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‘kLink-traject BlinkOut (okt19-dec22)
Actief en gelukkig in de samenleving
Stel je voor:
Een traject naar werk waar jij de baas van bent, waar je zelf beslist hoe snel, hoe intens en hoe inspirerend
het kan zijn. Waar je zelf aan het stuur zit en op eigen ritme je parcours bepaalt. Wij staan sowieso te vieren
aan de finish, waar je die ook legt.

BlinkOut wil met het ‘kLink traject tonen dat het anders kan.
Dat er onzichtbare drempels of psychische kwetsbaarheden zijn die het onmogelijk maken om in de reguliere trajecten
naar werk te passen. Want de hoekjes en kantjes die je moet bijschaven om in het hokje te passen, dat vervolgens kan
worden afgevinkt, doen pijn. Het doet pijn om 3 uur onder TL-licht te zitten als je de minste flikkering oppikt. Het doet
pijn om 6 uur stil te zitten als je hart uit je lijf botst terwijl je alle tics probeert tegen te houden. En het doet nog meer
pijn als je op je evaluatiegesprekken hoort dat je je kwetsbaarheid maar moet ‘overwinnen’. Want mocht het zo simpel
zijn, je had het al lang gedaan.
We stellen een foute vraag wanneer we ons afvragen ‘wat is mis met ‘die’ mensen, waardoor ze niet in ons systeem,
niet op onze arbeidsmarkt blijken te passen’. De correcte vragen zijn volgens ons: ‘Wat is er mis met de manier waarop
we werken aanpakken? Hoe komt het dat we deze prachtige voelers, uitzonderlijke detailkijkers, ongepolijste
feedbackers, unieke mensen mislopen als talenten in de arbeidsmarkt en in onze bredere samenleving?
Wij vertrekken vanuit echte verbinding, bieden hen autonomie en oefenen samen competenties in een veilige
omgeving. Zo worden ‘kLinkers bewuster van hun talenten en noden, versterken we hun veerkracht en vergroten we de
kans op een duurzame (her)activering.
‘Er was eens een plaats waar iedereen geloofde dat iets onmogelijk was. En dat leek ook te kloppen. Tot er iemand
nieuw langs kwam. Die dacht dat het wel kon. En dus deed hij het gewoon. Sinds dan geloofde iedereen dat het anders
kon. En dat bleek ook te kloppen. ‘

Doelgroep
Mensen die al een lange tijd niet actief zijn op de arbeidsmarkt (vaak daardoor in een sociaal isolement geraken) en heel
sterk de nood voelen om terug te participeren in de maatschappij door een actievere rol op te nemen. Deelnemers
hebben al dan niet een uitkering. Oorzaak van hun 'uit de boot vallen' kan een psychische kwetsbaarheid, een
kwetsbare periode (rouw, ziekte...) of onzichtbare drempels (zoals bv hoogsensitiviteit, autisme...) zijn.
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Het ‘kLink-traject bestaat uit 2 fasen met telkens 2 bouwstenen:
We werken een intensief op maat traject uit vanuit een generalistische benadering. Het verbreden en verdiepen zal na
verloop van tijd parallel lopen. De intensiteit kan nog toenemen of afnemen tijdens het traject.

Fase 1: Verbreden
Iedere deelnemer maakt uit dit aanbod zelf zijn planning, op eigen ritme, in samenspraak met de coaches.

Fase 2: Verdiepen
Tijdens de individuele coachmomenten wordt het document van de eigen handleiding verder verfijnd. Je geeft
als deelnemer op deze momenten ook het verdere traject vorm.

Geïnteresseerd? Benieuwd of dit traject iets voor jou is of voor iemand die je kent?
Welkom op één van onze ontmoetings- en infomomenten

Meer info op onze website www.blinkout.be/kLink
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