
“Wat na?”
Dromen buiten de lijntjes: 

kansmakers voor de inclusieve 
arbeidsmarkt



Ouderpraatgroepen



Ouderpraatgroepen

- Start vanuit Ouders voor Inclusie (2017)
- Doel: uitwisselen met elkaar over 

‘wat na het secundair onderwijs’?
- Op verschillende locaties
- Diverse bijeenkomsten



Thema’s ouderpraatgroepen
• Wat valt op?

• Spoor: zaken concretiseren met oog op 
beleidsstappen

• Spoor: zaken concretiseren met oog op 
acties en uitwerken van aantal concepten 
(bijv. restaurant, winkel, … met oog op 
werk)

• Spoor: uitwisseling van bezorgdheden en in 
dialoog (h)erkenning vinden bij elkaar 
(minder concrete thema’s: eenzaamheid, 
wat als wij er niet meer zijn, …) à
verbinding

• Daarnaast op verschillende sporen 
inhoudelijke thema’s

=> veel sporen kruisen, lopen soms 
samen, gaan dan weer uiteen



Welke thema’s

• Verlengde minderjarigheid/beschermingsstatuten
• Diploma halen
• Hoger onderwijs
• WONEN
• WERKEN
• VRIENDSCHAPPEN EN EENZAAMHEID
• Vrijetijdsbesteding 
• Relaties
EN à onmiskenbare verbondenheid tussen deze allemaal



Werken op ‘inclusieve’ arbeidsmarkt: wat is 
nodig en waar lopen we tegenaan?
Enkele reacties van ouders…
• Noden bij jongeren erg verschillend en groot
• Roep om ondersteuning en continuering
• Ouders zijn creatief: wat kunnen wij uit de grond stampen? We richten 

zelf iets op!
• De juiste persoon op de juiste plaats…



Werken op inclusieve arbeidsmarkt

• Flexibiliteit! In ons denken (out of the blue jobs?) en in 
structuren/organisaties
• Ondersteuners met een goede visie à niet zonder begeleiding
• Kunnen we werken met de eigen talenten van de jongeren? 
• Kunnen we ervoor zorgen dat de jongeren écht behoren tot een 

netwerk op hun werk? 
• Het blijft belangrijk bij onderwijs te beginnen en dan naar werk te 

gaan… Wat kan op die transitie?



Project  over ‘Wat na?’



Wat na wat: project

Doel van het project

Hoe kunnen jongeren uit Oost-Vlaanderen die inclusief onderwijs volg(d)en, 
ondersteund worden op de transitie naar (inclusief) werken?

Het doel is tweeledig: 
- De toekomstverwachting van jongvolwassenen op de transitie van school 

naar de arbeidsmarkt in beeld brengen; 
- Stappen ondernemen om die toekomstverwachting te realiseren (we 
werken vanuit de concrete context in Oost-Vlaanderen). 



Wat na wat na: denkgroep project

A. Wat betekent inclusief werken volgens 

de jongvolwassenen? 

B. Wat helpt op de overgang van onderwijs 

naar werk om jongvolwassenen te 

ondersteunen naar (inclusief) werk?

• Jobdoelwit ?

• Wat helpt op werkplek? Wat op school? 

Transitie! 

• Verbinding & samenwerking tussen 

betrokkenen



Ouderpraatgroepen (continuering)


