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Het is goed om even bij die vragen 
stil te staan. Het is zinvol om te 
verwoorden wie we zijn, waarom we 
de dingen doen zoals we ze doen, hoe 
we dit aanpakken en welke houding 
dit van elk van ons veronderstelt.

Bij de oprichting van GTB werd 
onze kernopdracht als volgt door het 
bestuur omschreven:

“Het aanbieden van gespecialiseerde 
dienstverlening aan personen 
uit kwetsbare groepen en/of in 
kwetsbare situaties, in het bijzonder 
mensen met een beperking of 
gezondheidsproblemen, met het oog op 
tewerkstelling, het behouden ervan of 
het verhogen van de kansen daartoe. In 
functie van dit doel worden werkgevers 
en netwerken rond de klant mee 
ondersteund”.

Die naam zegt veel over wat 
we doen, maar laat ook nog 
ruimte voor vragen: 

Voor wie werken we? 
Waarom werden we 
opgericht? Wat zijn onze 
visie en missie? Waarvan 
vertrekken we, waar willen 
we naartoe en hoe denken 
we daar te geraken? 

Kortom: wat vormt het 
hart en de ziel van onze 
organisatie?

Tewerkstelling is dé focus van 
GTB. Wij geloven dat iedereen talent 
heeft en dat iedereen de kans moet 
krijgen om te werken, liefst voor 
een eerlijk en degelijk loon. Wij 
willen iedereen de kracht geven om 
de nodige stappen in die richting 
te zetten. Die aanpak noemen we 
‘krachtgericht bemiddelen naar 
werk’. 

Werken zorgt voor een inkomen. 
Maar het is zoveel meer dan dat. 
Werken geeft zin aan het leven. 
Het maakt dat mensen ‘iemand’ 
kunnen zijn of worden; het draagt 
bij aan hun zelfbeeld en hun 
‘sociale status’. In veel gevallen 
is werk is ook een helende en 
weldadige factor voor onze fysieke 
en mentale gezondheid. Werken is 
een uitgelezen manier om te kunnen 
bijdragen aan de samenleving; het 
is een maatschappelijke hefboom. 
Het creëert banden met collega’s 
en andere mensen, het maakt 

dat mensen ‘ergens bij horen’, 
het geeft vertrouwen en biedt 
toekomstperspectieven. Het werk 
staat niet los van de mens. Passend 
werk is dé weg naar persoonlijke 
groei en ontwikkeling. Wat wij doen 
is dan ook mens-en-werk.

Naast onze werkzoekende klanten 
(‘personen uit kwetsbare groepen en/
of in kwetsbare situaties’) vermeldt 
onze kernopdracht ook de werkgevers 
en onze netwerken als belangrijke 
stakeholders. Ook zij maken deel uit 
van onze focus. GTB helpt ervoor 
te zorgen dat veel meer mensen 
met een arbeidsbeperking aan het 
werk gaan. De werking van GTB 
moet er mee voor zorgen dat de 
werkzaamheidsgraad van mensen 
met een beperking aanzienlijk stijgt. 
Sterker nog, we willen dat hun 
tewerkstelling vanzelfsprekend wordt 
en bouwen daarom vol overtuiging 
mee aan een inclusieve arbeidsmarkt 
en een inclusieve samenleving.

De afkorting GTB staat  
voor ‘Gespecialiseerd  
Team Bemiddeling’ 
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ONZE
WAARDEN:

VERNIEUWEND
INTEGER 
BALANS ZOEKEN
EMPOWEREND
SAMEN

De vijf kernwaarden van GTB 
typeren ‘het hart en de ziel’ 
van onze organisatie. Samen 
vormen ze het krachtige 
letterwoord VIBES:
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Vernieuwend 

Vernieuwend zijn betekent kansen 
creëren en deuren openen. Wij 
willen de moed hebben om nieuwe 
domeinen en nieuwe methodes te 
verkennen. Waar nodig willen we 
een voortrekkersrol spelen en zelf 
initiatief nemen. We zijn niet bang 
om te experimenteren en we willen 
anderen en elkaar inspireren. 

Onze werking speelt zich af in 
een veranderlijke omgeving. Wij 
zijn voortdurend in interactie met 
een dynamische samenleving en 
arbeidsmarkt. Door zelf verkennend 
en proactief te werken, komen we tot 
vernieuwing. 

We nemen een alerte houding 
aan: we zijn voortdurend aandachtig 
voor wat er rondom ons gebeurt en 
laten ons daardoor inspireren. Als we 
voor uitdagingen staan, denken en 
overleggen we samen. We zijn ervan 
overtuigd dat er voor elk probleem 
een oplossing bestaat. We durven 
platgetreden paden verlaten en 
grenzen verleggen.

