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Dag
ondernemer, 

Je eigen zaak, dat is iets om trots op te zijn. Ondernemen 
heef zin, en ondernemen geef zin: zin om er elke dag voor 
te gaan, zin om te groeien, zin om vorm te geven aan nieuwe 
ideeën, zin om klanten en medewerkers gelukkig te maken. 

Ondernemen is mensenwerk, dat weet jij als ondernemer 
maar al te goed. De juiste medewerkers vinden is dan 
ook van cruciaal belang. Maar dat is vandaag niet altijd 
gemakkelijk. Uit recente enquêtes blijkt dat meer dan de 
helf van de bedrijven zijn vacatures moeilijk ingevuld krijgt. 

Toch zijn nog heel wat mensen op zoek naar een job! 

In Vlaanderen is zowat 75% van de beroepsbevolking 
aan het werk.1 Maar bij de groep van mensen met een 
arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem 
bedraagt dat cijfer maar 46%.2 Dat is minder dan de helf, 
wat erop wijst dat we nog heel veel talent verloren laten gaan! 

Laat ons focussen op wat mensen wél kunnen. 

GTB laat jou graag kennismaken met een ruime pool van 
talentvolle kandidaten. Wij kunnen je helpen om nieuwe 
werknemers in jouw bedrijf te integreren en om onbeperkt 
te ondernemen, bijvoorbeeld dankzij kleine aanpassingen op 
de werkvloer. 

Voorwoord 

We wijzen je de weg naar fnanciële steunmaatregelen van 
de overheid en we helpen je om ze aan te vragen. Want ook 
de Vlaamse overheid heef allang begrepen dat de toekomst 
van onze arbeidsmarkt in inclusief ondernemen ligt: iedereen 
heef talent, en een juiste match tussen werkgever en 
werknemer is vaak makkelijker haalbaar dan je denkt. 

In dit boekje hebben we 9 tips voor jou verzameld.  
Blader, lees … en laat je inspireren! 

Welkom bij GTB! 

1. In 2020 lag de werkzaamheidsgraad bij de bevolking van 20 tot 64 jaar in het Vlaamse 
Gewest op 74,7%. Dit betekent dat 74,7% van de 20- tot 64-jarigen een betaalde baan had. 
(Bron: Statistiek Vlaanderen) 
2. In 2020 lag de werkzaamheidsgraad bij personen met hinder wegens een handicap of 
langdurig gezondheidsprobleem op 46,0%, tegenover 37,5% in 2009. 
(Bron: Statistiek Vlaanderen) 
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Durf 
Als ondernemer weet je dat het niet altijd 
eenvoudig is om een openstaande vacature 
ingevuld te krijgen. Als de vijver met potentiële 
werkkrachten bijna leeggevist is, blijf je dan 
naar het wateroppervlak staren? 
Of durf je iets anders te doen? 
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Zij doen het ook 

Het familiebedrijf Klingele 
Chocolade uit Evergem werf 
normaal gezien alleen voltijdse 
medewerkers aan. Toch durfde 
de zaakvoerster dat principe te 
doorbreken: “In ons bedrijf is plaats 
voor proft én people. Als ik tijdens 
een sollicitatie een ‘klik’ voel met 
een kandidaat, is er veel mogelijk. 
Een tijdje geleden solliciteerde er 

een dame voor een job als inpakster. 
Ze was heel open over haar 
psychische kwetsbaarheid. Omdat 
ik de klik voelde, heb ik voor haar 
een uitzondering gemaakt en haar 
aangeworven voor een deeltijdse 
functie. Ik raad andere ondernemers 
aan om met mensen in gesprek te 
gaan.” De dame zelf vertelde ons dat 
ze het ontzettend belangrijk vindt te 
kunnen werken, het is een deel van 
haar genezingsproces gebleken. 
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Herinner je je nog die ene 
kandidaat? Je weet wel, die 

ene die wel heel vaak veranderde 
van werkgever. Of die ene die het 
werk fysiek niet zou aankunnen.  
Of die ene met die aandoening 
waar je nog nooit van gehoord 
had … O ja, natuurlijk had je goede 
argumenten waarom het niet zou 
lukken: jullie werk is te nauwgezet 
en te gedetailleerd, te druk en te 
hectisch, je moet erop kunnen 
rekenen dat je medewerkers stipt 
aanwezig zijn, het werktempo ligt 
hoog … 

Welnu, we dagen je uit. Nodig 
die persoon toch nog maar eens 
uit. Leid hem of haar rond in je 
bedrijf. Toon wat jullie doen, vraag 
wat de kandidaat ervan vindt, 
wat hij of zij goed kan. Misschien 
ontdekken jullie samen wel nieuwe 
mogelijkheden. Misschien kunnen 

jullie het werk net dat tikkeltje 
anders organiseren, waardoor ‘die 
ene’ plots een enorme meerwaarde 
voor jouw zaak kan betekenen. 

