Een andere kijk op opleiding en werk.

Kan ik werk vinden, ondanks mijn visuele handicap?
Wat zijn mijn competenties en welke jobs passen bij mij?
Hoe kan ik mijn troeven maximaal uitspelen in de zoektocht naar werk?
Hoe moet ik me aan een toekomstige werkgever voorstellen?
Welke ondersteuning bestaat er om mijn job in optimale omstandigheden te kunnen uitvoeren?

Bent u blind of ernstig slechtziend en zit u met vragen?

Onze experten Visus & Werk, gespecialiseerde lesgevers, jobcoaches en de orthoptist van de Brailleliga staan klaar en helpen u bij uw opleiding en professionele integratie.

De weg naar werk.
Welke job kunt u aan?
Heeft u vragen over uw toekomst, uw beroepsmogelijkheden, of wenst u zich bij het maken van een keuze te laten bijstaan door gespecialiseerde professionals? Wenst u graag aan de slag te gaan maar weet u niet welke jobs al dan niet haalbaar zijn voor u? 

Het expertenteam Visus & Werk van de Brailleliga adviseert, informeert en wijst u de weg die kan bewandeld worden.

Opleiding of bijscholing.
“Dankzij de jobcoaches bij de Brailleliga, die mij ondersteund hebben in het overtuigen van een werkgever, en dankzij de taallessen, de sollicitatietraining en het verfijnen van mijn vaardigheden met het Officepakket, heb ik het volste vertrouwen dat ik de juiste job zal vinden. Dankzij het leren werken met de aangepaste apparatuur en dankzij de motivatie en professionele ondersteuning van de lesgevers, geloof ik echt in mezelf.”
Jelle , 20 jaar, slechtziend.

Bent u blind of slechtziend, 18 jaar of ouder en gemotiveerd om bepaalde vaardigheden aan te leren of u bij te scholen, of zoekt u een aangepaste opleiding? De Brailleliga biedt u gepersonaliseerde, individuele opleidingen aan.

Een individueel opleidings- en begeleidingsplan voorziet in een opleiding die bestaat uit één of meerdere modules. Een team van ervaren lesgevers ondersteunt u bij het realiseren van dit plan.
Ook een Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in een onderneming (GIBO), met een maximale duurtijd van 12 maanden, behoort tot de mogelijkheden.

Zoekt u een job?
U heeft interesse in een bepaalde jobaanbieding, maar u bent onzeker over de manier waarop u hierop moet reageren? Twijfelt u in te gaan op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek omwille van uw visuele beperking? Een professioneel team begeleidt u en helpt u een antwoord te vinden op uw vragen.

Wij helpen u bij het opstellen van een aantrekkelijke motivatiebrief en CV. Alle technieken worden aangeleerd om actief en doelgericht naar een job te leren zoeken. De jobcoaches spelen hierin een belangrijke rol. Zij helpen u onder andere bij het selecteren van de gepaste vacatures, coachen en begeleiden u naar een sollicitatiegesprek of bereiden u voor op een wervingsexamen.

Niet alleen uw motivatie en vaardigheden, maar ook andere informatie kunnen uw toekomstige werkgever overtuigen. De jobcoaches van de Brailleliga informeren de werkgever omtrent de mogelijkheden in aangepaste apparatuur, de tussenkomst vanwege de overheid en andere premies. Bovendien bieden wij ook administratieve ondersteuning: contact met de officiële instanties in kwestie, opvolging van uw dossier, opstellen en versturen van de aanvraagformulieren voor een terugbetaling, enz.

Een beroep uitoefenen.
Werk gevonden?
“Dankzij het advies van de experten Visus & Werk vond ik mijn weg naar een gepaste opleiding. Voordat ik met mijn stage begon, heb ik samen met mijn jobcoach de ruimtes binnen het gebouw van mijn stageplaats verkend. Zij zorgde tevens voor de installatie van het nodige aangepaste materiaal. Ook heb ik samen met mijn jobcoach een workshop voor mijn collega’s georganiseerd. In het begin voelde ik me vrij onzeker, maar na mijn stage werd mij prompt een arbeidscontract aangeboden. Ik was heel verrast met dit goede nieuws.”
Marc, 48 jaar, slechtziend.

De specialisten van de Brailleliga helpen u uw nieuwe werkplek te ontdekken en verkennen samen met u de stuctuur van het gebouw, de gangen, verdiepingen, liften en trappen van het bedrijf waar u gaat werken. Ook het traject tussen uw eigen woonst en de werkplaats worden ingeoefend, indien nodig. 

