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Het unieke van VDAB is dat we dat
alles mógen zijn en ook wíllen zijn.
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Wil je weten waarom onze ex-stagiair
Jessie vindt dat je dit voorwoord moet
lezen? Bekijk dan haar filmpje!

Voorwoord
WORK IT OUT!

VDAB is een complexe organisatie, daarmee zeg ik niets nieuws.
Dat is ook geen verrassing. We bevinden ons in het centrum van
een heel ecosysteem aan mensen en organisaties waarmee we
intens interageren. We verwachten van VDAB de fijnmazigheid
van een netwerkorganisatie, maar tegelijk ook de robuustheid
en daadkracht van een beleidsuitvoerende agentschap. VDAB is
actor, regisseur en regulator, maar ook connector, inspirator en
communicator. Het unieke van VDAB is dat we dat alles mógen
zijn en ook wíllen zijn.
Die ambitie vraagt veel van onze aandacht voor gestructureerde
processen, operationele kaders, rollen en mandaten. Niet om
louter met onszelf bezig te zijn, ook om structurele poorten en
tentakels uit te bouwen naar innovatie en vernieuwing in ons
ecosysteem. Daar ligt de potentiële kracht van VDAB. Capteren,
testen, evalueren, faciliteren, uitrollen, opschalen en loslaten.
Enter de Work out Room! Dankzij de Work out Room zijn we dit
jaar opnieuw geïnspireerd door vele innovatoren, cocreatoren en
niet-bij-de-pakken-blijven-zitters. Met een aantal van hen hebben
we nieuwe zaken uitgetest die ons in de toekomst kunnen helpen
om onze klanten beter en op een meer persoonlijke manier te

helpen. De WoR biedt ons zo een open blik op de wereld, het is
een doorlopende herinnering dat er ook buiten VDAB heel wat
grenzen worden verlegd en heel wat in beweging is.
Ik heb dit jaar zelf ook de kracht en energie van de Work out
Room mogen ervaren via het traject van Impactmakers, waar
in geen tijd een enthousiaste ploeg van VDAB’ers werd gesmeed
en 3 sterke projecten in de steigers werden gezet om te gaan
testen hoe we VDAB’ers beter kunnen laten voelen hoe ze elke
dag het verschil maken in het leven van heel veel mensen.
Zonder de WoR was dit wellicht niet gelukt, en had het alleszins
veel langer geduurd.
De Work out Room staat voor een sleuteljaar, met mensen die
vertrekken (dank je Kira!) met mensen die even naar een andere
life balance schakelen, en mensen die terug komen. Bij de WoR
weten ze als geen ander dat elk moment van verandering een
kans is om nog meer impact te maken. Laten we in 2022 met
even veel energie onze innovatiespieren verder trainen. Laat het
broeien, botsen, bruisen, branden en bewegen. Work it out!
Wim Adriaens - CEO VDAB

5

Wacht.
Wat is de Work out
Room nu weer?
Dju toch. Meer dan 2000 mensen die onze nieuwsbrief lezen, gemiddeld
150 deelnemers aan onze Koffies met de Toekomst. Dat is fantastisch. We
zouden er soms door vergeten dat niet heel Vlaanderen and beyond ons
kent. Efkes met de beentjes terug op de grond dus.
Wat is de Work out Room? Waarom bestaan wij?
De Work out Room is een fysieke ruimte van VDAB voor cocreatie en
innovatie. We ontvangen er start-ups, vzw’s, sociale partners, werkgevers
en geëngageerde burgers om elkaar te inspireren en te begrijpen. We
bieden ook ondersteuning aan nieuwe initiatieven om de arbeidsmarkt
sterker en innovatiever te maken. Zo creëren we samen nieuwe diensten,
beleidsideeën en technologieën.
De Work out Room is ook een groep VDAB-medewerkers die de werking van
inspiratie, cocreatie en ondersteuning uitdenkt en vormgeeft. We proberen
via onze werking bij te dragen tot het hoofddoel van VDAB, nl. een duurzame
loopbaan voor elke Vlaming. We gaan samen met VDAB’ers, partners en
stakeholders aan de slag met de uitdagingen op de arbeidsmarkt om tot
nieuwe, betere of meer verrassende oplossingen te komen.
In dit jaarverslag vind je een overzicht van wat we in 2021 deden. Je
leest hier welke ondernemers met frisse ideeën we ontvingen, welke
evenementen we organiseerden, welke trajecten we begeleidden en hoe
we onszelf beter leerden kennen en ontplooiden.
Geniet ervan!
Team Work out Room 2021,
Boris, Carl, Kitty, Kira, Leen, Jessie, Jeroen
Ontwerp: Studio Dott. Fotografie: Olivier Van Daele
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#askwhy
In lang vervlogen tijden stond ik regelmatig door het raam te kijken van
wat toen nog mijn bureau was. Meestal na vijven, als het gebouw steeds
meer stilte ademde. Ergens vanuit de verte komt een vaag gerinkel van
koffietassen aanwaaien: aha, de poetsploeg is er. Vanuit een juiste hoek
viel regelmatig een late namiddagzon te bewonderen die de toren van het
Brusselse stadhuis in brand leek te zetten.

Mijn bureau heb ik ondertussen al 18 maanden niet meer gezien, maar
die vensterstaarsessies blijven me wel bij. Ik heb ook vrede gevonden
met de poetsactie. De vele wandelingen en vuurkorfmomenten van de
voorbije maanden hebben daar zeker bij geholpen. Ik hoef zelfs niet meer
in Brussel te zijn om in gedachten terug voor het venster van mijn bureau
te staan, en over alles en niets te vragen waarom. Meestal is het ook dat
maar: bewust even de tijd nemen om dat ene vraagje te stellen. Ze zet
veel meer in gang dan je je kunt inbeelden.

Laat dat nu net zijn wat we in de WoR
proberen te doen: graven en ploeteren naar
alle mogelijke vragen. Een onbedwingbare
drang om de waarom-vraag te stellen én te
luisteren naar de antwoorden."

Zonder mankeren viel mijn oog tijdens die staarsessies ook altijd even
op die anonieme grijze poort van het RVA-gebouw in de Trapstraat. En
vooral op de graffiti tag die de poort sierde: “Ask Why”.
Waarom.
Ja waarom eigenlijk? Waarom doet iemand zoiets? Is dat vandalisme? Of
een soort revanche van een misnoegde RVA-klant? Misschien was het een
sociaal bewogen poging om mensen die elke dag in en uit dat gebouw
lopen even te doen stil staan bij die toch wel cruciale vraag? Maar ja,
waarom dan op dié poort? Want, in al mijn bezinningsmomentjes heb ik
nooit enige levende ziel in of uit die poort zien gaan. Waarom niet kiezen
voor de hoofdingang? Waarom beeld ik me in dat het een 17-jarige jongen
met trainingskap over het hoofd getrokken was die deze boodschap
bracht? Waarom leer ik pas bij het schrijven van dit stuk over Julius
Gartler, de Nederlandse graffitikunstenaar die in zijn kunst is blijven
experimenteren ook nadat spierdystrofie hem drastisch minder mobiel
maakte? Waarom lijkt die eenvoudige vraag zoveel in gang te kunnen
zetten? Ja waarom eigenlijk?
En op een avond zag ik het: de tag was weg.
Waarom wordt zoiets weggepoetst, terwijl er 5 meter verder een
halfverteerde meeneemmaaltijd in de haag ligt? Waarom beeld ik me in
dat de poetser van dienst in bijberoep een duivenmelker is en daarom,
voor het gemak, zijn grijze stofjas aanhoudt tijdens zijn hoofdjob?
Waarom is die poort er überhaupt eigenlijk? Ik bedoel: kan die zelfs open?
En het overviel me hoe krachtig die simpele vraag was.
Uitwisbaar, maar niet echt. Ze is niet meer zichtbaar, maar niet weg.

Dat is zowat de spil van heel onze werking. Het is de zwarte graffiti lijn
doorheen alles wat we doen: onze inspiratiesessies, cocreatietrajecten en
ondersteuning naar ondernemers.
We doen dat graag. En in 2022 ook nog.
En het zal nodig zijn. In een context waarin we met de neus op de
intrinsieke onzekerheid en onvoorspelbaarheid van ons bestaan gedrukt
worden, zoeken we naar houvast. Veranderende spelregels, nieuwe
richtlijnen, andere focuspunten… Het zorgt er allemaal voor dat we op
zoek gaan naar de betekenis van ons werk, de impact ervan op onszelf en
op andere. Het gaat over betekenisvol werk leveren én het kunnen zien,
voelen, ervaren. De waarom-vraag blijven stellen vergt durf, aanmoediging
en headspace, maar het kan ons wel behoeden van verlamming. Ook wij,
WoR-medewerkers, voelden dit spanningsveld het afgelopen jaar. Als je dit
leest, hebben we al een denkdag achter de rug om onze dienstverlening
en purpose verder bij te sturen op basis van enkele evoluties. Gelukkig
ging die denkdag door naast die propere poort in de Trapstraat.
— Boris
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Inspiratie
INTRO + KERNCIJFERS INSPIRATIE
Nieuwe oplossingen bedenken voor bestaande
of nieuwe uitdagingen lukt beter met een dosis
inspiratie. Dankzij ons netwerk binnen en buiten
VDAB kan de WoR unieke invalshoeken naar boven
brengen. We bouwden een vast aanbod uit om
mensen en organisaties te inspireren. We hopen zo
ons steentje bij te dragen tot verrassende inzichten,
kruisbestuiving en allerhande initiatieven. Dit
aanbod is continu in beweging; we bundelen onze
initiatieven hier onder de noemer ‘Inspiratie’.
De bekendste outlet van inspiratie is wellicht onze
2-wekelijkse Koffie met de Toekomst. In de Koffie
nodigen we sprekers uit die hun unieke blik of
bijdrage op de toekomst van de arbeidsmarkt willen
delen. Het publiek is divers: VDAB-medewerkers, HRprofessionals, ondernemers, middenveldorganisaties,
geëngageerde burgers, werkzoekenden… Steeds zijn
ze bovengemiddeld geïnteresseerd in het thema
‘werk’, beleid en technologie voor de arbeidsmarkt.
Naast de Koffies met de toekomst organiseren we
ook workshops en thema-events zoals NetwerKerst,
FuckUp’s & Cava. Door hier en daar een uurtje te
luisteren naar een begeesterde spreker of deel te
nemen aan een workshop, blijft deze groep ‘peers’
mee met innovatie op de arbeidsmarkt.
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29

2949

events

deelnemers inspiratieactiviteiten

Onze podcasts werden
1312 keer beluisterd,
met uitschieters
van 150 (Collectief
Stressmanagement —
Luc Swinnen) en 140
(post-corona kantoor
— Xavier Suykens)

* cijfers tot en met 23/12/2021

383

deelnemers
workshops

Top 3 van meest
gesmaakte Koffies:
1. Roaring twenties & Induce
me (gedeelde 1ste plaats)

89,5%

tevredenheid bij de deelnemers met
onze Koffie met de Toekomst

2566

deelnemers
Koffies

2. Collectief
stressmanagement
3. SDG goals voor
gendergelijkheid 2030
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INTERVIEW

