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In 2021, tijdens de Corona pandemie, bleef de arbeidsmarkt uit evenwicht: massa’s vacatures die moeilijk ingevuld 
raken en steeds minder werkzoekenden. 

“We hebben ieder talent op de arbeidsmarkt nodig, of dat nu talent is met grijs haar, kleurrijk talent, talent met een 
beperking.” 

Laat dit nu net de corebusiness van Synkroon zijn: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de drempel over 
helpen naar een duurzame job. Mensen die moeilijkheden ervaren in hun job coachen zodat ze opnieuw in hun 
kracht staan. Mensen die ziek zijn heroriënteren naar een job die wel haalbaar is. 

 WERKZOEKENDEN VINDEN EEN 
DUURZAME JOB 
 

 

 

 

Werkzoekenden krijgen coaching op maat (individueel). Zij bepalen de richting van hun loopbaan. Via korte stages 
(werkplekleren) leren ze hun mogelijkheden kennen én hun noden. Ze leren de job op de werkvloer en breiden hun 
netwerk uit. Zo staan ze sterker bij sollicitaties.  

Wanneer tijdens een sollicitatie blijkt dat een opleiding vooraf wenselijk is, start de werkzoekende via IBO 
(individuele beroepsopleiding), een opleiding op de werkvloer.  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Werkzoekenden kunnen een doorverwijzing vragen via VDAB of GTB   

417 

werkzoekenden startten bij 
Synkroon in 2021 

81 werkzoekenden zijn via een opleiding 
op de werkplek (IBO) gestart in een 
bedrijf 

SYNKROON 

JAARVERSLAG 

346 

werkzoekenden vonden in 
2021 een job na een positief 
traject bij Synkroon. Proficiat! 
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 JOBCOACHING VOOR WERKNEMERS 
Een job vinden is één.  Je job behouden is minstens zo belangrijk.  

Organisaties veranderen snel: nieuwe teams worden gevormd, nieuwe job invulling, vele opleidingen…  
Het is voor werknemers niet altijd evident om aan de verwachtingen van de werkgever te blijven voldoen.  

Ook in een mensenleven kan er veel gebeuren wat impact heeft op het werk. Gezondheidsproblemen, een 
arbeidsbeperking, moeilijkheden met communicatie, stress en onzekerheid… spelen werknemers vaak parten. 

Wie moeilijkheden ervaart in zijn functioneren op het werk, kan de hulp van een jobcoach inroepen. De coach brengt 
wederzijdse verwachtingen van werkgever en werknemer in kaart en zoekt mee naar oplossingen. Het doel is dat de 
werknemer terug in zijn kracht staat en zich opnieuw/verder kan ontwikkelen. De coach kan advies geven over hoe 
omgaan met een beperking, aanpassingen op het werk, betrekken van collega’s en leidinggevenden, taakverdeling 
binnen teams, communicatie, stresshantering, ... 

De werknemer beslist zelf of zijn werkgever al dan niet betrokken wordt. Ook de werkgever kan jobcoaching 
adviseren aan de werknemer.  

 

 

 

 

 

 

 

Dit aanbod wordt gesubsidieerd door VDAB en biedt Synkroon dus kosteloos aan. Jobcoaching kan je 
aanvragen via info@synkroon.be.  

91 Werknemers werden in 2021 bijgestaan 
door een jobcoach 

mailto:info@synkroon.be
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 INCLUSIEF AANWERVINGSBELEID 
Werkgevers krijgen amper respons wanneer ze een vacature openstellen. Ze staan er meer en meer voor open om 
ook kansen te geven aan kortgeschoolden, 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een 
beperking, langdurig arbeidsongeschikten. .. En geloven in werkplekleren. 

Hire for attitude, train for skills. 
“De juiste houding, iemand met wilskracht, enthousiasme én leervermogen, dat is wat telt. Leren kan op de 
werkvloer.” 

