FOCUS
A&d Experts kijken uit naar tweede editie
In maart 2015 deed onze jongerenvereniging A&D Experts een oproep aan alle collega’s van de P&V Groep om hun professionele ervaring in dienst te stellen van
een van de vzw’s die samen met de Stichting P&V de strijd opnemen tegen vroegtijdig schoolverlaten: Werkvormm, Perspectives, Odyssée en Foyer. Als vrijwilliger
hielpen onze collega’s de vzw’s bij het optimaliseren van hun werking in verschillende domeinen, van informatica en het beter inzetten van websites, over human
resources, tot juridisch advies. Zo kunnen de organisaties zich nog beter toeleggen op hun kerntaak: de begeleiding van de jongeren.
Steven Eliaerts (Organisatie A&d Experts) : “De

deelnemers aan deze eerste editie waren enthousiast. Er
ontstond een goede samenwerking tussen onze collega’s en die van de vzw’s. Maar ook tussen onze A&d
Experts onderling: elke twee maanden kwamen we samen om de vorderingen te bespreken en en te leren
van elkaar. Op een slotevenement in december presenteerden de A&d Experts samen met de vzw’s de resultaten van
hun samenwerking. De meeste vzw’s waren heel tevreden met onze hulp. Sommige willen de samenwerking zelfs
voortzetten in 2016. Maar we hebben ook lessen getrokken uit deze eerste editie. Zo was het ondanks de goede wil
aan beide kanten niet mogelijk om het project van Foyer tot een goed einde te brengen. Daarom willen we dit jaar
werken met coaches die onze A&d Experts af en toe willen ondersteunen. Op de infosessies vertellen we er meer
over. Iedereen die meedoet aan A&d Experts 2016, zal zijn expertise kunnen inbrengen.”

Werkvormm
Werkvormm is actief in Antwerpen. De organisatie probeert vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan door leerlingen aan te moedigen om hun eigen talenten te ontdekken en hen zo te
oriënteren naar de juiste opleiding. Via meerdere websites en sociale netwerken staat Werkvormm in contact met diverse doelgroepen: werkgevers, werkzoekenden, openbare instellingen …
Die communicatieplatformen waren al een hele tijd niet meer grondig vernieuwd. Onze collega’s hebben meegewerkt aan een restyling en het gebruiksvriendelijker maken van de sites.

V.l.n.r. Anouk Haudenhuyse, Bart Pijkels,
Jonas Onkelinckx, Peter Stevens,
Anke Demaeyer (Werkvormm) en
Chris Bryssinckx (Werkvormm)
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Perspectives
Perspectives is een organisatie voor arbeidsintegratie in Flémalle. Gedurende 9 maanden per jaar kunnen jongeren er een technische
opleiding licht- en geluidstechniek volgen. Op het einde van de opleiding organiseren ze samen een voorstelling. Omdat alle aandacht van
de vzw naar de problematieken van de jongeren gaat, waren ze de communicatie tussen de eigen medewerkers uit het oog verloren, wat
zorgde voor spanningen. Onze collega’s hielpen om opnieuw een sereen klimaat te creëren tussen het personeel. Ze gaven advies voor
conflictbeheer en hielpen mee een dynamiek van constructieve uitwisseling herstellen.

V.l.n.r. Dimitri Biver, Loredana Romolo, Jérôme Piton (Perspectives),
Jean-Paul Cool en Bruno Schneider (Perspectives)

Odyssee
De Brusselse vzw Odyssée zoekt jongeren op die dreigen af te haken op school en helpt
ze om de draad opnieuw op te nemen. Voor de uitwisseling van informatie met de scholen
gebruikt Odyssee tal van verschillende documenten met vaak vertrouwelijke gegevens. Die
werden in meerdere dropboxen bewaard. Onze collega’s herwerkten de formulieren en
zorgden voor een betrouwbaarder, maar toch soepel archiveringsysteem, waardoor de vzw
ook een beter zicht heeft op de verschillende activiteiten die ze doorheen het jaar doet.

V.l.n.r. Charlotte Dorcimont, Tatiana Lefèvre,
Catherine Sztencel (Odyssee) en Patricia Léonard (Odyssee).
Niet op de foto : Sybil Soulié-Hamon
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Peter Stevens: “Ik

was
vooral verrast door het
grote aantal jongeren
tussen 18 en 25 zonder diploma. Op
de Antwerpse Linkeroever liefst
68%, dat is enorm. We stelden ons
de vraag of we, op onze manier, niet
kunnen helpen om de kloof met de
arbeidswereld te overbruggen? De
P&V Groep heeft veel contacten
met organisaties in de publieke en
sociale sector, die we in contact
zouden kunnen brengen met
Werkvormm. Daar gaan we de
volgende maanden aan werken.”

De meeste deelnemers aan
A&d Experts 2015 willen in 2016
verder gaan of een duurzamere
samenwerking uitbouwen met hun
vzw’s. Ze lichten hun ervaringen
toe op de infosessies van A&d
Experts 2016. Ga zeker eens
luisteren!

ben
bijzonder blij met de
initiatieven die onze
medewerkers spontaan en vrijwillig
hebben opgenomen in A&D
Experts. Met veel enthousiasme zijn
ze samen met de medewerkers en
leden van de vzw’s dit avontuur
aangegaan. Ik wil alle organisatoren
en deelnemers dan ook van harte
bedanken voor de energie en de
ernst waarmee ze de projecten
hebben aangepakt. Ze zijn een
sterke ambassadeur geweest voor
de waarde ‘solidariteit’ van onze
groep. En ik hoop dat ze veel
andere collega’s zin doen krijgen
om deel te nemen aan de nieuwe,
originele projecten van A&d Experts
2016. ”
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“De mensen van P&V
Groep begrepen snel onze
werking en onze behoeften. Gezien het
groeiende aantal scholen waarmee we
samenwerken, was onze manier om
gegevens te beheren niet meer werkbaar. Ze
hebben een oplossing uitgedacht op onze
maat, waarbij tegelijk gegevens worden
gedeeld en de vertrouwelijkheid
gewaarborgd blijft. Hun oplossing voldoet
perfect aan onze manier van werken.”
vzw Odyssée):

Bekijk ook de pagina
van A&d Experts
op WeConnect.