Zij doen het ook 

Het West-Vlaamse bedrijf 
Firstcare biedt vervoersoplossingen 
voor ziekenhuizen, zorginstellingen 
en particulieren. Toen ze almaar 
moeilijker chaufeurs vonden, 
gingen ze te rade bij de arbeids-
bemiddelaars van GTB. Al snel 
raakten hun vacatures ingevuld 
met enthousiaste medewerkers, die 
ondanks een gezondheidsprobleem 
toch prima werk leveren! Sindsdien 
zijn de personeelsproblemen van 
Firstcare zienderogen geslonken … 
en als ze nieuwe vacatures hebben, 
weten ze waar ze voortaan 
terechtkunnen. 



kwetsbare situatie. Het is een 
eenvoudige en laagdrempelige 
manier om de mogelijkheden 
van potentiële nieuwe 
werknemers te ontdekken. 
Je laat hen proeven van de 
jobinhoud en tegelijk maak 
je kennis met de voordelen 
die een aanwerving jou als 
werkgever kan opleveren. 

www.duoday.be 

SCHRIJF JE IN VOOR DUOday!
EN PROEF SAMEN VAN DEZE WERK- BELEVINGSDAG

D
D
UOO
URF JI EEN

DOEN?
TJE Geef op DUOday een 

werkzoekende met 

ondersteuningsnood* 

een unieke 
werkbelevingsdag. 

Die dag werkt hi of  

zi samen met één 

van jouw werknemers. 

Deze duobaan betekent 

voor beiden een 

echte opportuniteit. 

Je werknemer maakt 

kennis met de inzet  

en vaardigheden van  

deze w 

ende.  

De w erkzoek
erkzoekende 

krigt de kans om zin 

talenten te tonen en 

kan zin beeld van een 

bepaalde job toetsen 

aan de realiteit. 

Neem een kikje op 

www.duoday.be en 

schrif je in.Check ook
F facebook.com/DUOday 

T
 twitter.com/duodag 

*omwille van sociale, medische, 

psychische, sensorische en fysieke 

redenen of leermoeilikheden. 

v.u. Luc Henau, GTB - Kongostraat 7 - 9000 Gent 
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Zij doen het ook 

Onder het motto ‘act for change’ 
zet winkelketen Carrefour zich 
actief in om een nieuwe, inclusieve 
bedrijfscultuur te installeren. Zo 
streef Carrefour in elk land waar 
het actief is o.a. naar het GEEIS-
certifcaat (Gender Equality Euro-
pean & International Standard). 

Via een module ‘hoe werf ik 
aan’ leren ze winkelmanagers om 
stereotypen te doorbreken en in het 
aanwervingsbeleid te focussen op 
competenties – ook als die nog deels 
ontwikkeld moeten worden – in 
plaats van op drempels. 

Carrefour neemt dit jaar al voor 
de zesde keer deel aan DUOday. 
Ook op die manier geef het 
werkzoekenden een kans om de 
arbeidsmarkt beter te leren kennen. 
Jezelf als bedrijf openstellen voor 
inclusie en diversiteit is het begin 
van een boeiend avontuur, weet 
Hilde De Sutter, directeur Talent 
bij Carrefour. Zij zegt hierover: 
“Werken aan inclusie is zoals diëten. 
Iedereen weet wel hoe het zou 
moeten, maar het lastigste is eraan 
te beginnen.” 

Zin in een 
DUOOtje? 

DUOday is een jaarlijkse 
werkbelevingsdag waarop een 
medewerker van je bedrijf 
een DUO kan vormen met 
een werkzoekende in een 

http://www.duoday.be
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Focus op
mogelijk-
heden 

2 

Wil jij je medewerkers – 
en je bedrijf – écht laten 
groeien? Focus dan niet op 
hun beperkingen, maar op 
hun mogelijkheden! Vertrek 
vanuit hun interesses. Wat 
doet iemand echt graag? 
Waar wil hij of zij nog beter 
in worden? 

Als je doorhebt waar 
 iemand echt goed in is,  

waar iemands goesting ligt, geef 
hem dan méér van dat! Het geef 
vertrouwen en laat mensen groeien. 



15 14 Focus op mogelijkheden Focus op mogelijkheden

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

— 

■ 

Misverstand 

“Sommige mensen zijn nu 
eenmaal niet geschikt om te 
werken.” Als we één misverstand 
willen wegwerken, dan is het 
dát wel. Neem het alsjeblief 
van ons aan: er zijn géén 
arbeidsongeschikten. Uiteraard is 
niet iedereen geschikt voor elk werk. 
De ene job wordt helemaal niets, 
de andere kan iemand op het lijf 
geschreven zijn. 

Waar het om gaat, is de juiste 
match te vinden. En ja, dat vergt 
soms een beetje creativiteit: wat 
sleutelen aan de taakinhoud kan 
wonderen doen, en de juiste interne 
opleiding of een paar aanpassingen 
van de werkomgeving kunnen 
ervoor zorgen dat het deksel 
helemaal op het potje past!  

Zij doen het ook 

Een Antwerpse natuursteen-
bewerker kampte al jaren met een 
personeelstekort voor het fysiek 
zware werk. Een man met een 
psychiatrische problematiek stelde 
zich meerdere keren kandidaat, 
maar werd telkens weer afgewezen. 

Tot het bedrijf tóch met hem in 
zee ging, met de juiste begeleiding. 
De man werkt er nu enkele uren 
per week. De bedrijfsleider houdt 
bepaalde klussen achter de hand tot 
hij aanwezig is. Samen verzetten ze 
dan bergen werk. 

Huis in de stad, een voorziening 
voor personen met een handicap 
in Tienen, vond niet voldoende 
opvoeders en zorgkundigen. In een 
gesprek met GTB werd de jobinhoud 
geanalyseerd. Daaruit bleek dat de 
medewerkers veel dingen deden 
waarvoor hun diploma eigenlijk 
niet relevant was: bedden opmaken, 
kleren naar de wasserij brengen, 
kleren sorteren en terug in de kasten 
leggen, maaltijden bedelen … Zo 
kwamen ze op het idee om voor 
dat soort taken iemand met een 
ander profel aan te werven. Het 
zorgde ervoor dat de opvoeders en 
zorgkundigen meer tijd kregen voor 
hun kerntaken en meer voldoening 
haalden uit hun job. En het bleek 
zelfs fnancieel voordeliger. 

