten: 
– Promotiecampagne ‘Er zit Muziek in Logistiek’ 
– Onderwijskwalificerend opleidingstraject T&L voor werkzoekenden 
– Project Distributiechauffeur 
– Ondersteuning VDAB Servicepunt T&L 
– Euregionaal samenwerkingsverband rond arbeidsmarkt 
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1.1 Promotiecampagne “Er zit Muziek in Logistiek” 

• Doelstelling:  

• Verhogen instroom in logistieke opleidingen en beroepen 

• Boodschap:  

• “De logistieke sector is een veelzijdige, uitdagende en internationale sector met reële 
loopbaanmogelijkheden vanuit Limburg.” 

• Call to action: kies een logistieke / functie 

• Doelgroep:  

• Primaire doelgroep:  

– Jongeren uit 3de graad secundair onderwijs  

– Werkzoekenden 

• Secundaire doelgroep: 

– Grote publiek 

– Werknemers uit de logistieke sector 

• Looptijd:  

• Mei 2012 – juni 2014 (schooljaren 2012 -2013 en 2013 – 2014) 
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• Reeds ondernomen acties: 
– Publiciteit op bussen van De Lijn 
– Verspreiding affiches naar meer dan 400 scholen, uitzendkantoren en jeugdhuizen 
– Advertentie in HBvL 
– Website www.erzitmuziekinlogistiek.be 
– Facebookpagina 
– Online wedstrijd via Facebook 
– Muzikale stand met campagnetruck en flyeractie tijdens het zomerfestival ‘Genk on Stage’ 

i.s.m. VDAB en de KHLim 

        => Impact? 
• Inschrijvingscijfers bachelor Logistiek Management aan PXL met 44% gestegen  
• Inschrijvingscijfers overige scholen nog niet officieel gecommuniceerd.  

• Geplande acties: 
– Deelname aan gerichte jobevents 

• Groepsstand Logistiek tijdens het Lift Off Jobfestival op 11 oktober a.s. in het stadion van KRC 
Genk 

– Aansluiting promotiecampagne aan belevingstour Logistiek van dept. MOW/Flanders Logistics 
– Een doe-activiteit/wedstrijd voor jeugdbewegingen 
– Eventueel ontwikkeling en verspreiding van een brochure voor leerlingen 3de graad secundair 

onderwijs 
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1.1 Promotiecampagne “Er zit Muziek in Logistiek” 

http://www.erzitmuziekinlogistiek.be/


1.1 Promotiecampagne “Er zit Muziek in Logistiek” 
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1.1 Promotiecampagne “Er zit Muziek in Logistiek” 

• Website www.erzitmuziekinlogistiek.be 
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1.1 Promotiecampagne “Er zit Muziek in Logistiek” 

• Wedstrijd via Facebook voor 16- tot 18-jarigen 
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1.2 Graduaat (HBO5) T&L voor werkzoekenden 
• Onderwijskwalificerend opleidingstraject T&L 
• Start september 2013 
• Mogelijkheid om op 1,5 jaar tijd graduaatsdiploma ‘Logistiek, Transport & 

Mobiliteit’ te behalen 
– 2 uitstapmogelijkheden: 

• Na 1 jaar: se-n-se ‘Internationaal Transport en Goederenverzending’ 
• Na 1,5 jaar: Graduaat (HBO5) ‘Logistiek, Transport & Mobiliteit’ 

– Verkorte graduaatsopleiding mogelijk via behalen van vrijstellingen 

• Beoogde beroepen: logistiek (administratief) bediende, magazijnbediende, 
bediende expeditie, transportplanner, …  

• Partners:  
– Provinciale Handelsschool Hasselt (PHH) 
– Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Handel (PCVO Handel) 
– VDAB Limburg 
– LPL/POM Limburg 

• Doelgroep:  
– Werkzoekenden met diploma secundair onderwijs uit economische studierichting en/of met ervaring 

als bediende in de sector T&L 
– Leerlingen se-n-se  

• Aantal VDAB- cursisten: 14  
• Aanbod aan stageplaatsen, bedrijfsbezoeken, gastsprekers, … ? 
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1.3 Workshop OKA 

• 11 oktober 2013 

• Stadion KRC Genk (Cristal Arena) 
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