Met een handicap
aan het werk
Begeleiding en advies
om gehandicapte mensen
aan werk te helpen

• Wij gaan uit van de competenties die
de handicap overstijgen
• Wij begeleiden de onderneming en de kandidaat
• Wij verbinden mensen die begaan
zijn met diversiteit
• Wij verspreiden successtory's
• Wij maken het verschil!

BEGELEIDING VAN GEHANDICAPTE
WERKZOEKENDEN
Voor mensen met een handicap die graag
aan het werk willen.

DiversiCom begeleidt u graag in uw
professioneel parcours, met
• Een balans van uw competenties en verwachtingen
• Een analyse van uw behoeften: opleiding, mobiliteit,
materiële en immateriële aanpassingen
• Uw CV opstellen en het sollicitatiegesprek voorbereiden
• Hulp bij het zoeken naar werk
• Hulp bij het aanvragen van toelagen
voor professionele integratie
• Risicopreventie
• Het opvolgen van het project

DiversiCom gaat voor een gepersonaliseerde
aanpak. We zoeken naar oplossingen volgens de
specifieke behoeften van een kandidaat en zijn of
haar omgeving.
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ADVIES AAN BEDRIJVEN

Voor bedrijven die een gehandicapte in dienst
willen nemen voor zijn of haar competenties.

DiversiCom adviseert de onderneming bij de
verschillende stappen van een indienstneming.
• Audit en analyse van de behoeften
• Hulp bij het zoeken naar kandidaten
• Rekruteringsplan
• Werktoelagen
• Materiële aanpassingen
• Risicopreventie
• Sensibilisering en interne communicatie
• Opvolging van het project

DiversiCom levert een unieke expertise op maat,
dankzij haar netwerk van partners voor Werk en
Diversiteit bij de overheid, de privésector en het
middenveld.
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LATEN WE EROVER PRATEN

Met ondernemingen en gehandicapte
werknemers die graag de voordelen van hun
samenwerking willen delen.

Informatie geven over de succesfactoren en de
voordelen van diversiteit op het werk – zonder de
moeilijkheden te verdoezelen – moedigt mensen
aan om erin te geloven en draagt bij tot een
mentaliteitswijziging tegenover handicap, in de
onderneming en daarbuiten.
De werknemer en de onderneming waar hij of zij
werkt zijn de beste woordvoerders van hun succes.
DiversiCom ondersteunt hen hierin door middel van:
• Artikels
• Interviews
• Presentaties en reportages
• Getuigenissen
• Networking

DiversiCom houdt rekening met de gevoeligheid
van de werknemer en de bedrijfscultuur van de
onderneming om samen de boodschappen te
ontwikkelen en de juiste communicatiekanalen te
kiezen.

D oo

r er
ove
r te

prate
n, maken

il.
we het versch

Handicap en werk in België:
feiten, cijfers en vragen
• België is toegetreden tot de Conventie van de
Verenigde Naties en tot de Europese Strategie 2010
2020 ten voordele van mensen met een handicap.
• 15% van de Belgische bevolking in de werkende
leeftijd heeft een handicap.
• In België hebben maar 35% van de mensen met een
handicap werk, tegenover 50% in de Europese Unie.
• De overheid is verplicht om mensen met een
handicap in dienst te nemen maar haalt de quota
niet.
• In de privésector moeten ondernemingen het zelf
maar uitzoeken.
• Nog altijd dezelfde stereotypen en discriminatie bij
de aanwerving.
• Zijn de overheidstoelagen voor werkgevers en
kandidaten echt een stimulans?
• 91% van de bedrijven is tevreden over hun
gehandicapte medewerker(s): is dat geen
argument?

DiversiCom wil helpen om
de diversiteit op het werk te
vergroten.

vzw DiversiCom

De partners van DiversiCom zijn de bedrijfswereld,
verenigingen en de overheidsdiensten
verantwoordelijk voor werk en hulp aan mensen met
een handicap.
De professionals die voor DiversiCom werken voeren
hun opdracht belangeloos uit, met alleen een
maatschappelijk doel voor ogen.
Contact
www.diversicom.be
info@diversicom.be
+32 (0)2 880 50 69
Kantoor
Hive5
Sint-Michielswarande 30b
B - 1040 Brussel
Maatschappelijke zetel
Generaal Gratrystraat 66
B - 1030 Brussel

Deze folder kwam tot stand met de
steun van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en privé-schenkingen.
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