


Gespecialiseerd
Team Bemiddeling



Wij bouwen mee aan een inclusieve 

samenleving waarin werk voor 

mensen met een beperking of 

gezondheidsproblemen

een evidentie is.



GTB voor werkzoekenden

▪ Werkzoekenden in kwetsbare situaties

▪ In het bijzonder mensen met een beperking of 

gezondheidsproblemen

▪ Met betaalde tewerkstelling als (haalbaar) einddoel

▪ Ook voor leerlingen/studenten in hun laatste jaar



Samen met…

GOB

scholen
ziekenfondsen

netwerk van de klant

zorg- en welzijnspartners

werkgevers

arbeidszorgcentra

maatwerkbedrijven

…

VDAB



Start

Een webtool om...

• dromen van jongeren te vatten

• in acties om te zetten

• de stap naar zinvol betaald werk te 

vergemakkelijken

to can



START TO CAN

Transnationaal ESF-project 

oproep 409 projectnummer 7427



it all starts 
with a dream



Transitietrajecten

Jongeren inzicht geven en

laten dromen over hun toekomst!







Een webtool om dit 
proces te ondersteunen



KANSEN GEVEN!

Jongeren alle kansen geven op een zinvolle betaalde job.

VERBINDEN!
Jongeren omringen met een warm team.

VEERKRACHTIGE COACHES!
Coaches versterken om krachtgericht aan de slag te gaan in complexe en 
uitdagende situaties.

TOOLS EN METHODIEKEN aanreiken!
Tools voor coaches en leerkrachten om het levensloopbaangesprek met de 
jongere aan te gaan.

Onze droom...



Van proces tot 
inclusieve 
producten



• Reeds jarenlange goede 
samenwerking met scholen

• Project Leerloopbanen 2015

• Nood aan tools en handvaten om als 
leerkracht/coach aan de slag te gaan met de 
(leer)loopbaan vraag van de jongere

• Concept dat meer aanspreekt voor de jongere
• Model dat alle partijen ondersteunt in het 

(leer)loopbaangesprek als team rond de 
jongere

01/10/2018
start van Start To Can

In partnerschap met GTB, UCLL, Pulso, 
Universiteit van Lapland

Disseminatie
Uitrol tool en methodieken:
• Trainingssessies en Supervisie
• Afstemming tot het verankeren van de STC-dienstverlening 

Einde project – mei 2022

User based design met participatie van jongeren en coaches:

eisenlijst -> offline tool -> testing/ evaluatie -> look & feel -> 
testing/evaluatie -> prototype -> testing/evaluatie -> online 
tool -> testing/evaluatie -> finale versie

Transnationaal samenwerken

Info sessies en 
train the coach – leerkracht – bemiddelaar -
welzijnswerker

Service design en 

beleidsaanbevelingen



1. Een tool

www.starttocan.com







School-
team

Welzijns-
actoren

Werk-
gever

Netwerk 
vd. 

jongere 

Levens-
loopbaan

coach



“BUSO is sterk onderwijs maar ik durf het niet te zeggen, toch ben 
ik een goede meubelmaker, zegt mijn mentor.”

“Eindelijk werd er naar mij geluisterd.”

“Ik wil in een manege werken maar wie zit op mij te wachten? 
STC geeft mij inzicht dat ik het kan.”

“Ik wist niet dat ik familie en vrienden kan aanspreken over 
wat ik wil.”



Vanuit het krachtgericht werken, met focus op:

• Nabijheid, zeker als het moeilijk is

• Empowerment, de jongere aan het stuur

• Supporters rond de jongere, samen sterk

Een handleiding voor coaches

Door:

• Een sterke samenwerkingsrelatie uit te bouwen, gebaseerd op vertrouwen.

• De droom of de vraag van de jongere als uitgangspunt te nemen.

• Te starten vanuit geloof. Geloof in de jongere, geloof in samenwerking, geloof in groei, geloof 

in kansen, geloof in de meerwaarde van “werken”, geloof in mogelijkheden, geloof in actie…

Zie www.starttocan.com “Coachingshandboek”

http://www.starttocan.com/


Onze (beoogde)
impact



→ Impact op psychologische en financiële situatie van de jongeren

• De jongere zit zelf aan het stuur van zijn levensloopbaan

• Het trajectverloop is korter en start proactief in de school

• Verhoging van uitstroomresultaat naar werk (van 30% naar 

40%)

• Verhoging van levenskwaliteit (welzijn) - minder 

heroriëntering

VOOR JONGEREN



→ Impact op efficiëntere en effectievere ondersteuning naar 

jongeren

• Grotere verbinding met jongeren en minder weerstand

• Meer ondersteuning door outreach en intervisie: Samen 

kunnen we...

• Intense systematische samenwerking met jongeren en 

netwerk

VOOR DE COACHES/ 
BEMIDDELAARS/LEERKRACHTEN 
(IN OPLEIDING)



→ Duurzame samenleving

• Minder schooluitval

• Minder werkloosheid bij jongeren

• Meer participatie aan de samenleving op de diverse 

levensdomeinen

VOOR MAATSCHAPPIJ



Bekendmaking website en mailing aan partners www.starttocan.com (zie onderaan “coach 

worden”)

Aanbieden van opleidingspakket: 

- webinar krachtgericht coachen en nieuwe autoriteit als kader

- Webinar vlot aan de slag met de webtool

- Intervisie: uitwisseling en coaching om de tool in te zetten in de dagelijkse praktijk

Op ruimere schaal professioneel verspreiden van de opgedane kennis om jongeren in de 

transitie van school naar de arbeidsmarkt de ondersteuning te bieden die werkt. 

PLAN FOR THE FUTURE

http://www.starttocan.com/


Beleidsaanbevelingen

• Het belang om een aanbod te realiseren om de groepscohesie te versterken tussen jongeren en

dit met getrainde coachen.

• Hoe pesten voorkomen want dit is de voornaamste trigger tot schooluitval en tast het zelfbeeld

van jongeren heel sterk aan.

• Het structureel beluisteren van de stem van de jongeren in het uittekenen van beleid en concrete

methodieken.

• De inzetbaarheid van digitale tools om tot continue zelfevaluatie te komen.

• Peersupport organiseren ten aanzien van jongeren.

• De nood aan skills trainingen voor leerkrachten.



“In een zee van moeilijkheden, 
ligt een eiland van kansen."





Bedankt voor jullie aandacht!

Patrick.ruppol@gtb.be
Nele.hulselmans@gtb.be


