
INTERVIEW

Welke job doe je precies?
“Vandaag werk ik op de IT-dienst 
van VDAB. Daar werk ik als software 
ontwikkelaar en programmeer ik 
verschillende applicaties. Elke dag 
beginnen we met een stand-up met het 
team. We overlopen de verschillende 
projecten en wisselen ideeën uit. 
Nadien duik ik in mijn applicatie. 
Vervolgens start de refinement en 
bekijk ik de functionaliteiten die 
geïmplementeerd moeten worden, 
dan start ik met problemen oplossen 
en met ontwikkelen. Programmeren is 
eigenlijk een hele dag hard nadenken, 
implementeren en dan testen. Twee 
dagen per week plannen we geen 
meetings, zodat we een hele dag 
kunnen programmeren.”

Hoe ben je bij VDAB terecht gekomen?
“Voor ik bij VDAB werkte, heb ik als 
leerkracht gewerkt. Ik heb namelijk 
talen gestudeerd en heb een master 
in Taal- en Letterkunde. Toen ik jong 
was wilde ik vooral veel reizen. Talen 
leken me dan goed van pas te komen. 
Op een dag kreeg ik telefoon van 

Actiris, de Brusselse tegenhanger van 
VDAB. Zij zochten voor VDAB nieuwe 
medewerkers. Ik was op zoek naar 
een nieuwe uitdaging in Brussel en ik 
ging in op het aanbod. Niet veel later 
startte ik bij VDAB als ambassadeur of 
bemiddelaar. Een boeiende job waarbij 
ik al snel de dienstverlening van VDAB 
leerde kennen en een groot netwerk 
aanlegde. Ik spreek vijf talen, wat zeker 
van pas komt in Brussel.”

Hoe kwam je dan uiteindelijk bij IT 
terecht?
“IT sprak mij al langer aan. Daarom 
besloot ik om naast mijn job een 
graduaatsopleiding te volgen. Voor 
die opleiding moest ik stage lopen bij 
een bedrijf. Mijn directeur bij VDAB 
Brussel raadde me aan om die stage 
te doen bij VDAB. En dat deed ik dan 
ook. Tegelijkertijd liep er bij VDAB een 
project ‘talentencampus’ waarbij intern 
personeel de kans krijgt zich om te 
scholen tot ontwikkelaar of functioneel 
analist. Ik koos voor dat eerste en leerde 
programmeren op de werkvloer. Ik had al 
kennis over software en hardware, maar 

deed nu ervaring op als ontwikkelaar. 
Dankzij die investering van VDAB en de 
goede begeleiding van mijn coördinator 
werk ik vandaag op de IT-afdeling van 
VDAB, als software ontwikkelaar. 

Wat motiveert je het meest om bij 
VDAB te werken?
“VDAB doet enorm zijn best om met 
de nieuwste technologie te werken. 
Je komt terecht in een innovatieve 
omgeving. Dat is belangrijk voor een 
IT’er, want je wilt niet werken met 
verouderde software. Als team doen we 
elke dag ons uiterste best met oog op 
de doelstellingen van VDAB voor 2030.
Daarnaast is er de goede balans tussen 
werk en privé. De flexibiliteit die 
mogelijk is bij VDAB qua plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken vind je nog 
weinig terug bij andere IT-bedrijven of 
op IT-afdelingen van grote firma’s. Mijn 
vrienden kunnen er soms niet bij dat ik 
zelf kies wanneer ik werk en wanneer ik 
pauze neem.”

Omar, 
software ontwikkelaar bij VDAB

“VDAB doet enorm zijn best om met 
de nieuwste technologie te werken"

-
VDAB’ERS AAN HET WOORD

De werkdag van Omar

 21% vergaderingen met het team en kennis delen met andere software ontwikkelaars
 13% overleg met functioneel analisten 
 64% programmeren en testen van applicaties en software 
 2% theetje drinken wanneer de applicatie volledig naar behoren
    functioneert en het programmeerwerk is geslaagd