Werkgevers kunnen hun vacatures bij Synkroon bekend maken kan via info@synkroon.be of kunnen zelf op 
zoek gaan naar kandidaten op www.3clicksaway.be .   

 

 

(3clicksaway kadert in ESF project 500 Exclusief Inclusief Ondernemen) 

Synkroon bespreekt met de werkgever de jobinhoud en de verwachtingen. Daarna worden kandidaten gescreend en 
voorgesteld. Werkgevers kunnen met hen kennismaken via een persoonlijk gesprek en/of een korte stage.  

Synkroon geeft advies bij het opstellen en publiceren van vacatures om een breder publiek te bereiken. Bij 
aanwerving, geeft Synkroon informatie over tewerkstellingsmaatregelen en overheidssteun. 

 
 

 JOBCARVING EN INCLUSIEF JOBDESIGN 
 
Vindt de werkgever toch geen geschikte kandidaat? Dan kan Synkroon mee uitzoeken of werkprocessen anders 
kunnen ingericht worden. Misschien kunnen bepaalde taken van gekwalificeerd personeel afgesplitst worden en 
samengevoegd worden tot een nieuwe laagdrempelige functie die toegankelijk is voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Synkroon begeleidt werkgevers in dit ganse proces.  

Auria Solutions vertelt hierover in een filmpje op onze website: 
 https://www.synkroon.be/filmpje-7/  

 

  

mailto:info@synkroon.be
http://www.3clicksaway.be/
https://www.synkroon.be/filmpje-7/
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 WERKPLEKLEREN - OPLEIDEN OP DE WERKPLEK 

 
Bij Synkroon kan werkplekleren twee vormen aannemen: stage en IBO (individuele beroepsopleiding). 

Stage is een laagdrempelige manier om een job te leren kennen. De werkzoekende kan (opnieuw) in het 
arbeidsritme komen, een beroep leren kennen, kan ervaren wat wel en wat (nog) niet goed lukt, kan uren 
opbouwen, een werkcontext leren kennen,… Tijdens de stage blijft de werkzoekende zijn uitkering (RVA of RIZIV) 
ontvangen. De stage is kosteloos voor de werkgever en zonder aanwervingsverplichting. De werkgever stelt zijn 
werkplek open en geeft de stagiair zo veel mogelijk leerkansen. 

Wanneer werkgever en werkzoekende de intentie hebben om verder samen te werken maar de werkzoekende blijkt 
nog over onvoldoende kennis en/of vaardigheden te beschikken, kan hij een IBO (individuele beroepsopleiding) 
starten. Met een IBO wordt de werkzoekende opgeleid in het bedrijf gedurende maximaal 6 maanden. De werkgever 
betaalt geen loon of RSZ, enkel een vast maandelijks bedrag. Na de IBO wordt de werkzoekende aangeworven. 
Synkroon kan deze ganse IBO begeleiden tot wanneer de persoon 3 maanden in dienst is. 

 

 

 WERKPLEKAANPASSINGEN 
 
Coaches van Synkroon komen langs op de werkplek indien een werknemer werkplekaanpassingen nodig heeft 
omwille van gezondheidsproblemen of een arbeidsbeperking. We bekijken samen wat de noden zijn en geven 
adviezen. Vaak blijken aanpassingen ook nuttig voor andere werknemers en dragen ze bij tot werkbaar werk. 

 

 

 ONTHAAL, INTEGRATIE EN MENTORSCHAP 
 
Synkroon geeft advies over onthaal en integratie van nieuwe 
medewerkers en geeft in het bijzonder aandacht aan de rol van mentoren, 
peters, meters, buddy's, bedrijfsinterne coaches.  