“Ik zou graag zien dat 
technologiebedrijven 
naast een VR-bril ook 
een competentiebril 
ontwikkelen, zodat we niet 
meer alleen het geslacht, 
de leeftijd, de afkomst of 
de handicap van mensen 
zien, maar ook naar hun 
talenten kunnen kijken.” 

Fons Leroy, voormalig 
afgevaardigd bestuurder 
van VDAB, in de podcast  
‘Over de Drempel’. 

Beluister de 
volledige afevering! 
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Ga voor 
een goede
match 

3 

In de zoektocht naar 
geschikte medewerkers kijk 
je misschien uit naar iemand 
die liefst al enkele jaren 
ervaring heeft, onmiddellijk 
inzetbaar is, van vele 
markten thuis is en ook nog 
eens niet te veel kost. 

In feite ben je dan op zoek 
naar een ‘witte raaf ’: een zeer 

zeldzame soort, die bovendien – 
door haar afwijkende kleur – snel 
wordt opgemerkt door roofdieren. 

Met andere woorden: de zoektocht 
naar die unieke kandidaat zal je 
veel tijd kosten, zonder garantie op 
succes. En heb je er toch eentje beet, 
dan wordt hij of zij met wat pech al 
snel weggekaapt. 

Waar je echt naar moet 
zoeken, is iemand met de juiste 
houding, iemand met wilskracht 
en enthousiasme. Iemand die 
vlot aansluiting vindt bij jouw 
bedrijfscultuur. Iemand die loyaal 
kan zijn en makkelijk leert. 
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Medewerkers die nog niet 
gevormd zijn door eerdere ervaring, 
leer je de kneepjes van het vak 
zoals jij dat wil. Tegelijk kun je 
ze laten coachen door oudere en 
meer ervaren medewerkers, die 
rust en standvastigheid in je bedrijf 
brengen. 

Durf los te komen van je eigen 
vacatureteksten. Durf los te komen 
van het cv van de kandidaat. Voel je 
een ‘klik’ met iemand? Kijk dan hoe 
en waar je zijn of haar competenties 
kunt inzetten. Het resultaat zal je 
verrassen! 

Jobcarving 

Als Vanessa of Amir je bedrijf 
verlaat, heb je dan echt een nieuwe 
Vanessa of Amir nodig? Wacht even 
met het opstellen van een vacature. 
Zet eens een ander bril op en stel 
jezelf de vraag wie of wat je bedrijf 
op dit moment écht nodig heef. 

Zij doen het ook 

Bij Praktijkpunt Landbouw 
Vlaams-Brabant vzw vielen op 
korte tijd twee onderzoekers uit. 
In plaats van meteen een nieuwe 
onderzoeker aan te werven, gingen 
ze op zoek naar iemand die het 
bestaande team kon ondersteunen 

Deze vragen kunnen daarbij helpen: 

■ Wat zijn de kerntaken van jouw 
medewerkers? 

■ Welk werk blijf keer op keer 
liggen? 

■ Worden er veel overuren 
gemaakt? 

■ Hoe hoog is de werkdruk? 
■ Worden je medewerkers afgeleid 

van hun hoofdtaak? 
■ Wat zijn je toekomstplannen? 
■ … 

Door schaarse medewerkers niet 
langer voor bijkomstige taken in te 
zetten, geef je ze meer tijd voor hun 
hoofdbezigheid. Denk eens na over 
jobcarving: het principe waarbij je 
het werk anders indeelt, zodat elke 
medewerker zoveel mogelijk kan 
worden ingezet op datgene waar hij 
of zij in uitblinkt. Wie weet creëer 
je met alle ‘resttaken’ een nieuwe 
functie waarvoor je iemand kunt 
aanwerven met een lagere loonkost 
dan je had gedacht. 

door proeven voor te bereiden 
en te helpen bij de beoordeling. 
Door die extra ondersteuning 
kunnen de onderzoekers zich beter 
concentreren op hun kerntaken en 
raken de technische medewerkers 
niet overbelast. 
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Idee! 

Wist je dat je jouw 
vacatures kosteloos kan 
publiceren op de website van 
VDAB? Het systeem bezorgt 
je automatisch kandidaten 
die aan het profel voldoen. 
Je kunt hen vervolgens 
rechtstreeks en kosteloos 
contacteren voor een 
kennismaking. 

werkgevers.vdab.be 

Zij doen het ook 

In een vestiging van winkelketen 
Maisons du Monde verloor het 
personeel veel tijd door het karton 
weg te brengen naar de kartonpers. 
Ze wierven iemand aan die dit nu 
enkele uren per dag doet. 

Het technologiebedrijf Newson 
uit Dendermonde nam een nieuwe 
collega in dienst, maar al na 
enkele dagen bleek het werk voor 
haar fysiek te zwaar. Het bedrijf 
zette de samenwerking niet stop, 
maar onderzocht welke taken de 
nieuwkomer wél kon uitvoeren. 
Vandaag werkt ze er acht uur per 
week en ze levert zeer zinvol werk.  

