Voordelen?

Interesse of vragen
over het project?

ACTIEF OP 2 SPOREN

We zetten in op 2 sporen:
Werkgevers:
•

VOKA- Kamer van Koophandel WestVlaanderen voorziet een samenwerking met
bedrijven die openstaan voor deze doelgroep

•

We zetten – binnen deze bedrijven – in op een
realistische kijk naar mensen die (opnieuw)
starten

•

Door het stimuleren van de ontwikkeling van de
eigen werknemers (oa via jobcarving) trachten
we openstaande vacatures mee in te vullen én
creëren we kansen voor (her)instappers.

TRAJECT OP MAAT VOOR
(HER)INSTAPPERS

Contacteer:
Davy Maes, 056 24 16 50 –
davy.maes@voka.be
Meer info op:
https://www.voka.be/communities/es
f-project-actief-op-2-sporen

ACTIEF OP 2 SPOREN
ESF PROJECT 455

Ken je iemand die…
Ben je iemand die…
•

eindelijk (terug) aan het werk wil?
ja/nee

•

twijfelt of hij/zij kan werken?
ja/nee

•

niet goed weet of hij/zij (terug) mag
werken?
ja/nee

•

het eigenlijk zelf niet (meer) gelooft
dat hij/zij werk zal vinden?
ja/nee

•

er niet toe komt om te gaan werken?
ja/nee

•

aangeeft dat hij/zij het beu is om
thuis te zitten?
ja/nee

Wie (terug) aan de slag wil:
•

We hebben ruime ervaring in het mensgericht
coachen

•

We hebben ruime ervaring in het oriënteren van
mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt

Hoe?
Heb je minstens tweemaal ‘ja’ geantwoord?

Dan willen wij samen met jou bekijken
wat de mogelijke stappen naar werk zijn.

De kansen tot werk nagaan samen met
de kandidaten die momenteel niet actief
zijn op de arbeidsmarkt.
We bekijken de mogelijkheden voor
een job bij bedrijven die openstaan voor
mensen die (opnieuw) starten.

Aanpak?
We nemen uitgebreid tijd voor een
kennismaking.
We starten uiteraard enkel een traject
mits toestemming.
Daarna gaan we individueel aan de slag:
•

We bekijken samen welke stappen
nodig zijn

•

We coachen op maat: inschatten en
bespreekbaar maken van drempels,
inschalen van competenties,
oriëntering (wat wil ik? wat kan ik?),
werkplekleren, uitklaren van vragen
rond inkomen,…

Maak nu een vrijblijvende
afspraak:
•

Eva Vantomme -0473 86 27 63
E.Vantomme@mentorvzw.be

•

Rolf Verstraete – 0492 23 88 02
R.Verstraete@mentorvzw.be

