
   
Dag van de Jobcoach -  24 oktober 2019 

 
Locatie:  Clemenspoort, Overwale 3 9000 Gent (vlotte bereikbaarheid via achterkant station Gent 
St.-Pieters, zijstraat Voskenslaan). 
 
Doel: de arbeidsconsulenten, arbeidsbemiddelaars en jobcoaches van leden-Werkplekarchitecten 
en leden-Sectorfondsen erkennen en waarderen  in hun jobprofiel met toekomst als jobcoach. 
 
Deelnemers: leden Werkplekarchitecten en Sectorfondsen. 
 
Deelnameprijs: 50€/deelnemer, inclusief breaks, broodjeslunch en netwerkmoment. 
 
 

Programma 
 
9u15 – 9u45 Onthaal 
 
9u45 – 10u Verwelkoming en toelichting dagprogramma door Bert Boone, dagelijks 

bestuurder Sterpunt Inclusief Ondernemen 
 
10u – 11u Keynote ‘De ontdekking van de Dinges’ door Hans Bosselaar, docent en 

onderzoeker op het terrein van governance van de sociale verzorgingsstaat, Vrije 
Universiteit Amsterdam 

 
11u – 12u30  Eerste reeks van 5 Workshops: 
 

1. ‘Hoe outreachend werken met werkgevers’ door Bart Moens, zaakvoerder 
Inclusief Werk(t) 

2. ‘Hoe jobcoaches zich  als medewerkers positioneren in de organisatie/bestuur?’ 
door Katrien Seynaeve, coach in loopbaan en organisatie, Signport 

3. ‘ESF met een nieuwe onderzoeksmethodiek voor intervisie als introductie in het 
systeemdenken’ door Benedict Wauters, expert innovatie en impactevaluatie en 
Anneleen Dewitte, projectopvolger sociale inclusie, ESF 

4. ‘Inclusief Jobdesign en Jobcarving’ door Eva Ernst, HR-bedrijfscoach, I-Diverso 
5. ‘Wat denken werkgevers over jobcoaches? ‘ door Koenraad Van Hee en Katleen 

Van Waeyenberge, Binario 
 

Acht one-to-many meetings (20 min. per meeting, 4 te volgen in voormiddag, 4 te volgen in 
namiddag, terzelfdertijd wanneer de workshops doorgaan) 
 
 
 
 
 
 



   
11u – 12u30 Vier one-to-many meetings 
 

1. ‘Digitaal Werkt! Naar (je) werk met digitale skills, voor iedereen’ door Maria 
Euwema, projectcoördinator Digitaal Werkt, Stad Gent (Gent, stad in werking) 

2. ‘In 3 klikken een gemotiveerde werknemer’ door Chris Bryssinckx, algemeen 
coördinator, Werkvormm / ‘In 3 klikken een vacature’ door Sterpunt Inclusief 
Ondernemen 

3. ‘SPOC: it takes two to tango’ door Wannes Marivoet, GTB / Marije Plantinga, Verso 
4. ‘Kansen in de social profitsector’ door Tine Winnelinckx, projectbeheerder 

Onderwijs-Arbeidsmarkt, VIVO 
 

12u30 – 13u30 Broodjeslunch    
  Individuele fotoshoot of met het team jobcoaches 
 
13u30 – 15u Tweede reeks van 5 Workshops: 
 

1. ‘Hoe outreachend werken met werkgevers’ door Bart Moens, zaakvoerder 
Inclusief Werk(t) 

2. ‘Hoe jobcoaches zich  als medewerkers positioneren in de organisatie/bestuur?’ 
door Katrien Seynaeve, coach in loopbaan en organisatie, Signport 

3. ‘ESF met een nieuwe onderzoeksmethodiek voor intervisie als introductie in het 
systeemdenken’ door Benedict Wauters,  expert innovatie en impactevaluatie en 
Anneleen Dewitte, projectopvolger sociale inclusie, ESF 

4. ‘Inclusief Jobdesign en Jobcarving’ door Eva Ernst, HR-bedrijfscoach, I-Diverso 
5. ‘Wat denken werkgevers over jobcoaches? ‘ door Koenraad Van Hee en Katleen 

Van Waeyenberge, Binario 
 

13u30 – 15u Vier one-to-many meetings 
 

1. ‘Jij SUEM-coach? - Droom, durf, deel , doe! ’ door Rut Kelchtermans, Supported 
Employment coach, Synkroon 

2. ‘Vindplaatsgerichte arbeidscompetentiebegeleiding - Tussen Straat en Loket' door 
Filip Balthau, coördinator, JES Antwerpen én Mostafa Ameziane, 
arbeidscompetentiebegeleider, JES 

3. ‘In 3 klikken een gemotiveerde werknemer’ door Chris Bryssinckx, algemeen 
coördinator, Werkvormm / ‘In 3 klikken een vacature’ door Sterpunt Inclusief 
Ondernemen 

4. ‘Instroomjobs in de maakindustrie’ door Jenny Van Damme, sectorconsulent 
arbeidsmarktwerking, Woodwize 
 

15u – 16u Keynote ‘Jobcoach en levenslang leren, geregistreerd in Nederland’ door Lidy 
Schilder, bestuurder, Blik Op Werk 

 
16u – 17u Netwerkmoment 
 


