Beste,
Ervaart u als thuisbegeleider, ondersteunende dienst, oudervereniging, medewerker bij VDAB,…dat
ouders van een zorgenkind moeilijkheden ondervinden om zich te (re)integreren op de arbeidsmarkt?
Lees dan zeker verder en ontdek hoe wij ondersteuning kunnen bieden bij het vinden van een
aangepaste werksituatie.
In het kader van de ESF projectoproep 405 – “Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen in
Vlaanderen en Brussel” werd onlangs ons ingediende projectvoorstel “Mantelzorgers aan het werk”
goedgekeurd.
Het project bouwt verder op de uitgangspunten van een eerder project, Loopbaan met Zorg, dat zich
richt op professionals die met ouders van een zorgenkind aan de slag gaan rond loopbaan- of
opleidingskeuzes.
Naast de ouders die voor de uitdaging staan om de zorg voor hun kind te combineren met hun
tewerkstelling is er ook de groep ouders die, mede door het opnemen van de zorg voor hun kind,
werkzoekend (geworden) zijn. Binnen dit project bieden wij vanuit Jobcentrum – in partnerschap met
Dominiek Savio Instituut, Magenta en Job-link- individuele trajectbegeleiding aan voor deze groep
werkzoekende ouders van een zorgenkind (tot 21 jaar) die zich willen (re)integreren op de
arbeidsmarkt. Deze ouders staan voor de uitdaging om een job te vinden die aansluiting vindt bij hun
talenten en competenties, maar die ook rekening houdt met de rol van mantelzorger die zij opnemen.
De trajecten kunnen opgezet worden voor ouders uit de regio West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
Wij bieden trajectbegeleiding aan met het accent op ondersteuning op maat en willen onder meer
door overleg tussen actoren uit de zorgsector en de arbeidssector de toegankelijkheid van de
ondersteuning verhogen voor de meest kwetsbare ouders (zoals laaggeschoolden, alleenstaanden,...).
Samen met de ouder gaan we op zoek hoe we drempels richting tewerkstelling kunnen wegwerken en
ondersteunen hen in het maken van keuzes en stappen zetten richting de arbeidsmarkt. Daarbij
betrekken wij ook de potentiële werkgever die geïnformeerd en ondersteund zal worden.
Naast de individuele begeleiding voorzien we ook een groepssessie voor ouders, waarmee we inspelen
op de behoefte aan het delen van ervaringen met andere ouders. Thema’s zoals de combinatie werk
en gezin, overstappen van ‘fulltime zorg’ naar gedeelde zorg,…komen hierbij aan bod.
Het is een gratis aanbod voor alle deelnemers.
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een provinciale infosessie waarin we het project zowel
inhoudelijk als praktisch (vb. hoe ouders doorverwijzen?) verder toelichten.
Voor de provincie West-Vlaanderen gaat dit door op:


Donderdag 7 december van 9u-11u, locatie: De Oude Melkerij (Jobcentrum 2de verdiep),
Stationsstraat 143B, 8830 Hooglede

In Vlaams-Brabant gaat dit door op:


Dinsdag 12 december van 14u-16u locatie: Job-Link, Klein Park 9, 3360 Lovenjoel

Gelieve uw aanwezigheid (aantal personen) te bevestigen voor 1 december. Dit kan via
fien.santens@jobcentrum.be.
Hopelijk tot dan!