Misverstand 

“Eén voltijdse medewerker is veel 
interessanter dan twee halfijdse!” 
… Euh ja, misschien. Maar twee 
halfijdse medewerkers bieden 
ook voordelen. Als de ene afwezig 
is of vertrekt, kun je altijd nog 
terugvallen op de andere. En als de 
profelen complementair zijn, kan 
1+1 écht wel meer dan 2 zijn! 

“Een van de leidmotieven 
in onze wervings- en 
selectiepolitiek is 
‘Hire for attitude, 
train for skills’.” 

Wouter Torfs, 
CEO van Schoenen Torfs, 
in de podcast ‘Over de Drempel’ 

Beluister de 
volledige afevering! 

http://werkgevers.vdab.be
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creatief 
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Mensen aanwerven op 
basis van hun attitude en 
mogelijkheden: het klinkt 
allemaal mooi en aardig. 
Maar dan? Wat als er toch 
drempels zijn die het werk 
bemoeilijken? 

Soms kun je er niet omheen en 
is het voor een medewerker 

quasi onmogelijk om bepaalde 
taken uit te voeren. Zo kun je 
iemand die slechtziend is doorgaans 
maar moeilijk met een hefruck 
laten rijden. 

Maar in veel gevallen kan een 
creatieve oplossing soelaas brengen. 
Stel dat iemand met rug- en 
knieklachten vaak rechtstaand 
werk moet doen, dan lijkt dat 
op het eerste gezicht geen goede 
match. Maar wist je dat er anti-
vermoeidheidsmatten bestaan die 
heel wat druk op rug en knieën 
wegnemen? Misschien wordt het 
daarmee wél mogelijk. Bovendien 
kunnen zulke matten ook het 
comfort voor andere werknemers 
verhogen en dus preventief werken. 
Van een win-win gesproken! 
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Zij doen het ook 

Sofe, een jonge vrouw, droomde 
ervan om in de horeca te werken. 
Maar er waren enkele drempels: ze 
kampte met evenwichtsproblemen 
en verminderde kracht in beide 
handen en in haar linkerbeen. Toch 
kon ze aan de slag in een taverne en 
kofebar. Haar takenpakket bestond 
uit afwassen, groenten snijden, 
de toog en keuken opruimen, 
handdoeken strijken en ‘fancy’ 
home-made limonades maken. De 
uitbaters gingen samen met Sofe 
en GTB op zoek naar creatieve 
oplossingen. En die vonden ze: 

■ Kasten en lades werden anders 
ingericht, zodat veelgebruikte 
materialen nu binnen handbereik 
staan en zware materialen niet 
onnodig heen en weer moeten 
worden gedragen. 

Zij doen het ook 

Michel Buys is zaakvoerder van 
DK Recup in Bocholt. Zijn bedrijf is 
gespecialiseerd in het recycleren van 
garenrestanten en productieafval 
van tapijtfabrieken. Er werken veel 
mensen met een arbeidsbeperking. 
Een van hen is Vital, die na een 
carrière in de bouw niet meer boven 
zijn eigen schouderhoogte kan 

■ Om het valrisico te beperken, 
werden er antislipstrips aangebracht 
op het hellend vlak tussen de 
keuken en de toonbank.  
■ Achter de keuken werd een extra 
ruimte ingericht met een werkblad 
op zithoogte. Zo kan Sofe afwis-
selen tussen staand werken (bijv. 
afwassen) en zittend werken (bijv. 
groenten snijden). De citroenpers 
werd vastgezet op het aanrecht. 

Miguel, een jongeman met 
autismespectrumstoornis, werkt 
in een drukke en lawaaierige 
omgeving. De vele prikkels maakten 
dat hij zich minder goed kon 
concentreren. Het bedrijf liet hem 
kennismaken met verschillende 
werkplekken aan de band. Samen 
keken ze welke plekken voor hem 
haalbaar zijn. Op dit moment 
testen ze ook verplaatsbare, 
geluidsdempende panelen. 

werken. Andere collega’s hebben 
moeite met bukken of tillen. 
Speciaal voor die medewerkers 
ontwierp Michel zijn eigen 
‘kantelaars’, een handige oplossing 
waarmee ze de werkhoogte van de 
machines op een eenvoudige manier 
kunnen aanpassen, zodat het werk 
lichamelijk niet te belastend is. 
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Bonus 

Een creatieve oplossing 
hoef echt niet veel te kosten. 
De beste oplossingen zijn 
vaak heel eenvoudig en 
kosten nauwelijks iets. 
Moeten er toch duurdere 
werkaanpassingen gebeuren, 
dan betaalt VDAB de kosten 
onder bepaalde voorwaarden 
terug. Denk bijvoorbeeld 
aan een lichtsignaal op een 
machine die standaard alleen 
een geluidssignaal heef, het 
plaatsen van een hellend 
vlak, aangepast sanitair, 
een traplif … Investeer 
je in een aangepast model 
van materiaal dat je bedrijf 
al had? Dan betaalt VDAB 
je het verschil tussen het 
aangepaste model en het 
standaardmodel terug. 

werkgevers.vdab.be 

Design thinking 

Peter heef maar één volledige 
arm, waardoor bepaalde 
handelingen moeilijk zijn. Zo is 
een schroef indraaien met een 
accuboormachine een uitdaging 
voor hem. Een eenvoudig metalen 
hulpstuk dat over de accuboor 
schuif, zorgt ervoor dat Bart 
schroeven met één hand kan 
indraaien. 

