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In de kijker

Kwaliteitsvol aan het werk 

VIVO behaalde in 2020 het 
kwaliteits-label QForWSE.

Geweldig omgaan met agressie

Noodgedwongen digitaal, bereikte het 
Icoba-congres meer dan 2000 
deelnemers. 

Goestinggenerator 

Dit gloednieuwe instrument mikt 
al spelend op duurzame motivatie.

Nieuwe VIVO website 

Helpt gebruikers uit onze sector om 
(nog) beter hun weg te vinden in het 
ruime aanbod.

Onbeperkt Talent 

Dit ESF-project zet in op de  
tewerkstelling van mensen met een  
arbeidsbeperking in onze sector.

meer...

meer...

meer...
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https://www.vivosocialprofit.org/sleutel-samen-aan-werkbaar-werk-met-de-goestinggenerator
https://www.vivosocialprofit.org/sleutel-samen-aan-werkbaar-werk-met-de-goestinggenerator
https://www.youtube.com/watch?v=OX_-aUNcWPc
https://www.youtube.com/watch?v=OX_-aUNcWPc
https://www.vivosocialprofit.org/
https://www.vivosocialprofit.org/
https://www.vivosocialprofit.org/nieuws/het-onbeperkt-talent-event-beeld
https://www.vivosocialprofit.org/nieuws/het-onbeperkt-talent-event-beeld
https://www.youtube.com/watch?v=OX_-aUNcWPc
https://www.vivosocialprofit.org/sleutel-samen-aan-werkbaar-werk-met-de-goestinggenerator
https://www.vivosocialprofit.org/nieuws/het-onbeperkt-talent-event-beeld
https://www.vivosocialprofit.org/
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Samen met de vormingsfondsen
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Samen met de vormingsfondsen

sessies

% online

deelnemers

in company

voor alle sectoren

Aantal deelnemers
35

46 %

1203

15

Mentor+ 

Transversaal aanbod
(Digitalisering, Veerkracht,...)

Verbindende communicatie 
 
Leer- en coachingstraject 
diversiteit  

Lerende netwerken 

E-learning + webinarsLeren
 

157
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412 
 

39

12 

534



En ook...
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subsidiedossiers duaal leren VIA vorming hogerop

1213 
leerlingen

2322 
werkplek-erkenningen

5473 29
nieuwe starters

Gezinszorg
VOHI
Maatwerkbedrijven
LDE
Socio-culturele sector
Vlaamse welzijns- en  
gezondheidssector
Kinderopvang
Reva

208
2101

205
158

1959

144
393
305
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Thematische werking
ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

• 29.113 bezoekers voor de website  
‘Pigmentzorg.be’. 

• 3000e bezoeker voor het leerplatform  
Ziedet (ESF) rond cultuursensitief handelen. 

• Met een succesvolle MeetUp van start in het  
HOI-project, samen met Verso, Lev’l en ESF. 

• 1800 abonnees op de nieuwsbrief.

• 57.860 bezoekers voor ‘Werk met Mensen.be’. 

• Meer dan 1000 leerlingen Gezinszorg vonden 
een stageplek via de tool Stagematching. 

• 58 leerkrachten maakten tijdens een online 
studiedag  kennis met nieuwe ontwikkelingen in 
de zorgsectoren.

DIVERSITEIT ICOBA
• icoba.be kreeg een make-over zodat de sector nog beter 

aan de slag kan met agressie. 

• Deed jij al een agressiescan? De tool om te schaven aan 
het agressiebeleid in jouw organisatie. 

• Klaar voor de hitparade: ‘Geweldig’ werd respectvol op 
muziek gezet door geweldige collega’s. 

• 2255 abonnees op de nieuwsbrief.

• 70.606 bezoekers voor de Website  
‘waardevolwerk.be‘. 

• 234 trajecten e-learning waar deelnemers op 
eigen tempo een traject afleggen. 

• 300 kijkers nemen (live & uitgesteld) deel aan 
 het Webinar van Luk Dewulf rond talenten.

LEVENSLANG LEREN
• In dit tweede Corona-jaar schakelden we nog 

meer in inhoud en aanpak. Meer online slaat aan. 
 

• Qua benutting van de sectorale vormings- 
budgetten was 2021 een topjaar. 

• In 2021 kreeg elke deelsector zijn eigen  
maandelijkse nieuwsbrief.

VORMINGSAANBOD

https://www.pigmentzorg.be/
https://ziedet.be/login
https://handsoninclusion.be/
https://werkmetmensen.be/
https://www.vivosocialprofit.org/centraal-aanmeldingssysteem-werkplekleren-de-gezinszorg?
http://www.icoba.be
https://agressiescan.be/
https://www.youtube.com/watch?v=Jr8dxSde9kE
https://www.waardevolwerk.be/


Communicatie
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We laten meer zien wat we doen. Dat doen we door verhalen te vertellen. 
Als het kan met extra beeldmateriaal...

facebook

linkedin

VIVO website

nieuwsbrief

362

873

85.902

4.423

Coachingstraject rond
cultuursensitiviteit

Ariana volgt Duaal Leren: 
haar verhaal

3000e gebruikers van Ziedet? 

Instructievideo 
Goestinggenerator

https://www.facebook.com/VIVOvzw
https://www.linkedin.com/company/vivo-vzw/?viewAsMember=true
https://www.vivosocialprofit.org/
https://mailchi.mp/a65b287939b7/nieuwsbrief-november-1370967?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=gzFyT5DFwLs
https://www.youtube.com/watch?v=n--CcHkaA4c
https://www.youtube.com/watch?v=enJHPOhhIx4
https://www.youtube.com/watch?v=NAc8cY-0f1U


En zo doen we het
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15 VIVO werkt voor 15
social-profitsectoren

Ongeveer 1500 
organisaties deden 
een beroep op ons

1500

31 We behalen dit 
resultaat met 31 
enthousiaste 
collega’s

Het VIVO-team  
bestaat uit 26 VTE 26

7Met de expertise 
van onze 7 teams
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Dit mag je in 2022 verwachten

nulmeting rond 
discriminatie in de sector

Extra acties zij-instroom 
vanuit VIA6-middelen

Pigmentzorg wordt 
Trefpunt Odi - nieuwe website!

event Onbeperkt talent  
Mechelen 9/5 - Leuven 1/6 

Lancering van de 
Rustbox 2.0

3 nieuwe sectoren maken 
kennis met Icoba

Verdere stappen naar 
digitaal leren

Opnieuw een uitgebreid en 
kwaliteitsvol vormingsaanbod

VIVO inspiratiedag
21/06

Doorheen alle Corona-golven, ziektes en personeelswissels, … bleef het VIVO-schip op koers. 
Van klassikaal naar online, laverend tussen uitstel en afstel, zijn de vormingsinspanningen voor de sector 
overeind gebleven.  

Zelfs in deze drukke tijden werd er ruimte gemaakt om te zoeken hoe het nog beter kan.  
Wees gerust: dat blijven we verder doen. Want ook in 2022 willen wij de social profit inspireren!   
   
Heb jij nog suggesties voor ons? We horen het graag!      

2023

https://www.trefpuntodi.be/
https://www.vivosocialprofit.org/project-onbeperkt-talent
https://www.rustbox.be/
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