Voor hen worden regelmatig Mentorcafés georganiseerd. Mentoren gaan 
er met elkaar in gesprek over cases, moeilijkheden, vragen…  

Elke sessie wordt begeleid door een professionele jobcoach, die mee 
antwoorden formuleert op de vragen die door deelnemers worden 
aangebracht.  

 
https://www.mentorondersteuning.be/mentorcafés 
(Mentorschapsondersteuning kadert in ESF project 500 Exclusief Inclusief 
Ondernemen) 

 

  

https://www.mentorondersteuning.be/mentorcaf%C3%A9s
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 WERKGEVERS INSPIREREN EN BIJSTAAN 
 
Talentoscoop ontzorgt en ondersteunt werkgevers in hun HR-beleid met bijzondere 
aandacht voor diversiteit en inclusief ondernemen. Het is een samenwerkingsverband 
van verschillende diensten met één contactpersoon voor het bedrijf. Noden van het 
bedrijf worden in kaart gebracht en er wordt een actieplan opgesteld. De 
procesbegeleiding is kosteloos. De ondersteunende acties die in overleg worden 
vastgelegd in een overeenkomst kunnen kosteloos of betalend zijn.  

In 2021 heeft Synkroon samen met 10 bedrijven een actieplan uitgewerkt met concrete 
stappen naar inclusief ondernemen.  

 www.talentoscoop.be of vraag naar ons aanbod via info@synkroon.be  
(Talentoscoop kadert in ESF project 500 Exclusief Inclusief Ondernemen) 

 

 

Werkgevers die de afgelopen tijd met Synkroon samenwerkten, 
ontvangen maandelijks een nieuwsbrief met inspiratie over inclusief 
ondernemen. Deze nieuwsbrief brengt verhalen, ervaringen, tips van 
andere werkgevers en van werkzoekenden. Bovendien ontvangen deze 
bedrijven een Referentiebewijs Inclusief Ondernemen en kunnen zij 
meedingen naar de Award 
https://www.inclusiefondernemen.be/award-2022 

 
(De maandelijkse nieuwsbrief kadert in 

ESF project 500 Exclusief Inclusief Ondernemen) 

 

 

  

799 

Werkgevers werkten in 2021 
samen met Synkroon 

http://www.talentoscoop.be/
mailto:info@synkroon.be
https://www.inclusiefondernemen.be/award-2022
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 TAALCOACHING VOOR ANDERSTALIGEN 
Taalcoaching is een specifiek aanbod voor anderstaligen of mensen met een beperkte taalbeheersing. Synkroon 
biedt taalcoaching aan voor werkzoekenden en werknemers, bij werkplekleren, jobcoaching, loopbaanbegeleiding, 
re-integratie….  

Bij taalcoaching gaat de jobcoach intensiever begeleiden. De coach is meer op de werkplek aanwezig, houdt rekening 
met hoe iemand leert, zoekt naar oplossingen met werkgever en collega’s, oefent samen, past de taal aan, beschrijft 
werkinstructies/veiligheidsinstructies eenvoudiger, past de werkomgeving aan, …  

Voor nieuwkomers schenkt Synkroon ook extra aandacht aan de kennismaking met de Vlaamse arbeidsmarkt: de 
verschillende sectoren, bedrijven, jobs, typische verwachtingen van werkgevers wat betreft arbeidsattitude. Vaak 
onbeschreven en toch heel belangrijk. Synkroon probeert nieuwkomers en werkgevers zo beter met elkaar in 
verbinding te brengen.  

Het sluit mooi aan bij de Supported Employment methodiek: talenten van anderstaligen zitten soms verborgen 
achter de taal- of cultuurdrempel. Door die drempels te helpen wegwerken, kunnen anderstaligen in hun kracht 
staan en zich verder ontwikkelen in hun loopbaan. 

Synkroon is sinds 17 mei 2021 officieel erkend als VDAB partner taalcoaching.  

 
Werkgevers, werknemers en werkzoekenden kunnen taalcoaching aanvragen bij Synkroon via 
info@synkroon.be. 

 

 

 

  

mailto:info@synkroon.be
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 RE-INTEGRATIE - TERUG NAAR WERK 
Synkroon begeleidt mensen die langdurig ziek zijn en opnieuw stappen naar werk willen zetten. Zij kunnen dit 
bespreken met de adviserend arts van de mutualiteit, die hen kan doorverwijzen naar Synkroon. 

