PROJECTFICHE IBF

Intensieve Bemiddeling voor
Franstalige niet werkende werkzoekenden
uit Faciliteitengemeenten  (IBF)
Situering
Franstalige niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) woonachtig in een faciliteitengemeente, die
nood hebben aan een gepersonaliseerde en intensieve aanpak om aan het werk te geraken in het
normaal economisch circuit.
De deelnemers hebben een joboriëntatie en hebben bij toeleiding geen nood meer aan
beroepsgerichte competentieversterking of taalopleiding om werk te kunnen vinden in een job die
past binnen hun joboriëntatie.
Volgende gemeenten vallen onder de faciliteitengemeenten:
Vlaams Brabant:

●
●
●

●
●

- Bever
- Drogenbos
- Kraainem
- Linkebeek
- Sint-Genesius-Rode
- Wemmel
- Wezembeek-Oppem

Oost-Vlaanderen:

- Ronse

via het versterken van de sollicitatievaardigheden en begeleiding bij het solliciteren
via het in kaart brengen, versterken en inzetten van hun netwerk
via een netwerk van werkgevers op te bouwen en werkgevers te overtuigen om
stageplekken en vacatures op maat van de individuele deelnemers aan te bieden en stageen tewerkstellingskansen te geven
via bestaande vacatures aan te passen en nieuwe vacatures te creëren op maat van de
deelnemers
via het ondersteunen van deelnemers tijdens hun tewerkstelling

De duurtijd van het proces wordt bepaald in functie van de individuele noden van de deelnemer
waarbij een maximale duurtijd van 12 maanden in acht wordt genomen.

Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan’
➢

➢

Aanvaarding van de service intensieve begeleiding en bemiddeling voor
anderstaligen en start van het bemiddelingsproces.
Op het ogenblik dat de werkzoekende zich aanmeldt bij de opdrachtnemer wordt de
eerste afspraak in het dossier afgewerkt met ‘aanwezig’ en is de overdracht van de
bemiddeling definitief.
Het eerste afsprakenblad dient opgemaakt en ondertekend te worden.
IBO wordt afgesloten en opgevolgd door VDAB, partner neemt de begeleiding niet
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zelf op.
Eventueel registreren van een beroepsverkennende stage door partner indien
aangewezen

Alle handleidingen voor deze registraties vind je terug op onze website:
https://extranet-intern.vdab.be/node/141
Gebruik ze zeker!

Uitvoerende partner
Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant
USG PEOPLE BUSINESS SOLUTIONS
Solvus
IKP
10375263-000
onderneminsgnummer 0457455463
financieringsnummer Oost-Vlaanderen O00D299
financieringsnummer Vlaams Brabant V00D094

Contactpersonen
Oost-Vlaanderen
USG PEOPLE BUSINESS SOLUTIONS
Solvus

projectopvolger

Vlaams Brabant
USG PEOPLE BUSINESS SOLUTIONS
Solvus

projectopvolger

Stijn Luys
stijn.luys@solvus.be - 0491 86 96 11
Annelies Crommelinck
annelies.crommelinck@vdab.be - 0498/83 68 21

Stijn Luys
stijn.luys@solvus.be - 0491 86 96 11
Natalie Ruttens
natalie.ruttens@vdab.be - 0470/63 16 69

Projectleiders VDAB
Caroline Van Houte - caroline.vanhoute@vdab.be - 0470/19.36.48

Anne Vandebeek – anne.vandebeek@vdab.be – 0470 19 10 63
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Tabel 1: beschrijving van de percelen
Perceel

Bestelling per
perceel eerste
gunnings jaar

verplichte plaatsen
dienstverlening

Gegunde partner

IBF-OVL

80

Ronse

USG Solvus

IBF-VLB

80

Halle/Vilvoorde

USG Solvus

