
Inclusief ondernemen moet, hoort, en loont.

Sleutel tot succes om nieuwe medewerkers vlotter naar bedrijven te loodsen

Heel wat bedrijven worstelen met de haperende instroom van nieuwe medewerkers. Terzelfdertijd 
vinden heel wat direct inzetbare, kwetsbare mensen te moeilijk het pad naar de arbeidsmarkt. Voor 
een vlottere match met deze kandidaten brengt JobRoad liefst 4 partners in beweging. Ons netwerk met Voka 
Kamers van Koophandel, VDAB en sociale dienstverleners, Travi en de uitzendsector maakt uw zoektocht naar 
nieuw talent zoveel efficiënter. Voeg hierbij de medewerking van diverse overheden en zo bent u helemaal 
geruggensteund door de belangrijke spelers op de arbeidsmarkt. Via uw samenwerking met JobRoad kiest u 
meteen ook bewust voor inclusief ondernemen.

JobRoad ontvouwt dit netwerk, waaraan ook uw bedrijf/organisatie kosteloos kan deelnemen, momenteel 
in deze regio’s van Vlaanderen: 

Onze aparte aanpak en de kalender ontdekt u op www.jobroad.be  
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1. Antwerpen 
Antwerpen  
Geel
Lier
Mechelen 

2. Limburg
Hasselt/Genk 
Maasmechelen
Tongeren
Tessenderlo

3.Oost-Vlaanderen
Aalst 
Deinze
Gent
Oudenaarde

4. Vlaams-Brabant
Leuven 
Ternat
Vilvoorde 

5.West-Vlaanderen
Brugge
Harelbeke
Kuurne
Lendelede
Oostende
Roeselare



Inzet op menselijk kapitaal

JobRoad zet in op bedrijven die een inclusief medewerkersbeleid koesteren en die tevens maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk en Sociale Enonomie

Peter De Cuyper, onderzoeksleider KU Leuven

Sameh Madanikochak, calculator bij Veronapro 

Bert Mons, algemeen directeur VOKA West-Vlaanderen

We moeten alles op alles zetten voor werk. Het zorgt voor 
inkomen, structuur, integratie en emancipatie. JobRoad, een 
belangrijke hoofdrolspeler, kan met hun breed netwerk en 
nauwe samenwerkingen mee het verschil maken.

Het is hoog tijd voor praktische oplossingen. Een goed voorbeeld 
is het netwerkproject JobRoad.

Dankzij JobRoad werd het makkelijker voor mij. Binnen de 
twee weken had ik uitzicht op werk.

De sterkte van JobRoad? Vanuit concrete vacatures zoekt 
men de geschikte kandidaten. Hiervoor wordt een breed 
netwerk aangesproken in een voor-traject. Zo zorgt JobRoad 
voor snelle integratie via werk.
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Lees meer over onze aanpak en projecten via www.jobroad.be.



Wat JobRoad voor uw bedrijf/organisatie kan betekenen

Projecteditie:
Nood aan nieuwe medewerkers? Wil u kansen bieden aan talenten met een iets grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt? Op www.jobroad.be ontdekt u een geactualiseerd overzicht 
van de regio’s waar JobRoad binnenkort een editie openvouwt of neem contact op met 
Eliese Kublik of Nathalie Galland (zie contactgegevens onderaan).

    Gratis aanbod

Matchmaking:
Wenst u de JobRoad-aanpak op maat van uw bedrijf/organisatie? Neem contact op met 
Eliese Kublik of Nathalie Galland (zie contactgegevens onderaan). 

    Betalend aanbod

Workshops ‘inclusie op de werkvloer’:
Wij bieden u een reeks professionele workshops aan waarbij de werkvloer en/of bepaalde 
medewerkers binnen uw bedrijf/organisatie stimuleren om inclusiever te denken en beter 
om te gaan met nieuwe collega’s en situaties. Contacteer Laura Bogaert voor meer info 
(zie contactgegevens onderaan). 

    Betalend aanbod

Ambassadeurs:
Ambassadeurs schragen de dagelijkse werking van de JobRoad-organisatie. Word 
ook ambassadeur van JobRoad en draag inclusief ondernemerschap mee uit.  
Bovendien geniet u automatisch van heel wat voordelen en bepaalt u mee de strategische 
doelstellingen tijdens onze jaarlijkse algemene vergadering. Neem voor meer info contact met  
Joachim Commeene (zie contactgegevens onderaan).

Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Projectedities:
Nathalie Galland
Projectmanager Antwerpen, 
Limburg & Vlaams-Brabant
0473 81 45 18
nathalie.galland@jobroad.be

Eliese Kublik
Projectmanager 
Oost- en West-Vlaanderen
0485 21 51 04
eliese.kublik@jobroad.be 

Workshops:
Laura Bogaert
Projectcoördinator
0473 30 69 15 
laura.bogaert@jobroad.be  

Ambassadeurs:
Joachim Commeene
Chief Employability Officer
0477 63 02 88 
joachim.commeene@jobroad.be  

Volg ons op social media

Bezoek de website
www.jobroad.be 