Bij Amina zijn bepaalde 
spiergroepen verzwakt als gevolg 
van een hersenverlamming. 
Hierdoor heef ze bij 
computerwerk de neiging om 
sterk op haar linkerarm te 
leunen, maar dat zorgt voor 
een overbelasting van haar 
linkerschouder. Een lichtgewicht 
elektronische armband 
waarschuwt Amina als ze te veel 
op de linkerkant leunt, zodat ze 
haar houding kan corrigeren. 

Je hoef de oplossing niet 
altijd ver te zoeken. In veel 
gevallen volstaan een paar kleine 
aanpassingen. Vaak is het een 

kwestie van de dingen net even 
anders te bekijken. 

Design thinking is een manier 
van denken die ons helpt om 
meer kansen en mogelijkheden te 
vinden in het alledaagse. Het leert 
ons hoe we mits (kleine) ingrepen 
een omgeving kunnen creëren 
waar iedereen kan werken. 

In de methodiek van design 
thinking onderscheidt men vijf 
fasen: 
1. Heb empathie 
2. Defnieer het probleem 
3. Genereer ideeën 
4. Maak een prototype 
5. Test de oplossing 

Voor stap 4 kan je met je ideeën 
en instructies eventueel terecht 
bij een FabLab of Makerspace. 
Zo een cocreatieve ruimte vind 
je tegenwoordig in bijna elke 
grote stad. Het is een plek waar 
makers, creatieve uitvinders en 
ontwikkelaars je graag helpen bij 
het maken van een aanpassing. 

http://werkgevers.vdab.be
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De kosten voor een goed personeelsbeleid 
kunnen aardig oplopen: kandidaten selecteren, 
mensen opleiden en aan de slag houden … 
Een hoog ziekteverzuim, niet-gemotiveerde 
medewerkers of een groot verloop kunnen die 
kosten verder de hoogte injagen. 

Druk de 
kosten 

5 
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Veel nieuwe collega’s komen 
in aanmerking voor tewerk-

stellingsmaatregelen waarmee je 
de loon- en opleidingskost onder 
controle kunt houden: 

■ Is het je eerste aanwerving? Dan 
krijg je een RSZ-vermindering. 
Ook bij aanwerving van sommige 
jongeren of 58-plussers kun je 
rekenen op een RSZ-vermindering. 
■ Werf je iemand aan die minstens 
2 jaar werkzoekend is? Dan heb je 
mogelijk recht op een premie. 
■ Kampt je nieuwe medewerker 
met een arbeidsbeperking of 
gezondheidsprobleem? Dan heb je 
misschien recht op een Vlaamse 
Ondersteuningspremie (VOP) 
om het rendementsverlies te 
compenseren. 

Vragen? 

Als je vragen hebt over 
mogelijke ondersteuning,  
neem dan contact op met GTB. 
Wij helpen je graag, ook met 
de administratie. 

www.gtb.be/contact 
info@gtb.be 

Vlaamse 
Ondersteunings-
premie (VOP) 

Neem je een medewerker 
met een arbeidsbeperking of 
gezondheidsprobleem in dienst, dan 
kun je recht hebben op een Vlaamse 
Ondersteuningspremie of VOP. Die 
premie wordt toegekend om het 
rendementsverlies te compenseren. 
Afankelijk van de situatie krijg je 
hem gedurende twee of vijf jaar. 

■ Twee jaar: als de arbeidsbeperking 
of het gezondheidsprobleem tijdelijk 
is of de prognose onduidelijk.  
De premie bedraagt 20% van het 
referteloon. 
■ Vijf jaar: als de arbeidsbeperking 
of het gezondheidsprobleem 
ernstig en langdurig is. De premie 
bedraagt het eerste jaar 40% van het 
referteloon, het tweede jaar 30% en 
de laatste drie jaar 20%. 

Onder bepaalde voorwaarden 
kun je een verhoging of verlenging 
aanvragen. 

Zij doen het ook 

Een supermarkt zat verveeld 
met een medewerker: hoewel 
het een heel aangenaam persoon 
was die zijn werk graag én goed 
deed, werkte hij veel te traag. Via 
GTB hoorden ze over de Vlaamse 
Ondersteuningspremie, die het 
tempoverlies kon compenseren. 
De premie werd aangevraagd en in 
de tussentijd kwam een jobcoach 
de medewerker op de werkvloer 
bijstaan om efciënter te werken. 

IBO 

Heb je een kandidaat met 
weinig ervaring, maar veel 
goesting? Leer hem dan alle 
kneepjes van het vak met een 
individuele beroepsopleiding 
of IBO. Daarmee leid je een 
werkzoekende op in je bedrijf. 
Je betaalt geen loon of RSZ, 
enkel een vast maandelijks 
bedrag. Missie geslaagd? Dan 
werf je de medewerker aan. 

Sectorfondsen 

Wist je dat sectorfondsen 
ook tegemoetkomingen 
geven voor opleidingen? 
Informeer bij jouw sectorfonds 
naar de mogelijkheden en 
voorwaarden. 

http://www.gtb.be/contact
mailto:info%40gtb.be?subject=
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ZULLEN WE E'ENS 
~ONDKüKEN~ / • 

■ 

Maak tijd 
6 

Jouw tijd is kostbaar. Juist daarom is het 
belangrijk om hem te investeren in dingen die 
er echt toe doen, bijvoorbeeld het onthaal en 
de integratie van nieuwe medewerkers. 
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Een goed onthaal van 
nieuwe collega’s start al 

bij het allereerste contact. Wat 
voor jou en ervaren medewerkers 
vanzelfsprekend is, is voor nieuwe 
medewerkers vaak onbekend 
terrein. Waar zijn de toiletten  
of het evacuatiepunt? Waar wordt  
’s middags gegeten? Weten ze bij 
het onthaal en bij de IT-afdeling dat 
er een nieuwe medewerker start? 
Weet de nieuwkomer waar hij of zij 
verwacht wordt? Hoe laat? Bij wie? 