Integer 

Integer zijn betekent open, eerlijk 
en authentiek zijn. Wij geven eerlijke 
en oprechte informatie. We zijn 
waar we voor staan, we doen wat we 
beloven. We hechten veel belang aan 
vertrouwen en betrouwbaarheid. 
Onze klanten moeten op ons 
kunnen rekenen: we zijn er voor 
hen en nemen indien nodig de tijd 
om samen met hen verschillende 
mogelijke keuzes te overlopen.

We laten noch onze klant noch 
zijn potentiële werkgever aan hun 
lot over, maar laten onszelf zien en 
bouwen in beide richtingen aan een 
vertrouwensband. Als dat vertrouwen 
er eenmaal is, kan de samenwerking 
een echte boost krijgen. 

Zelfs bij niet-integere vragen 
blijven we zelf integer antwoorden 
vanuit onze eigen waarden en onze 
eigen integere houding. Indien nodig 
geven we duidelijk aan waar de 
grenzen liggen. We behandelen onze 
klanten, collega’s en partners zoals we 
zelf behandeld willen worden. 

We luisteren altijd naar de noden 
en belangen. Wie ons een vraag stelt, 
krijgt een eerlijk en onderbouwd 
antwoord. 

Zowel in onze formele als in onze 
informele gesprekken stellen we 
ons open en positief op. We hebben 
oprechte waardering voor al onze 
gesprekspartners. 

Balans zoeken

Het zoeken en vinden van de 
balans vertrekt vanuit het besef dat 
alles voortdurend in beweging is. 
Als mens en medewerker balanceren 
we op 7 niveaus: jezelf, je collega’s, 
je netwerkpartners, je klanten, de 
werkgevers met wie je samenwerkt, je 
familie en omgeving, de samenleving. 

We streven altijd naar win-
winsituaties en voordelen voor alle 
betrokken partijen. Omdat alles 
voortdurend in beweging is, streven 
we naar een dynamisch evenwicht.

Een mens kan maar goed 
functioneren als er een goed 
evenwicht is tussen werk en 
privéleven. Wij respecteren dit en 
hebben er de nodige aandacht voor. 
Veel klanten komen naar ons op een 
moment dat ze zelf uit balans zijn. 
Het is onze opdracht hen te helpen 
het evenwicht terug te vinden.

Bij dat alles streven we ook naar 
een goede balans tussen het persoon-
lijk belang en dat van de organisatie; 
we gaan uit van een meervoudige 
partijdigheid. We zorgen ervoor dat 
we bereikbaar en toegankelijk zijn 
voor klanten, werkgevers, collega’s 
en ons netwerk. We luisteren goed en 
stellen indien nodig zelf vragen. 

Onze kernwaarden geven richting aan onze overtuigingen  
en sturen ons in ons gedrag. Ze vormen een houvast  
en een inspiratiebron voor iedereen binnen de organisatie 
én laten GTB toe zich te profileren. Laten we even  
op deze vijf waarden inzoomen:
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Samen

Samen kunnen we meer. Hoe 
sterk we ook geloven in de kracht van 
het individu, het staat ons geloof in 
samenwerking en samenhorigheid 
niet in de weg. Wij geloven dat 
mensen meer kunnen bereiken door 
de krachten te bundelen en bruggen 
te bouwen. We werken samen met 
diverse betrokkenen: werkzoekenden, 
werkenden, werkgevers, 
netwerkpartners, collega’s en interne 
teams, het Vlaamse beleid… 

We vertrouwen op de 
mogelijkheden en de expertise 
van elke partner en willen zelf 
constructief bijdragen tot het geheel.

1 + 1 = 3. Elk netwerk is een 
krachtbron. Wij geloven sterk in de 

kracht van samenwerking. Daarom 
stimuleren we onze klanten om zelf 
hun netwerk in kaart te brengen, 
want ook daar kunnen ze veel hulp 
en steun vinden om werk te vinden of 
te behouden. 

Waar mogelijk initieert 
GTB samenwerkingen om onze 
maatschappelijke opdracht te 
vervullen. We erkennen onze 
partners in hun mogelijkheden, 
expertise en bezorgdheden. We 
investeren elke dag opnieuw 
in netwerking en beschouwen 
onze medewerkers daarbij als de 
belangrijkste ambassadeurs! 

Empowerend

Empowerend zijn betekent dat 
we andere mensen ‘power’ of kracht 
geven. Dit speelt zich af op drie 
niveaus: dat van de individuele 
persoon, dat van onze organisatie en 
dat van de samenleving als geheel. 

■ Op persoonlijk vlak proberen 
we zowel onszelf als onze klant 
te versterken: we doen op een 
verstandige manier aan zelfzorg 
en we motiveren onze klant door 
regelmatig te verwijzen naar zijn 
of haar eigen kracht en dromen. 
Net zoals we geloven in ons eigen 
kunnen, geloven we in de eigen 
kracht van de klant. Onze focus ligt 
op wie hij of zij kan worden. De klant 
zit aan het stuur van het traject en is 
mee verantwoordelijk voor de eigen 
loopbaan. Fouten straffen we niet 
domweg af, maar beschouwen we als 
kansen om te groeien. 