Dankbaarheid, inspiratie en getting things done
– Kitty over 2021
Regelmatige drinkers van onze Koffies met de
Toekomst kennen onze straffe madam Kitty
natuurlijk al. Kitty doet de marktverkenning
naar sprekers, voorbereidende gesprekken
en ze is uiteraard de interviewster van
dienst. Voor de gelegenheid mag ze zelf eens
achterover leunen en nemen wij de micro
even over als interviewer. Een babbel over
professionalisering, podcasts, onzekerheden
en twijfels. Maar ook geluksmomenten,
opvallendste sprekers en takeaways.
Dag Kitty, hoe gaat het?
Goed, dank je wel.
Om meteen met de deur in huis te vallen, welke
evolutie zag jij vooral in jouw werk in 2021?
We hebben er dit jaar voor gekozen om
Koffie met de Toekomst in interviewstijl te
doen. Vorig jaar hielden we onze Koffies
onder de vorm van een korte presentatie van
de gastspreker met vragen uit het publiek.
Om meer dynamiek te creëren, kozen we
voor interviews. Dat bracht bij mij wel wat
onzekerheid teweeg, omdat ik dat nooit eerder
had gedaan.
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Waar ik kon heb ik opleiding en workshops
gevolgd om mij hierin te bekwamen. Een
leerproces dat veel te traag gaat naar mijn
goesting :-) En hoe meer ik erover lees en leer
hoe meer ik besef dat er nog een hele weg is af
te leggen.
Nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen zijn denk
ik de belangrijkste ingrediënten van een goeie
interviewer.
Een andere moeilijkheid is het scopen van zo’n
gesprek. Onze sprekers zijn vaak experten in hun
domein en hebben veel te vertellen. Dat maakt
hen nog geen professionele sprekers, ze kunnen
soms nog wel wat spreektips gebruiken.
Kan ik me inbeelden. Maar het publiek van de
Koffies is ook heel divers, niet?
Ja, klopt. Het gaat van collega-experten tot
leken. Ze hebben allemaal een sterke interesse
in de arbeidsmarkt en dat merk je ook aan de
vele vragen die na een interview binnenlopen.
Na een Koffie voel ik opluchting en
dankbaarheid, voor de spreker die zich heeft
geëngageerd, het publiek dat er weer bij wilde

zijn - we hebben ondertussen een trouwe
fanclub opgebouwd - en natuurlijk voor de
steun van mijn collega’s om het allemaal
mogelijk te maken. Dat geeft weer goesting om
aan een nieuwe Koffie te beginnen.
Ik zag trouwens dat je de Koffies ook als
podcast kunt beluisteren?
Inderdaad! Een collega vroeg eens of we geen
MP3 konden maken van de opnames. Hij wou
er dan tijdens het lopen over de middag naar
luisteren, toch handiger dan vanachter je
bureau naar een filmpje kijken. We hebben dat
dan geprobeerd en dat werd wel gesmaakt
blijkbaar. Je kan alle sessies nu volgen via
Spotify, iTunes of andere luisterkanalen.

Scan de QR code en
herbeluister alle podcasts!

Welke inspiratiemomenten staken er voor jou
uit dit jaar?
Ik denk onmiddellijk aan de Koffie extra large
- 3 Koffies op één dag - over gendergelijkheid,
naar aanleiding van vrouwendag in maart.
Amélia Lopez Huix raakte toch een paar
gevoelige snaren; ik moest er op het einde
zelfs een traantje bij wegpinken.
Ook Bouchra Hashassi die het woord nam op
onze FuckUps&Cava was een echte topper!
Bouchra, finaliste van Womed Awards 2020 en
CEO van Washville, vertelde ons hoe haar blunders er mee voor zorgden dat ze vandaag sterker
dan ooit in haar ondernemerschoenen staat.

Ik zou zeggen, als je echt moet
kiezen, luister dan zeker ook nog
even naar het prachtconcept
van Open Hiring, starten in een
job zonder sollicitatieproces."
Trouwens, wat me los van de Koffies bijzonder
heeft geraakt dit jaar was de manier waarop
onze stagiaire Jessie zich heeft ingezet voor
de Work out Room. En natuurlijk ook het feit

dat onze collega Kira eind oktober andere
horizonten opzocht, een goudklomp die ons
door de vingers is geglipt.
Als ik even naar de programmatie van al die
Koffies kijk, denk ik toch: Amai, waar blijven ze
die mensen vinden?
Verre van evident inderdaad! Elke dag verschijnt
er gigastroom lectuur over de arbeidsmarkt:
krantenartikels, opiniebijdrages, webinars,
nieuwsbrieven van partnersorganisaties en
bedrijven, sociale media… Voor ik bij de WoR
startte had ik daar echt geen idee van. We halen
daar veel inspiratie uit. Dan zijn er natuurlijk ook
collega’s die met ideeën afkomen, of start-ups die
zichzelf komen aanbieden. Aan input geen gebrek.
Maar we blijven ons richten op het aanbieden
van een visionaire blik op de arbeidsmarkt.
Keuzes maken is lastig dus, maar nodig.
Daar merk je als deelnemer toch niet zoveel
van denk ik dan?
Mja, de programmatie van ons
inspiratieaanbod loopt echt niet altijd van een
leien dakje hoor. Dit jaar wilden we opnieuw
een zomerspecial aanbieden en samen naar
de film Pad Man kijken via Netflix. Vorig jaar
hadden we daar eens mee geëxperimenteerd.
We keken toen samen met het publiek naar

Sorry We Missed You van Ken Loach, meteen
gevolgd door een interview met de CEO van
Bpost over de arbeidsomstandigheden van
pakketjesbezorgers.
Dat wilden we dit jaar graag overdoen. Pad
Man is een geweldige Indische film over een
man die een product ontwikkelt (waargebeurd!)
waarmee hij zowel lokale werkgelegenheid
creëert, een maatschappelijk probleem oplost
en seksisme aan de kaak stelt. Een prachtig
voorbeeld van een sociaal innovatiebedrijf.
Sarah Schelstraete, directeur van de Sociale
Innovatiefabriek, zou de inleiding verzorgen.

Ik had verschillende contacten met
betrokkenen uit Nederland, Ierland, India
en Amerika, maar helaas kregen we de
streaming niet rond.
Ik haal eer uit het in orde krijgen van soms
‘onmogelijk’ dingen, en dan vind ik het hatelijk
om te aanvaarden als het eens niet lukt …
Bedankt Kitty om even tijd voor ons te
maken! Alle succes in het komende jaar om
mensen te blijven inspireren.

Filmtip!

Sorry we
missed you

Pad Man
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Voluit leven in een inclusieve
wereld, dat is waar Konekt vzw
voor gaat. Met dank aan Katrien
en Kurt als trekkers van Disruptief
Inclusief. Bekijk de opname hier.
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Ik werk omdat ik graag samenwerk met collega’s.
Dat geeft me energie! En vooral omdat ik iets wil
betekenen voor anderen in de maatschappij. Maar
wacht. Is het niet een beetje raar dat dit in mijn
geval geen verschil maakt op mijn rekening?"
Disruptief Inclusief brengt mensen met een beperking, werkgevers,
beleidsmakers en middenveld samen om verandering te brengen.
Ze zetten in op gemeenschappelijke visievorming, gedeelde acties,
duidelijke informatieverstrekking en gecoördineerde communicatie.

UITGELICHT
DISRUPTIEF INCLUSIEF

We hebben veel inspirerende momenten
beleefd in de Work out Room in 2021.
We lichten er graag eentje uit: de Koffie
over Disruptief Inclusief.
Kurt Vanhauwaert en Katrien De Baets van Konekt vzw vertelden in
Koffie met de toekomst over Disruptief Inclusief, het organisatienetwerk
dat zich inzet om komaf te maken met vooroordelen en uitsluiting
van mensen met een beperking. Hun heilige graal: dat werk loont en
toegankelijk is voor mensen met een beperking. Want iedereen wil een
steen bijdragen aan de maatschappij en het is niet meer dan logisch dat
je hier ook voor verloond wordt.

Met hoeveel collega’s met een beperking werk je nauw
samen? Waarschijnlijk niet veel.
Weet je waarom mensen met een beperking die willen
werken, toch niet werken?
Van ‘defectdenken’ naar ‘talentdenken’!
Van twee werelden naar één.
Verandering kan NU.
Want als we kijken naar de afgelopen 20, 30 jaar, zijn het maar
komma’s die verzet zijn geweest. Gaan we nog 20 of 30 jaar wachten?
En zullen het dan weer maar komma’s zijn? Of gaan we samen écht
voor 10% mensen met een beperking op onze werkvloeren, want dat
is een realistische afspiegeling van onze samenleving.
Kurt: “Het is nooit in iemand opgekomen dat ik zou kunnen werken.
Ik was al blij dat ik vrijwillig kon werken.” Dat deed Kurt 11 jaar lang,
2 à 5 dagen per week. Dankzij Disruptief Inclusief is daar verandering
in gekomen.
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TAKEAWAYS INSPIRATIE:
TAKEAWAYS UIT ONS INSPIRATIEAANBOD
In 2021 organiseerden we opnieuw een 30-tal inspiratiesessie.
Sprekers op de Koffie met de Toekomst en workshopgevers
deelden hun verhalen en inzichten met ons diverse publiek.
In dit overzicht lees je nog eens over welke topics zij hun
boodschap brachten.

Benieuwd naar de highlights uit
de Koffies? Hier kun je alle Koffies
nog eens herbeluisteren.

Kathelijne Verboomen — Werknemers delen
Dankzij het project Bridge van Acerta kunnen werkgevers in een
tijdelijke dip werknemers uitlenen aan een ander bedrijf dat
extra personeel kan gebruiken. Zo hoeven mensen niet ontslagen
te worden en leren ze tegelijk bij op de werkvloer van een andere
werkgever tot ze weer terug kunnen naar hun oorspronkelijke
werkgever. Win-win-win.
Xavier Suykens — Het postcorona kantoor
Corona doet nadenken over de invulling die we aan ‘het kantoor’
geven. De evolutie is dat we met meer mensen vanop verschillende
locaties gaan samenwerken. Koken doe je bovendien ook niet in
je slaapkamer; het kantoor wordt een verzameling van hoekjes, elk
geschikt voor verschillende types werk.
Kaat Peeters — Deep dive in het legacy canvas (workshop)
In deze hands-on workshop vol inspiratie, tools en een sterke
call-to-action kon je je strategieën onder de loep nemen om als
organisatie succesvol te zijn én je positieve impact te vergroten
zodat je bijdraagt aan een betere wereld voor de komende
generaties.
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Sara De Potter — Hoe willen jongeren werken in de toekomst?
In het project ‘Expeditie Werk’ waaraan VDAB meewerkte,
bevroeg De Ambrassade jongeren over welzijn op het werk,
zingeving en motivatie, geld verdienen, levenslang leren, werk privé en ouder worden. Wat blijkt? Jongeren streven niet per se
naar doelen die nu gangbaar zijn. Aan ons om de arbeidsmarkt
klaar te maken, met én voor hen.
Ulrich Petré — 21ste eeuwse vaardigheden voor iedereen
Onze arbeidsmarkt maakt veel veranderingen door en er staan er
nog vele om de hoek te loeren. 21ste eeuwse vaardigheden zijn
een antwoord op de uitdaging om relevant te blijven, om mee te
zijn met werk en klaar te zijn voor nieuw werk.
Amélia Lopez Huix — Global Gender Equality by 2030 (Koffie XL)
Global Gender Equality is een van de duurzame
ontwikkelingsdoelen vooropgesteld door de VN tegen 2030.
Maar hebben we dat dan al niet in België? Helaas… Amélia hielp
de doelen ontwikkelen en weet als geen ander de puntjes te
verbinden tussen gendergelijkheid, wereldwijde ontwikkeling, en
economische realiteit.
Tamara Eelsing — Hoe een groot Brussel bedrijf seksisme te lijf
gaat (Koffie XL)
Tamara, diversiteitsmanager van de MIVB, brengt het verhaal
over hoe de MIVB seksisme te lijf gaat. Want seksisme, is geen
vrouwenzaak en ook geen privé-aangelegenheid. Wanneer het
voorkomt op de werkvloer, is het iets waar iedereen zich tegen
moet verzetten.

