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Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 23

Een ieder heeft recht op arbeid,

op vrije keuze van beroep…



DOELEINDEN VAN DE BEURS

In samenwerking met andere partnerorganisaties (zie pagina 10), organiseert de
Werkcentrale de beurs « Brug naar werk », bestemd voor personen met een lichamelijk of
zintuigelijk handicap en ter bevordering van:

 De aanwerving, d.w.z de ontmoeting tussen werknemer en persoon met een handicap. 
 De maatschappelijke integratie, door de werkgevers te wijzen op de materiële en 

financiële hulpbronnen waarop beroep gemaakt kan worden bij het aanwerven van een 
persoon met een handicap, gezien de aanwezigheid van verenigingen uit de sector, 

 De ontdekking van de verschillende begeleidingsdiensten. 

Wij wensen werkgevers duidelijk te maken dat de aanwerving van een persoon
met een handicap niet onoverkomelijk of extreem duur hoeft te zijn en dat er een
groot aantal diensten bestaat die de integratie van personen met een handicap
begeleiden.



DE 
ORGANISATOREN

De VZW WerkCentrale

De Werkcentrale, voorgezeten door de schepen van

Werk van de stad Brussel, Fabian Maingain, is een

bemiddelende organisatie die als voornaamste taak

heeft om acties van de Stad Brussel met betrekking tot

werk en vorming bekend te maken door middel van

verschillende communicatiemiddelen (JObrusseleir,

website, sociale netwerken), maar ook om de

verschillende actoren (werkgevers, werkzoekenden en

partnerorganisaties) met elkaar in contact te brengen in

het kader van evenementen zoals KOERS naar het werk.

Adres : Antwerpselaan 26, 1000 Brussel
www.werkcentraledelemploi.be – 02/211.14.60



Datum

dinsdag 27 octobre 2020

van 14u tot 18u30

Plaats

Erezaal in het Roi Boudewijnstadion in Heizel

27



DE DOELGROEP

1. Werkzoekenden
met een handicap

Fysiek

• Motorische 
deficiëntie

• Fysieke 
deficiëntie

• Visuele 
deficiëntie

• Auditieve 
deficiëntie

Sensorieel

2. Werknemers

2. Begeleidingsdiensten



EEN INNOVATIEF 
CONCEPT

Waarom is dit evenement innovatief?

 een doelgerichte beurs voor personen met een
handicap en voor bedrijven.

 getuigenis van werkgevers die personen met een
handicap hebben aangeworven.

 filmcapsules over bedrijven die inspanningen in dit
domein hebben gedaan.

 success stories van werknemers met een handicap
uit het bedrijfsleven of van Handisport topatleten. Léa
Bayekula, Belgisch kampioen van de 100 en 200 m in
een race rolstoel zal de meter van het evenement zijn.





PROGRAMMA

Van 14:00 tot 18:30:

• Stands met werkgevers & verenigingen

• Gefilmde interviews : success stories

Vanaf 14:15 – Lezingen:

• Welkomwoord van Léa Bayekula

• Getuigenissen van inclusieve werkgevers & 

werknemers met een handicap 

• Lezing over de onzichtbare en invaliderende

ziektes door DiversiCom

• Voorstelling van de bestaande hulpbronnen

door Phare

• Sluitwoord



Inschrijving Verplichte inschrijving :

www.werkcentraledelemploi.be

Info :
02/211.14.60

http://www.werkcentraledelemploi.be/


ONZE 
PARTNERS
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