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Er is een grote impact op de Oostendse economie door de coronacrisis. Diverse signalen wijzen in de richting

van een economische recessie en de kans is reëel dat veel mensen hun baan dreigen te verliezen. Er worden

momenteel al heel wat maatregelen voorbereid en gerealiseerd op Vlaams en federaal niveau om mensen die

werkzoekend zijn geworden tijdens de coronacrisis en zelfstandigen die het moeilijk hebben te ondersteunen.

Ook lokaal dienen we extra inspanningen te voorzien.

Het Economisch Huis Oostende wil met deze oproep de inwoners van Oostende stimuleren om beroep te doen

op loopbaanbegeleiding door de financiële drempel te verlagen.

Loopbaanbegeleiding helpt je om mee je eigen loopbaan in handen te nemen. Zo krijg je zicht op de richting die

je loopbaan kan uitgaan op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Loopbaanbegeleiding heeft niet per se als

doelstelling om te veranderen van job. Het wil vooral zelfinzicht bevorderen. Het kan net zijn dat men zich gaat

heroriënteren of bijscholen in het eigen bedrijf of inziet dat de huidige functie op zijn/haar lijf geschreven is.

Loopbaanbegeleiding daagt de deelnemer uit om regie te nemen over de eigen loopbaan én biedt de nodige

tools om deze regie te kunnen voeren.



DEFINITIES

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

Tijdelijke werkloosheid: het begrip ‘tijdelijke werkloosheid’ heeft betrekking op werknemers die verbonden zijn

aan een arbeidsovereenkomst maar van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort.

Erkende loopbaancentra (= aanbieders): de door VDAB erkende aanbieders van de loopbaanbegeleiding en

actief in Oostende (zie lijst in bijlage). https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/waar#/?gemeente=oostende

Loopbaanbegeleiding: loopbaanbegeleiding is de professionele ondersteuning van de professioneel actieve

persoon bij het nemen van loopbaankeuzes en - beslissingen tijdens een proces waarbij het ontdekken, het

versterken of het ontwikkelen van de loopbaancompetenties die nodig zijn om de loopbaan zelf actiever te

beheren, centraal staan zodat zijn arbeidsmarktpositionering kan worden versterkt. De loopbaanbegeleiding

vertrekt vanuit de loopbaanvraag en is continu afgestemd op maat van de klant. De loopbaanbegeleiding

resulteert in de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan en heeft een impact op de inzetbaarheid en

flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Een standaard loopbaanbegeleidingstraject omvat in totaal 7u begeleiding,

opgedeeld in een eerste deel van 4u en een 2de deel van 3u.

DOELGROEP EN TOEPASSINGSGEBIED

Alle Oostendenaars kunnen deze loopbaanbegeleiding aanvragen:

- zelfstandigen;

- mensen in tijdelijke werkloosheid;

- mensen in de zorg die nood hebben aan zelfreflectie;

- werknemers

- werknemers die nog tewerkgesteld zijn

- …

Elke Oostendenaar kan de eerste 4u van het loopbaanbegeleidingstraject aanvragen. De kostprijs hiervan wordt

terugbetaald, na aanmelding bij het Economisch Huis Oostende via het online registratieformulier. Dit geldt

zowel voor de mensen die volgens de voorwaarden van VDAB in aanmerking komen voor loopbaancheques als

de Oostendenaars die nog niet aan deze voorwaarden voldoen.

De aanvrager van de loopbaancheque van VDAB moet aan volgende voorwaarden voldoen als hij/zij in

aanmerking wil komen voor de loopbaancheque van VDAB:

- Hij/zij vraagt op eigen initiatief loopbaanbegeleiding aan.

- Hij/zij is tewerkgesteld met een arbeidscontract op het ogenblik van de aanvraag van de

loopbaancheque.

- Hij/zij heeft minimaal 7 jaar of 84 maanden werkervaring opgebouwd. Hier worden enkele

uitzonderingen voorzien:

a. De individuele beroepsopleiding als werkzoekende wordt gelijkgesteld met werkervaring.

b. Werkervaring in het buitenland wordt aangetoond via een attest van de werkgever of een

gelijkwaardig attest.

c. Op de website voor loopbaancentra (https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding) staat een

lijst van situaties die gelijkgesteld zijn aan ‘werkend’. Deze lijst is echter niet exhaustief. Er

kunnen nog situaties voorkomen die gelijkgesteld zijn.



- Hij/zij heeft geen loopbaanbegeleiding genoten die door de Vlaamse overheid werd gesubsidieerd in

een periode van zes jaar voor zijn aanvraag van de loopbaancheque. Deze periode wordt berekend op

basis van de periode tussen:

d. Het eerste geregistreerde gesprek van de loopbaanbegeleiding van het eerste pakket.

e. De datum van de aanvraag van de loopbaancheque.

Ook de Oostendenaren die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, maar nood hebben aan

loopbaanbegeleiding komen in aanmerking voor de eerste 4 uur van het loopbaanbegeleidingstraject. De

volledige kost wordt hiervan terugbetaald door het Economisch Huis Oostende binnen de limieten van het

voorziene budget.