Méron Knikman — Dichttimmeren van de genderkloof op de
werkvloer (Koffie XL)
Mannen en vrouwen dezelfde kansen op onze arbeidsmarkt?
Er moeten nog stappen gezet worden. Meron licht toe welke
drempels er nog weggewerkt kunnen worden voor meer
gendergelijkheid op de werkvloer. Een gesprek over werkbaar
werk, doorbreken van rolpatronen en quota.
Michiel Hermans — VDAB voor iedereen met de beroep- en
competentiezoeker
VDAB is er voor alle Vlamingen, een stevige opdracht om
duurzame loopbanen te helpen bouwen voor 4 miljoen mensen.
Relevante competenties en beroepen op de arbeidsmarkt
evolueren snel. Nieuwe VDAB-tools gebaseerd op artificiële
intelligentie zoals de beroep- en de competentiezoeker zijn daarin
cruciaal om hierop in te spelen. Michiel legt uit wat de burger
daaraan heeft.

Bruno Schaubroeck — Roaring twenties voor de eventsector?
De eventsector kreeg mokerslagen door Covid. Maar waar ligt de
impact dan vooral? Bruno nuanceert het klassieke beeld van de
eventwereld als één sector. Het is een leger van gepassioneerde
mensen, met bijzonder uiteenlopende specialisaties. Starten van
nul en doorgroeien in allerhande niches is er nog standaard. Dat
is wel een kwestie van hard werken, een innovatieve mindset en
vooral veel passie. Maar keren die mensen die hun talenten nu
elders inzetten nog terug?
Luc Swinnen — Collectief stressmanagement
Lange tijd zochten we het antwoord op stress- en angstklachten in
onze hersenen. Recent onderzoek toont echter dat de nervus vagus
cruciaal is en die doorloopt dan nog eens je hele lijf. Geen wonder dat
je stress en angst in je hele lijf kunt voelen. Vanuit deze theorie geeft
Luc inzicht in het belang offline te gaan om beter te presteren, maar
ook hoe organisaties voor een goed stressmanagement kunnen zorgen.

Veerle Labeeuw — Wat is circulaire economie? (Inleiding)
In een circulaire economie behouden producten zo lang
mogelijk hun waarde. Slim ontwerpen, herstellen waar nodig,
maximaal hergebruiken zijn daarbij cruciaal. Los van recycleren
moet onze focus ook liggen op circulaire businessmodellen en
inzetten van skills van de toekomst. Bedrijven die inzetten op
circulair zijn immers veerkrachtiger dan andere.

Neuroleadership institute — Zo verander je mindset en cultuur
(workshop)
Onbewuste triggers maken dat we, zonder het te weten of
willen, inclusie in de weg staan. Het Neuroleadership Institute
ontwikkelde op basis van neurowetenschap praktijkgerichte
modellen om inclusief gedrag te versterken en onbewuste
vooroordelen aan te pakken.

Kris Bachus en Veerle Labeeuw — Jobs in de circulaire economie
Circulaire economie is dé motor voor lokale jobs. Maar welke
impact heeft dit op de arbeidsmarkt in haar geheel? Op welke
nood aan profielen en skills kunnen we anticiperen? Hoever
staat de transitie naar circulaire economie en wat zijn de
prognoses voor 2030?

Lieven Bossuyt en Philip Vanneste — Augmented reality voor
100% inclusie
Het werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
verlichten. Letterlijk én figuurlijk, mooi toch? Dankzij digitale
werkinstructies en innovatieve hybride opleidingstrajecten
empowert Lichtwerk kwetsbare doelgroepen. Zo stromen ze
makkelijker door van de sociale economie naar de reguliere
arbeidsmarkt. Een gesprek over hoe de sociale economie steeds
meer gewoon ‘de economie’ wordt.

Bram Van Braeckevelt — Inhaalbeweging voor inclusie
Alle data tonen een ondervertegenwoordiging van bepaalde
groepen op de arbeidsmarkt. Stad Gent besloot om er iets aan
te doen, te beginnen in haar eigen administratie. Bram licht het
actieplan van 80+ punten toe die de stad hanteert om zelf een
meer inclusieve werkvloer te worden. En onderweg durven al
eens enkele heilige huisjes sneuvelen.

Bouchra Hashassi — Washville (keynote op FuckUps & Cava)
FuckUps & Cava, ons jaarlijks moment waarop we onze eigen
fuckups of blunders en die van anderen samen vieren ging
digitaal door. Daarom niet minder leerrijk! Bouchra vertelt hoe
de oprichting van haar ecologische truckwash Washville een weg
van vallen en opstaan was.
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Koen Marichal — Antwerp Management School (keynote op
FuckUps & Cava)
Ook Koen Marichal nam ons mee in zijn visie op falen. Misschien voel
jij instinctief aan dat spreken over FuckUps belangrijk is? Dat klopt!
Een warm pleidooi vanuit academische hoek over het belang om ons
kwetsbaar op te stellen in organisaties, te falen en daaruit te leren.
Sarah De Boeck en Gerd De Wilde — Industrie in de stad
We verbanden de industrie uit de stad. De tegenbeweging kan
echter zorgen voor economische meerwaarde, verminderde
ecologische voetafdruk, meer werkgelegenheid, circulaire
productie in de stad om ketens korter te maken. Vanuit een
sterke systeem- én terreinkennis lichtte Sarah toe waarom die
trend zich doorzet en hoe we de kar doen keren. Gerd vertelde
hoe van lege plekken nuttige ruimtes te maken voor lokale en
sociale economie, met plek voor industriële start-ups.
Tina Van Rossem — Aan de slag met arbeidsmarktcijfers
Hoeveel werkzoekenden willen bouwvakker worden? Welke
gemeente heeft de meeste vacatures in de logistiek? Welke
diploma’s worden gevraagd als marketeer? Als dataregisseur
van onze arbeidsmarkt, beschikt VDAB over, bijzonder veel
cijfermateriaal. Dankzij nieuwe functionaliteiten in Arvastat tover
je in no time actuele informatie over de arbeidsmarkt bijeen.
Handig voor journalisten, arbeidsmarktspecialisten, VDAB-collega’s
en iedereen met interesse in onze arbeidsmarkt in beweging.
Franky Anciaux en Paul Verschueren — Efficiënt digitaal
rekruteren
Technologie doet steeds meer zijn intrede in de HR-sector. Nieuwe
digitale toepassingen kunnen HR naar een hoger niveau tillen.
Denk bijvoorbeeld aan platformen waarop werkgevers zelf de
kandidaten op hun vacatures kunnen beheren. Kwalitatief inzetten
van HR-tech is echter alleen mogelijk met een duidelijke strategie
en veel kwalitatieve data als brandstof.

Onze Koffies worden door veel mensen gevolgd. Veel meer dan waarvoor we fysieke ruimte hebben in de
Work out Room (foto pre-corona).
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Siebe Keirse en Lieve Vercauteren — Is boeren een zinvol beroep?
Jobcreatie in circulaire economie is hot, maar hoe zit het met
de landbouw? Staat daar een generatie nieuwe boeren op? En
indien niet: wat houdt hen tegen? Is er nog - letterlijk én figuurlijk
- ruimte voor veel nieuwe boeren? Boeiende Koffie over de
landbouw van de toekomst.

Peter Daels — test je innovatieskills (Koffie XL)
Innovatie gebeurt door mensen, niet door bedrijven.
Innovatievaardigheden zijn cruciale vaardigheden voor de
medewerkers van de toekomst. Voor organisaties is het
daarom belangrijk om een onderbouwd zicht te krijgen op het
innovatiepotentieel bij hun medewerkers.
Ard Barends — Gamification om integriteit te meten (Koffie XL)
Veel bedrijven polsen naar de integriteit bij sollicitanten, maar
wat houdt dat eigenlijk in? En valt dat te meten? Ard doet uit de
doeken hoe je integriteit kunt testen met een online assessment
game. Verrassend: integriteit kun je bovendien trainen!
Bart Derre — De Wondernemerscan (Koffie XL)
Succesvol ondernemen vergt meer dan wat creativiteit en
een fantasierijk idee. Maar kan iedereen ondernemen? De
wonderscan maakt je bewuster van je sterktes en groeipunten
als ondernemer. Want uiteindelijk gaat het om gedrag en dat
kun je bijsturen. Zeker interessant als je nieuwsgierig bent naar
je eigen ondernemende geest, ook al ben je niet onmiddellijk van
plan een zaak op te starten.
Sophie Goemaere en Marleen Goossens — Open Hiring
Solliciteren, echt boeiend is het niet. Je doorloopt vaak een
zware procedure, update je cv, omschrijft jouw motivatie. Veelal
een weinig motiverend proces voor sollicitanten. Klassieke
procedures kosten werkgevers ook handenvol tijd en geld, zonder
veel garantie dat die persoon daadwerkelijk de beste kandidaat
was. Open Hiring start met een heldere vacature en duidelijke
jobomschrijving. Kandidaten melden zich en komen op een lijst
terecht. De eerste kan gewoon aan de slag gaan.

Pascal Van Loo — Het ronde vierkant ofte hoe je je organisatie
hybride maakt
Wat zijn vierkante en ronde organisaties en hoe kijken vanuit
het rondevierkantperspectief? Pascal verklaarde wat het ronde
vierkant voor jou als medewerker, hr-professional of organisatie
betekent en welke impact het heeft op de samenleving. Het is
wenselijk om binnen de eigen cirkel van impact telkens opnieuw
terug te keren naar de driver van een rond systeem: vertrouwen.
Angstgedreven oplossingen vernauwen immers de ruimte en
autonomie.
Kurt Vanhauwaert en Katrien De Baets — Werk dat loont voor
mensen met een beperking
Disruptief Inclusief, het organisatienetwerk dat zich inzet om
komaf te maken met vooroordelen en uitsluiting van mensen met
een beperking. Hun heilige graal: dat werk loont en toegankelijk
is voor mensen met een beperking. Want iedereen wil een steen
bijdragen aan de maatschappij en het is niet meer dan logisch
dat je hier ook voor verloond wordt.
Jeroen Lievens — Femma: werken in de dertiguren week
We dromen er allemaal van: een kortere werkweek met meer tijd
voor onszelf, de zorg voor anderen, rust en vrije tijd. Maar kan
het ook? En hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Onder welke
vorm en met welk loon? Verhoogt het de werkdruk niet? Femma,
een socio-culturele vrouwenorganisatie, nam de proef op de som.

Inge Vervotte — Inge Vervotte over zorg
De zorg kent al jaren een lage instroom en hoge uitstroom van
personeel. Maar er zijn nog veel andere prangende uitdagingen
voor de sector: vergrijzing, digitalisering, verloning, genderkloof,
braindrain verpleegkundig personeel… Oplossingen kunnen
volgens Inge gezocht worden in een combinatie van heel
menselijke ingrepen en arbeidsrechtelijk gepuzzel.
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WIE INSPIREERDE DE WoR?

