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Werkgroepen tot nu toe:
Werkplekleren
Attitude
Competentie
Maatschappij en school
Studiedag

Nu: verder werken in 10 actiegroepen. Verschillende acties concreet uitrollen in
2016.
1

jobactie
•

Creëren van werkplekken, traject naar werk
faciliteren

Reeds achter de rug: project Westvlees, Sterima…
Gepland:
-acties op de werkvloer: potentieel in regio bekijken via
accountmanagers VDAB, werkplekleren binnen de stad, mailing
VOKA-leden
-events: jobbeurs KVK 26/04, eventueel jobbeurs K najaar
Trekker: Bruno Messiaen – Nico Vanwynsberghe
Actiegroep: nodig op vraag indien concrete jobactie.

Welp
•

Database van werkplekken ifv afstemming vraag en aanbod

Database werkt al, maar moet verfijnd worden
Lancering: april 2016

Verfijning afwachten, daarna bekijken welke actie we ondernemen
(eventueel pilootproject afstemming)
Trekker: Willy Meganck
Actiegroep: verfijning afwachten, indien nodig dan gericht
samenroepen

Passionpoints - SODA
•

Instrumenten rond waarderen
positieve attitude

Lopende projecten
Trekker: Ludo Lemahieu en Martijn Debonnet
Actiegroep: Niet nodig, trekkers geven regelmatig feedback naar
WOW-groep. Zo nodige linken leggen naar andere acties.

Verbindend schoolklimaat
•

Attitudevorming via brede schoolaanpak

Actie rond herstelgericht werken a.d.h.v. een positief schoolklimaat,
schoolcultuur.
-> mogelijke link naar actie maatschappelijke fenomenen (gekoppelde
actie naar scholen)
-> mogelijke link naar actie studiedag/middaggesprekken: good practices

Trekker: Martijn Debonnet en Sabine Bourgeois
Actiegroep: Voorlopig geen nodig. GI en OH geven regelmatig
feedback.

Talentenportfolio
•

Ontwikkeling gewaardeerd instrument waarbij talenten,
competenties en interesses verzameld worden

Doel instrument:
- Bewuste schoolkeuze,
- Meer kansen op de arbeidsmarkt. Kennisgave en waardering van talenten,
competenties en interesses voor werkgevers.
In eerste instantie verkenning/afstemming. Actie op lange termijn.
Alles omvattend instrument voor volledige schoolcarriere
-> eventueel linken met actie passion points-soda
Trekker: Hanne Verledens – Maarten Francois
Actiegroep: Kerngroep die vrij regelmatig samenkomt, aangevuld met ruimere
groep die insteek/feedback geeft.

Beroepenhuis - Beroepenrally
•

Gericht kennismaken met verschillende richtingen en
beroepen

Via traject binnen lager onderwijs kinderen kennis laten maken met
ruime gamma aan studierichtingen en beroepen.
Beroepenhuis, beroepenrally en concreet onderwijsaanbod.
Trekker: Hanne Verledens/Johan Defraye
Actiegroep: groep die bij verschillende fases feedback kan geven.
Scholen, CLB en bedrijven zijn zeker nodig.

Verbinding
•

Link tussen school en (problematische)
thuissituatie versterken

In eerste instantie: onderzoek of brugfiguren/jongerencoaches ook
inzetbaar zijn in het secundair onderwijs.
Indien haalbaar: uitwerken concept en zoektocht naar mogelijkheden
om te implementeren.
Trekker: Sharon Pashyn
Actiegroep: groep die mee onderzoekt, afstemt en ontwikkelt

Maatschappelijke fenomenen
•

Interactief traject binnen scholen rond verschillende
thema’s

Denkpiste: aanbod aan scholen rond een 5-tal thema’s (drugs,
radicalisering, sociale media…)
Niet eenmalig, maar in de vorm van een traject (opbouw,
verschillende niveau’s)
-> mogelijke link met EW32 (als onderdeel van een bepaald traject)
Trekker: Sharon Pashyn
Actiegroep: groep die concept verder vormgeeft, afstemt en
ontwikkelt.

EW32 - respecto
•

Serious urban games: interactief jongeren betrekken
bij/ kennis laten maken met maatschappelijke thema’s

-> Bekijken hoe we bestaan de games kunnen aanbieden in Kortrijk.
(eventueel SO)
-> Ontwikkelen van de nieuwe game ‘respecto’ rond initiatief nemen,
talenten ontdekken, je eigen weg naar succes bepalen…
Kortrijk = pilootstad.
-> mogelijke link met maatschappelijke fenomenen
Trekker: Nele Verhaeghe
Actiegroep: voorlopig geen echte groep nodig, feedback/input via
learning labs en game labs. Terugkoppeling via grote groep.

Studiedag - middaggesprekken
•

Uitwisseling informatie en netwerk

Studiedag waarop zowel inhoud van welzijn, onderwijs en werk aan
bod komt, focus ongekwalificeerde uitstroom.
Intermediairen informeren en netwerk opbouwen/onderhouden staan
centraal.
Daarna op regelmatige basis middaggesprekken met actuele inhoud
vanuit één of meer sectoren.
Frequentie/timing: moet nog vastgelegd worden.
Trekker: Nele Verhaeghe
Actiegroep: Groep die eerste studiedag mee vorm geeft en
organiseert. Nadien mee inhoud geven aan middaggesprekken.

