
PROJECTFICHE HOA

Jobhunting voor hoger opgeleide
anderstaligen (HOA)

Situering

De opdracht bestaat erin om hoogopgeleide anderstalige niet-werkende werkzoekenden een

gepersonaliseerde aanpak op maat uit te werken om hen op het niveau van hun diploma aan het

werk te krijgen.

● 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 stage- en

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’

Alle handleidingen voor deze registraties vind je terug op Extranet.

Voor alle inhoudelijke informatie en formele output raadpleeg je het draaiboek.

Service opstarten
Afwerken van de eerste afspraak voor bemiddeling bij partner, de service ‘Begeleiden, activeren en

bemiddelen naar werk’ aanvaarden, opmaken van een eerste afsprakenblad, ... zoals beschreven in

de handleiding MLP TIBB4, TIBB4 ANDT, HOA, IBF, Bemiddelings Voucher en Integrale Begeleiding

(IB+).

Werkplekleren

Beroepsverkennende stage (BVS)

Voor het registreren van een beroepsverkennende stage zie Handleiding registreren

beroepsverkennende stage.

IBO

Een IBO (Individuele BeroepsOpleiding) dient, zoals elke actie, te kaderen binnen de persoonlijke

dienstverlening. Dit wil zeggen dat zowel de werkzoekende als de bemiddelaar akkoord moeten gaan

met de IBO als actie in het traject.

Een IBO moet door de werkgever aangevraagd worden via ‘mijn VDAB’. Voor meer informatie verwijs

je de werkgever naar de VDAB website.
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https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/handleidingen-en-formulierene/draaiboeken-en-projectfiches/tibb4-tibb4-anderstaligen-en-scraba-draaiboek
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/draaiboeken-en-projectfiches/ib-integrale-begeleiding-plus/draaiboek
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-trajectbegeleiding
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-trajectbegeleiding
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoedingen
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoedingen
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo#aanvraag
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In MLP dien je niets te registreren. De VDAB-IBO-bemiddelaar zal contact met jou opnemen om de

aanvraag te bespreken en houdt je op de hoogte van het verloop van de IBO.

Afsluiten service Begeleiden, activeren en bemiddelen naar werk
In de Handleiding MLP TIBB4, TIBB4 ANDT, HOA, IBF, Bemiddelingsvoucher en Integrale Begeleiding

(IB+) vind je de afsluitregels en het ingeven van het eindadvies terug.

Uitvoerende partners

Divergent Oost-Vlaanderen

IKP 186936-000

onderneminsgnummer 0248015142

financieringsnummer O00D297

Core Limburg

IKP 10690227-000

onderneminsgnummer 0728887791

financieringsnummer L00D108

SBS Skillbuilders Antwerpen

IKP 183669-000

onderneminsgnummer 0429499667

financieringsnummer A05D018

USG Solvus Vlaams Brabant en West-Vlaanderen

IKP 10375263-000

ondernemingsnummer 0457455463

financieringsnummer V00D112 en W00D102

Contactpersonen

Oost-Vlaanderen
Divergent Cindy De Grave

cindy.degrave@ugent.be

projectopvolger ilse.nuyts@vdab.be
0475 72 12 94

Limburg

Core Ilse Janssenwillen

info@corevof.be

projectopvolger kelly.lambrechts@vdab.be
0479 35 66 38
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Antwerpen

SBS Skillbuilders Gert Vereecken
gert@skillbuilders.be

projectopvolger sigrid.vandenfonteyne@vdab.be
0486 85 02 62

West-Vlaanderen

USG Solvus Stijn Luys
Stijn.Luys@solvus.be

projectopvolger tine.vanhaelemeersch@vdab.be
0484 96 68 52

Vlaams Brabant

USG Solvus Stijn Luys
Stijn.Luys@solvus.be

projectopvolger petra.coeckelberghs@vdab.be
0470 63 14 97

Projectleider VDAB
Anne Vandebeek - anne.vandebeek@vdab.be - 0470 19 10 63
Annelies Feys - annelies.feys@vdab.be

Tabel 1: beschrijving van de percelen

Perceel verplichte plaatsen

dienstverlening

Gegunde partner

HOA-LIM Hasselt en Genk Core

HOA-ANT Stad Antwerpen -

Turnhout en

Mechelen

SBS Skillbuilders

HOA-OVL Gent - Sint-Niklaas en

Aalst

Divergent

HOA-WVL Kortrijk en Brugge USG Solvus
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HOA-VLB Leuven en Vilvoorde USG Solvus
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