Door onze werking komen
we als WoR-medewerker in
contact met heel veel mensen
en minstens even veel opinies,
gedachten en initiatieven.
Maar welke raakten ons
nu het meest? Wie of wat
inspireerde ons in 2021 en
wat waren de dingen die we
in 2022 nog zeker moeten
onthouden?

Vertrouwen en durf
De collega’s van het accountmanagers commerciële digitale dienstverlening
namen afgelopen jaar contact met ons op omdat de rol en invulling van hun
werkzaamheden aan het evolueren is. Twee dingen raakten ons daarin: een
team van mensen dat samen nadenkt over nieuwe invulling van hun werk in
veranderende context. Daar actief mee bezig zijn is toch wel belangrijk; het raakt
nog al te vaak op de achtergrond door de dagelijkse bekommernissen, deadlines…
Het tweede dat me daarbij opviel is dat zij het WoR-team contacteerde om
hen te ondersteunen, zowel in hun denkproces als bij het vormgeven van
hun vernieuwde invulling. Toch wel een teken dat daar nood aan is én dat er
vertrouwen in ons gesteld wordt om hen daarbij te helpen. Dat inspireert ons
om verder te werken aan onze expertise rond cocreatie en faciliteren.

Eigenaarschap van data
In 2021 doken ook weer ideeën op rond werken met
Solid - kortweg een gedecentraliseerde manier om
data te borgen én die te koppelen en te gebruiken
voor dienstverlening en producten. Dat data steeds
belangrijker zijn voor de VDAB-dienstverlening
en het ecosysteem is beetje standaard geworden.
Daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan het
eigenaarschap van data. Ik vind het verfrissend
om te zien hoe er initiatieven ontstonden rond oa.
Solid Lab Vlaanderen die dit debat toch weer op
gang trekken.
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Werken aan gelijkheid
Gendergelijkheid is een hot topic dat we veel zagen terugkomen in al
onze werkzaamheden. In het bijzonder gaven de woorden van Amélia
Lopez Huix, spreker op de Koffie met de toekomst over “SDG5 - Global
Gender Equality by 2030” ons kippenvel:

In my dreams, what I’m fighting for, is for a world that
protects the value of us, the mothers. This is the motor
that moves me everyday, and my mission is not an
agenda that I put in my children, or in my family, or in
other agendas. My promise to myself, and to the Global
Gender Equality Agenda is to voice the importance of
us mothers for the future of humankind. Becoming the
mother of my children was not the last thing I was
going to do. I was not going to become invisible. Every
time I see the opportunity to voice myself about what
happened to me when giving birth to my children,
and what can happen to billions of us, I will be there
to advocate for a world that protects mothers’ role for
a healthy society and a healthy economy. Because we
cannot underestimate that we are not a minority! We
are half of the population... Half of the population is
being left behind. And when half of the population is
being left behind, and what that implies for all of us,
that should give you enough insight for today. Half of
all of us is left behind…
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Ondersteunen

Die eerste inschatting is dus belangrijk, want die bepaalt in grote
mate de aanpak die we voorstellen. Tot juli ontvingen we in
totaal 45 klanten. Zij contacteerden ons vanuit deze insteken:

ONDERSTEUNEN IN NOTENDOP
De WoR biedt mensen en organisaties
ondersteuning aan bij het uitwerken van
vernieuwende ideeën voor de arbeidsmarkt.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Ideeën bereiken ons via verschillende wegen: ons online
contactformulier, het extranet voor partners, eigen netwerk, een
doorverwijzing door een collega of een partner(organisatie)... We
voeren daarna altijd een gesprek om het idee, de achtergrond en
de motivatie van die klant te begrijpen. Daarna stellen we een
aanpak op maat voor waarbij we ons bedienen van verschillende
tools en methodieken vanuit een design thinking inslag. En dan
gaan we samen aan de slag.

Heb je een idee waarover je met ons
wil sparren? Scan de QR code en
stuur ons een berichtje!

Categorie vraag aan WoR-ondersteuning

cat

#

Klant wil sparren over een idee met iemand van WoR.

1

21

Klant wil idee verder uitwerken en vraagt hierbij ondersteuning
van WoR.

2

13

Klant wil toegang tot VDAB-assets zodat die zijn idee verder kan
uitwerken. Klant vrraagt WoR om hem/haar door te verwijzen.

3

0

Klant vraagt begeleiding WoR om een experiment ism. VDAB
voor te bereiden.

4

12

Ik heb een oplossing die ik aan VDAB wil aanbieden.

5

0

Als blijkt dat ondernemers met hun idee of aanpak de werking
van VDAB als actor op de arbeidsmarkt kan verbeteren,
bieden we ook ondersteuning bij het uitwerken van een
experimentpitch op de innovatie board van VDAB. In die zin
heeft de WoR ook een filterende functie. Ongeveer de helft van
de klanten die zelf aangeven naar een pitch te willen toewerken
toewerken werkt effectief een experimentvoorstel uit.
Alles begint uiteraard bij een goede probleemanalyse waarna de
leerdoelstellingen voor VDAB geformuleerd worden. Het is immers
de bedoeling om op een viertal maanden inzichten te verwerven
over de aard en kwaliteit van de voorgestelde oplossing. Uiteraard
wordt ook bekeken in welke mate er echt sprake is van innovatie.
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In 2021 werkten we mee
aan deze experimenten:
Behavioural economics

Tools voor spreekvaardigheid en slimme suggesties voor
taalcoaches
Onderzoek met chatbot en contentcreatieplatform om effect te
zien of spreekvaardigheid in hybride / remote opleidingscontext.
In samenwerking met Linguineo.
»

Onderzoek hoe we via behavourial economics gedrag van
werkzoekenden zouden kunnen veranderen. In samenwerking met
Werner Dua.
»

Experimentvoorstel niet goedgekeurd

Grootschalig luisteronderzoek
Test van methodiek van grootschalig luisteren om rechtstreeks
en onbevangen te luisteren naar verhalen en ervaringen uit de
doelgroep. De inzichten én de geïnterviewden worden actief
betroken in het interpreteren van de data.
In samenwerking met Voices that count.
»

Experimentvoorstel in opstart

Walk & Talk
Hands-on test met conversatiegebaseerde methodiek ism.
bibliotheken om werkzoekenden laagdrempelig in samenwerking
met elkaar te versterken in hun zoektocht naar werk. In
samenwerking met Walk & Talk.
»

Experimentvoorstel niet goedgekeurd

Hololens in hybride opleidingen
Onderzoek naar inzetbaarheid en meerwaarde van microsoft
hololens in opleidingen. We onderzoeken gebruik van de hololens in
remote opleidigen. In samenwerking met Mr Watts.
»

Experiment in voorbereiding

Impactmakers: Feel Good Generator Box
Onderzoek of impact van werk zichtbaarder en voelbaarder wordt
voor VDAB-bemiddelaars en -instructeurs door het aanbieden vaneen
box met methodieken en verrassingen die teams en medewerkers
helpen zich meer bewust te worden van hun impact en het voelen
van positieve vibes.
»

Experiment opgestart

Impactmakers: Daar doen we het voor
Onderzoek of impact van werk zichtbaarder en voelbaarder
wordt voor VDAB’ers door hen op laagdrempelige manier digitale
en/of papieren wenskaartjes te sturen met geïntegreerde
reactiemogelijkheid.
»

Experiment opgestart

Impactmakers: Hoe is't?
Onderzoek of impact van werk zichtbaarder en voelbaarder
wordt voor VDAB’ers door het integreren van een volgknop in
Mijn Loopbaan zodat bemiddelaars en instructeurs gemakkelijker
geconnecteerd kunnen blijven.
»

Experiment in voorbereiding

Experimentvoorstel goedgekeurd mits rescoping
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INTERVIEW

Terugblik op ondersteunen van
ondernemende mensen
Waar ben je trots op?
Boris: Als ik een ding moet kiezen is het toch wel dat het
experiment dat we deden met een van onze klanten Linguineo.
Het is een moeilijke bevalling gebleken, maar legde finaal
wel de nood bloot aan meer inzichten over technologische
mogelijkheden om taalverwervingsprocessen te ondersteunen.
Carl: ik ben trots op de positieve feedback die ik van ondernemers
kreeg wanneer ik met hen verder werkte aan de ideeën die ze
aanbrachten. Blijkbaar was het voor hen een goede mogelijkheid
om hun voorstellen nog scherper te krijgen en konden ze mijn rol
van het kind dat steeds vraagt “waarom?” daarbij wel appreciëren
Wat was een moeilijk moment?
Boris: Goh, er zijn er toch wel een paar. We zijn ons heel bewust
dat we met de WoR vaak in de marge van VDAB werken. Zaken
die wij zelf heel belangrijk vinden zijn zeker niet altijd de eerste
prioriteit voor de rest van de organisatie, of de politiek. Het is
altijd vervelend als een experimentvoorstel afgekeurd wordt na
pitch, zeker gezien het werk dat in de voorbereiding kruipt. En
een no go bemoeilijkt soms ook onze verdere relatie met die
WoR-klant. Ook moeilijk is vaststellen dat klanten afhaken zonder
dat je de vinger kunt leggen op waarom dat gebeurt.
Carl: het is moeilijk als je een idee dat je zelf heel waardevol
en vernieuwend vindt niet “verkocht” krijgt aan de collega
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die het zou kunnen gaan gebruiken om de eigen werking te
optimaliseren. Je vraagt je dan altijd af of je misschien de
verkeerde accenten gelegd hebt of dat je misschien toch niet
dicht genoeg bij de business staat.
Wat zijn jullie ambities voor de toekomst?
Carl: ik wil zeker nog beter worden in design thinking om
ondernemers te ondersteunen en ik hoop ook meer start ups te
mogen ontmoeten die met learning en development bezig zijn.
Boris: Ik wil me verder verdiepen in ondersteunen van customer
experience trajecten. Vind het ook boeiend om hier ervaring
in op te doen in een VDAB-context waarbij onze ‘klanten’ zich
niet steeds als onze klanten beschouwen (en dat misschien ook
helemaal niet zijn).
Waar kan de WoR het verschil maken volgens jou?
Boris: Als buitenstaander is het verre van evident om te weten
bij wie of waar je bij de VDAB terecht kunt met je vraag of idee.
Zeker als jouw vraag niet meteen past in onze voornaamste
focus: matching en opleiding. Veel van de vragen die wij
krijgen van buiten VDAB gaan wij niet kunnen oplossen of
beantwoorden als WoR. Maar vragen blijven wel komen, dus er
is een nood.
Ook tegenover andere spelers In het ecosysteem kan de WoR het

Fysieke ontmoetingen waren
moeilijk in 2021. We kijken er
hard naar uit om ondernemers
ook weer in levende lijve te
ondersteunen.

Ik wil graag mensen ontmoeten met
verfrissende ideeën over learning en
development, ik denk dat dit post corona een
van de grootste uitdagingen voor bedrijven is."
— Carl

verschil maken. Ten eerste: onze expertise rond werk. Ten tweede streeft
VDAB geen commercieel doel na. Bepaalde cases zoals pre-starters zijn voor
die andere spelers gewoon minder of niet commercieel interessant. De WoR
kan een duidelijke rol spelen om dit hiaat te proberen kwalitatief invullen.
Carl: de WoR kan het verschil maken door VDAB nog beter met de
buitenwereld te verbinden, op die manier is de kans groter dat we echte
oplossingen aanbieden aan onze klanten. de input van allerlei partners en
actoren op de arbeidsmarkt is volgens mij essentieel om een performante
VDAB op te bouwen. Misschien kunnen we ook een soort draaischijf worden
om ideeën ond vernieuwing op de arbeidsmarkt echt in beeld te brengen
Welke klanten wil je graag over de vloer krijgen, wat is voor de jou de
ideale klant?
Carl: zoals ik al aangaf wil ik graag mensen ontmoeten met verfrissende ideeën
over learning en development, ik denk dat dit post corona een van de grootste
uitdagingen voor bedrijven is. Ik ontmoet ook graag klanten die zichzelf durven
in vraag stellen, die echt met een open geest over hun idee willen praten.

