
DraagVvac 
Een project en traject van BlinkOut vzw 

Korte omschrijving  

  

Onze wereld en het werkveld wordt steeds meer VUCA (vluchtig, 
onzeker, complex en ambigu). Het is een trend die we niet 
meteen kunnen keren. Vaak wordt verlangd dat we ons daaraan 
aanpassen, maar dat kent zijn grenzen… Steeds vaker vallen 
mensen uit. Of het nu om een kwetsbare periode gaat (zoals 
burn-out, rouw,…) of om een psychisch 
kwetsbare diagnose (autisme, HSP,…). Voor veel mensen lukt het 
niet (altijd) om zich aan te passen. En dus missen we iets… Wat 
zien we niet, waardoor deze mensen dreigen uit te vallen? Hoe 
komt het dat ze opbranden? 
 
Met het DraagVvac-traject biedt BlinkOut vzw handvaten aan 
organisaties, bedrijven en teams (medewerkers én 
leidinggevenden) om constructief te bewegen binnen het 
spanningsveld tussen de doelstellingen, werkdruk en collega’s 
die re-integreren na (langdurige) afwezigheid of kampen met 
onzichtbare drempels. DraagVvac creëert voor, tijdens en na 
workshops op maat een begripvolle houvast voor eenieder die 
geconfronteerd wordt met de eigen valkuilen en die van een 
ander. De ultieme doelstelling is om DraagVvac deel te laten 
uitmaken van de werkvloer-identiteit, zodat nieuwkomers of 
terugkomers er automatisch deel van uitmaken.  

Tijdelijk / regulier aanbod Project in het kader van het Arbeidspact voor Gent  
tot eind 2022 
 

Op welke fase van het re-

integratieproces richt men 

zich? 

 

☒ Preventie / uitval door ziekte vermijden 

☒ Terugkeer naar eigen werkgever 

☒ Toeleiding naar nieuwe werkvloer/werkvorm 

☒ Duurzame re-integratie: inzetbaarheid en loopbaandenken 

Type actie 

  

☒ Methodiek en opleiding 

☒ Begeleiding 

☒ Andere, nl.: Toolbox met handvaten, technieken en tips voor 
leidinggevenden, werknemers, in groep of individueel (voorlopig 
analoog, binnenkort ook digitaal beschikbaar)  

Actoren 

 

  

We werken doelbewust rechtstreeks met het team, zonder 
omwegen, omdat we ons intens focussen op de rechtstreekse 
communicatie en aanpak op de werkvloer. Bij de voorbereidende 
gesprekken toetsen we wel af met de HR-afdeling van de 
organisatie of er andere partners dienen gehoord of betrokken 
te worden. 



Beoogde finale doelgroep 
 

  

  

☒ Werknemers: 

☒ die dreigen uit te vallen 

☒ terug naar eigen werkgever 

☒ Werkgever: 

☒ Leidinggevende 

☒ HR medewerker 
  

Promotor / contact 
 

DraagVvac-coördinator: Victor Nelen – victor@blinkout.be 
DraagVvac-coach: An Dours – an@blinkout.be 
DraagVvac-spreker (evenementen): An Dours – an@blinkout.be 
en Victor Nelen – victor@blinkout.be  

Partners 

  

  

Unizo Oost-Vlaanderen (Egle Rimsaite) 
Stad Gent (Lien Allaert – Myriam Carlier) 
 
Momenteel werken wij voor de verdere uitdraging van het 
product aan samenwerking met GTB – Hands-on-Inclusion – 
Verso.net – Unizo Antwerpen, en andere… 

Voorwaarden om deel te 

nemen 
 

Wij werken zeer laagdrempelig, omdat we vinden dat elke 
werkvloer aandacht verdient (groot of klein, dienstverlening of 
productie-omgeving, start-up of gevestigde waarde, 
multinational of lokale onderneming, profit of non-profit,…).  
Dankzij de subsidie van Stad Gent, kunnen we tot medio 2023 
veertien trajecten op grondgebied Gent GRATIS aanbieden.  
De uitbouw van het product DraagVvac wordt betalend. 

Bijkomende info www.blinkout.be/draagvvac 
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