■ Op het vlak van onze organisatie 
proberen we het beste uit alle GTB-
medewerkers naar boven te halen. 

We ontwikkelen niet alleen 
onszelf, maar trachten ook 
empowerend te zijn voor iedereen 
binnen onze werking. We geloven 
in de eigen kracht van collega’s en 
medewerkers en bieden tegelijk een 
veilige omgeving waarin fouten 
kunnen worden opgevangen. 
We bevorderen mee-sturend en 
autonoom werken, zowel bij de klant 
als bij onze medewerkers. Bij dat alles 
vertrekken we vanuit vertrouwen en 
dialoog.

■ Op maatschappelijk vlak willen 
we sensibiliseren, kansen creëren 
en bijdragen aan emancipatie. We 
bekijken de noden vanuit het idee 
dat de mens een deel is van een 
groep. Ook in onze relaties met 
de werkgevers en netwerkpartners 
stellen we ons empowerend op: we 
informeren hen uitgebreid zodat 
ook zij onderbouwde keuzes kunnen 
maken. Dit houdt ook in dat we 
indien nodig een ‘neen’ kunnen 
accepteren. 
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werk
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Onze 
klanten 

■ We streven naar een 
dienstverlening die vertrekt van 
het geloof dat er talent schuilt 
in iedereen. We willen niemand 
uitsluiten, maar juist krachtgericht 
kansen geven en activeren. We zijn  
er ook – en zelfs in het bijzonder – 
voor de meest kwetsbaren.

■ Iedereen moet dezelfde of 
gelijkwaardige kansen krijgen om  
een loopbaan uit te bouwen.

■ Het uitgangspunt van onze 
werking is de eigen droom van 
de klant en zijn of haar volle 
betrokkenheid in iedere stap van  
de bemiddeling.

Onze 
medewerkers

■ GTB geeft zeer graag kansen 
aan gemotiveerde, geëngageerde 
en bevlogen medewerkers. We 
luisteren naar hun deskundigheid 
en vertrouwen op intern 
ondernemerschap.

■ We kiezen voor een 
leiderschapsmodel dat ruimte 
creëert, een bezielend leiderschap 
dat ondersteunt, inspireert, richting 
geeft, waardeert en coacht.

■ We blijven investeren in de 
professionaliteit van onze werking 
en de deskundigheid van onze 
medewerkers.

Onze 
netwerken

■ We streven ernaar een 
sterke partner te zijn van VDAB, 
van werkgevers en van andere 
netwerkpartners die verband houden 
met bemiddeling naar of behoud 
van werk voor mensen met een 
beperking. 

■ We stellen ons open en 
constructief op. Samen met onze 
netwerken streven we naar een 
inclusievere arbeidsmarkt en 
samenleving.

■ Dankzij het stakeholdersmodel 
van ons bestuur kunnen we brede 
feedback geven over het domein 
werk en de aangrenzende sectoren 
onderwijs, welzijn en gezondheid. 
We hebben oog en oor voor de 
toegevoegde waarde van onze 
dienstverlening in de samenleving. 
We volgen de maatschappelijke 
tendensen op de voet.

Onze 
organisatie

■ Wij willen een kwaliteitsvolle 
organisatie zijn. We zoeken 
voortdurend naar innovatie en 
mogelijke verbeteringen in onze 
werking. Dat doen we in overleg met 
onze klanten, medewerkers, partners 
en netwerken.

■ Tegelijk werken we aan een 
duurzame en stabiele organisatie, 
zodat we onze dienstverlening en de 
tewerkstelling van onze klanten op 
lange termijn kunnen garanderen. 
We doen dit met een eenvoudige 
managementstructuur, die de 
nadruk legt op onze kernopdracht 
en op een rechtstreekse relatie tussen 
medewerkers en ‘hun’ klanten.

■ GTB wil een goede werkgever 
zijn. We streven naar een eerlijke en 
gelijke behandeling van iedereen, 
zodat elke medewerker zijn of haar 
taken kan uitvoeren in een sfeer van 
welzijn en veiligheid.

Om onze opdracht op een goede 
manier te kunnen vervullen, helpt 
het om een duidelijke structuur 
voor ogen te houden. Daarom 
hebben we bepaalde keuzes 
gemaakt, die onze doelstellingen 
en ambities ondersteunen. Ze 
geven aan wie we willen zijn en wat 
onze visie is op onze klanten, onze 
medewerkers, onze netwerken en 
onze organisatie. Samengevat komt 
die visie hierop neer:
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ONZE
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hoe  
willen we 
dit waar-
maken?
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Alle bovengenoemde 
ambities zijn belangrijk, 
maar ze blijven enigszins 
algemeen. Waarom we deze 
doelen willen nastreven 
is één zaak, maar hoe 
we dit willen doen is 
minstens even belangrijk. 
Daarom hebben we – 
op basis van onze visie 
op respectievelijk onze 
klanten, onze medewerkers, 
onze netwerken en onze 
organisatie – een aantal 
strategische doelstellingen 
bepaald. Ook die stellen 
we graag voor per groep 
van mensen: onze klanten, 
onze medewerkers, 
onze netwerken en onze 
organisatie. 