Ik hou er van als een klant mij iets
nieuws leert kennen over een sector, een
technologie, verrassende kijk op zaken…
Het mag zeker funky en exotisch zijn
— Boris

Boris: Voor mij is de ideale klant iemand die werk wil maken van zijn of
haar idee en daarop verschillende fronten tegelijk mee bezig is. Samen naar
een sterker idee toewerken vergt een open blik, zowel van ons als van de
klant. De verwachtingen naar ons toe duidelijk kunnen en durven stellen is
voor mij al een sterke start. Ik hou er ook van als een klant mij iets nieuws
leert kennen over een sector, een technologie, verrassende kijk op zaken…
Het mag zeker funky en exotisch zijn.
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een andere manier. En er is ook de aanhoudende trend naar
microlearning: hapklare leersnacks die je naar hartelust kan
combineren tot een menu op maat.
Begin 2020 stormde corona aan een rotvaart over de wereld. Volle
klaslokalen bleken plots niet meer zo evident, maar ze vervangen
door een alternatief was even zoeken. Corona heeft hybride
opleiden, waarbij off-en online leren één geheel vormen, bij VDAB
versneld. Dat ondervonden ook de taalinstructeurs bij VDAB. Ze
experimenteerden al geruime tijd met digitale tools, maar telkens
hadden spreekkansen te lijden onder de digitale aanpak. Want veel
digitale producten richten zich op begrijpen, luisteren of lezen. Niet
op spreken.
Momenteel hebben we een beperkt zicht op digitale tools die spraak
goed analyseren. En de technologie om op basis van een spraakanalyse
aangepaste oefeningen aan te bieden is er ook nog niet.

UITGELICHT

Experiment: een chatbot om
spreekvaardigheid te trainen
In februari startte VDAB, in samenwerking met INTEC BRUSSEL
en Linguineo, een experiment rond het versterken van de
spreekvaardigheid via een chatbot. Een groep cursisten uit de
opleiding IT infrastructuur werkten er aan mee.
Waarom doen we dit experiment?
Burgers helpen een duurzame loopbaan uit te bouwen, is zowat de
kernmissie van VDAB. Werken aan duurzame loopbanen kan eigenlijk
niet zonder in te zetten op levenslang leren.
Dat is een serieuze boterham. Je opleidingsaanbod moet zo
laagdrempelig en gevarieerd mogelijk zijn én tegelijk continu
evolueren om relevant te blijven tegenover noden die leven op
de arbeidsmarkt. Mensen leren dan ook nog eens allemaal op
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De uitdaging voor VDAB is zeker om een voldoende brede waaier
aan leervormen in huis te hebben zodat we maximaal begeleiding
kunnen bieden op maat van onze klanten. Want dat is een brede
doelgroep, met zeer uiteenlopende noden en toekomstplannen. Maar
de vraag blijft: welke inhoud bieden we onder welke vorm aan? We
hopen door te experimenteren nuttige inzichten te verwerven over
hoe we dit best uitwerken.
Hoe verliep het experiment?
Het nut van een experiment staat of valt met een duidelijke
onderzoeksvraag waarop je het antwoord wilt. Uit dit experiment
wilden we inzichten halen over deze vragen:

•

Kan je spreekvaardigheid opkrikken met
digitale tools zoals een chatbot?

•

Hoe ervaren cursisten en instructeurs deze
nieuwe trainingsmethode?

•

Zijn nieuwe oefensets voor chatbots
eenvoudig en flexibel aan te maken?

Bij de start van het experiment schatte een VDAB-taalinstructeur
het Nederlandse taalniveau van de cursisten in door enkele
spraakopnames te beoordelen via het platform van Linguïneo. Na
tien weken gebruik van de chatbot, bekeken we de evolutie van hun
spreekvaardigheid. Tegelijk sleutelen we aan de chatbot om te zien
of slimme metrics -gebaseerd op data uit bestaande oefeningeninteressante suggesties leveren om vlot nieuwe oefeningen aan te
maken. Het vlot en efficiënt aanmaken van nieuwe oefensets voor
een chatbot is immers cruciaal om een up-to-date en maatgericht
aanbod te hebben. Het idee is dat we zo taalcoaching op afstand
efficiënter kunnen laten verlopen.
Wat hebben we geleerd uit dit experiment?
Hoewel het experiment slechts een beperkte tijd liep zijn enkele
interessante zaken naar boven gekomen.
We zagen dat cursisten die de app testten 6% beter scoorden
op spreekvaardigheid tegenover de controlegroep. De grootste
vooruitgang werd geboekt in algemene spreekvaardigheid:
vloeiendheid, correctheid, uitspraak… Uit interviews met de
cursisten bleek trouwens ook dat de spreekdurf steeg door gebruik
van de applicatie. Ten derde is ook de nood aan flankerende
ondersteuning en stimulering door een coach duidelijk gebleken.
Ook op de vraag rond verhogen van efficiëntie bij beheerders van
digitale tools kregen we enkele inzichten.
Gebruikers geven aan dat er efficiëntiewinsten te halen vallen,
mits er een hoge graad van automatisering aanwezig is en dat de
chatbot sterk zelflerend is. Hoewel een dashboard helpt om een
globaal overzicht te houden, zijn ook filterfuncties belangrijk om op
individueel vlak te kunnen bijsturen.
Het voornaamste inzicht uit dit experiment is echter dat VDAB actiever
de bestaande technologieën wil verkennen en die mappen op hiaten
in de dienstverlening. Er werd naar aanleiding van dit experiment
overigens een project opgestart om hierop verder te werken.

Ontwerp: Studio Dott. Fotografie: Olivier Van Daele
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TAKEAWAYS ONDERSTEUNING:
WAT VIEL ONS OP, WAT HEEFT ONS
GERAAKT?
Ook dit jaar ondersteunden we opnieuw een heleboel
ondernemende mensen en organisaties met een vernieuwende
idee voor de arbeidsmarkt. Enkele zaken vielen ons daarbij op.
Nieuwe invalshoeken op matching
Uit onze contacten met ondernemers die we ondersteunen alvast
deze opvallende observatie: Veel ondernemers zoeken manieren
om werknemers en werkgevers anders en beter met elkaar te
verbinden. Sommige onder hen hebben al compleet uitgewerkte
systemen. Zij zoeken eerder naar manieren om hun platformen
of applicaties te verrijken met VDAB-data, of -expertise. Zulke
spelers brengen we daarom in contact met collega’s van open
services.
Opvallend daarbij is de verscheidenheid aan invalshoeken die
ondernemers hebben op matching tussen werkzoekenden
en werkgevers. Twee ondernemers brachten bijvoorbeeld
methodieken aan om beter in contact te komen met
doelgroepen. Deze initiatieven op basis van behavourial
economics en grootschalig luisteren richten zich meer op het
cocreatief betrekken van mensen. Maar er wordt ook lustig aan
de matchingsweg getimmerd via opleidingen. Daarin viel ons op
hoe er veel - maar zeker niet altijd - bewust de technologische
kaart getrokken wordt. Denk aan maar het inzetten van
augmented reality en Microsoft hololens om hybride en remote
leren te ondersteunen. Of Mobietrain, een mobiel leerplatform
waarmee bedrijven zelf snel een eigen leerapplicatie kunnen
bouwen zonder veel kennis rond e-learning of design nodig te
hebben.
Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat veel ondernemers er van
overtuigd zijn dat het voor bedrijven in de toekomst cruciaal
is om de juiste connectie te maken met hun werknemers als ze
willen overleven.
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Diversiteit en welzijn
Er wordt ook duidelijk veel nagedacht en gewerkt rond diversiteit en
welzijn. Vanuit VDAB zelf werden initiatieven gelanceerd om bemiddelaars
en instructeurs meer zicht te bieden op de impact van hun werk. We
hielpen ook enkele organisaties die werkgevers ondersteunen om mensen
met een beperking duurzaam aan het werk te krijgen en houden, denk
maar aan Victor vzw, Autimatic of Tolbo. Ook hier zien we dat er soms
ook vanuit technologisch bril gekeken wordt naar oplossingen. Lichtwerk
licht werkstations uit in oa. maatwerkbedrijven, waardoor medewerkers
eenvoudiger verschillende opdrachten kunnen uitvoeren.
Zorgen voor het welzijn wordt dus duidelijk gezien als een
verantwoordelijkheid van de bedrijven. Veel ondernemers zijn er van overtuigd
dat een goede aanpak op dit vlak er voor kan zorgen dat de bedrijven de juiste
werknemers (blijven) vinden
Opleiden, leren en loopbaan
Weinig verrassend zagen we dit jaar opnieuw veel ideeën en initiatieven
rond opleiden en leren. Opvallend is dat er ook veel gewerkt wordt rond
het ontsluiten van inzichten over de eigen
loopbaan, veelal vanuit de idee om die actief
in handen te laten nemen. Who’s up wil
particulieren helpen om meer geïnformeerde
keuzes te maken in hun zoektocht naar
loopbaanbegeleiding. My visual journey
ontwikkelt dan weer een app waarmee je een
roadmap naar jouw droomjob kunt maken.
De verantwoordelijkheid voor
de eigen loopbaan wordt met
andere woorden duidelijk naar
voor geschoven maar bedrijven
moeten hiervoor de nodige
ondersteuning bieden.

Als mensen of organisaties bij de WoR
komen aankloppen voor ondersteuning bij
de uitwerking van hun idee start er vaak een
boeiende uitwisseling. Het is altijd boeiend om
van hen te horen hoe zij ons en de ruimere
VDAB zien, en waarvoor ze naar ons kijken
voor ondersteuning. We vroegen het aan
Lien Devries (Victor VZW) en Geert Pauwels
(Autimatic).
Victor vzw werkte afgelopen jaar aan een nieuw
trainingsaanbod voor werkgevers om hen te sensibiliseren
en incentiveren om mensen met autisme beter te
laten floreren in hun teams. Lien Devriese, een van de
initiatiefneemsters van het project aan woord:
Lien, je belandde bij de WoR na een online zoektocht
over diversiteit en uitwerken van projecten. Maar, wat
verwacht je eigenlijk van VDAB?
Hulp bij het opstellen van een plan van aanpak om het
project tot een succes te maken. Wij hebben geen kaas
gegeten van het opstellen van een strategisch plan of

business plan bij het uitwerken van nieuwe projecten.
Alsook de cultuur in de bedrijfswereld is ons nog niet
eigen. Hierbij verwachten we concrete tips en tools om
mee aan de slag te gaan zodat ons project ook binnen de
bedrijfswereld als valabel kan beschouwd worden.
Wat hoop je uiteindelijk te realiseren met je idee?
Verdere inclusie op de werkvloer, grotere diversiteit, kennis
over autisme vergroten binnen de bedrijfswereld.
Wie is jouw inspiratiebron?
Onze eigen cliënten die dagdagelijks moeilijkheden
ondervinden op de werkvloer.
Autimatic lanceerde zijn dienstverlening in 2020 en richt
zich op het vergroten van duurzame tewerkstelling voor
mensen met ASS. Een jaar later namen we nog eens contact
op de initiatiefnemer.
Geert, Autimatic is ondertussen al een tijdje actief. Wat is
jullie missie?
In het kort: Autimatic wil ontzorgd auti-talent aanbieden.

