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Bij GTB, de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding
van personen met een arbeidsbeperking, begeleiden we mensen naar
een gepaste job en ondersteunen we hen om die te houden. We zoeken
in de eerste plaats naar betaald werk. Als dat niet haalbaar is, kijken we
uit naar een passend alternatief. Ook tijdens de tewerkstelling kunnen
zowel de werknemer als de werkgever nog een beroep doen op onze
diensten voor advies en ondersteuning.
Eind 2011 startte het project Z²O: zelfstandig en zelfsturend ondernemen
voor personen met een arbeidsbeperking. Hiermee willen we onze
focus verbreden: we begeleiden nu ook klanten naar een zelfstandige
activiteit. Het Z²O-project krijgt de financiële steun van het Agentschap
Ondernemen en loopt in nauwe samenwerking met VDAB, UNIZO,
de activiteitencoöperaties en andere startersinitiatieven.
Kandidaat-zelfstandigen volgen een traject op maat van hun individuele
noden en kwaliteiten. Naast een persoonlijke begeleiding en een aangepaste coaching bij de opstart van hun zelfstandige activiteit kunnen ze
een opleiding bedrijfsbeheer volgen. De kandidaat-starter wordt ook
bijgestaan bij het opmaken van zijn financieel plan en kan bijkomende
vorming volgen om zijn ondernemerscompetenties scherp te stellen.
Onze Z²O-consulenten volgen het hele traject nauw op. Zij zijn
voor de kandidaat-ondernemers zowel hun trajectbegeleider als hun
vertrouwenspersoon. Bovendien ondersteunen zij ook de partners
in het project bij arbeidsbeperking-specifieke items. Zo onderzoeken
ze of de kandidaat-starter in aanmerking komt voor bijzondere
tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s), zoals de
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen.
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L uc

39 jaar

Antwerpen

Luc werd naar GTB doorverwezen omwille van rugproblemen.
Hij had al een tiental jaar gewerkt in de bouwsector: als metser,
als betonspuiter… maar hij kon dit niet blijven doen. Hij moest dus
op zoek naar iets anders, maar wist zelf niet goed waar te beginnen.
Het enige wat hij echt kende, was de bouwsector.
In een eerste gesprek kwamen zijn hobby’s en dromen aan bod.
Luc hield enorm veel van muziek: luisteren, zelf spelen, festivals
bezoeken… Het was zijn droom om in die richting iets te beginnen als
zelfstandige. Hij had zelfs een concreet idee: hij wou een platenwinkel
annex thee- en koffiehuis oprichten. Zijn klanten zouden muziek
kunnen beluisteren en kopen én tegelijk genieten van een drankje.
Zijn vele contacten in het alternatieve muziekmilieu zouden hem
kunnen helpen om die droom te realiseren.

In
dit boekje
verzamelden
we enkele verhalen
van mensen die we
begeleidden. Ze geven
een beeld van wat wij kunnen
betekenen voor onze klanten die
hun droom willen waarmaken…

Maar waar hij weinig van afwist, was het financiële en
boekhoudkundige aspect van een bestaan als zelfstandige.
Ik heb hem toen verteld over het project Z²O en de mogelijkheden om
zich te laten begeleiden bij het opstarten van een eigen zaak.
Nadat hij de entrespiegel (de vragenlijst om zijn ondernemerscompetenties in te schatten) had afgelegd, hebben we snel een afspraak
gemaakt met UNIZO, waar hij eerder al een infosessie had bijgewoond.
Begin oktober is Luc gestart met een cursus bedrijfsbeheer, die hem
weer een stap dichter zal brengen bij zijn eigen onderneming.
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B jorn

23 jaar

Limburg

Bjorn werd aangemeld via de CM in het kader van een pilootproject.
De bedoeling van dat project is dat mensen die hun vroegere job niet
meer kunnen uitoefenen, tijdens hun ziekteperiode een opleiding
kunnen volgen voor een andere job.
Bjorn had al gewerkt als technieker centrale verwarming en als
orderpicker. Maar in 2010 kwam hij ten val. Een schaafwonde aan zijn
elleboog raakte viraal besmet, waarna het virus ook zijn pols aantastte.
In oktober 2010 startte hij in bijberoep als slotenmaker, het beroep van
zijn vader. Omdat Bjorn als zelfstandige zelf zijn werk kan verdelen en
plannen, wilde hij van deze job zijn hoofdberoep maken.
Maar, hij twijfelde of dat haalbaar en leefbaar was. Hij zocht het verder
uit tijdens een begeleiding door UNIZO. Daarnaast kwam hij ook
in aanmerking voor de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor
zelfstandigen. Ik heb hem geholpen met de nodige documenten.
Op 1 augustus 2012 startte hij als voltijdse zelfstandige.
Binnenkort wil ik bij hem polsen hoe de zaken lopen.
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R oisin

33 jaar

A n

Vlaams-Brabant

Roisin kwam bij mij langs na een begeleid activeringstraject.
Verschillende jobs waren in het verleden om uiteenlopende
redenen slecht uitgedraaid. Na een verblijf in een psychiatrische
instelling besloot Roisin schoonheidsverzorging te studeren.
Uiteindelijk studeerde ze af als pedicure.

