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Een duurzaam personeelsbeleid bepaalt de slagkracht en wendbaarheid van een onder-
neming. Welt, het nieuwe begeleidingstraject van Voka – KvK Kempen, brengt bedrijven 
samen om bij hun zoektocht naar personeel ook het HR-beleid te versterken. Werkerva-

rings- en leertrajecten (vandaar Welt) spelen hierbij een cruciale rol. In drie Welt trajecten zijn 
alvast 36 Kempense bedrijven enthousiast aan de slag gegaan

- 40 vacatures werden ingevuld via werk-
plekleren

- 50 vacatures worden nog ingevuld (IBO, 
opleidingsstage, beroepsverkennende 
stage, …)

- Een divers aanbod van magazijnier en 
productiearbeider tot werf- en project-
leiders … 

DE (GE)WELTENAARS UIT DE KEMPEN

 AGC Fabrication Belgium Site Kempenglas - Mol
 AGC Glass Europe - Mol

 Betonfabriek DE BONTE - VAN HECKE NV Laakdal - 
Waasmunster

 Erie Water Treatment - Olen
 Exmore - Beerse

 Fresh and Saucy Foods/Culin’ Arte - Herentals
 Guenther Bakeries - Olen

 Janssens Smeets Meststoffen - Grobbendonk
 Van Rooy ABK - Ravels
 Van Rooy FBT - Ravels

 Electriciteitswerken Nuyts - Balen
 Beneens en Zonen - Olen

 Bouwbedrijf Bolckmans - Hoogstraten
 Bouwonderneming DCA - Beerse

 Dillen Bouwteam - Balen
 Hegrola wegenbouw - Westerlo

 OMG Prefabbeton - Dessel
 Peeters ramen en deuren -  Dessel

 Smet Group - Dessel
 Texture Painting - Turnhout

 Verbruggen Group - Mol
 Vanhout - Geel

 Belcotec - Geel
 Adams Polendam - Beerse

 Astra Sweets - Turnhout
 BIM - Meerhout

 Coöperatie Hoogstraten (veiling)
 Dovre - Ravels

 Dymotec - Herentals
 Garage Felix - Herentals

 Havi Logistics - Olen
 Henco - Herentals

 Peeters-Govers - Gierle
 Sopraco - Geel

 Special Fruit - Meer
 Smet Jet - Oevel

WELT

WERKPLEKLEREN ALS BOUW-
STEEN VOOR INCLUSIEF ONDERNEMEN
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| COMPETENTIES VALIDEREN 
  OP DE WERKVLOER
 
Een toekomstgericht talent-, opleiding- en 

inzetbaarheidsbeleid. Dat is het doel van het 

begeleidingstraject Welt. Bedrijven leren in groep 

van elkaars uitdagingen, zijn elkaars klankbord 

en zoeken samen naar oplossingen voor een ont-

wikkelingsgericht personeelsbeleid. De focus ligt 

hierbij op ‘werkplekleren’: competenties aanleren 

en toepassen op de werkvloer. Samen met HR 

experts voorziet Voka advies en coaching op maat 

voor bedrijven. Ook de samenwerking met de 

arbeidsbemiddelaars zoals VDAB, WEB, De Ploeg, 

Synkroon, SBS Skillbuilders, Risesmart, … is hier-

bij essentieel. Zij begeleiden werkzoekenden die 

net door werkplekleren meer kansen krijgen op 

de arbeidsmarkt en zo terug geactiveerd worden. 

Om de aansluiting nog te versterken, organi-

seert Voka KvK Kempen bij de WELT-bedrijven 

bedrijfsbezoeken voor de arbeidsbemiddelaars 

zodat de screening van talenten op maat van de 

werkvloer kan gebeuren.

| DUURZAME LOOPBANEN 
  IN EEN INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT
 
De zogenaamde war for talent is één van de grootste uitdagingen waar 

onze bedrijven én de arbeidsmarkt voor staan. Wie geen personeel vindt, 

kan niet groeien en ontwikkelen. Een voor elke vacature op maat ge-

schoolde kandidaat is echter niet meer voor handen. Een goed personeels-

beleid recruteert met open vizier en biedt kansen aan mensen via werker-

varings- en leertrajecten op basis van talenten en interesse, niet enkel het 

diploma. Het valideren van verworven competenties via werkplekleren 

is daarmee een bouwsteen voor duurzaam en inclusief ondernemen. Het 

draagt bij tot het algemeen welbevinden en dus de motivatie van de mede-

werkers in kwalitatieve jobs. 

WELT ondersteunt de bedrijven, maar verbetert ook de Kempense ar-

beidsmarkt. Niet werkende werkzoekenden met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt zoals mensen met een arbeidsbeperking, kortgeschoolden, 

terugkeerders na ziekte en ongeval, vluchtelingen, 55-plussers, … krijgen 

meer kansen op de arbeidsmarkt dankzij deze werkervarings- en leertra-

jecten. Via nazorg (job- en taalcoaching) zorgen de arbeidsbemiddelaars 

bovendien voor een duurzame integratie van de nieuwe werknemer in zijn 

werkomgeving.

WIL JIJ OOK DUURZAAM ONDERNEMEN
 
Dit jaar zijn onze WELT-trajecten volzet maar in 2018 starten we 

opnieuw. Bent u op zoek naar talent en wil u samen met colle-

ga-bedrijven uw HR-beleid versterken? Laat het weten aan onze 

adviseurs en we nemen snel contact. 

 Els Van Zeir, WELT-coördinator - els.vanzeir@voka.be
 Guido Evens, senior adviseur - guido.evens@voka.be

Of kom alvast eens luisteren op de WELT-ontbijtinfosessie op 

donderdag 29 november bij Voka KvK Kempen. Inschrijven kan via 

www.voka.be/kempen/Weltontbijt
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