Het is belangrijk dat de 
nieuwkomer zich welkom voelt. 
Stuur vooraf eens een postkaartje 
om hem of haar welkom te heten. 
Of maak een welkomstpakket dat 
klaarligt op de eerste werkdag. 
Zo wordt die eerste dag een feest 
en keert je nieuwe medewerker 
’s anderendaags met veel 
enthousiasme terug. 

Om zeker te zijn dat je niets 
over het hoofd ziet, kun je een 
onthaalchecklist opstellen. 
Die biedt een handig houvast voor 
collega’s die zich over de nieuwe 
medewerker ontfermen. 

Zij doen het ook 

AZ Alma in Eeklo heef een 
vaste onthaaldag voor alle nieuwe 
medewerkers. Zo krijgt iedereen de 
juiste informatie en creëren ze een 
gevoel van verbondenheid. 

Zij doen het ook 

Kippenkwekerij Pludis 
uit Bree worstelde met hun 
verouderde onthaalbrochure. 
Die was zeer uitgebreid en 
nogal ingewikkeld geschreven. 
Als je weet dat 90% van de 
werknemers anderstalig is, heef 
zoiets weinig zin. Vandaag is 
de brochure vervangen door 
een flmpje. Daarmee wordt 
hun boodschap veel duidelijker, 
ook voor medewerkers die geen 
Nederlands begrijpen. 
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Extra 

De tijd die je maakt voor 
(nieuwe) medewerkers win je 
nadien dubbel en dik terug: 
minder verloop, minder 
tijdverslindende selecties, 
minder onthaal, minder 
opleiding, betere prestaties, 
meer betrokkenheid, meer 
leerbaarheid, meer sfeer … 
Beloofd! 

“Hoe gaan we in 2030 
onze economie draaiende 
houden, wetende dat er 
enorme tekorten op onze 
arbeidsmarkt zullen zijn? 
We zullen creatiever 
moeten zijn, snel genoeg 
transformeren en die 
mensen hoop geven dat er 
echt werk voor hen is.” 

Martine Tempels, 
Senior Vice President van 
Telenet, in de podcast 
‘Over de Drempel’ 

Beluister de 
volledige afevering! 
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iK BEN ZEKER 
'DAT -HET KLiKT. 
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Jouw bedrijf runnen, dat hoeft niemand 
jou te leren. Maar nieuwe medewerkers 
inschakelen, dat is toch een vak apart. 
Gelukkig kan ons netwerk van specialisten 
je helpen bij het aanwerven, inwerken en 
opleiden van nieuwe krachten. 

Vorm een 
tandem 

7 
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Zij geven jou graag één 
aanspreekpunt: een 

contactpersoon bij GTB, met  
wie jij een tandem kunt vormen. 

Hij of zij zal er alles aan doen 
om het jou zo gemakkelijk mogelijk 
te maken. Via onze uitgebreide 
pool van gescreende kandidaten 
vinden wij snel de geschikte 
werknemers voor jouw bedrijf. 
Maar dat is niet alles: we kunnen 
jou ook helpen bij het opstellen 
van vacatures. Bovendien weten 
we op welke fnanciële steun 
of tewerkstellingsmaatregelen 
je eventueel recht hebt; we 
ondersteunen je graag bij het 
aanvragen daarvan. 

Jobcoaches kunnen jouw mede-
werkers helpen om zich vlot en snel 
in je team te integreren. Indien 
nodig zorgen we zelfs voor taal-
coaching. Zo verhogen we de kans 
op een duurzame tewerkstelling. 

Zij doen het ook 

Bistro en feelgood store  
In ’t Groene Goud uit Lummen 
ging in op het voorstel van een 
GTB bemiddelaar om een persoon 
met downsyndroom aan te werven 
in de keuken. Wat later liet de 
zaakvoerster weten dat ze nog 
iemand zocht.  

En het mooiste van al? Het kost 
jou als werkgever helemaal niets! 

Zij doen het ook 

Een sanitairbedrijf uit 
Poperinge had kopzorgen over 
een nieuwe magazijnier. Orders 
bleken vermist, stukken lagen op de 
verkeerde plaats waardoor technici 
veel kostbare tijd verloren … 
Het probleem raakte opgelost 
nadat ze de hulp van een jobcoach 
inriepen. Die observeerde de manier 
waarop de magazijnier werkte 
en stelde enkele verbeteringen 
voor. De magazijnier kreeg 
bijkomende training om orders 
op een gestructureerde manier te 
verwerken. Op verschillende rekken 
kwamen er foto’s van stukken, 
zodat hij vlotter de juiste plaats kon 
terugvinden. Deze en andere kleine 
ingrepen maakten een wereld van 
verschil. 

Deze keer stelde de bemiddelaar 
iemand met autisme voor.  
Vandaag blijken beide medewerkers 
elkaar zeer goed aan te vullen,  
ze vormen een perfect team.  
Het resultaat? Een tevreden 
werkgever, en twee gelukkige 
werknemers! 
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TALINTOSCOO P 
scoop op lalent 

■ 

Talentoscoop 

Omdat veel ondernemers 
door de bomen het bos niet 
meer zien, bestaat er vandaag 
een doelgerichte samenwerking 
tussen verschillende organisaties 
die gespecialiseerd zijn in 
het begeleiden van kwetsbare 
groepen naar en op de 
arbeidsmarkt: Talentoscoop. 