Synkroon biedt ondersteuning bij re-integratie bij de huidige werkgever of gaat mee op zoek naar een nieuwe, 
aangepaste job. Voor een nieuwe job wordt werkplekleren ingezet. Tijdens korte stages kan men ontdekken wat 
haalbaar is (aard van de job, aantal uren,..).  

 

 

 

 

 

 

 

TERUG NAAR WERK TIJDENS OF NA 
KANKERDIAGNOSE 
Werken tijdens/na kanker is geen evidentie. Synkroon kan mensen bijstaan die het werk willen hervatten of een 
nieuwe job zoeken.  

 

 

 

 

Zij kennen de wetgeving rond re-integratie, hebben kennis over aanpassingen op het werk, leren je in overleg gaan 
met de werkgever, geven sollicitatietips en bieden antwoorden op allerlei vragen: 
 
"Ik wil terug werken. Maar wat als het werk toch te zwaar blijkt? Kan ik dan stoppen?" 
"Moet ik bij het solliciteren vertellen dat ik kanker heb gehad?" 
"Ik heb kanker overwonnen maar heb nog last van nevenwerkingen. Hoe zullen mijn collega's en werkgever hierop 
reageren?" 

 

 

 

 

Synkroon maakt het aanbod vooral bekend via infosessies in ziekenhuizen en webinars voor patiënten en dokters. 
Getuigenissen kan je lezen op onze website: https://synkroon.be/Verhaal016  

meer info en aanmelden: https://www.rentree.eu/  

59 mensen die langdurig ziek waren 
hebben op deze manier een nieuwe job 
gevonden in 2021 

8 coaches hebben een opleiding gevolgd 
via Rentree 

52 

Mensen met kanker zijn in 2021 
terug aan de slag kunnen gaan 

https://synkroon.be/Verhaal016
https://www.rentree.eu/
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 JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJK 
KWETSBARE SITUATIE OP WEG NAAR WERK 
 

In 2021 stapten Synkroon, Arktos, JAC en Groep Intro samen in DASH ! Geen wasmiddel maar een specifiek aanbod 
op maat voor jongeren tussen 18 en 30 jaar in de regio Diest – Aarschot – Scherpenheuvel. 

(Dash kadert in ESF project 510 – lokale partnerschappen.)  
 

Coach Inge vertelt:  

We werken outreachend en proberen op deze manier 
kwetsbare jongeren te bereiken.  Het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie staat centraal om van daaruit te bouwen 
aan hun toekomst.  We hebben aandacht voor dingen die 
moeilijker verlopen: zoals wonen, werk, gezondheid, 
vrijetijdsbesteding, justitie, uitbouw van een netwerk, relaties, 
administratie e.d. We werken vanuit het Find – Bind – Mind 
principe.  

We starten vanuit individuele begeleiding.  Coaches gaan 
samen met deze jongeren kijken naar hun talenten, kwaliteiten 
en vaardigheden.  

Groepsmomenten behoren ook tot ons aanbod.  Samen kijken 
we naar de noden en naar wat zij belangrijk vinden. Dit geldt 
ook voor hoe we elkaar ontmoeten: in de buitenlucht, online of 
toch liever binnen de muren van onze organisatie? 
Huisbezoeken en friendly stalking behoren tot de 
mogelijkheid.  We willen samen verkennen wat voor hen het 
beste werkt. 
 
Tijdens de groepsvorming zetten we in op verschillende thema’s zoals solliciteren, faalangst, zelfvertrouwen, 
kennismaking met een beroep, aanleren van nieuwe vaardigheden, werkplekleren …maar ook hier komt de 
vraag/nood van de jongeren. 

