
“Doe mij maar een duootje” - informatie voor werkgevers

Inschrijven?
Surf naar www.duoday.be en ga naar het 
luik deelnemen!

Nog vragen?
Je kan deze steeds stellen aan je contactpersoon 
of via www.duoday.be

Volg ons op www.duoday.be of surf naar 
www.facebook.com/duoday

www.duoday.bewww.duoday.be

Waarom DUOday
Anno 2015 is het voor personen met een
arbeidsbeperking nog steeds niet gemakkelijk om 
werkgevers te overtuigen van de mogelijke 
meerwaarde voor hun bedrijf of organisatie.

Werkgevers zijn vaak ook niet op de hoogte van
de ondersteuningsmogelijkheden die er voor  deze 
werkzoekenden bestaan.Voor arbeidsbemiddelaars 
is het dan weer een uitgelezen kans om een bedrijf of 
organisatie beter te leren kennen en zo de juiste 
werknemers toe te leiden.

DUOday in cijfers
Ieder jaar stijgt het aantal deelnemers. In 2014 
proefden in Vlaanderen ruim 500 werkzoekenden met 
een arbeidsbeperking in 480 bedrijven van een échte 
job. Doorheen de 5 edities gingen reeds meer dan 100 

werkzoekenden effectief aan de slag 
op hun DUOday-werkplek. 

Concept DUOday
Het concept is eenvoudig: een bedrijf zet op DUOday 
zijn deuren voor één dag open voor een werkzoekende 
die omwille van handicap of ziekte moeilijker de weg 
vindt naar een job.
Die vormt dan samen met een van de werknemers een 
duo. Deze duobaan voor één dag betekent voor beiden 
een echte opportuniteit. Werkgevers maken kennis 
met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden 
van werkzoekende. De werkzoekende krijgt de kans 
om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een 
bepaalde job toetsen aan de realiteit.

op hun DUOday-werkplek. 

26 maart 2015

Wist-je-dat?
…DUOday kosteloos is

… het een doedag is zonder 
aanwervingsverplichtingen

… de werkzoekende via een 
contract van VDAB verzekerd is

…we de registratie beperken en je 
hierin wordt ondersteund door de 
arbeidsbemiddelaar

…we een kennismakingsbezoek 
plannen met de stagiair in jouw bedrijf 
zodat de stagedag vlotjes kan verlopen

… je DUOday ook op een andere dag 
kan laten plaatsvinden dan 26 maart 
en dat er mogelijkheden zijn voor 
langere stages

…zo’n dag de kans biedt om nieuwe 
werkkrachten te vinden voor je bedrijf

…we DUOday nu organiseren in gans 
België? Je kan dus ook deelnemen met 
je vestiging in Wallonië, Brussel of de 
Duitstalige Gemeenschap


