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Introductie

• Tracé Brussel vzw?
www.tracebrussel.be

• Jump naar werk
www.jumpnaarwerk.brussels

In samenwerking met

• Talentoscoop (GTB) 
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http://www.tracebrussel.be/
http://www.jumpnaarwerk.brussels/


Waarmee kunnen wij je helpen?

3



Waarmee kunnen wij je helpen?
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• Jonge medewerkers zijn….

• Oudere medewerkers zijn…

• Langdurig werkzoekenden zijn…

• Medewerkers met een arbeidsbeperking of 

chronische ziekte zijn…

Onervaren
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Niet meer mee

Lui

Een risico

Dynamisch

Bron van kennis en ervaring

Doorzetters

Gemist Talent



Waarmee kunnen wij je helpen?
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Begeleiding van werkzoekenden over heel Vlaanderen. 
Werkgevers uit Brussel geen actieve prospectie, bij vragen 
helpen we graag. 



Maatregelen en bijzondere maatregelen voor bijzondere 
mensen…
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Vlaanderen
- Aanwervingsincentive langdurig 

werkzoekenden (>25 en<58)
- Doelgroepverminderingen = 

verminderingen op de patronale 
bijdrage aan de sociale zekerheid

- Laaggeschoolde jongeren -25
- Ouderen 58+ (nieuwe 

aanwervingen en zittend 
personeel)

- Doelgroepverminderingen
eerste aanwervingen (tot 6)

- Doelgroepvermindering
mentoren

Brussel
- Activa voor langdurig werkzoekenden
- Phoenix (werkzoekend door toedoen 

coronacrisis) adhv attest.
- Korting 57+ (nieuwe aanwervingen 

en zittend personeel)
- Doelgroepverminderingen eerste 

aanwervingen (tot 6)
- Actiris mentorpremie 



bijzondere maatregelen voor bijzondere mensen met een 
arbeidsbeperking…
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Vlaanderen

BTOM’s recht aan te vragen bij VDAB
-Tolk voor doven en 
slechthorenden
-Verplaatsingskosten
-Aanpassing arbeidspost, 
arbeidsgereedschap en 
arbeidskledij

- Vlaamse ondersteuningspremie
- Bepaalde duur (2jaar, 20%)
- Onbepaalde duur (1ste jaar 40%) 

Uitbetaling aanvragen bij DWSE

Brussel
- Activa verminderde 

arbeidsgeschiktheid 

Aanvragen bij Actiris

- In sommigen gevallen zijn subsidies 
van Vlaanderen te combineren met 
die van Brussel



Wat met de simulatie/berekening? (Vlaanderen)

9

Bediende zonder subsidies

Brutoloon 2000€/maand

Kost u als werkgever 2398,5€/maand

Bediende jonger dan 25 laaggeschoold of ouder dan 58

Brutoloon 2000€/maand

kost u als werkgever 1798,8€/maand

Bediende jonger dan 25 laaggeschoold of ouder dan 58 met 
Vlaamse ondersteuningspremie

Brutoloon 2000€/maand

Kost u als werkgever 1079€/maand 
Het 1ste jaar is dit dus een winst van 15 830 € op jaarbasis!



Waarom zou je een inclusieve werkgever willen zijn?
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• Teams waar iedereen zichzelf kan zijn , en waar er acceptatie is en waardering voor elke 
medewerker zal zorgen voor gelukkige medewerkers. Gelukkige medewerkers presteren beter.

• Samenwerken met verschillende mensen, stimuleert de creativiteit. Verschillende 
invalshoeken, ervaringen en visies zorgen dat u bedrijf innoverend blijft.

• Gelukkige medewerkers en gelukkige klanten zorgen voor een positief imago.

• Een positief imago en het feit dat je bedrijf openstaat voor iedereen zal zorgen dat je 
vacatures sneller ingevuld zijn. Iedereen wil immers graag bij jullie werken. Een groot voordeel 
in een krapper wordende arbeidsmarkt.

• Met een divers samengesteld personeelsbestand, kunt u grotere groepen klanten begrijpen 
en bedienen. Dit kan leiden tot meer klanten.

Maar hoe begin je eraan?



Waarmee kunnen wij je helpen?
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Waarmee kunnen wij je helpen?

12



Waarmee kunnen wij je helpen?
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Thema instroom als voorbeeld:
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• We zijn een extra aanwervingskanaal, ongeveer 10 000 gescreende werkzoekenden in 
begeleiding.

• We ondersteunen bedrijven in het opmaken van aantrekkelijke vacatures met het oog op 
inclusie.

• We zoeken mee naar de match met je bedrijf op basis van kernwaarden en talenten.

• Hire for attitude, train for skill

• We geven advies over werven en selecteren.

• We bekijken op maat wat de beste manier van werken is. BV voorafgegaan door 
stage/werkplekleren.

• We begeleiden je door het bos van subsidies en maatregelen, qua advies maar ook 
administratief.

• Werken aan je employers branding (intern beginnen om extern te winnen)

• We hebben handige tools, die we graag met jullie delen. 



Lig jij als werkgever ergens wakker van? Of droom jij ervan om 
inclusief ondernemer te worden?
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Maak vandaag nog je afspraak!

• Ben je al overtuigd. Zet dan je gegevens in de chat en 1 van onze experten neemt 
contact voor een vrijblijvend luistergesprek.

• Heb je iets meer tijd nodig, mailen voor een afspraak kan altijd.

Info@talentoscoop.be



Bedankt voor uw aandacht
Meer info? Tracé Brussel vzw, Antwerpselaan 26, 1000 Brussel – www.jumpnaarwerk.brussels

Vincent Verrydt, Ruth Babidi, Tachnee Dooms en Nele Martens – info@jumpnaarwerk.brussels

MET DE STEUN VAN

IN SAMENWERKING MET

EEN INITIATIEF VAN

mailto:info@jumpnaarwerk.brussels