We kunnen ook sensibiliseringssessies organiseren voor uw collega’s. We beantwoorden hun vragen en plaatsen hen in bepaalde situaties, zodat ze zich beter kunnen inleven in het werken met een visuele beperking. Op die manier trachten wij een vertrouwensklimaat te creëren tussen u en uw collega’s.
Het juiste materiaal.
Uw werkplek kan ook passend ingericht worden zodat u uw job zo goed mogelijk kan uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de voor u noodzakelijke hulpmiddelen (vergrotingssoftware, beeldschermloep, spraakweergave, brailleleesregel, notitietoestel, enz) maar ook met uw vragen rond licht en contrast.
Hoe uw job behouden?
“Toen ik mijn gezichtsvermogen verloor, werd ik op voorlopig pensioen gestuurd. Ik heb dan een computeropleiding bij de Brailleliga gevolgd waar ik opnieuw met Word, Excel en Internet leerde werken, dit dankzij een spraakherkenningsysteem en een brailleleesregel. Dankzij die opleiding kon ik de draad op mijn werk terug oppikken en werd ik zelfs de eerste blinde politiebeambte van België.”
Stacy, 30 jaar, blind

Tijdens uw carrière kan u plots te maken krijgen met gezichtsverlies. Het is mogelijk dat u een nieuw en aangepast takenpakket toegewezen krijgt. Er bestaan oplossingen die u helpen uw job blijvend in goede banen te leiden. Specialisten gaan samen met u op zoek naar de aanpassingen die het best passen bij de evolutie van uw visuele beperking of de aard van uw werk.
U wil graag deelnemen aan opleidingen die door uw werkgever georganiseerd worden? De specialisten van de Brailleliga zorgen ervoor dat ze ook voor u toegankelijk zijn. Door de evolutie van uw handicap of door een carrièrewending moet u van software veranderen of meer braille gaan gebruiken. Om dit alles onder de knie te krijgen, kunt u bij de Brailleliga specifieke opleidingen volgen.

Wanneer u uw gezichtsvermogen verliest, is een aangepaste steun vaak onontbeerlijk bij het kiezen van een opleiding en de zoektocht naar werk. 
Het Expertisecentrum Visus & Werk Erkend partner van de VDAB. van de Brailleliga helpt u uw slaagkansen te vergroten. Al deze diensten zijn gratis. 

De experten Visus & Werk adviseren u bij de keuze van een geschikte job en geven u tevens advies over de tewerkstellingsbevorderende maatregelen waarop u een beroep kan doen.

De Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) voorziet opleidingen op maat, rekening houdend met uw visuele handicap. Deze dienst begeleidt en bemiddelt tevens bij uw zoektocht naar of behoud van werk.

De Informatiedienst voor technische aanpassingen ondersteunt u bij het kiezen van de juiste technische aanpassingen. 

Het Multidisciplinaire team (MDT) van de Brailleliga helpt en ondersteunt u bij uw inschrijving bij het VAPH en uw vragen in verband met de dienstverlening van het VAPH (wonen, zorg, hulpmiddelen,…) om zo ook thuis de optimale omstandigheden te creëren van waaruit u uw professionele carrière kan uitbouwen.
Wenst u graag een beroep te doen op één van deze diensten? 
Neem dan contact op met de Brailleliga op het nummer 02 533 32 11 of met één van haar regiohuizen (zie achterflap) of per e-mail via info@braille.be" info@braille.be. 

Deze brochure is op eenvoudige aanvraag beschikbaar in audioversie, in grootletterschrift en in braille. U kunt ze ook downloaden als PDF op www.braille.be" www.braille.be 

Deze diensten kunnen worden aangeboden dankzij de steun van verschillende schenkers, alsook dankzij de Nationale Loterij, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). 

De Brailleliga, in elke provincie bereikbaar. 
Brussel (hoofdzetel) Engelandstraat 57 - 1060 Brussel T 02 533 32 11.
Antwerpen Frankrijklei 40 - 2000 Antwerpen T 03 213 27 88.
Geel Werft 53/3 - 2440 Geel T 014 58 50 68.
Gent Kortrijksesteenweg 344 - 9000 Gent T 09 220 58 78.
Hasselt Leopoldplein 25/3 - 3500 Hasselt T 011 21 58 88.
Kortrijk Minister Tacklaan 35/01 - 8500 Kortrijk T 056 20 64 60. 
Leuven Fonteinstraat 133/0001 - 3000 Leuven T 016 20 37 97. 
Ath Rue de la Station 41/2 - 7800 Ath T 068 33 54 50.
Charleroi Boulevard Tirou 12  6000 Charleroi T 071 32 88 22.
Libramont Avenue de Bouillon 16 A - 6800 Libramont T 061 23 31 33.
Liège Rue des Guillemins 63 - 4000 Liège T 04 229 33 35.
Namur Rue de la Croix-Rouge 31/7 - 5100 Jambes T 081 31 21 26.