32 jaar

West-Vlaanderen

An meldde zich bij GTB met een fysieke arbeidsbeperking: spasmofilie.
Haar klachten gingen van vermoeidheid en krachteloosheid over
misselijkheid en slokdarmontsteking tot stramme spieren en
hyperventilatie. Ze had een getuigschrift van het kunstonderwijs,
afdeling beeldende vorming. Na haar middelbaar volgde ze een
jaar farmaceutische en biologische technieken. Ze stopte die
studie als gevolg van haar ziekte. Later volgde ze een opleiding tot
dierenartsassistente, maar ook daarmee moest ze noodgedwongen
stoppen. An was uitkeringsgerechtigd werkzoekend. De laatste jaren
had ze vooral gewerkt als interimarbeidster, maar dat bleek niet
echt haar ding. De jobinhoud kon haar maar weinig boeien en haar
problematiek maakte het werk vaak erg zwaar.

Tijdens onze begeleiding liep ze op verschillende plaatsen stage.
Met succes. Roisin begon aan een traject bij de activiteitencoöperatie
Co&Go en startte haar eigen zaak.
Vandaag heeft ze ook een website en krijgt ze steeds meer klanten.

Aanvankelijk was An geïnteresseerd in een job als administratief
bediende en ze wilde zich hiervoor bijscholen. Tot ze besliste om
een zelfstandige activiteit te starten als grimeuse, wat gezien haar
creativiteit zeker tot de mogelijkheden behoorde. Ik verwees haar door
naar een infosessie van activiteitencoöperatie GUSTO. In september
2012 begon ze aan een opleiding.
Toen ik haar onlangs contacteerde, vertelde ze me trots dat ze was
begonnen met het organiseren van make-up workshops en met
medische camouflagetechnieken. Ze had een businessplan opgemaakt
dat door een jury werd beoordeeld en goedgekeurd. An heeft terug een
toekomstperspectief en wil zich volop inzetten om haar ambities te
verwezenlijken.
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I

neke

47 jaar

Oost-Vlaanderen

In augustus vorig jaar kwam Ineke bij GTB langs met de vraag
of we haar wilden begeleiden naar een passende baan. Ze voelde zich
erg bedreigd door alles wat met werk te maken had. Dat zorgde voor
een immense druk en grote mentale stress.
Ze werd toegeleid naar een Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg (CGG) om te werken aan stressbestendigheid en
haar zelfvertrouwen op te krikken. Geleidelijk groeide bij Ineke het
idee om zelfstandige te worden. Ze droomde ervan om een webshop
voor tafeldecoratie te starten. Ze had hierover al veel informatie
verzameld, maar aarzelde nog om de grote stap te zetten.
Enkele maanden geleden voelde ze zich klaar om met een
begeleiding door UNIZO te starten. Vandaag is ze met glans
geslaagd voor haar opleiding bedrijfsbeheer en zit ze in de laatste
rechte lijn naar de start van haar eigen zaak.
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Samen
kunnen
we
■■■

■ afspreken ■ zoeken
■ leren ■ OEFENEN ■
vinden ■ werken ■
werkwinkelen ■ netwerken ■ samenwerken ■ maatwerken ■
regisseren ■ COACHEN
■ begeleiden ■ kiezen
■ versterken ■ verplaatsen ■ verwijzen
■ verdiepen ■ vernieuwen ■ veranderen ■
startEN ■ springen ■
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GTB, de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding
van personen met een arbeidsbeperking, begeleidt personen naar een
gepaste job en ondersteunt hen om deze te houden. We zoeken op de
eerste plaats naar betaald werk. Als dat niet haalbaar is, kijken we uit
naar een passend alternatief.
Ook tijdens de tewerkstelling kunnen zowel de werknemer als de
werkgever advies en ondersteuning krijgen. We werken samen met
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
en een netwerk van gespecialiseerde partners. We schakelen dit netwerk
in voor oriëntering, opleiding en zorgbegeleiding. Je vindt ons in de
lokale werkwinkels verspreid over heel Vlaanderen.
In 2012 begeleidden we 6.859 personen met ruim 200 medewerkers.
In 2012 heeft GTB voor 5.807 personen dat traject ook afgewerkt, voor
2.465 mensen was dit naar betaald werk.
Vaak gebeurt deze toeleiding in samenwerking met andere
organisaties zoals de Gespecialiseerde opleidings-, begeleidingsen bemiddelingsdiensten (GOB’s), de Gespecialiseerde
Arbeidsonderzoeksdiensten (GA’s), VDAB en Jobkanaal, het
wervingskanaal van Voka, VKW, Verso en UNIZO.
De mensen die geen betaald werk vonden, hadden vaak toch een
geslaagd traject afgelegd en werden toegeleid naar vrijwilligerswerk,
een opleiding of een meer gepast statuut.
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In elke Vlaamse provincie is er een consulent Zelfstandig Ondernemen.
Zij staan ter beschikking om al uw vragen te beantwoorden of
om het antwoord op uw vraag te zoeken én te vinden.
Contacteer de Z²O-consulent in uw regio:
Antwerpen: caroline.vanassche@gtb-vlaanderen.be | 0499 34 02 51
Limburg: ilse.brulmans@gtb-vlaanderen.be | 0479 09 01 14
Oost-Vlaanderen: maarten.vandervorst@gtb-vlaanderen.be | 0499 53 56 06
West-Vlaanderen: tania.samyn@gtb-vlaanderen.be | 0474 54 48 58
Vlaams-Brabant/Brussel: huug.valckenaers@gtb-vlaanderen.be | 0478 46 27 95

www.gtb-vlaanderen.be

