
Stel je bedrijf open voor nieuw talent
en geef zelf een kandidaat opleiding!

Opleiding: 
• duurt max. 20 opleidingsdagen waarvan 5 dagen initiatie
• de focus ligt op het verwerven van grafische basiscompetenties 

en werkattitude, niet op productionele output
• er is een vastgelegd opleidingsplan
• als bedrijf zorg je voor een mentor

GRAFOC zorgt voor
• kandidaten voor alle bedrijven die zich openstellen, in 

samenwerking met VDAB en ongeacht hun paritair comité
• minimaal 2 begeleidingsbezoeken op de werkvloer
• administratieve opvolging
• koppeling met vacatures en IBO, samen met een VDAB-

consulent
• een competentierapport voor elke cursist, in samenwerking 

met VDAB

Wie kan de opleiding volgen? 
• (uitkeringsgerechtigde) werkzoekenden in Vlaanderen

Hoe vind je kandidaten?
• via frequente, regionale infosessies van VDAB en GRAFOC
• spontaan, via de opleidingengids van VDAB
• via de onderneming

Extra info:
• 1 tot 4 kandidaten gelijktijdig per bedrijf
• geen beperking in aantal op jaarbasis
• er is geen financiële vergoeding voor het bedrijf
• er is geen aanwervingsverplichting na de opleiding
• de cursist maakt geen deel uit van het personeelsbestand 

tijdens de opleiding. Je betaalt dus geen loon of vergoeding 

Na de opleiding:
• mogelijkheid om de opleiding in het bedrijf, of in een ander 

bedrijf te vervolmaken in een IBO van max. 5 maanden
• mogelijkheid tot 20 dagen interim tussen de opleiding en IBO 
• taalondersteuning tijdens de IBO mogelijk
• bijkomende training in het opleidingscentrum van VDAB 

Turnhout mogelijk
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Samen sterk voor werk
vdab.be

Wat?
Werkzoekenden opleiden in een bedrijf onder gesloten portefeuille is 
een opleidingsvorm met focus op werkattitude is beperkt in tijd.
Er is intensieve begeleiding voorzien vanuit het vormingsfonds GRAFOC.

Voor welke beroepen?
Operator print & Operator drukafwerking

GRAFOC: Henk Van der Beke, stagebegeleider ● 0472 783 093 ● henk.vanderbeke@grafoc.be
PaperPackSkills: Marjolijn Houben, sectorconsulent ● 0472 230 462
VDAB: Liesbeth Wouters, strategisch accountmanager ● 0497 519 140
VDAB: Kurt Devos, vakexpert ● 0470 204 820