40000 mensen met ASS komen in aanmerking voor werk,
tegelijk zijn er 20000 openstaande vacatures die matchen
met die profielen. Wij willen die talentkloof helpen
overbruggen.
Heeft de WoR jou eigenlijk geholpen?
Jazeker, De Work out Room is op verschillende manieren
nuttig geweest voor ons.
ik was geen sociaal ondernemer, noch iemand met
veel kennis rond alle wettelijke mogelijkheden en
beperkingen van de bestaande arbeidsmogelijkheden.
Wij wilden vanuit een visie een ideale oplossing creëren.
Aftoetsen van onze ideeën was een belangrijke eerste
stap. Na onze kennismaking organiseerden ze ook een
feedbacksessie met mensen uit de sociale economie. We
zijn ook uitgenodigd op de Koffie met de toekomst, toch
niet onbelangrijk om in het vizier van potentiële klanten
te komen. We deden ook een experiment ism. VDAB
onder begeleiding van de WoR waarbij we ons proof of
concept konden testen. Die ervaring bood ons inzichten
om ons model wat bij te sturen én betekenden ook
mooie referenties naar nieuwe klanten zoals Delaware,
Deloitte, BDO.
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Cocreatie: tot het
hart komen
Met gelijkwaardige partners samen nieuwe oplossingen maken
voor de arbeidsmarkt, zo hebben we cocreatie in de Work out
Room gedefiniëerd bij de opstart van de werking. Dat was
anderhalf jaar geleden. Na wat zoek- en oriëntatiewerk, gingen
we in 2021 voluit voor het opzetten van cocreatietrajecten. Elk
van die trajecten zou je kunnen beschouwen als een experiment.
We vroegen ons steeds af:

•

Lukt het via deze manier van werken om
tot een sterke oplossing te komen?

•

Hoe ziet onze ideale cocreatie-aanpak eruit?

•

Welke rol nemen wij op en hoe bakenen
we die af?

Zo zijn we gekomen tot inzicht over hoe we cocreatie in de Work
out Room best aanpakken in de unieke context van VDAB en met
de unieke persoonlijkheden die de Work out Room bemannen.
We hebben zes bouwstenen gedefiniëerd die ons zullen
helpen om nieuwe cocreatietrajecten steeds krachtiger aan te
pakken, om sneller tot de essentie en tot betere oplossingen
te komen. We weten welke unieke toegevoegde waarde we via
cocreatie kunnen beteken voor VDAB. Met andere woorden:
we hebben meer taal, meer handvatten, meer inzicht en meer
zelfvertrouwen. Proost!

DE ZES BOUWSTENEN VAN COCREATIE
Na veel uitproberen, zijn we gekomen tot zes bouwstenen voor
cocreatie in de Work out Room. We vonden het belangrijk om te
komen tot een aantal standaard handvatten, die ons toelaten om
met onze opdrachtgevers een goed onderbouwd plan opstellen.
De invulling van de stappen werken we op maat uit.

Onderzoeken

Concretiseren

Concluderen

Context en scope
Empathie en begrip

Doelen afbakenen
Oplossingen bedenken
Ideeën testen

Evalueren
Overdragen

handshake-alt

bullseye-arrow lightbulb-on flask

#WAAROMCOCREATIE, EIGENLIJK?
Wat maakt cocreatie met stakeholders de moeite waard? Hoe
zorg je ervoor dat het resultaat geen exponentieel zooitje rommel
is, maar een ijzersterke gedragen oplossing?
Leen en Kira wilden voor de Work out Room scherp krijgen welke
cocreatie-aanpak best werkt. Daarom trokken ze met een boekje
vol vragen Vlaanderen rond, op zoek naar antwoorden.
Hier volgen enkele highlights uit deze blogposts!
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Remco Lenstra

Hella Rogiers

Academisch Directeur ‘Business Design en
Innovatie’ aan de Antwerp Management School

Director bij Common Ground
Expert cocreatie voor publieke ruimte

Zelfstandig consultant.

#Waaromcocreatie: Trojaans paard voor de
organisatie van de 21e eeuw
•

Cocreatie is een politieke superkracht. Goede cocreatieprocessen
kunnen een groep mensen meenemen naar een gemeenschappelijk
doel, hiërarchie ontzenuwen en silo’s smelten.

•

De essentiële meerwaarde is dat cocreatie een vehikel is voor
cultuurverandering. Nagenoeg elke organisatie voelt momenteel de
nood om te veranderen, om op een andere manier te werken. Cocreatie
is daar het Trojaans paard voor. Door aan een cocreatieproces deel te
nemen, worden mensen zich bewust van rollen en systemen in hun
bedrijf of organisatie.

•

Stel je als facilitator kwetsbaar op en wees niet bang om de groep
te laten leiden. Hier ben ik zelf veel in gegroeid. Vroeger zou ik al eens
aan een groep getrokken hebben. Nu sta ik naast of zelfs achter de
groep, maar nooit voor hen.

•

Geef jezelf en anderen tijd om te groeien. Cocreatieprocessen
faciliteren is een kunst die je niet van bij de start onder de knie hebt.
Ook deelnemen aan cocreatie-oefeningen is iets waar je na verloop van
tijd beter in wordt. Een eerste keer gaat vaak gepaard met gevoelens
van teleurstelling. ‘Was het dat maar?’ of ‘Hadden we er niet meer uit
kunnen halen?’ Weet dat dit een normaal deel van de leercurve is en
geef niet op.

#waaromcocreatie: Werken met idealisme
in een complexe realiteit
•

Je luistert al heel vroeg in het proces naar de bezorgdheden en ideeën
van anderen. De uitkomst hiervan doet echt de ogen opengaan: door
de intelligentie van meerdere partijen te combineren, kom je sowieso
tot een beter resultaat. Dat dit resultaat dan ook nog eens een breed
draagvlak heeft, is louter een bijproduct van een goed proces.

•

Als cocreator zijn wij een verbinder voor alle mensen die met
schijnbaar verschillende agenda’s aan tafel zitten en proberen ook
de stem binnen te brengen van mensen die niet aan tafel zitten. We
zoeken naar gemeenschappelijke doelen, bouwen vertrouwen en kijken
welke stappen we kunnen vooruit zetten.

•

We streven naar het best mogelijke resultaat, maar soms moet je
aanvaarden dat de realiteit weerbarstig is. Een prachtig, realiseerbaar
en financieel onderbouwd idee waar een brede groep actoren
achter staat, kan om welke reden dan ook alsnog onmogelijk te
implementeren zijn.

•

Cocreatie komt nooit met een garantie op succes, maar een
cocreatieproces dat je met openheid en oprechtheid leidt is nooit
verloren moeite. Je brengt mensen samen en zet gedachten in gang.
Misschien is de samenleving nog niet klaar voor de vernieuwende
oplossing waarop jij bent geland. In dat geval is het waardevol om
kiezelstenen te verleggen en zo te helpen het pad effenen.
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Peter Cousaert

Jürgen Tanghe

Stafmedewerker bij Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG)

Design strategist bij Studio Dott
Gastdocent bij AMS en TU Delft

Heeft hands-on-ervaring in cocreatie bij lokale
besturen

Auteur van het boek Onweerstaanbaar
by Design

Hanteert een empathische en pragmatische
aanpak en streeft altijd naar tastbare resultaten.

#waaromcocreatie:
Onweerstaanbaar by Design

#waaromcocreatie: contact met de klant
verandert alles
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•

Je voelt de meerwaarde pas echt voelt wanneer je cocreatie voor het
eerst zelf mee maakt.

•

Laat verhalen van klanten je innovaties sturen. Door in gesprek
te gaan met je klanten groeit vaak het besef dat zij mensen van
vlees en bloed zijn. Zo bekijk je de situatie nadien voorzichtiger en
genuanceerder.

•

De diensten die je ontwikkelt zijn door cocreatie meer op maat van je
klant. Dat wil zeggen dat je publieke middelen beter benut.

•

Het zou omslachtig en voor iedereen tijdrovend zijn om klanten bij
elke stap in het cocreatieproces te betrekken. Dit is mijn ervaring
ook niet nodig, om te bereiken dat hun stem gehoord wordt. Wat nodig
is, is dat bij de start van het traject, iedereen van de stuurgroep in
gesprek gaat met de klant. In alle volgende stappen kan je met de hulp
van personae zorgen dat je het perspectief van de klant bewaart.

•

Cocreatie gaat per definitie over iets nieuws, iets onzekers. Het vraagt
om ideeën, creativiteit en onzekerheden uit te drukken in taal en
beelden. Het vereist dat je goed luistert naar wat de andere zegt
en bedoelt. Ook al heb je een andere mening. Dit leidt tot een hoge
kwaliteit van communicatie: opbouwende communicatie. Ook wel
de ‘generatieve dialoog’ genoemd. Uit interactie komen dan nieuwe
inzichten en ideeën naar boven.

•

Observeer waar je klanten aan denken en waarvoor ze kiezen. De
bedoeling van die oefening is niet om hen effectief je dienst te laten
ontwikkelen. Wel dat je leert uit hun denkproces en hun noden en
behoeften capteert.

•

Ga zorgvuldig om met cocreatie. Je maakt gebruik van het meest
kostbare wat mensen hebben: tijd. Zet cocreatie daarom heel
doelgericht in. Zo verzand je niet in praatbarakken. Cocreëer nooit
vanaf een leeg blad. Bereid zelf richtingen en denkpistes voor.

•

Verwacht van cocreatie-oefeningen geen afgewerkte ideeën.
Focus op leren.

EEN COCKTAIL VAN KWETSBAARHEID, PLEZIER
EN PROFESSIONALITEIT

Ik heb van jullie enorm veel geleerd
over hoe je zottigheid brengt zonder
professionaliteit te verliezen.

Wat maakt de Work out Room het juiste team om cocreatietrajecten aan
te pakken? Het antwoord krijgen we van de mensen die we begeleiden:
een aanpak recht vanuit het hart, die ook professioneel onderbouwd en
uitgevoerd is. We vrezen soms kwetsbaarheid en plezier op de werkplaats,
uit angst om gezicht te verliezen. Bij de Work out Room laten we
kwetsbaarheid en plezier volop toe. Dit ondermijnt onze professionaliteit
niet, het is er net een cruciaal onderdeel van. Zo creëren we verbinding en
komen we tot het hart van uitdagingen.

Cool hé! De opdracht was niet simpel.
Straf hoe de dingen doordacht zijn op
zulke korte termijn."