Ons motto naar de jongeren: Ga ervoor en grijp je kans! Maak er het beste van.  Het is oké om te vallen! Wij helpen je 
opstaan 😊😊! You got this! 

https://arktos.be/nl/vorming/dash 

 

 

 

  28 jongeren werden in 2021 door Synkroon 
begeleid in dit project 

https://arktos.be/nl/vorming/dash
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 PARTNERSCHAP VDAB. 
GLOW – GROEIEN EN LEREN OP DE WERKVLOER  
 
In 2021 besliste VDAB om vanaf 2023 zijn werking met partners aan te passen. VDAB wenst in één nieuwe 
aanbesteding het bestaande aanbod rond werkplekleren tot een geheel te integreren.  
Deze aanbesteding kreeg de naam GLOW: Groeien en Leren Op de Werkvloer. GLOW zet in op het begeleiden en 
bemiddelen van werkzoekenden naar het regulier economisch circuit via werkplekleren, onze corebusiness dus. 
 
Met in het achterhoofd de leuze van Pippi Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” 
zijn twee jobcoaches en de directeur dienstverlening beginnen schrijven aan de offerte.  
 
Synkroon schreef de visie, het aanbod en de aanpak vanuit de praktijk van elke dag. De SUEM methodiek vormt de 
kapstok, de rode draad. Synkroon kreeg positieve feedback over de helderheid en de inhoud en heeft de gunning 
ondertussen gekregen. 
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SUPPORTED EMPLOYMENT 
ONZE METHODIEK 

 

Synkroon heeft gekozen om te werken binnen één model. Het model 
van Supported Employment. SUEM wordt internationaal beschouwd 
als de beste praktijk om mensen met een beperking of 
ondersteuningsnood te coachen in het vinden van een duurzame job. 
De essentie van SUEM ligt in de directe begeleiding op de werkvloer 
via place-then-train in plaats van het gekende train-then-place. 

Vanaf 2017 wordt de methodiek van Supported Employment (SUEM) 
gehanteerd in de volledige werking van Synkroon. De directeur 
dienstverlening van Synkroon is een gecertificeerde SUEM-coach. Zij 
begeleidt en ondersteunt de coaches in de inhoudelijke werking 
binnen de dienstverlening.  
 
In 2021 begonnen 5 coaches aan een opleidingstraject SUEM aan de 
Arteveldehogeschool in Gent. Zo is het SUEM-model steeds meer 
onderbouwd binnen de organisatie en verbetert de dienstverlening kwalitatief continu. 

De praktijkwerking van Synkroon wordt meegenomen in de ontwikkeling van nieuwe opleidingen in het kader van 
SUEM. Synkroon voorziet deze binnen Vlaanderen en binnen samenwerkende landen in Europa. De SUEM coach is 
één van de vaste trainers van SUEM vzw en Sterpunt Inclusief ondernemen. 
https://suem.be  

 

 SUEM KWALITEIT - SYNKROON PIONIER 
In mei 2021 behaalde Synkroon als eerste organisatie in Vlaanderen het keurmerk Blik op Werk. 
Dit is een kwaliteitslabel (goedgekeurd door Departement Werk & Sociale Economie) dat 
volledig gebaseerd is op het model van SUEM. 
 
Supported Employment Quality Framework (SEQF) bewaakt de kwaliteit van het gebruik van het 
model binnen een organisatie. Het label bestaat uit 2 grote onderdelen: een zelfscan en een 
groeiplan en loopt over een duurtijd van 3 jaar. Tijdens deze duurtijd worden alle deelnemers, die hun traject 
afgerond hebben, bevraagd door de externe organisatie Panteia (https://panteia.nl) over hun tevredenheid. 
 
 

  

https://suem.be/
https://panteia.nl/
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 LOOPBAANBEGELEIDING VOOR 
WERKNEMERS 
Synkroon biedt loopbaanbegeleiding voor wie aan het werk is en vragen heeft over zijn loopbaan.  
We zijn een erkende VDAB-partner, wat betekent dat onze loopbaanbegeleiding gesubsidieerd kan worden door 
loopbaancheques van de Vlaamse Overheid.  
De loopbaancoaches werken volledig op maat. Zij kiezen de meest geschikte techniek om competenties, talenten en 
motivatie te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo wordt er met een concreet actieplan naar de beste oplossing 
toe gewerkt. 

