PC 311 Grote kleinhandelszaken: Bijkomend project voor jongeren (onder de 26 jaar) uit de
risicogroepen
1/4/2022-31/12/2023
Benaming van
de actie

Na te streven doelstellingen

Samenwerking(en)
met… (andere
organisaties)

1

Sectorale
mentoropleiding

Jongeren in duale opleidingen optimaal coachen
op de werkvloer, met goede opgeleide
persoonlijke mentoren, om de intrede in
arbeidsmarkt te ondersteunen.

Knowledge on the Spot
(KOS) en IFAPME

2

Onderwijscoach

Onderwijspartners,
Syntra, CVO, IFAPME,
CEFA, …

3

Digitale
opleidingsmodules

4

Sectorale gids
Diversiteit &
Inclusie

Aantal leerlingen dat stageloopt in de sector
verhogen. Omdat er nu meer potentiële
werkplekken in leerbedrijven zijn dan kandidaat
stagiairs (voor b.v. duaal leren).
Korte digitale opleidingen rond 2 thema’s om
competentieversterkend te werken. Als alternatief
voor het fysieke opleidingsaanbod, om zo nieuwe
doelgroepen te bereiken.
Discriminatie op het vlak van afkomst, leeftijd,
handicap... tegengaan met een sectorale
diversiteitsgids met best practices en tips & tricks
uit de sector.

5

Toegankelijkheid
werknemers met
beperking

Audits die leiden tot aanpassingen of investeringen
door de bedrijven om de werkplekken aan te
passen om meer arbeidskansen te bieden aan
jongeren met een beperking.

CaWAB, Inter
Vlaanderen, VDAB, …

Allerlei
opleidingsverstrekkers
en stakeholders
Allerlei organisaties
werkzaam rond D&I

Doelgroep
Jongeren in
alternerende
opleiding en hun
mentoren in
bedrijven
Leerlingen in de
richtingen handel
en verkoop in de
3 Gewesten
Jonge
werknemers
binnen en buiten
de sector
Jonge
werkzoekenden
van buitenlandse
afkomst, NEETjongeren,
jongeren met een
beperking, enz.
Jongeren met een
beperking

Beoogd aantal
deelnemers

Budget
bijkomend
project (in €)

150 werknemers

€ 48.572

200 leerlingen

€ 40.000

2 x 250 jongeren

€ 40.000

2.000 jongeren

€ 20.000

10 jongeren
5 grote
winkelketens uit
PC311

€ 45.000

6

Promotiefilmpjes
beroepen

Ruime doelgroep bereiken met video’s en zo meer
jongeren naar de detailhandel leiden.

Tomorrow

7

Loopbaancoach

Met interactief didactisch materiaal de
belangrijkste startcompetenties toelichten samen
met tips voor sollicitatiegesprekken en een
beknopte werk-attitudetraining.

VDAB, Actiris, Le Forem,
Travi

Jonge
schoolverlaters
en
werkzoekenden
Jongeren in
alternerend
opleidingstraject

Totaal

3.000 jongeren

€ 30.000

450 jongeren

€ 45.000

6.310 jongeren
Ca. 5
partnerbedrijven
(en ruim bereik in
de sector)

€ 268.572