Ik kreeg ﬂashbacks van mijn jeugd. Geweldig
om een hoofd vol ideeën te kunnen omzetten
naar concrete, sterke oplossingen.
Ik ben enorm aangenaam
verrast door wat jullie in mij
hebben naar boven gehaald.
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INTERVIEW

Vertragen om te versnellen:
Leen en Kira over 2021
Is, na jullie vele experimenteren, jullie visie op
cocreatie veranderd?
Leen: Mijn visie is zeker verder ontwikkeld, maar niet
in essentie veranderd. Voor mij blijft cocreatie een
oefening van optimisme en empathie. Optimisme,
omdat alle betrokken samen uitspreken dat ze naar
een oplossingen willen zoeken, ook al is de ideale
situatie nog veraf. Empathie, omdat we werken
vanuit begrip en met een focus op de noden van
mensen goed begrijpen en eraan beantwoorden.
Voor mij is dit werk per definitie werk vanuit het
hart, met veel warmte.
Kira: Ik heb nu beter zicht op de verschillende
interpretaties die mensen aan het woord geven. Wie
het creatieve werk doet, welke inspraak verschillende
stakeholders krijgen en wie het geheel trekt, zijn
elementen waar doorgaans andere verwachtingen
over bestaan. Cruciale elementen voor mij zijn
engagement, transparantie en veiligheid. De praktijk
heeft me geleerd dat alles valt of staat met oprechte
benieuwdheid naar de input van anderen en de
daadkracht om aan de slag te gaan.
Wat was het beste van cocreatie in de Work out
Room in 2021?
Leen: Voor mij staat ons traject Impactmakers met
stip bovenaan. Impactmakers kwam als opdracht
rechtstreeks van Wim Adriaens, CEO van VDAB.
Samen met bemiddelaars en instructeurs gingen
we op zoek naar manieren om de maatschappelijke
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meerwaarde van hun werk meer zichtbaar te
maken. Dankzij de betrokkenheid van Wim en
andere topmanagers, zagen we collega’s helemaal
openbloeien. Ze voelden zich echt gehoord en
empowered om oplossingen te bouwen.
Kira: Als ik een ding moet kiezen, dan zijn het de
focusgesprekken voor Disruptief Inclusief. We leerden
hoe diep- en breedgaand discriminatie tegen mensen
met een beperking is. En ook welke indrukwekkende
resultaten het oplevert wanneer werkgevers en
mensen met een beperking er samen in slagen
deze discriminatie te overwinnen. Nog beter was
dat de mensen met wie we spraken, zelf bakken
energie aan de gesprekken overhielden. Iemand
die al jaren op vrijwillige basis werkte, besloot zijn
baas te vragen betaald te worden, en dat werkte!
Nog iemand stapte de dag zelf naar haar CEO om
te bespreken hoe ze voor meer kansen voor mensen
met een beperking konden zorgen.
We zijn soms bang om problemen recht in de ogen
te kijken, omdat we niet weten of we dan nog wel
vooruit zullen geraken. Maar je kan krachtgericht
bevragen en tegelijk jezelf als luisteraar openstellen
voor confrontatie. Zowel het potentieel als de
ervaringen van je gesprekspartner serieus nemen,
opent een wereld van verbinding en leerkansen.
Wat is het moeilijkste waar jullie in 2021 mee
geconfronteerd werden?
Leen: Wanneer er teleurstellingen waren. Omdat

cocreatie zo’n ruim begrip is, valt het voor dat
er een mismatch is in verwachtingen. Zowel van
wat een aanvrager van een cocreatietraject kan
verwachten van ons al cocreatoren, als omgekeerd.
Kira: De weerbarstige realiteit, zoals Hella Rogiers
het in ons interview met haar benoemde. We
hebben cocreatie ingezet als tool om complexe
maatschappelijke problemen aan te pakken. Daarbij
is het moeilijkst om te aanvaarden dat je niet alles
kan oplossen, binnen de beperkte tijd en middelen.
Zijn jullie tot een standaard aanpak voor cocreatie
gekomen?
Kira: Ja, toch wel. We zijn tot zes bouwstenen
gekomen, die we als leidraad voor elk traject
gebruiken. Ze zijn gebaseerd op de vijf stappen
van design thinking en de double diamond. We
hebben geëxperimenteerd met deze aanpakken en
zijn op deze zes bouwstenen geland, waarvan we
hebben ervaren dat ze voor cocreatie met VDAB
cruciaal zijn. We kozen bewust voor bouwstenen die
iedereen kan begrijpen, ook als je geen cocreatie- of
designopleiding hebt gehad.
Leen: Wat we in de Work out Room met veel
gedrevenheid bewaken is dat de onderzoekende
fase niet wordt overgeslagen. Alles begint met
dat de verschillende partijen het echt eens
worden over welke uitdagingen we aanpakken en
waarom. Daarna komt, even cruciaal, empathie
en begrip voor de eindklant en andere belangrijke

stakeholders. Dit is een van de grote sterktes van
de Work out Room: echt openstaan om te leren wat
de noden, dromen en verwachtingen zijn. Tot het
het hart van het probleem en tot het hart van de
mensen komen.
Wat is volgens jullie de manier waarop de Work out
Room cocreatie best aanpakt?
Kira: Het Work-out-Room-Team blinkt uit in
creativiteit, originaliteit, de essentie naar boven
brengen, een warme omgeving creëren en kunnen
gedijen de eerste onzekere fases van een project.
Het is des mensens om zo snel mogelijk zekerheid
te willen en snelheid te willen maken met projecten.
De Work out Room helpt om te ‘vertragen om te
versnellen’ door de nodige betrokkenen mee een
stem aan tafel te geven, te focussen op wat de
noden van de eindklant en dan experimenteel
richting een oplossing te werken.
Leen: Als Work out Room zetten we onze sterktes
best in als procesbegeleider. Het is belangrijk dat de
projectleider of het projectteam in de lead blijven.
Als wij teveel een trekkende rol opnemen, maken we
de oplossingen groter of anders van aard dan wat
het projectteam kan uitvoeren. De Work out Room
is er om het samenwerkingsproces mee vorm te
geven, om kritische vragen te stellen, om ideeën aan
te reiken en om mee te leren uit de inzichten van
cocreatie-oefeningen.
Welke soort uitdagingen willen jullie in de
toekomst via cocreatie aanpakken?

moeten voeling hebben met onze klanten en onze
netwerken aanspreken. Anders schieten we de bal
naast het doel.

Leen

Kira: Ik blijf het heel boeiend vinden om in de
Work out Room aan open innovatie te doen. Om
oplossingen te zoeken voor uitdagingen op de
arbeidsmarkt, ongeacht of VDAB zelf een prominente
deel van die oplossing zal uitmaken. Liefst van al
zie ik een mooie aansluiting tussen de strategische
werking van VDAB en de cocreatietrajecten van
de Work out Room: dat de Work out Room wordt
ingezet aan de prille beginfases van dossiers.
Wanneer VDAB een moeilijke uitdaging op de
arbeidsmarkt hoort op te lossen, kan de Work out
Room de start hiervan mee onderbouwen door
klanten, partners en middenveld te betrekken.
Wat zal het cocreatieteam van de Work out Room
bereiken, in jullie grootste dromen?

Kira

Kira: Mijn antwoord op deze vraag is dezelfde
als een jaar geleden. Iedereen in VDAB gelooft en
draagt uit dat aanwerven grotendeels losgekoppeld
moeten worden van diploma’s. Echter is VDAB zelf
gebonden aan regelgeving die niet toestaat om deze
loskoppeling te maken. Mijn grootste droom is om in
cocreatie een alternatief voor deze regelgeving rond
aanwerven te maken.
Leen: In mijn grootste droom bestaat het
cocreatieteam van de Work out Room niet meer!
Dan is cocreatie een normaal deel van de organisatie
geworden, dat je vindt in alle teams.

Leen: Als VDAB’er in hart en nieren, wil ik VDAB
helpen groeien. Ik wil de uitdagingen aanpakken
waar VDAB mee worstelt, daar waar de
projectleiders en managers echt openstaan voor
cocreatie. Ik heb nooit gelooft in VDAB als ivoren
toren, maar werken in cocreatie heeft me er enkel
meer van overtuigd dat cocreatie essentieel is
voor de ontwikkeling van onze dienstverlening. We

33

UITGELICHT

Cocreatietraject
Disruptief Inclusief
Samen naar werk dat loont voor mensen met een
beperking
Konekt vzw, VDAB, GTB en DWSE vroegen de Work out
Room om hulp met een wel heel complexe uitdaging:

•

•

Hoe zorgen we ervoor dat betaald werk
vanzelfsprekend toegankelijk wordt voor
mensen met een beperking?
Hoe formuleren we de oplossingen
niet voor, maar met mensen met een
beperking en werkgevers samen?

We gingen mee op pad. Het werd een weg vol diepgaande
lessen over hoe we mensen met een beperking zien en
behandelen.
Een krachtgerichte bevraging van mensen met een
beperking, hun persoonlijk netwerk, werkgevers en
jobcoaches
Wanneer je wil leren wat drempels naar werk en aanwerven
zijn, is het verleidelijk om je gesprek te enten op drempels.
Gelukkig voor ons, hadden we in de stuurgroep van
Disruptief Inclusief verschillende medewerkers die ons
leerden een krachtgerichte bevraging opstellen.
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Wat is dat, een krachtgerichte bevraging? Een manier van
bevragen waarbij je je gesprekspartner in hun kracht zet.
Je vraagt niet gericht naar drempels en hefbomen, maar
laat de ander als volledig persoon met dromen, talenten en
verwezenlijkingen naar voren treden. Zo leer je de drempels en
hefbomen ook kennen, maar met veel meer nuance. En wordt
het daarenboven een positief en empowerend gesprek.
We spraken met 33 mensen met een beperking, 6 ouders
met een kind met een beperking en 6 werkgevers over
dromen voor werk. Zij hebben belangrijke boodschappen
voor jou, die je op de volgende pagina’s ontdekt in de
visuele samenvatting.
4 grote doelen en een verhalenmagazine
De vele input uit de focusgesprekken brachten we samen
met informatie en visies die ons door allerlei experten
werden doorgestuurd. Daarvuit destilleerden we doelen
en uitdagingen. We voelden echter dat er iets mankeerde.
Om tot een overzicht van doelen te komen, was het nodig
om informatie te synthetiseren en categoriseren. In dat
proces gingen de persoonlijke verhalen verloren. Daarom
besloten we om ook een aantal verhalen te bundelen en te
publiceren.

De toekomst van Disruptief Inclusief: organisatienetwerk
De Work out Room sluit haar cocreatietraject met
Disruptief Inclusief af. Voor ons zit het werk erop, maar
voor Disruptief Inclusief komt het nog maar net uit de
kinderschoenen. De vier stuurgroeppartners én een aantal
nieuwe organisaties gaan verder aan de slag als Smart
Network. Betaald werk vanzelfsprekend toegankelijk voor
mensen met een beperking: dat is het einddoel waar
iedereen zich achter schaart.
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De doelen en uitdagingen geven een kader om
discriminatie op de arbeidsmarkt van mensen met een
beperking aan te pakken, bottom-up gedefiniëerd. Het
verhalenmagazine open een poort om in de schoenen van
mensen met een beperking, hun ouders, werkgevers en
jobcoaches te gaan staan.
Op naar een gedeelde visie en duidelijke communicatie
Binnen het kader van doelen en uitdaging, nemen de
organisaties van Disruptief Inclusief actie waar ze kunnen.
Om te beginnen is dat: werken aan een gedeelde visie
voor de toekomst en werken aan het verschaffen van
duidelijke informatie. Deze twee kwamen keer op keer als
knelpunten naar boven.

Vlaanderen
is werk

1

Scan de QR code om ons
verhalenmagazine te bekijken

Mijn ogen zijn open gegaan. Al elf jaar werk ik bij Konekt
als vrijwilliger. Al die tijd heb ik het normaal gevonden
dat ik als persoon met een beperking mijn werk
vrijwillig doe, terwijl mijn collega’s betaald worden.
Ik ging ervan uit dat betaald worden niet haalbaar
was, Konekt ook, zonder dat we dat grondig hadden
onderzocht. Tijdens Disruptief Inclusief daagde het besef
voor mij dat ik wil en recht heb om betaald te worden. Ik
ben evenwaardig aan mijn collega’s.