Onze klanten  
– “Jij kan het…!”

Alles wat we voor onze klanten 
doen gaat over kansen, keuzes en 
mogelijkheden bieden. Wij willen 
mensen (terug) op weg zetten om 
hun leven in eigen handen te nemen 
en soms risico’s te (durven) nemen. 

Er wordt vaak gesproken over 
‘empoweren’. Dit begrip komt 
voort uit enkele opvallende trends 
in de wereldcultuur: het omvat de 
brede maatschappelijke actie rond 
gelijke rechten zoals ooit vertaald 
door Martin Luther King, maar 
het gaat ook over het belang van 
betrokkenheid en samenwerking 
in bedrijven, én over de individuele 
rechten van elke persoon om op te 
komen voor zichzelf. 

Hoewel er niet meteen een 
Nederlandse vertaling voor het 
woord ‘empoweren’ bestaat, vinden 
we veel elementen terug in de 
omschrijving ‘kracht-gericht werken’. 
Die term geeft een richting aan onze 
klantgerichte acties. Liever dan van 
‘klantgericht werken’ spreken we bij 
GTB dus van ‘krachtgericht werken’. 

Krachtgericht werken zit in 
eenvoudige dingen: een open en 

waarderend gesprek, een nieuwe 
afspraak, de klant die zelf nadenkt 
over gemaakte afspraken, een directe 
contactlijn met de bemiddelaar, 
haalbare doelstellingen, respect en 
vertrouwen… 

We vertrekken liefst vanuit de 
droom van de klant en trachten 
samen stappen te zetten in die 
richting. Uiteraard is de droom 
niet altijd haalbaar, maar het is 
zeer belangrijk dat de klant zelf kan 
ervaren wat wel of niet werkt, wat wel 
of niet lukt en wat hij of zij écht wil.

De werkzaamheidscijfers 
wijzen nog steeds op de 
ondervertegenwoordiging van 
mensen met een arbeidsbeperking. 
GTB wil zich samen met VDAB 
en partners engageren om deze 
problematiek prioritair aan te 
pakken. GTB erkent de problemen 
van de betrokken doelgroep maar 
wil zich niet beperken tot een verhaal 
van persoonlijke problematiek en 
achterstand. De oorzaken van de 
uitsluiting liggen niet alleen, en 
misschien zelfs niet in de eerste plaats 
in de persoon zelf, maar evenzeer in 
maatschappelijke mechanismen.
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Ons geloof in de kracht en de 
verantwoordelijkheid van de klant 
komt ook tot uiting in onze kijk op 
rechten en plichten: de klant moet 
alle kansen krijgen, maar moet zich 
ook houden aan de afspraken. Wij 
verwachten een actieve inzet in de 
zoektocht naar werk.

De professionele integratie van 
mensen met een arbeidsbeperking 
of gezondheidsproblematiek is 
de centrale opdracht van GTB. 
Krachtgericht werken staat hierbij 
voorop. De begeleiding bij GTB, 
zowel van werkzoekenden als van 
werkenden, vertrekt steeds vanuit 
het respect voor de eigenheid en 
de vraagstelling van de individuele 
persoon en het geloof in de 
individuele mogelijkheden en de 
motivatie van de klant die zich 
aanmeldt. De inbedding in de 
reguliere structuren van VDAB zorgt 
ervoor dat drempels laag zijn. 

GTB wordt erkend om mensen 
in de eerste plaats toe te leiden naar 
het normaal economisch circuit. Het 
is uiteraard noodzakelijk in het licht 
van de slechte werkzaamheidscijfers 
van de doelgroep om iedere klant 
die hiertoe de mogelijkheden heeft 
alle kansen te bieden om dit doel 

ook te bereiken. Toch mogen we 
andere opties (sociale economie, 
arbeidszorg, vrijwilligerswerk) – in 
overleg met de klant – niet uitsluiten. 
Vrijwilligerswerk kan een alternatief 
zijn indien in de loop van een traject 
blijkt dat andere mogelijkheden niet 
haalbaar of niet beschikbaar zijn, 
maar GTB wil niet evolueren naar 
een dienst die enkel vrijwilligerswerk 
organiseert. In die zin zullen we 
dit slechts aanbieden als de andere 
mogelijkheden onderzocht zijn én na 
overleg tussen begeleider en klant.