 

 DOORSTROOM VAN MAATWERK NAAR 
REGULIERE ARBEIDSMARKT 
 
Synkroon biedt ondersteuning voor wie in een maatwerkbedrijf werkt en wenst door te stromen naar een job op de 
reguliere arbeidsmarkt.  
De werknemer van het maatwerkbedrijf kan via VDAB een traject bij Synkroon aanvragen. 

 

 

 SYNKROON 35 JAAR 
 
In 2021 blies Synkroon 35 kaarsjes uit. Door Corona mochten we niet blazen. Vieren deden wij tijdens een gezellige 
teamdag in de buitenlucht.  
 
Synkroon is het resultaat van een fusie van 2 organisaties: De Kiem en GOCI. Beide organisaties startten in 1986 in 
Aarschot. Mensen met een arbeidsbeperking kregen er een opleiding en coaching naar een job. De Kiem bood 
opleiding aan in een eigen bakkerij, beenhouwerij, schoenmakerij en in een kledingatelier. GOCI specialiseerde zich 
in opleidingen administratie en IT. 
 
Wat is er veel veranderd.  
Synkroon begeleidt nu niet meer alleen werkzoekenden met een arbeidsbeperking, de dienstverlening is er voor alle 
werkzoekenden die moeilijk werk vinden. 
Opleidingen in eigen ateliers zijn ook al lang verleden tijd. Werkzoekenden kunnen werkervaring opdoen bij 
werkgevers die ze zelf verkiezen. In alle beroepen en alle sectoren.  
 
Wat niet veranderd is?  
Van bij het begin had Synkroon een sterk geloof in het belang van werk voor iemands welbevinden en om zijn plaats 
als mens in de maatschappij te verankeren.  
Synkroon speelt al 35 jaar flexibel in op de veranderingen op de arbeidsmarkt en bereidt zich elke dag voor op de 
toekomst. 
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 ONS TEAM 
 

Raad van bestuur / Algemene vergadering 
Bert De Winter, Roland Duchateau, Christel Gijsbrechts, Katrien Houben, Benny Ryckmans, Koen Van de Cruys, 
Wendy Van der Auwera, Christel Vanroelen, Christel Verlinden, Martine Verlinden 

Algemeen directeur 
Martine Verlinden 
 

Directeur dienstverlening 

Rut Kelchtermans 

30 coaches 
Alan, Charlien, Char, Charlotte, Ine, Ingeborg, Isabelle, Joke, Kirsten, Kristof, Marc, Sofie, Steven, Tjarda, Vicky, 
Amber, Carine, Carline, Dirk, Elien, Frederike, Inge, Inge, Jürgen, Katia, Katrien, Kristien, Renilde, Stina en Yente 
 

6 collega’s ondersteuningsteam (administratie, IT, gesprekstraining, klantenadministratie) 

Nadine, Viviane, Hilde, Hans, Joon, Nathalie 

 

 

 

In 2021 werden kennis en expertise uitgebreid met opleidingen in 
verschillende domeinen: 
Supported Employment-iedereen aan het werk    5 coaches 
Deze deelopleiding binnen de bachelor Ergotherapie, zet in op de methodiek van SUEM die op Europees niveau wordt 
gezien als beste methodiek om mensen via werkplekleren te helpen om een duurzame tewerkstelling te vinden. 
Coaches gaan aan de slag met verschillende tools, krijgen extra opleiding rond coachende vaardigheden en leren om 
via zelfreflectie te werken aan hun eigen professionele identiteit 
 
SEQF (Supported Employment Quality Framework) kritische vriend  3 coaches 
De opleiding tot ‘kritische vriend SEQF’ ondersteunt organisaties die werken met het kwaliteitslabel SEQF. De opleiding 
geeft extra info over het gebruik van de zelfscan en het groeiplan. Organisaties die met hetzelfde kwaliteitslabel 
werken kunnen elkaar ondersteunen en versterken in het uitvoeren van hun kwaliteitsbeleid.  
 