Ik vind het fantastisch dat de cocreatiedag heeft
plaatsgevonden, dat we mensen met een beperking en
beleidsmakers samen brachten. Ik merk overal waar ik kom
dat beleidsmakers denken te weten wat de uitdagingen
voor mensen met een beperking zijn. Soms klopt dat ook,
in theorie. Het is pas wanneer ze met iemand met een
beperking spreken, iemand van vlees en bloed, dat die
uitdagingen echt worden, dat het belang en de urgentie
ervan doordringt. Enkel door de koppen samen te steken
kunnen we tot goede oplossingen komen.

Een kennis van me nam deel aan de focusgesprekken. Hij
was er altijd vanuit gegaan dat betaald werken voor hem
een te groot risico was. Na één gesprek dat peilde naar
wat hij nu echt wilde, besloot hij naar zijn werkgever te
stappen en te zeggen dat hij betaald wilde worden voor
zijn werk. En die luisterde! Uit de focusgesprekken blijkt
dat er veel gaten zijn in het systeem en in de begeleiding
naar werk, maar ook dat het probleem tussen onze oren
minstens even groot is.

Mijn droom voor de toekomst van Disruptief Inclusief
begint bij mezelf: dat ik betaald zal worden voor mijn
werk. Dat het besef dat iedereen verdiend om betaald te
worden voor hun werk als een sneeuwbal door het land
mag trekken. Daarom wil ik ook VDAB en de Work out
Room bedanken om hier de schouders te hebben onder
gezet. Wij kunnen als vzw wel roepen dat het anders
moet, maar het is pas als we samen roepen dat we
impact hebben.

— Kurt Vanhauwaert, medewerker Konekt, stuurgroeplid Disruptief Inclusief
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Cocreatietraject Impactmakers
Maatschappelijke meerwaarde van bemiddelaars en instructeurs zichtbaar maken.
Voelen dat je werk een maatschappelijke meerwaarde heeft, is essentieel voor
ieders werkgeluk. De manier waarop bemiddelaars en instructeurs werkzoekenden
begeleiden verandert: niet meer van A tot Z, maar een focus op kwalitatief
inschatten. Hoe zorgen we ervoor dat bemiddelaars en instructeurs blijven voelen
wat de maatschappelijke meerwaarde van hun werk is? Wim Adriaens, CEO van
VDAB, schakelde de Work out Room in om antwoorden te formuleren.
Breed bevragen en diepgaand luisteren
We gooiden onze blik breed open en gingen in gesprek met bemiddelaars,
instructeurs, collega’s van HR en communicatie en HR-afdelingen in
andere organisaties. Wat zien bemiddelaars en instructeurs zelf als hun
maatschappelijke meerwaarde? Is dit veranderd de afgelopen jaren? Wat
brengt dit traject bij hen teweeg? Wat motiveert hen? Waar dromen ze van?
We stelden bewust vragen die breder gingen dan wat je in eerste instantie als
strikt noodzakelijk zou beschouwen. Zo kreeg iedereen met wie we spraken de
ruimte om hun hart te luchten, om te vertellen wat voor hen in essentie de
uitdaging en de wegen vooruit waren, om het achterste van de tong te laten
zien. Zo leerden we Impactmakers bekijken vanuit andere perspectieven en
kregen we voeling met gevoeligheden en nuances.
Els Cornil, bemiddelaar zorg West-Vlaanderen, deelnemer aan Impactmakers:
Ik had nooit het gevoel dat ik een bepaalde richting werd geduwd
of dat mijn inbreng werd weggemoffeld, integendeel. We werden
aangemoedigd om vanuit onszelf te denken en spreken, zonder onszelf te
beperken op wat we dachten dat het management van ons zou willen horen.
Wel vroegen Leen en Kira ons om ons te beperken tot wat in de scope van
Impactmakers lag. Daarbinnen konden we volledig ons ei leggen.
Sprint! In drie dagen naar drie oplossingen
Met een stevig begrip van wat de scope en context van Impactmakers was,
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zetten we een sprint op poten. We werkten een programma uit om op drie
dagen tijd met verschillende deelnemers inspiratie op te slorpen, ideeën te
brainstormen en oplossingen uit te werken, om bemiddelaars en instructeurs
zicht te geven op hun maatschappelijke meerwaarde. Vanuit elke provincie
werd een bemiddelaar of instructeur afgevaardigd om aan de sprint deel te
nemen.
Els Cornil: Ik was ontzettend zenuwachtig. Ik had geen idee wat
we tijdens die drie dagen zouden gaan doen en ook niet of ik iets
nuttig zou kunnen bijdragen. Ik wilde geen blunders begaan. Maar zodra we
begonnen met de creatieve oefeningen, smolt alle onzekerheid als sneeuw
voor de zon. Of beter gezegd: eens de eerste oefening achter de rug was. We
moesten een kwartier lang op een leeg blad alle gedachten noteren die bij ons
opkwamen. “Wat een bullshit,” dacht ik eerst. Aan het einde van de oefening
was ik zo verbaasd om mijn eigen notities te zien!
Ik heb in de sprint dingen gedaan waarvan ik niet wist dat ik ze kon. Iets
creëren, zelf tot een oplossing komen, anderen meenemen in mijn hoofd. Dat
we ons idee aan Wim zelf mochten presenteren bracht stress, maar toonde
ook aan dat hij dit echt belangrijk vindt. De ontlading op het einde was
groot. Nooit eerder ben ik zo moe geweest na een werkdag die gewoon om
17u gedaan was. Maar was wel heel trots op het resultaat.
De drie oplossingen die tijdens de sprint bedacht werden:

•

Daar doen we het voor!: een systeem om via kaartjes
positieve feedback tussen bemiddelaars en instructeurs
te stimuleren en capteren.

•

How you doin’?: een knop waarmee bemiddelaars en
instructeurs kunnen aangeven dat ze willen op de hoogte
blijven van het traject van een klant en een daaraan
gekoppelde flap in het dashboard om de vooruitgang van
de klant in één oogopslag te kunnen volgen.

•

The Feel Good Generator: een box met methodieken
en verrassingen die teams helpen zich meer bewust te
worden van hun impact.

Drie experimenten om te leren wat werkt
De deelnemers van Impactmakers werkten hun
ideeën verder uit tot experimentvoorstellen. Om
te weten of hun oplossing ook echt helpt om
bemiddelaars en instructeurs meer zicht op hun
maatschappelijke meerwaarde te bieden, willen we
laagdrempelig gaan testen. Dat wil zeggen: zo weinig
mogelijk investeren, maar wel net genoeg om te
kunnen leren of de ideeën aanslaan bij bemiddelaars
en instructeurs en wat er zou nodig zijn om ze op
grote schaal uit te rollen. De experimenten starten
in de winter 2021-2022. In de lente van 2022 zullen
we ze kunnen evalueren. Dat we er veel uit zullen
leren, staat buiten kijf!
Els Cornil: Het experiment voorbereiden was
“a hell of a ride”. Niet iedereen heeft zin om
mee de schouders onder iets nieuws te zetten en
ik kreeg regelmatig het deksel op de neus. Ik heb
ons idee tot op de kern uitgekleed en dan, gelukkig,
binnen VDAB de juiste mensen gevonden om mee
aan het experiment te bouwen. Zonder de steun
van Leen was mij dit nooit gelukt. Het is nog steeds
heel spannend om te zien wat het experiment zal
brengen, maar als het flopt, zullen we met een
gerust gemoed floppen. Het wordt een degelijk en
grondig experiment. Waar ik bovenal op hoop is dat
ons idee aanslaat bij een bredere groep collega’s
dan enkel de standaard enthousiastelingen. Dan zal
voor mij de waarde van ons idee echt bewezen zijn.
Wim Adriaens: Laat ons ze alle drie
proberen. Het is door te testen dat we
zullen weten of het werkt. De oplossingen liggen
zeker in de lijn van de verwachtingen. Zelf dacht ik
aan datagedreven oplossingen, maar jullie hebben
het klantenperspectief erbij betrokken en dat is
nog veel beter.

Een sprintje naar de toekomst: hoe beleefde Joke Naesen (I&T) Impactmakers
Een idee waar de VDAB beter van wordt bedenken is één ding; dat idee vastpakken,
uitwerken en testen iets heel anders. Dat bleek toen ik als I&T-medewerker uitgenodigd werd
om wat advies te verlenen aan twee projectleiders over hoe ze de I&T-component van hun
project Impactmakers konden realiseren. Om maar te zeggen: ik ging die meeting binnen, me
verwachtend aan goede ideeën, enthousiasme en een behoorlijk grote nood aan sturing.
Wat ik in de plaats voorgeschoteld kreeg, was een flink uit de kluiten gewassen business
case voor een experiment met een heldere doelstelling en een plan van aanpak. Nog
indrukwekkender dan het document waren de projectleidsters. Twee bemiddelaars die hun
nek uitgestoken hadden om mee te werken aan een idee waar ze in geloofden, zonder enige
voorkennis of ervaring als projectleider.
Geflankeerd door hun mentor en gedreven door een flinke portie motivatie en ‘geef dat maar
hier’-attitude namen de dames ons (I&T) mee op weg naar Impactmakers. Onze queeste wou
een gelegenheid bieden aan VDAB-ers om op een warme, informele manier te communiceren
met elkaar, ‘onze’ burgers, partners en werkgevers. Enerzijds aan de hand van kaartjes,
anderzijds aan de hand van een informeel opvolgingsdashboard.
Wanneer ik dit schrijf, staat de applicatie Daar Doen We Het Voor een paar dagen live. Dit
product had niet meer voor en door VDAB-ers gemaakt kunnen worden en heeft bloed, zweet
en tranen gekost, maar jeetje, het was een voorrecht om mee te mogen doen. In februari
doet Miet er met Hoe is het? nog een schep bovenop. Ook haar experiment zal volgens mij
heel wat inzichten bieden in hoe onze bemiddelaars en instructeurs hun job zelf willen
invullen.
Dit traject heeft mij echter ook heel wat geleerd over innovatie, wendbaarheid en
prioriteiten. Laat er ons geen doekjes om winden: er zijn heel wat projecten binnen de VDAB.
Heel wat doelstellingen die gehaald moeten worden en achter elk van die projecten zit een
team mensen met een oprechte overtuiging dat hun project onze werking verbetert. Miet
en Els hebben heel wat overuren gedraaid en collega’s gemobiliseerd om dit gerealiseerd
te krijgen. Hun resultaat is indrukwekkend, maar stoelt deels op goodwill en tijd die we
eigenlijk niet hadden. Innovatie vraagt tijd en middelen, net als traditionele projecten binnen
onze organisatie.
Ik ben heel benieuwd naar de resultaten en ik hoop dat we als organisatie niet alleen zullen
inzetten om deze experimenten op te starten, maar ook om ze goed af te sluiten. Misschien
worden deze twee producten een geweldig succes en rolt VDAB ze over de hele organisatie
uit. Misschien besluiten we dat dit toch niet de juiste weg is, of we er nu geen prioriteit aan
geven. Wat er ook gebeurt: ik hoop dat de moraal van deze experimenten niet verloren gaat.
VDAB heeft fantastische mensen, met drive en visie in alle regio’s van haar organisatie die
mee willen, kunnen en moeten vormgeven aan een gedragen duurzame toekomst voor VDAB.
Daarbij zijn experimenten even belangrijk als projecten.
Om het met de woorden van mijn dochter te zeggen: proberen is leren.
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