Een dag om de tewerkstelling van personen met een
handicap aan te moedigen
Op initiatief van Marion Lemesre, schepen van Tewerkstelling, organiseert de
vzw Werkcentrale op dinsdag 26 juni het forum ‘Brug naar werk’ in het stadhuis van
de Stad Brussel. Die dag staan er presentaties, uitwisselingsmomenten en een jobdag
op de planning.
Bijna 6% van de Belgen heeft een erkende
handicap. Om deze mensen met hun carrière te
helpen, organiseert de Werkcentrale komende dinsdag
26 juni, van 9u tot 16u ‘Brug naar werk’. “Het doel
van deze dag is het creëren en versterken van relaties
tussen werkgevers en personen met een handicap”,
zegt Valérie Vanhemelen, directrice van de
Werkcentrale. “Als mensen met een handicap goed in
hun job geïntegreerd zijn, dan zijn ze een echte
meerwaarde voor het bedrijf. Die boodschap willen
we meegeven aan de rekruteerders. Tevens willen we
mensen met een handicap aantonen dat er meer
professionele kansen zijn voor hen dan ze denken.”
De dag zal beginnen met enkele presentaties: de resultaten van ‘Handicap en
Ondernemerschap’ de enquête van UCM, de financiële hulp voor werkgevers en de
succesverhalen. Tijdens de jobdag in de namiddag zullen werkzoekenden in contact
kunnen komen met een twintigtal werkgevers en verenigingen die mensen met een
handicap helpen. “Voor personen met een handicap zorgt hun werk vaak voor sociale
integratie. Het is van essentieel belang dat overheidsinstanties bedrijven blijven
sensibiliseren zodat ze meer mensen met een handicap in hun team zouden integreren
en de meerwaarde van hen inzien. Quota’s of ‘diversiteitsprogramma’s zijn noch voor de

bedrijven noch voor de werknemers een rendabele oplossing”, aldus Marion Lemesre
(MR), schepen bevoegd voor Tewerkstelling.
De ’Union des Classes Moyennes’ (UCM) is een van de partners van het
e ve n e m e n t . D e w e rk g e ve rsorg a n i sa t i e w i l d e e l u i t m a k e n va n h e t
ontmoetingsproces en de dialoog tussen werkgevers en kandidaten met een
handicap. “De inzetbaarheid van mensen met een beperking is een zorg voor onze
ondernemers. Enerzijds zijn deze mensen voor de hand liggende arbeidskrachten
voor onze bedrijven. Ze zijn enorm gemotiveerd en wij moeten hier op ingaan.
Anderzijds willen onze ondernemers de integratie vergemakkelijken en
discriminatie tegengaan. Dat is echter niet altijd even makkelijk. We hebben bij
onze ondernemers naar de struikelblokken gepeild. Schrik om dingen fout te doen
en een gebrek aan informatie en begeleiding blijken de grootste struikelblokken”,
zegt Pascal Dujardin, gedelegeerd bestuurder van UCM.
Verschillende verenigingen die personen met een handicap begeleiden, zullen
ook deelnemen aan deze dag. Met in het bijzonder de vzw ‘Le Huitième Jour’
waarvan Clémentine Deferrière de voorzitter is: “Ons doel is om de integratie en
onafhankelijkheid van personen met een handicap te bevorderen.
Werkgelegenheid is een manier om dit doel te bereiken. We merken dat
werkgevers die de stap zetten, het verschil vaak vergeten en dat is zeer positief.
Hier is een gedachte die ik graag deel: “In contact komen met mensen die ‘anders
zijn’ verrijkt ons, hen integreren doet het ‘anders zijn’ verdwijnen.”
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Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u de Werkcentrale contacteren
02 211 14 61 of info@werkcentraledelemploi.irisnet.be

