
Talentoscoop 2020

Waar liggen werkgevers van wakker ?



Probleem  Impact

• Probleem: lage werkzaamheidsgraad van personen 
met bijzondere ondersteuningsnoden in Social Profit

• Impact: Verhogen van diversiteit in 
personeelsbestand van Social Profit organisaties

– Vanuit visie op een inclusieve samenleving

– Met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening

– Inspelend op de organisatienoden

– Kijkend naar talenten van werkzoekenden

– Met positieve effecten op beleid en samenleving



Waar liggen werkgevers wakker van?            
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Waarmee kunnen we helpen?

• Werkgevers willen bezig zijn met hun kernopdracht

• Wij bundelen in een samenwerkingsverband van 
experten, onze expertise om werkgevers te 
ontzorgen en te ondersteunen in hun 
personeelsuitdagingen, dit door inzet van de 
talentoscoop benadering



Talentoscoop-benadering?



1. Informeren over Talentoscoop

Bereiken van organisaties door  in te zetten op    
een mix van communicatie kanalen:

• Infosessies, werkgeversevents,…
• Bestaande contacten
• Sociale media
• Website
• Face-to-face



Luistergesprek

• Structureel diepte-interview
• Met directie/management en operationeel HR-

manager
• Vertrekkend vanuit dienstverlening-product-…, trends 

en ontwikkelingen, cultuur organisatie, structuur 
organisatie, noden mbt medewerkers,…

• DUO van experten: 
- GTB, WPA, …
- Eén aanspreekpunt



Opmaak advies

• Input diepte interview = concept advies 
• met acties op basis van luistergesprek
• op een tijdlijn, met specifieke doelen
• afgestemd met Talentoscoop-experten

• Team vormen
• Aanduiden van één aanspreekpunt voor werkgever die 

advies bespreekt met werkgever om ervoor te zorgen dat 
de acties aan zijn behoeften voldoen



Overeenkomst

• Advies wordt plan van aanpak = actieplan 
bijlage bij overeenkomst 

• Ondertekend om de betrokkenheid van beide 
partijen te tonen

• Werkgever is het eens met de rol van 
aanspreekpunt



Actieplan

• Aanspreekpunt =
• verantwoordelijk om ervoor te 

zorgen dat het actieplan correct 
en op tijd wordt uitgevoerd!

• coördineert alle acties ism
werkteam (uitvoerders acties)

• de schakel tussen werkgever en 
werkteam



Impact

Organiseren van periodieke 
besprekingen resultaten  en 
impact  van de acties en het 
geleverde werk van aanspreekpunt 
en werkteam



Roadmap



Huis in de stad

• Filmpje:  Storytelling

• Getuigenis

https://www.youtube.com/watch?v=AV8XqNPHGtY&feature=youtu.be


Resultaten project (na 9m)                

• Obra Baken – Familiehulp – Apojo – Sint Lodewijk – Huis in de Stad –
Zorgdorpen – Compostella

• Resultaten:
• 4 langdurige stages werkplekleren
• 13 DUOday-stages (1 dag proeven)
• 2 taalcoachingen
• 9 coaching ifv van jobbehoud of re-integratie
• 2 aanwervingen voor tijdelijk contract
• 2 aanwervingen onbepaalde duur



2020

• Pool Talentoscoop-experten (GTB, WPA,…)

– Regionale spreiding over Vlaanderen

– 10 koppen GTB

– … koppen werkplekarchitecten

• Structuur: kennisplatform SUEM.be (Supported Employment met leden 
GTB, VDAB, Werkplekarchitecten, Groep Maatwerk, Herwin)

– Opleiding

– Roadmap

– Opvolging via intervisie

– Kwaliteitsbewaking

– …

• Inzet binnen diverse sectoren



Vragen…

Talentoscoop?
1. Gezien de werkgeversnoden in de social-profit sector willen we binnen deze 

sector verder investeren met onze Talentoscoop-benadering.

2. Talentoscoop-benadering is kosteloos voor werkgevers. Acties zijn ook 
kosteloos of betalend afhankelijk van aanbod. Om deze dienstverlening aan 
werkgevers duurzaam te kunnen aanbieden zijn we binnen SUEM nog op 
zoek naar middelen om ons kennisplatform te voeden zoals: updaten 
roadmap, organiseren super- en intervisie, extra capaciteit 
aanspreekpunten,…

VERSO?
1. ….



Bedankt voor 
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