Burn-out coach        4 coaches 
De opleiding geeft de coaches meer handvaten om deelnemers te leren omgaan met onzekerheid en stress. 
Deelnemers leren terug energie vinden en hun zelfvertrouwen te versterken. Coaches die deze opleiding volgden zijn 
extra onderlegd om mensen met een burn-out constructief en professioneel te begeleiden in hun loopbaan. 
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Ability Case Management       2 coaches 
Ability Case Management is het begeleiden van mensen in de overstap van arbeidsongeschiktheid naar geschiktheid. 
De expertise uit Ability Case Management wordt ingezet bij re-integratie. Zowel werknemer als werkgever kunnen 
beroep doen op de kennis van de Synkroon coach. Zij zijn op de hoogte van het wettelijk kader en koppelen hieraan 
een mogelijke oplossing voor de noden op de werkvloer. 

 
Rentree        8 coaches 
Rentree coaches ondersteunen in de re-integratie van mensen die een kankerdiagnose hebben of gehad hebben. 
Kennis en tools zijn ook inzetbaar bij mensen met een chronische ziekte en de aanpassingen die hiervoor nodig zijn op 
de werkvloer. 

 
Taalcoaching         5 coaches  
Taalcoaching is dé ideale manier om een anderstalige medewerker te ondersteunen zodat deze op korte termijn vlot 
kan meedraaien op de werkvloer. De focus ligt op het aanleren van meteen toepasbare communicatieve 
vaardigheden, zodat een direct effect zichtbaar zal zijn. 
 
Vlaamse gebarentaal        1 coach  
Vlaamse gebarentaal wordt ingezet bij mensen met een auditieve beperking wiens eerste taal gebarentaal is. Het kan 
gaan om het vertalen van de informatie alsook het samen zoeken met werkzoekende en werkgever naar mogelijke 
communicatievormen op de werkvloer. 
 
Intervisiecoaching        2 coaches 
Intervisie is een ontwikkelingsmethodiek. Intervisiecoaching is een inspirerende, gestructureerd en beproefde 
begeleidingsvorm die gericht is op professionele ondersteuning, vragen stellen, analyseren en adviseren. Het is een 
manier van leren van en met elkaar van vrijwillige gelijkgestemden op basis van concrete werksituaties. Door het 
hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, wordt gewerkt aan een duurzame oplossing van 
professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijke 
ontwikkeling.  Intervisie wordt toegepast bij het begeleiden van mentoren (Mentorcafé) en binnen de verschillende 
Synkroon teams. 
 
Jongerencoach – Missing Link       2 coaches 
Via de methodiek van Missing Link trachten we moeilijk bereikbare jongeren toch te bereiken en te begeleiden naar 
werk of zinvolle vrijetijdsbesteding. We doen dit door de jongere aan het stuur te zetten, zijn netwerk te verstevigen, 
samen stappen te zetten op het vlak van huisvesting, opleiding, vrijetijd, enzovoort, en door samen te werken met 
het bestaande hulpverlenings-, dienstverlenings-, vrijetijds- en opleidingsaanbod. 
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 ONZE KANTOREN 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Kantoor Tienen 

Leuvenselaan 172 
3300 Tienen 

Kantoor Aarschot 
Campus KAMSA 

Schoolstraat 1, 3200 Aarschot 

Kantoor Geel 

Heidebloemstraat 91 
2440 Geel 

Kantoor Herentals 

Wuytsbergen 2 
2200 Herentals 

Flexkantoor Diest 
Het Beverbeekhuis 

Tulpenstraat 2A 
3290 Diest 

Kantoor Leuven 
Link in de Kabel 

Paul Van Ostaijenlaan 22 
3001 Leuven 

Flexkantoor Lier 

Paradeplein 2 bus 5 
2500 Lier 

 