GTB streeft met andere woorden 
naar een zinvolle maatschappelijke 
invulling van het begrip ‘werk’ 
voor iedere klant op een breed 
arbeidscontinuüm van betaald 
naar onbetaald werk, zoals door 
Vlaanderen vastgelegd in de 
participatieladder. Het doel van 
de bemiddeling overstijgt de pure 
toeleiding naar een job; het is de 
bedoeling om mensen sterker te 
maken om op basis van de eigen 
keuzes en mogelijkheden een 
loopbaan kwalitatief te kunnen 
uitbouwen. Het contact met een 
realistische werkomgeving vormt een 
belangrijk onderdeel van de stappen 
die mensen kunnen zetten. GTB doet 
dit in nauwe samenwerking met de 
reguliere en gespecialiseerde partners 
en zal tijdens het traject de afspraken 

met de klant van nabij opvolgen bij 
de partners. 

Deze visie veronderstelt ook 
een eigen verantwoordelijkheid 
van de betrokkenen in een verhaal 
van rechten en plichten. Onze 
begeleiding is niet waardenvrij en 
zal vaak vertrekken vanuit een 
motiverende en coachende houding 
van de bemiddelaar. Het trajectmodel 
dient als basis voor een flexibele, 
geïndividualiseerde begeleiding in 
voortdurend overleg met de klant  
en doorheen alle trajectstappen.  
We sluiten hier naadloos aan bij een 
belangrijk artikel uit een conventie 
over de rechten van mensen met 
een beperking, die uitgaat van de 
Verenigde Naties en die door meer 
dan 200 landen, waaronder België, 
ondertekend werd. In artikel 27 staat 
dat iedere persoon met een beperking 
gelijke rechten heeft op een zelf 
gekozen of aanvaarde betaalde job in 
een open, toegankelijke en inclusieve 
werkomgeving. Dit is een van de 
belangrijkste doelstellingen waar 
GTB (mee) aan moet werken. 
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Onze medewerkers  
– “Wij kunnen het…!”

Ook ten aanzien van onze 
medewerkers willen we vertrekken 
van een kracht-gericht model. 
We hebben een sterke ploeg 
van deskundige en gedreven 
medewerkers, die zich bijna 
onbeperkt inzetten voor hun job. Zij 
zijn het goud van GTB! Wij geloven 
in hun deskundigheid en vertrouwen 
op hun engagement. 

We werken aan een cultuur van 
bevlogenheid en interne gemeen-
schapsvorming, gebaseerd op onze 
VIBES. Als één team bouwen we 
samen aan GTB.

Dat is een van de redenen 
waarom het bestuur van GTB 
kiest voor een management van de 
eenvoud. Geen structuren omwille 
van de structuur, wel een zichtbare 
nadruk op de kernopdrachten en 
op een rechtstreeks relatie tussen 
medewerkers en klanten. Geen 
hiërarchie die afstand schept, 
maar korte lijnen en dialoog. 
Geen overtollige procedures, 
maar vertrouwen hebben in onze 
medewerkers en hen rechtstreeks 
ondersteunen in hun opdracht. Geen 
belerende managementhouding, 

maar luisteren naar de medewerkers 
en samen met hen dingen bespreken.

Als werkgever wil GTB zijn 
medewerkers begeesteren en bezielen. 
We willen naar hen luisteren en 
samen dingen bespreken. We willen 
hen de vrijheid geven om zelf 
initiatief te nemen, maar blijven altijd 
bereikbaar voor overleg.

In de hele organisatie heerst 
een cultuur van beschikbaarheid 
en aanspreekbaarheid, van respect 
en interesse in ieders taak, en van 
geloven dat verschillen tussen 
mensen eerder een rijkdom dan 
een drempel zijn. Deze visie 
wordt voortdurend en consequent 
meegenomen in overleg en 
communicatie. De werking van de 
syndicale vertegenwoordigers wordt 
als model van betrokkenheid en 
medezeggenschap gehanteerd over 
het brede domein van management 
en personeelsinzet van GTB.
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De kwaliteit van onze 
dienstverlening wordt waargemaakt 
door een groep gemotiveerde 
en deskundige medewerkers die 
kansen krijgen om de eigen talenten, 
ervaringen en competenties in te 
zetten en verder te ontwikkelen in 
een organisatie die voortdurend 
gericht is op verbetering.

Om onze waardevolle opdracht 
ten aanzien van de doelgroep waar 
te maken, vraagt dit van iedereen die 
hieraan meewerkt een duidelijke zin 
voor verantwoordelijkheid. Om die 
reden werkt GTB vanuit een visie van 
intern ondernemerschap voor elke 
medewerker. 

Intern ondernemerschap vraagt 
ook motiverende betrokkenheid 
en coachende feedback. Daarom 
kent GTB een open, menselijke en 
transparante leiderschapsstijl, waarin 
afstanden klein zijn, waarin dialoog 
belangrijk is, waarin er ruimte is voor 
vragen, waarin mensen gewaardeerd 
en gestimuleerd worden op basis van 
persoonlijke competenties en waarin 
diversiteit een meerwaarde is.

Medewerkers worden 
gestimuleerd om eigen ideeën 
en vragen kenbaar te maken. 
Via open communicatie worden 
medewerkers uitgenodigd om zich 
mee te engageren. De nadruk ligt 
op coaching en motivering. Ze 
ontvangen hiervoor regelmatig 
feedback op hun functioneren en 
worden uitgenodigd om ook feedback 
te geven op de werking van het eigen 
team en de organisatie.