De aanbieders van de loopbaanbegeleiding zijn uitsluitend door VDAB erkende loopbaancentra die vermeld zijn

op de lijst in bijlage.

VOORWAARDEN

Het Economisch Huis verleent de deelnemers deze tegemoetkoming/subsidie van de loopbaanbegeleidingsuren

onder de volgende voorwaarden:

a) Door het aanmelden van een traject stemt de deelnemer uitdrukkelijk in met het

subsidiereglement van deze oproep en van de hierin aangehaalde documenten.

b) De subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere subsidies voor dezelfde kosten of kosten die

elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen.

c) Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van

burgemeester en schepenen voor dit reglement beschikbaar stelt.

BEDRAG

De deelnemer heeft recht op volgende tegemoetkoming:

- Voor een deelnemer die in aanmerking komt voor de loopbaancheque zoals uitgeschreven door VDAB

zal deze tegemoetkoming 40 euro bedragen voor een standaardtraject van 4u.

- Voor een deelnemer die niet in aanmerking komt voor de loopbaancheque zoals uitgeschreven door

VDAB zal deze tegemoetkoming 169 euro per uur bedragen voor een standaardtraject van 4u.

PROCEDURE AANMELDING EN UITBETALING

- De potentiële deelnemer meldt zich aan via het registratieformulier op de website van het Economisch

Huis en vult alle gevraagde gegevens correct in. Het Economisch Huis verifieert of men voldoet aan de

voorwaarden.

- Mocht de deelnemer hulp wensen bij het aanvragen van de loopbaancheques kan hij zich ook

aanmelden. Het Economisch Huis kijkt samen met de deelnemer of men in aanmerking komt voor het

aanvragen van de loopbaancheques en biedt de nodige support.



INDIEN U RECHT HEBT OP DE LOOPBAANCHEQUES VAN VDAB

- Kies een erkend loopbaancentrum uit de lijst.

- Upload bij het registratieformulier het overschrijvingsbewijs van VDAB. Het Economisch Huis betaalt

aan VDAB binnen een termijn van 10 werkdagen.

- U ontvangt de aangevraagde loopbaancheques rechtstreeks en u kan de loopbaanbegeleiding volgen.

- U neemt contact op met het gekozen loopbaancentrum

INDIEN U GEEN RECHT HEBT OP DE LOOPBAANCHEQUES VAN VDAB

- Kies een erkende loopbaancentrum uit de lijst

- Het Economisch Huis meldt U per e-mail aan bij het gekozen loopbaancentrum en vraagt aan het

gekozen loopbaancentrum om na afloop van het traject de nodige bewijsstukken aan te leveren. De

aan te leveren bewijsstukken zijn een tijdsregistratieformulier ondertekend door de deelnemer en de

coach en de factuur met de noodzakelijke betalingsgegevens. Het Economisch Huis betaalt de

aanbieder per overschrijving binnen de 45 dagen na het bezorgen van de overgemaakte

verantwoordingsstukken.

TERMIJN

De loopbaanbegeleiding moet aangevraagd zijn in de periode tussen 01/03/2021 en 30/09/2021. Deze

termijnen zijn richtdata.

Het Economisch Huis Oostende voorziet om maximaal 50 loopbaantrajecten toe te kennen. Eenmaal er meer

dan 50 loopbaantrajecten worden aangevraagd, worden de aanvragen in chronologische volgende behandeld,

binnen de limieten van de voorziene budgetten.

INWERKINGTREDING (EN DUURTIJD)

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2021 en eindigt op 30 september 2021 tenzij een andere (hogere)

overheid of instantie dezelfde dienstverlening aanbiedt aan de doelgroep zoals opgenomen in dit reglement. In

dit geval zal het reglement ophouden te bestaan of worden aangepast en moet de aanvrager zich wenden tot

de andere overheid of instantie



LOOPBAANCENTRA OOSTENDE

Naam Adres Specialisatie

The Job Coach Kuipweg 13, 8400
Oostende

jobexploratie, carrièreswitch, personalbranding, Linkedin, sollicitatie, voor iedereen

OrientaEuro Torhoutsesteenweg
313, 8400 Oostende

oplossingsgericht, individueel, zelfstandige, werknemer, ambtenaar, voor iedereen

Oude Molenstraat 28,
8400 Oostende

Steensedijk 379, 8400
Oostende

Christinastraat 129,
8400 Oostende

Kuipweg 13, 8400
Oostende

Graaf de Smet de
Naeyerlaan 4, 8400
Oostende

Oosthinder 64, 8400
Oostende

Pygmalion
loopbaancoachi
ng

Westlaan 96, 8400
Oostende

selfawareness, strategy, development, communication, balance, voor iedereen

Skill Builders Nieuwpoortsesteen-w
eg 481, 8400
Oostende

werkhervatting-na-burn-out, stressbalans, werkenergie, veranderen, online, voor iedereen

