Vzw Tot Uw Dienst

biedt een kwalitatieve begeleiding om

samen met de kandidaat-doorstromer een brug te maken
CONTACTGEGEVENS
Petra Destoop

tussen de huidige job en een nieuwe uitdaging. We vertrekken
vanuit een krachtgerichte en empowerende benadering. We
zien in iedere kandidaat-doorstromer de capaciteit tot leren,



0471/280176

@


Petra.destoopweerwerk.be
Rotsestraat 31 te 8800
Roeselare

groeien

en

veranderen.

We

stimuleren

de

kandidaat-

doorstromer in doelgericht werken aan zijn toekomst, in het
versterken van zijn vermogen tot zelfreflectie.

Vzw Tot Uw Dienst heeft een sterk regionale inbedding die
een actieve rol in de regio opneemt in het opzetten van
ingroeitrajecten naar werk. Door ons sterk lokaal netwerk van
werkgevers

hebben

wij

een

structureel

aanbod

van

werkplekplaatsen.
Tijdens het traject krijgt de kandidaat-doorstromer de
nodige ondersteuning bij het zoeken van oplossingen en het
wegwerken
Maatwerkbedrijven en LDEinitiatieven worden verwacht
maximaal in te zetten op
doorstroom naar de reguliere
arbeidsmarkt.
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van

drempels

richting

arbeidsmarkt.

De

doorstroomcoach fungeert hier als brugfiguur. Dit houdt in dat
de doorstroomcoach samen met de kandidaat-doorstromer
op zoek gaat naar het juiste traject.

Samen maken we na screening- en oriënteringsessies een
Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) op. Essentieel hierbij is dat in
een dergelijk plan wordt vastgelegd op welke manier de
kandidaat-doorstromer

(mits

ondersteuning

van

de

doorstroomcoach) aan zijn of haar individuele ontwikkeling zal
werken om zo zijn inzetbaarheid op de reguliere arbeidsmarkt
te verhogen.
We betrekken de werkbegeleiding inzake afspraken en
planning van het doorstroomtraject en de concrete opvolging
van de kandidaat-doorstromer.

Vzw Tot Uw dienst heeft uitgebreide ervaring en expertise in het activeren, begeleiden en vormen
van (vooral) personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met doelstelling hun kansen op
de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij te verhogen. Onze deskundige medewerkers werken
op een laagdrempelige manier en coachen hun deelnemers op maat. Wij hebben ervaring om
onze deelnemers:
-

te motiveren (wegwerken van weerstand en positief benaderen van de deelnemer);

-

te oriënteren;

-

te coachen (individueel of collectief) op vlak van de levensdomeinen en belemmerende
randvoorwaarden;

-

diverse vormingspakketten aan te bieden (sollicitatietraining, werkattitudes, digitale
vaardigheden, generieke competenties, personal branding...);

-

te begeleiden op de werkvloer (prospectie werkplekken, administratieve opstart stages,
ondersteuning van deelnemer, werkgever en werkomgeving);

consortium West 7

-

te begeleiden door middel van jobhunting, jobmatching, jobcoaching, taalcoaching en
nazorgbegeleiding (bij werk of opleiding);

-

op te leiden naar een beroep (in opdracht van de VDAB).

We bieden gemiddeld 140 uur begeleiding
aan en werken binnen alle fases van het
doorstroom-traject op maat van de
kandidaat-doorstromer.
We vertrekken vanuit het POP van het
maat-werkbedrijf/LDE-initiatief.
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