In het kader van de visie op 
diversiteit wil GTB bijzondere 
kansen geven aan mensen uit 
de kansengroepen in de eigen 
personeelsgroep.

Veel van wat we doen, 
realiseren we via teamwerking. In 
de bemiddeling spreken we over 
‘bemiddelteams’ die binnen de grote 
lijnen van de afgesproken opdracht 
ruimte krijgen om de uitvoering 
van hun opdrachten mee vorm te 
geven en te plannen. Ook inhoudelijk 
is er ruimte voor samen zoeken, 
voor intervisie en overleg. In dit 
verband spreken we over ‘mee-
sturende teams’, samen gericht op 
de globale doelstelling van GTB. Dit 
vraagt van onze medewerkers niet 
alleen het afwerken van de eigen 

specifieke opdracht of taak, maar ook 
een gerichtheid op het geheel. We 
nodigen mensen actief uit om mee te 
werken in werkgroepen, in projecten, 
in vormingen, in open dialoog…
dit kan zowel op Vlaams als op 
provinciaal of regionaal niveau. We 
doen altijd ‘net iets meer’. De basis is 
opnieuw vertrouwen en dialoog. 

Medewerkers worden uitgenodigd 
om actief te leren, door intervisie 
met de directe collega’s, door 
klantendossiers te bespreken met 
collega’s uit het ruimere team, door 
regelmatige uitwisseling met collega’s 
uit andere provincies, door contacten 
met andere organisaties en ook door 
opleiding te volgen. De organisatie 
ondersteunt deze opties vanuit een 
coachende houding ten aanzien van 
de medewerkers. 

We hebben eigen vormings-
pakketten die regelmatig worden 
aangeboden. We werken aan een 
leerbeleid dat start met inwerking en 
verdere inzet op de ondersteuning 
van de deskundigheid en de 
professionele ontwikkeling van iedere 
medewerker doorheen de loopbaan.

In het kader van een verdere 
professionalisering en ontwikkeling 
van de dienst worden ook contacten 
gelegd met Waalse, Brusselse en 
Europese organisaties. Hieruit kan 
projectwerking ontstaan.
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Onze netwerken  
– “Samen kunnen we…!”

GTB werkt niet in een vacuüm. 
We willen midden in het leven staan, 
tussen en met andere diensten en 
spelers.

Ons werk krijgt maar zijn volle 
waarde als we het kunnen beschou-
wen vanuit een maatschappelijk 
perspectief. Het laat alle mensen mee 
deelnemen aan onze boeiende samen-
leving, met alle pro’s en contra’s, 
ups en downs. Werk is een essentieel 
instrument om een plaats te verwer-
ven in de maatschappij. Participatie, 
iets kunnen en mogen betekenen voor 
anderen, kunnen consumeren, mee-
bouwen… Het zijn puzzelstukjes die 
ons samenleven kleurrijker maken.

Werkgevers zijn zeer belangrijke 
partners voor GTB. Zij bieden onze 
klanten kansen via een stage, een 
werkvloerervaring of een heuse job. 
Anderzijds zien we dat werkgevers 
ook een duidelijke vraag hebben, 
waarop wij misschien het antwoord 
kunnen geven: zij zoeken goede 
werknemers. Werkgevers zoeken 
goede bondgenoten om samen 
‘bedrijven’ te bouwen. Wij kunnen 
hen daarbij helpen. Toch beschouwen 
we de werkgevers vooral als 
(business)partner, en niet als ‘klant’. 
Die laatste term blijft voorbehouden 
voor ons doelpubliek dat we op weg 
helpen naar passend werk. 

Samenwerking met werkgevers 
vraagt inzet en rechtstreeks contact. 
Het vergt tijd om vertrouwen en een 
sterke relatie uit te bouwen, en het 
vergt wellicht ook een nieuwe insteek 
die professioneel én menselijk is. 

Soms staan we zelf nog te veel 
in eenrichtingsmodus, als vragende 
partij voor het welzijn van onze 
klanten. Als we echt geloven in de 
talenten van de mensen met wie we 
werken, moeten we inzien dat wij, 
als be-middel-aar, ook een grote 
meerwaarde kunnen bieden in de 
‘andere richting’, de richting van de 
werkgevers. Op die manier zullen 
bedrijven en werkgevers steeds meer 

partner worden van GTB, wat alleen 
maar kan leiden tot nog meer kansen 
voor onze klanten. Mooier kan de 
invulling van onze opdracht niet 
worden!