AIHP De
Groeipraktijk

Zandvoordeschorredij
kstraat 66, 8400
Oostende

loopbaanbegeleiding, hoogbegaafd, onderpresteren, voor iedereen

SBM Zandvoordeschorredij
kstraat 73, 8400
Oostende

Loopbaanoriëntatie, Klankbord, Zelfinzicht, Veranderen, Keuzes, voor iedereen

Professioneel
Geluk

Bauwensplein 10 bus
6, 8400 Oostende

ervaren, maatwerk, snel, individueel, werkhervatting-na-burn-out, voor iedereen

Heilig-Hartplein 9,
8400 Oostende

ACLVB
loopbaanbegele
iding

Hendrik Serruyslaan
46, 8400 Oostende

praktisch, werk-privébalans, pesten, maatwerk, jobkansen, voor iedereen

Het
Coachingatelier

Zwaluwenstraat 123,
8400 Oostende

individueel, lifeworkbalance, werknemer, zelfstandige, onderwijs, voor iedereen

Torhoutsesteenweg
45, 8400 Oostende

Aligno
Management –
Loopbaan in
Actie

Kuipweg 13, 8400
Oostende

talenten, mensgericht, professioneel, werkhervatting-na-burn-out, assessment, voor
iedereen

Groep Intro Leegaardsdijk 8, 8400
Oostende

maatwerk, vraaggericht, talent, laagdrempelig, kansen, voor iedereen

Seringenstraat 2, 8400
Oostende



Lee Hecht
Harrison

Graaf de Smet de
Naeyerlaan 3, Adecco
Oostende Industry,
8400 Oostende

farmaceutisch, arbeider, bediende, management, kader, voor iedereen

Securex Graaf de Smet de
Naeyerlaan 4, 8400
Oostende

stress, ervaring, werkhervatting-na-burn-out, maatwerk, loopbaanoriëntering, voor
iedereen

Coachbureau Plantenstraat 20, 8400
Oostende

zelfstandige, solliciteren, werkhervatting-na-burn-out, coachbureau, 50-plus, voor
iedereen

ABVV –
loopbaanbegele
iding

Jules Peurquaetstraat
27, 8400 Oostende

arbeidsmarktkennis, loopbaanexpert, oriëntering, toekomstgericht, kansen, voor iedereen

Andress
Consulting

Kuipweg 13, 8400
Oostende

individueel, testen, solliciteren, werkhervatting-na-werkhervatting-na-burn-out, carrièrebe
geleiding, voor iedereen

NextStep
Coaching

Koninginnelaan 70 bus
10 Praktijk De Kade,
8400 Oostende

loopbaangeluk, joboriëntatie, worklifebalance, solliciteren, arbeidsmarktverkenning, voor
iedereen

Search &
Selection

Torhoutsesteenweg
113 bus 0402, 8400
Oostende

beroepsoriëntatie, talentenontwikkeling, worklifebalance, werkhervatting-na-burn-out, on
tslag, voor iedereen

People Partner Kuipweg 13, 8400
Oostende

loopbaanexperten, individueel, kwalitatief, maatwerk, werkhervatting-na-burn-out, voor
iedereen

Copact BVBA Kuipweg 13, 8400
Oostende

lifeworkbalance, onderwijs, loopbaankeuzes, 50-plus, migratieachtergrond, voor iedereen

Diaspoor Werk
Met Zin

Schietbaanstraat 84,
8400 Oostende

loopbaan(her)oriëntatie, (werk)persoonlijkheidsprofiel, stressbalans, veranderingsprocess
en, lifeworkbalance, voor iedereen

Stuiverstraat 438,
huisartsenpraktijk,
8400 Oostende

Loopbaanboost Torhoutsesteenweg
45, 8400 Oostende

stressbeheersing, werkhervatting-na-burn-out, talentontwikkeling, assertiviteit, hoogsensi
tief, voor iedereen

Ascento Ernest Feysplein 15,
Residentie De Mast,
8400 Oostende

energie, talent, lifeworkbalance, werkhervatting-na-burn-out, individueel, voor iedereen

Herstart Kuipweg 13, 8400
Oostende

gesprekken, individueel, dichtbij, flexibel, betrouwbaar, voor iedereen

ACV – Vokans Kanunnik Dr. Louis
Colensstraat 7, 8400
Oostende

werkbaar, solliciteren, POP, balans, ontslag, voor iedereen

Daoust Ernest Feysplein 2,
8400 Oostende

Toegankelijk voor iedereen

Acerta Consult
Loonbaan-begel
eiding

Vijverstraat 47, 8400
Oostende

maatwerk, heroriëntering, talenten, arbeidsmarktkennis, profielbepaling, voor iedereen

Wijs Werken Zwaluwenstraat 123,
8400 Oostende

actiegericht, maatwerk, zelfontplooiing, creatief, resultaatgericht, voor iedereen

Dialogisch
Coaching &
Ontwikkeling

Zandvoordeschorredij
kstraat 66, 

8400 Oostende


