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Budaregio

• voorheen industrie

• herontwikkeling

• productiesectoren 

• diensten 

• hotspots innovatie

Opm.: info uit onderzoek van 
voor coronacrisis!



Onderzoek bouw, recyclage en logistiek

• 6 bedrijven in de Budaregio

• Dekempeneer – wegenbouw, afbraak

• De Meuter – grondwerken, afbraak

• SUEZ Recycling & Recovery – zakelijk afval

• DHL Global Forwarding – verdeling kantoorbenodigdheden en 
apparatuur

• GLS Belgium Distribution – goederenverdeling

• Van Leeuwen Buizen Groep – distributie metalen buizen 

• cijfers Actiris, VDAB en NBB

• 342 bedrijfssites en 12.603 FET in Budazone (2018)

• 6738 vacatures (VDAB) en 346 vacatures (Actiris) in 
Budagemeenten (2018)

• 1864 werkzoekenden (VDAB) en 1633 (Actiris) in 
Budagemeenten (begin 2019)



Troeven voor de tewerkstelling 
in de regio

• 18% bedrijven in bouw, recyclage en logistiek

• 854 VE werknemers

• ondersteunen stedelijke omgeving 

• benutten centrale ligging

• vooral werknemers uit omgeving

• meer arbeiders dan bedienden

• stabiel werk

• middengeschoolden, deel hoog- en kortgeschoolden

• veel met migratieachtergrond of andere nationaliteit

• technische competenties en gepaste attitude gevraagd

• on the job leren, ook talen

• digitale vaardigheden leren en vaardigheden om met 
duurzame activiteiten om te gaan

• rekruteren via eigen kanalen

• moeilijk te vinden profielen via arbeidsbemiddeling en 
specifieke platformen



Uitdagingen arbeidsmarkt 
en onderwijs

• uitdagingen 

• kwart werkzoekenden geschikt voor 
sectoren bouw, recyclage en logistiek

• meer jongeren nodig

• tekort tweetalige kandidaten

• oplossingen

• flexibel personeelsbeleid

• matching en toeleiding door samenwerking 
met scholen, opleidingscentra en mogelijk 
regionaal uitwisselingsplatform



Uitdagingen 
bedrijfsvoering

• meer samenwerking van bedrijven en 
andere instanties voor versterking van 
bedrijven en tewerkstelling

• vragen om duidelijkheid aan 
gemeentelijke, gewestelijke en federale 
overheid over

• bedrijfslocatie en omgeving

• mobiliteit en infrastructuur

• initiatieven voor regio

• afstemming plannen en regelgeving



Nood aan samenwerking in 
de Budaregio

• bedrijven

• arbeidsbemiddelingsdiensten

• scholen 

• sectorfondsen

• opleidingscentra

• overheden



Meer informatie

Onderzoek Stichting Innovatie & Arbeid in 

samenspraak met BUDA+ (opm.: info van voor 

coronacrisis!)

https://www.serv.be/stichting/publicatie/troeven-en-
uitdagingen-tewerkstelling-budaregio

BUDA+ project

https://topnoordrand.be/nl/werven/buda

Webinar verslag en presentaties

https://www.serv.be/stichting/troeven-en-uitdagingen-
tewerkstelling-budaregio
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