Daarnaast willen we een sterke 
partner zijn van VDAB en van 
andere netwerkpartners die verband 
houden met de bemiddeling naar of 
het behoud van werk voor mensen 
met een beperking. We stellen 
ons hiervoor open en constructief 
op. Samen met onze netwerken 
streven we naar een inclusievere 
arbeidsmarkt en samenleving. 
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De begeleiding die wij bieden 
staat niet los van de maatschap-
pelijke en politieke context waarin 
we ons bevinden. De opdracht van 
GTB vertrekt vanuit een duidelijke 
en structurele maatschappelijke 
nood: de blijvende achterstelling van 
personen met een arbeidsbeperking 
of gezondheidsproblematiek op de 
arbeidsmarkt. 

Onze doelgroep bestaat uit men-
sen met een grote kwetsbaarheid of 
in kwetsbare situaties. Dit wijst erop 
dat de kwetsbaarheid niet alleen in 
de mensen zelf aanwezig is, maar ook 
in de (werk)omgeving kan liggen. 
GTB engageert zich om voor deze 
doelgroep bijzondere inspanningen 
te leveren in de vorm van gespeci-
aliseerde bemiddeling. GTB zal de 
dienstverlening hiervoor uitbouwen 
in nauw overleg met de reguliere 
structuren en met mogelijke samen-
werkingspartners. Op basis van de 
mogelijkheden en beperkingen van 
de doelgroep zet GTB zich ook proac-
tief in om structurele oplossingen aan 
te kaarten en te helpen realiseren

GTB werkt nauw samen met 
VDAB, maar streeft niet naar een 
verdere juridische integratie van de 
diensten. Het wil een autonome vzw 

blijven met een sterke contractuele 
band met de reguliere partner. 

GTB richt zich uitdrukkelijk 
naar werkgevers in de privésector, de 
social-profit, de openbare besturen 
en de sociale economie, en zoekt 
ook naar zinvolle samenwerkings-
mogelijkheden met de commerciële 
actoren. We blijven ook inzetten op 
de kansen die mensen, al dan niet 
tijdelijk, kunnen krijgen in meer 
alternatieve tewerkstellingsvormen 
zoals arbeidszorg, vrijwilligerswerk, 
arbeidsmatige activiteiten en door-
stroomacties.

GTB neemt als Vlaams gestruc-
tureerde organisatie een belangrijke 
plaats in binnen het beleidsadvies en 
de beleidsopbouw ten aanzien van de 
professionele integratie van mensen 
met een arbeidshandicap.

GTB investeert tijd en mensen 
in innovatieve projecten, in beleids-
groepen, in sectoraal overleg en in 
advies of communicatie met de  
politieke beleidsmakers, zowel 
Vlaams als regionaal.

GTB gebruikt zijn centrale positie 
als uitgangspunt voor een brede  
feedback-functie naar het domein 
werk, maar ook  – in het bijzonder 
– naar de aangrenzende sectoren 
onderwijs, welzijn en gezondheid. 

GTB engageert zich, bij voorkeur 
samen met de partners, in maat-
schappelijke acties ter bevordering 
van het gelijkekansenbeleid ten  
aanzien van de doelgroep.

GTB betrekt de stakeholders  
actief bij de uitwerking van de acties 
door samen te werken in projecten 
of advies te vragen bij belangrijke 
nieuwe stappen. 

GTB participeert actief in secto-
raal overleg met VDAB, met politieke 
actoren, met partners en vertrekt in 
deze overlegstructuren steeds vanuit 
de standpunten die in deze visie zijn 
uitgewerkt. Dit houdt in dat GTB 
heel sterk werkt vanuit een klant-
gericht/krachtgericht perspectief.

GTB neemt de verantwoordelijk-
heid op om de eigen werking kritisch 

te bevragen en de ervaringen en visie 
met anderen te delen. We vinden het 
daarom belangrijk om op diverse 
beleidsniveaus mee te denken, mee 
te zoeken en de besluitvorming zo te 
beïnvloeden dat structurele proble-
men worden aangepakt.

GTB stemt zijn visie en beleid ook 
af op de ontwikkelingen binnen het 
Vlaamse beleid en in het bijzonder 
binnen VDAB. Via de bestuursorga-
nen van GTB wordt ervoor gezorgd 
dat ook de maatschappelijke stake-
holders (sociale partners, gebruikers 
en externe deskundigen) mee verant-
woordelijkheid kunnen opnemen.

GTB streeft er ook naar om 
de werking te kaderen binnen een 
ruimere Europese werking via 
regelmatig contact met collega-
landen en organisaties. De 
ontwikkelingen binnen de European 
Union for Supported Employment 
worden hierbij voortdurend als 
referentiekader mee opgevolgd en 
de Europese kwaliteitsstandaarden 
worden mee geïntegreerd in de 
GTB-werking. We zijn ook lid 
van het European Platform for 
Rehabilitation waarin kernspelers rond 
re-integratie en samenwerking met de 
gezondheidszorg verzameld zijn.
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Onze organisatie  
– “Samen zijn we… GTB!” 

