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Vuur werkt!



Project Sterk Werk 



Voorstelling Projectmedewerkers – Sterk Werk

 Martine Brusselaers

 Ervaring HR

 Respect for Talent

 Coach (Loopbaan / Outplacement / SBO / HSP / Perfectionisme)

 Tom Gulix

 Ervaring HR

 Ligo Kempen

 Geletterdheidscoach / Lesgever



Agenda

 Welkom aan iedereen

 Voorstelling van Projectmedewerkers & Stuurgroep

 Project Sterk Werk 

 Werkjaar 2021

 SWOT analyse 

 Feiten en cijfers

 Onze meerwaarde

 Sterk Werk in de pers



Doelstelling Project Sterk Werk

 Deelnemers extra ondersteunen in hun zoektocht naar vast werk.

 Zorgzame, coachende en individuele aanpak.

 Brug vormen tussen lokale werkgevers, volwassenenonderwijs en 

de OCMW’s van Balen, Dessel, Mol en Retie.



Speerpunten Project Sterk Werk



3 pijlers – verbinden met arbeidsmarkt 

Organisaties
Activeringsbegeleiders van de OCMW's expertise bijbrengen om later in het project en na de 
projectperiode zelf de methodieken van de projectmedewerkers toe te passen in hun 
begeleidingen.

Cliënten
Werkzoekenden die de stap willen zetten naar een duurzame tewerkstelling begeleiden tijdens de 
eerste maanden van hun tewerkstelling om de slaagkansen te vergroten.

Werkgevers Werkgevers ondersteunen en begeleiden bij de tewerkstelling van kwetsbare personen zodat zij 
meer geneigd zijn om kwetsbare werkzoekenden aan te werven. 



Voorstelling Stuurgroep

 Deelnemers Stuurgroep namens:

 An Verboven (Provincie Antwerpen) 

 Ellen Dierckx (Travoo Balen)

 An Dries (VOKA)

 Martine Brusselaers (Respect For Talent)

 Nele De Wever (Gemeente Mol)

 Jan Schuermans (Ligo Kempen)

 Tom Gulix (Ligo Kempen)



Acties Opstartfase

 Introductie & kennismaking ‘Sterk Werk’ bij trajectbegeleiders OCMW’s

 Balen, Mol, Retie, Dessel 

 CVO / Ligo / …

 Opmaak digitale werkomgeving (cfr Teams) + GDPR check

 Om een optimale communicatie te kunnen verzekeren tussen trajectbegeleiders & projectleiders

 Bepalen van werkkader 

 Taken projectmedewerkers

 Profielen kandidaten

 Work-flow

 Opmaak folder



Jaar 1 …..

 Contacteren werkgevers : introductie & kennismaking ‘Sterk Werk’ 

 Obv positieve referenties van tracjectbegeleiders en via contacten Martine/Tom

 Obv referenties van netwerking

 Screening van doorgestuurde kandidaten

 In kaart brengen van competenties, valkuilen

 Verwachtingen qua werkinhoud bevragen (cfr studies, ervaring, interesse)

 Zoeken naar ‘match’ tussen werkgevers en kandidaten



….. na 1 jaar 



SWOT – Analyse Project Sterk Werk

 Onze sterktes

 Individuele coaching zorgt voor betere ondersteuning/voorbereiding op de reguliere 

arbeidsmarkt)

 Trajectbegeleiding tijdens ganse tewerkstellingsproces

 Zelfstandig kader waarin projectmedewerkers kunnen werken

 HR ervaring projectmedewerkers

 Kruisbestuiving vanuit connecties werkveld, volwassenonderwijs en OCMW’s

 Laagdrempelige aanpak

 Adviserende rol tav werkgevers

 Kennis/gebruik van verschillende tewerkstelling-stelsels (wijkwerken, AMA,…)