Talentoscoop, waarvan je de 
hulp makkelijk kunt inroepen 
via je aanspreekpunt bij GTB 
of via info@talentoscoop.be, 
ondersteunt werkgevers in 
hun hr-beleid, met bijzondere 
aandacht voor diversiteit en 
inclusief ondernemen. 
De begeleiding is kosteloos en 
biedt heel wat voordelen. 

■ Talentoscoop kan een selectie 
maken uit een uitgebreide pool 
van gescreende kandidaten. 

■ Onze experts ondersteunen het 
aanwervings- en inwerkings-
proces op maat van jouw 
bedrijf en van de nieuwe 
werknemer. 

■ Je krijgt alle nodige informatie 
over de fnanciële voordelen en 
steunmaatregelen voor jouw 
bedrijf. 

■ Onze ervaren experts helpen je 
indien nodig bij aanpassingen 
aan de werkomgeving. 

■ Je krijgt toegang tot een breed 
netwerk van gespecialiseerde 
partners. 

■ We kunnen je ondersteunen 
bij het re-integreren van zieke 
medewerkers of het uitwerken 
van een re-integratiebeleid. 
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Ligt u wakker van…

> openstaande vacatures?

> het functioneren van uw medewerkers?

> de re-integratie van uw medewerkers?

> het gemis aan ondersteuningsmogelijkheden?

Talentoscoop is er voor uw onderneming! 

Ons team van experten luistert naar uw vragen en stelt vervolgens een  

aanpak op maat voor zodat u weer volop kan genieten van uw nachtrust.

Hebt u een vraag ? 

Neem contact met ons op! 

info@talentoscoop.be

www.talentoscoop.be
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Waar ligt u wakker van? 
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Ontdek meer 
over Talentoscoop! 

mailto:info%40talentoscoop.be?subject=
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Betrek de 
collega’s 

8 
Als werkgever bepaal jij wie de nieuwe 
medewerkers in jouw bedrijf worden. Maar 
uiteindelijk zijn het de rechtstreekse collega’s 
die dag in dag uit met hem of haar zullen 
samenwerken. 
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www.vlaanderen.be/ 
mentorkorting 

Zorg voor
duidelijkheid 

Maak een duidelijke 
omschrijving van de 
verschillende rollen in het 
onthaalbeleid van een nieuwe 
medewerker. Wat verwacht je 
van de directe leidinggevende, 
wat van de peter of meter, wat 
van de hr dienst? … Zorg dat 
het hele team en alle collega’s 
hiervan op de hoogte zijn. 

Voorzie ruimte in het 
takenpakket van de peter of 
meter en bepaal een duidelijke 
einddatum voor het peter- of 
meterschap. Denk eraan om 
de ervaringen mee te nemen 
in de verdere uitwerking van 
je onthaalbeleid. 

Het is dan ook verstandig 
 om hen goed te informeren 

en hen zo actief mogelijk te 
betrekken. Op die manier kun 
je misverstanden vermijden en 
wrijvingen voorkomen. 

Heb je er al aan gedacht om je 
huidige werknemers actief bij het 
selectieproces te betrekken? Toets 
de vacaturetekst even bij hen af of 
geef hen een rol tijdens de selecties. 

Nog een idee: als een nieuwe 
collega aan de slag gaat, kun je een 
ervaren medewerker de rol van 
‘peter’ of ‘meter’ toekennen. Een 
peter of meter is iemand die met 
de nieuwkomer samenwerkt, hem 
of haar introduceert bij de collega’s 
en wegwijs maakt in het bedrijf, 
de regels en afspraken binnen het 
bedrijf verduidelijkt, iemand die 
de nieuwe collega begeleidt in het 
leerproces, enzovoort. 

Een goede peter of meter is 
iemand die jouw bedrijf en de 
werking ervan door en door kent; 
een loyaal en geduldig persoon met 
ervaring in het eigen vakgebied 
én goede contacten met je andere 
medewerkers. 

Opleiding =
lastenverlaging 

De ‘Vlaamse doelgroep-
vermindering voor mentors’ 
is een lastenverlaging voor 
werkgevers die opleidingen op 
de werkvloer organiseren voor 
jongeren of hun leerkrachten, 
en die daarvoor een of meer 
werknemers inzetten als 
begeleider of opleider. 

http://www.vlaanderen.be/mentorkorting
http://www.vlaanderen.be/mentorkorting
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Blijf
eerlijk 

9 

Onze laatste tip is in feite 
altijd en overal toepasbaar, 
en geldt dus ook voor jou als 
inclusief ondernemer: blijf 
altijd eerlijk. 

Al heb je nog zo je best gedaan 
 om de juiste werknemer te 

koppelen aan de juiste functie, om 
de nieuwkomer zoveel mogelijk 
aan jouw bedrijf te laten bijdragen 
op basis van de eigen talenten en 
mogelijkheden, om hem of haar alle 

kansen te geven zo goed mogelijk 
in je bedrijf te integreren, om de 
collega’s optimaal te betrekken … 
dan nog kan het weleens misgaan. 
In zo een geval is het goed om 
onmiddellijk actie te ondernemen. 
Wacht nooit tot het te laat is. 