Dankzij een toekomstgericht 
management moet onze organisatie 
mee kunnen evolueren met de 
veranderende samenleving. 
Misschien kunnen we zelfs mee kleur 
geven aan deze evoluties, figuurlijk 
én letterlijk: als partner van heel 
wat bedrijven kunnen wij ervoor 
zorgen dat diversiteit een normale 
zaak wordt en dat er plaats is voor 
iedereen. 

De toekomst van onze 
organisatie moet vooral uitgebouwd 
worden op basis van twee centrale 
parameters: de doelgerichtheid en de 
economische gezondheid van de vzw. 
Een gezond evenwicht tussen beide 
doelen is een voorwaarde voor de 
stabiliteit van onze organisatie.

Ten aanzien van de doelgroep 
willen we het (tewerkstellings-)
objectief ruimschoots behalen. 
Om uitstroom te realiseren is 
ook de instroom van belang. Als 
die instroom toeneemt, moet dit 
aanleiding geven tot overleg met de 
subsidiërende overheid.

GTB kan ook zelf (vooral 
krachtgerichte) indicatoren bepalen 

die als sleutelprestaties behaald 
moeten worden. Wij zoeken die 
in overleg met de medewerkers 
en vertrekken hierbij vanuit 
onze kernwaarden en visie. Die 
bijkomende indicatoren vormen een 
kwalitatieve verrijking ten opzichte 
van de minimale kwantitatieve 
normen. Goede feedback naar alle 
medewerkers en waardering voor 
de inzet zijn belangrijk in functie 
van motivatie en betrokkenheid. We 
willen vooral inzetten op de kwaliteit 
en de inhoud van onze werking als 
basis voor evaluatie en coaching.   

Vernieuwing met het oog 
op verbetering zit vervat in de 
kernwaarden van GTB. Wij 
investeren graag in nieuwe 
ontwikkelingen die ons sterken in 
onze kernopdracht en missie. 
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persoonsgebonden vragen en voor 
een evenwicht tussen werk en 
privéleven. GTB wil zorgen voor een 
kader van werkbaar werk waarbij 
in samenwerking met de syndicale 
structuur duidelijk verder gegaan 
wordt dan het wettelijk minimum.

De tevredenheid van onze 
medewerkers wordt ook bereikt 
dankzij open informatie en 
communicatie in alle richtingen, 
een sfeer van directe feedback, 
sterke interesse en betrokkenheid, 
veelvuldige kansen tot informeel en 
eerlijk gesprek en het uitdrukken van 
ondersteunende waardering.

De structuur van GTB moet 
duidelijkheid bieden voor alle 
medewerkers. Er is gekozen 
voor een korte lijn binnen een 
organisatie die vooral horizontaal 
is uitgebouwd. De provincies 
zijn hierbij het uitgangspunt van 
de teams: er is een provinciale 
coördinator die samen met de 
teamcoaches zorgt voor de directe 
ondersteuning en aanspreekbaarheid 
voor de medewerkers. Elke 
medewerker en elk team heeft een 
teamcoach die mee ondersteunt. 
De lijnverantwoordelijken staan in 
voor het management. De werking 
van GTB wordt ondersteund door 
stafmedewerkers met een sterke 
inhoudelijke bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid. Zij zijn elk 
vanuit hun specifieke kernthema’s 
ook aanspreekbaar voor de teams en 
zorgen voor een goede aansluiting bij 
het concrete dagelijkse werk.

Uiteraard is ook een gezond 
financieel beleid van groot belang. 
Onze organisatie wil als werkgever 
zorgen voor een stabiele werk-
omgeving voor haar medewerkers 
en klanten. Dit veronderstelt een 
verantwoorde omgang met middelen. 
GTB wil jaarlijks voldoende reserve 
aanleggen om eigen middelen te 
kunnen inzetten als dat nodig of 
aangewezen is.  

Om dit waar te maken vertrekt GTB 
vanuit een permanente opvolging van 
de beschikbare financiële middelen, 
een gerichtheid op duurzaamheid 
eerder dan op luxe en een openheid 
over deze middelen tegenover de 
medewerkers.

GTB kiest ervoor om het financiële 
beleid en de opvolging ervan perma-
nent te laten doorlichten via een 
externe bedrijfsrevisor zodat bestuur, 
syndicale vertegenwoordigers, 
de subsidiërende overheid en de 
medewerkers steeds een onderbouwd 
zicht kunnen krijgen op de financiële 
gegevens. Wat de lonen betreft  
baseert GTB zich op de lonen van het 
paritair comité 319. Wij gaan hierbij 
in de eerste plaats uit van een functie- 
verloningssysteem en niet vanuit een 
diploma-classificatie. GTB maakt 
gebruik van alle wettelijke maatrege-
len en systemen die de organisatie in 
staat moeten stellen om het werk te 
ondersteunen of te faciliteren. Binnen 
de interne werking zal extra aandacht 
besteed worden aan elementen van 
ecologische bedrijfsvoering.

Als waardering voor de inzet 
van onze medewerkers is een 
aantrekkelijk personeelsstatuut 
uitgebouwd met oog voor 
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