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aanloopfase

vorming

werkervaring

Jongeren die arbeidsbereid maar nog niet helemaal arbeidsrijp
zijn, volgen de aanloopfase vorming. Dit kan in groep of
individueel. Hier wordt gewerkt aan arbeidscompetenties,
loopbaancompetenties en/of technische competenties. Ook het
volgen van een intensief begeleide werkervaring binnen een
beschermde omgeving (sociale economie en lokale besturen) is
mogelijk.

Jongeren die arbeidsrijp zijn maar nog wat ervaring missen,
volgen de aanloopfase werkervaring. Dit houdt een begeleide
werkervaring op een echte werkplek in.
De afspraken omtrent de werkervaring worden vastgelegd in een
stageovereenkomst: uurrooster, takenpakket, begeleiding, manier
van evalueren , eventuele vergoeding, enz.

De afspraken omtrent deze werkervaring worden vastgelegd in een
stageovereenkomst.

Aandachtspunten voor de stagegever
• Aanstellen van een mentor
• De vorderingen van de jongere communiceren
• Verzekering (BA – ongevallen) afsluiten
• Eenvoudige Dimona-aangifte verzorgen

• Opmaken van de risicoanalyse en werkpostfiche
• Eventuele onkostenvergoeding betalen
Aandachtspunten voor de coach/trajectbegeleider
• Coachen en begeleiden van de leerling
• Aanspreekpunt zijn voor de stagegever
• Documenten opstellen en invullen (overeenkomst, actieplan, enz.)
• Registratie bij Actiris en VDAB in orde brengen (IBIS-MLP)
• Vorderingen van de leerling wekelijks communiceren

aanmelding

aanloopfase
Via de uniforme aanmeldingsfiche kunnen trajectbegeleiders
leerlingen aanmelden. Deze aanmeldingsfiche is terug te vinden
op de sharepoint ‘Duaal Leren BHG’. Toegang hiertoe kan bekomen
worden via duaal@tracebrussel.be
Deze fiche bevat de persoonlijke gegevens van de jongere, de gegevens over het gewenste traject en de beginsituatie op basis van
de screening.
De aanmelding gebeurt via het centraal aanmeldingspunt van
Tracé Brussel vzw: duaal@tracebrussel.be Het CLW kan een
voorkeurspartner opgeven, bij de doorverwijzing wordt hier zo veel
als mogelijk rekening mee gehouden.
De begeleider van de partnerorganisatie contacteert de trajectbegeleider van de school en de leerling om een intakegesprek vast
te leggen. Tijdens dit gesprek wordt het actieplan met de concrete
doelstellingen opgesteld en worden alle afspraken omtrent de aanloopfase vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst.
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DE AANLOOPFASE
wat en waarom?

Meer informatie?
Tracé Brussel vzw
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel
T. 0484 97 70 86
www.duaalleren.brussels
duaal@tracebrussel.be

AANLOOPFASE

De aanloopfase is een voorbereidend
traject voor jongeren die wel arbeidsbereid zijn maar nog niet arbeidsrijp.

Hét duwtje in de rug voor
wie wil werken maar er nog niet
helemaal klaar voor is!

Kortom: jongeren die graag willen werken maar dat ene duwtje
in de rug missen. Met de aanloopfase worden daarom de
arbeidscompetenties van de jongeren versterkt zodat ze vol
vertrouwen de werkvloer op kunnen.
Deze fase is zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. De fase
wordt door de partners van Tracé Brussel vzw georganiseerd
en omvat minimum 13 uur gespreid over 2 dagen. Het voltijds
engagement van de leerling is hierbij gegarandeerd.
De afspraken en doelen van het traject worden vastgelegd in een
begeleidingsovereenkomst, dit zowel voor aanloopfase vorming
als aanloopfase werkervaring.

Arktos (AF – Vorming)
Naaldstraat 23, 1070 Anderlecht
T. 016 23 80 07
bwauters@arktos.be
https:/www.arktos.be

Emino (AF – Werkervaring, IBAL)
Naaldstraat 23, 1070 Anderlecht
T. 03 67 07 100
lieven.gulinck@emino.be
www.emino.be

Groep INTRO (AF – Vorming,
AF – Werkervaring, IBAL, SPI)
Werkhuizenstraat 34,
1080 Sint-Jans-Molenbeek
T. 02 411 62 44
charlotte.deruyver@groepintro.be
https://www.groepintro.be/nl/school/

JES vzw (AF- Vorming,
AF – Werkervaring, IBAL, SPI)
Werkhuizenstraat 3, 1080
Sint-Jans-Molenbeek
T. 02 411 68 83
brussel@jes.be
www.jes.be

PROFO vzw (AF – Vorming,
AF – Werkervaring, IBAL)
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
T. 02 790 96 77
profo.brussel@gmail.com
www.profo.be
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en door een coach. Het traject is zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

In samenwerking met

Kies voor
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Brussels talent