Blijf altijd eerlijk, zowel ten 
opzichte van de medewerker als ten 
opzichte van jezelf en de collega’s. 
Maar blijf ook tactvol, zeker als 
iemands beperking een rol speelt. 
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Weet dat zelfs een hardnekkig Extra 
probleem niet noodzakelijk het 
einde van de samenwerking hoef 
te betekenen. Misschien is het 
moment gekomen om opnieuw 
met je medewerker rond de tafel 
te gaan zitten, om samen creatief 
na te denken over een optimale 
jobinhoud, die zowel jouw bedrijf 
als de werknemer zelf ten goede 
komt. 

Kom je er ondanks alles niet 
uit, ervaar dat dan niet als een 
mislukking. Niet elk deksel past  
op jouw potje. Heb je het gevoel 
dat je alles uit de kast hebt gehaald, 
maar dat er voor een bepaalde 
medewerker écht geen plaats meer  
is in jouw bedrijf, neem dan  
gerust contact op met GTB.  
Wij kunnen je niet alleen helpen 
om een goede vervanger te vinden, 
maar ook om ervoor te zorgen dat 
de afscheidnemende collega een 
‘zachte exit’ kan maken, wat ook jou 
en je bedrijf alleen maar ten goede 
kan komen. 

Zij doen het ook 

Savonke, een artisanaal 
shampoo atelier uit Antwerpen, had 
een medewerkster die al op haar 
eerste werkdag haar verlofdagen 
doorgaf. Dat vond de zaakvoerster 
ongepast. Ze ging meteen met 

■ Speel kort op de bal. 
Onmiddellijke feedback is 
belangrijk. 

■ Bouw structurele 
overlegmomenten in, zeker 
in het begin. 

■ Besteed ook aandacht aan 
wat wél goed loopt. 

■ Laat je bijstaan door een 
neutrale tussenpersoon, 
bijv. een GTB bemiddelaar 
kan je ook wegwijs maken 
in de ondersteunings 
mogelijkheden. 

■ Schrijf ook neer wat er 
gebeurt, dan gaat er geen 
informatie verloren. 

www.gtb.be/contact 
info@gtb.be 

de nieuwe medewerkster in 
gesprek. Zo ontstond een betere 
verstandhouding tussen de 
werkgever en de werknemer, wat 
bijdraagt tot een positieve sfeer in 
het bedrijf. 

http://www.gtb.be/contact
mailto:info%40gtb.be?subject=
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Colofon 
Eerste druk: november 2021, in de reeks werkschrifen 
Redactie: Bart Coopman, Daan Henckens, Ellen Van de 
Velde, Filip Standaert, Lode Demetter, Wannes Marivoet 
Eindredactie: Lode Demetter (ape-translations.be) 
Concept werkschrifen:  
GTB i.s.m. Handelsreizigers in Ideeën 
Vormgeving & omslagontwerp:  
Sharon Neirynck (seemenow.be) 
Fotografe: Astrid Agemans, Michiel Devijver 
Cartoons: Mario De Koninck (aaargh.be) 

ISBN/EAN: 9789082371147 
NUR-omschrijving: Mens & maatschappij algemeen 
Verantwoordelijke uitgever: Luc Henau,  
GTB vzw, Kongostraat 7, 9000 Gent.  
Alle rechten voorbehouden 

Dit werkschrif kwam tot stand dankzij de waardevolle 
bijdragen van meerdere gepassioneerde GTB-medewerkers: 
Anja Meeusen, Bart Laurens, Daan Henckens, Didier 
Pieters, Dominik De Pelsemaeker, Dragana Askic, Ellen 
Van de Velde, Esther Janssen, Ilse Van Dixhoorn, Jane 
Mahy, Karlijn Bellekens, Katrien Vander Steene, Maren 
Van Weverberg, Sofe Bluekens, Sofe Meeuws, Sophie 
Appelmans, Tijs Vroman, Valerie Vaes, Veerle Degrieck, 
Wannes Marivoet en al hun collega’s die zich elke dag 
opnieuw inzetten om werk mogelijk te maken. 

Colofon 

De werkschrifen vormen een reeks publicaties waarmee GTB 
haar medewerkers, partners en andere belanghebbenden in 
het brede werkveld denkstof en inspiratie wil aanreiken.  
Denk met ons mee op www.gtb.be. 

In deze reeks zijn verschenen: 
— werkschrif 1: Klantwerking 
— werkschrif 2: Groeikansen 
— werkschrif 3: Arbeidsrehabilitatie 
— werkschrif 4: Transpop 
— werkschrif 5: Werk Werkt! 
— werkschrif 6: Net-werkt 
— werkschrif 7: Bruggen Bouwen 
— werkschrif 8: Beeldvorming 
— werkschrif 9: Onbeperkt Ondernemen 
— werkschrif 10: Onbeperkt 
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“Werken aan inclusie is zoals diëten. 
Iedereen weet wel hoe het zou moeten, 
maar het lastigste is eraan te beginnen.” 

— Hilde De Sutter, directeur Talent Carrefour 

Meer dan de helft van de bedrijven krijgt zijn vacatures 
moeilijk ingevuld. Toch zijn nog heel wat mensen op 
zoek naar een job. Mensen waar je in eerste instantie 
misschien niet onmiddellijk aan denkt. 

Onbeperkt ondernemen helpt je focussen op wat 
mensen wél kunnen … door er gewoon aan te beginnen. 
We verzamelden 9 heel concrete tips om van jouw 
onderneming een (nog) inclusievere werkomgeving te 
maken. 