 Onze zwaktes

 Project is afhankelijk van doorverwijzing door anderen

 Door Corona werd project deels afgeremd

 Bekendheid bij bepaalde OCMW’s

 Bepaalde periode minder aanmeldingen

SWOT – Analyse Project Sterk Werk



 Onze opportuniteiten 

 Regelmatig inplannen van opvolgingsgesprekken bij OCMW’s

 Verder uitbouwen van een netwerk en de bruggen in dit netwerk borgen

 Pool aan werkgevers die bereid zijn deel te nemen in project

 Doorverwijzing vanuit naburige regio’s

 Bekendmaking bij OCMW’s in naburige dorpen/gemeentes 

SWOT – Analyse Project Sterk Werk



 Onze bedreigingen 

 Kennis Nederlandse taal van deelnemers

 Moeilijke sociale context deelnemers waardoor inzetbaarheid daalt

 Verplaatsingsmogelijkheden deelnemers

SWOT – Analyse Project Sterk Werk





Facts & figures

 Inmiddels 55 kandidaten doorverwezen vanuit trajectbegeleiders OCMW’s

 Balen (28) 

Meerhout (1)  

Mol (19) 

 Retie (3) 

 Dessel (1) 

Geel (3)



Facts & 

Figures –

Tewerkstelling 

in sectoren 

 17 personen vonden werk in 

 Dienstencheque bedrijf (2)

 Maatwerkbedrijf (1)

 Grote winkelketens (2)

 Woonzorgcentra (1)

 Call-Center (Corona) (1)

 Groenteteelt (2)

 Telecom (1) 

 Bouwbedrijf (2)

 Horeca (1) 

 Kleuterschool (middagopvang) (2)

 Productiebedrijf (1)

 Dierenasiel (1)



Facts & figures
 Concretisering Realisaties

 17 effectieve tewerkstellingen 

 10 rechtstreeks via Sterk Werk

 7 niet rechtstreeks via Sterk Werk 

 Sommige kandidaten hebben voornamelijk nood aan coaching waarna ze zelfstandig (of samen met maatschappelijk 

assistent/trajectbegeleider) verder kunnen,

 8 doorgestuurd naar een opleiding

 Ondersteuning in oriëntatie (cfr CVO: AAV, beroepsopleiding / NARIC)

 5 nog actief in de flow van Sterk Werk (sollicitatie – voorstelling bij bedrijven - …)

 25 personen waarvoor voorlopig geen actie meer nodig is

 17 verdere opvolging door trajectbegeleider

 8 on hold wegens medische redenen





Coaching Deelnemers

 Ondersteuning opleidingsvraag

 Ondersteuning in oriëntatie

 Ondersteuning communicatie werkgever

 Sollicitatie-coaching (CV, Sollicitatiegesprekken voorbereiden, ….)

 Ondersteuning tijdens sollicitatie gesprek

 Taalondersteuning (cfr kennismakingsgesprek, vakjargon)

 Ondersteuning op werkvloer

 Praktische ondersteuning (vb treinuren, busuren, routebeschrijving,…)

 Coaching sociale vaardigheden

 Coaching in OCMW's (oa obv van feedback werkgever/kandidaat)

 Informatie over het behalen van een rijbewijs 



Meerwaarde aanpak Sterk Werk

 Dankzij deze individuele aanpak, voorbereiding en coaching voelt de kandidaat 
zich beter ondersteund om de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te zetten. 

 Werkgevers worden begeleid waar nodig en kunnen hierbij rekenen op adviezen 
rond opleiding, jobcrafting, jobmatching. 

 Dankzij de nauwe samenwerking zijn de verwachtingen van de werkgever en 
kandidaat goed afgestemd op elkaar. Zo stijgt de kans op een geslaagde duurzame 
match. 

 Ondersteuning bieden aan bedrijven om vacatures op te vullen en blijvend oog te 
hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen





Folder Sterk Werk
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Sterk Werk ‘In de pers’:

Gemeentelijk infoblad Balen (juni ’22)



Sterk Werk ‘In de pers’:

Gemeentelijk infoblad Balen



Vragen? 

Suggesties? 


