


Samen met de vormingsfondsen

2 op 3 
deelnemers bevelen onze opleidingen aan

sectorale vormingen

Aantal deelnemers

sessies

online

in company

deelnemers

235 titels

457 organisaties

640

12%

51%

6.939

PC 319  VOHI  

PC 327  Maatwerkbedrijven
  
  LDE 

PC 331  Vlaamse welzijn- en   
  gezondheidssector

PC 319  ICOBA
PC 331  

646

2.809

165

804 

2.542
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Samen met de vormingsfondsen

sectoroverkoepelend

sessies

online

in company

deelnemers

72 titels

374 organisaties

143

28%

15%

1.186

116
735

335 

Mentor+
Transversaal aanbod
(Digitalisering, Veerkracht,...)

Verbindende communicatie 
 

Aantal deelnemers

En ook nog:

• Leer- en coachingtraject 

diversiteit 

• Lerende netwerken 
VTO en werkbaarheid

• E-learning + webinars

• Online studiedagen 
voor leerkrachten

39

27

396

598
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En ook...

Subsidiedossiers

Duaal leren

VIA vorming hogerop Stagematching

Ziedet?

Vormingsbudget:   
€ 1.648.993 uitgekeerd, goed 
voor 27.253 deelnemers

Meer dan 1000 leerlingen 
vonden een stageplaats via 
onze stagematchingtool

Ruim 3000 gebruikers van 
ons online leerplatform  
‘Ziedet?’ rond cultuursen- 
sitief handelen, waarvan 2/3 
uit onderwijs

1.397 leerlingen aan het werk  
op 2.322 erkende werkplaatsen

6.506

1.000

3.0001.397

32

dossiers

leerlingen

starters

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

249
2.542

337
264 

2.168

116
534
296
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Wat VIVO nog meer deed voor de sector

Team 
Levenslang leren

Team 
Diversiteit

Team 
Administratie

Team 
Vormingsfondsen

Team 
ICOBA

 
Beleidsteam

Team 
Onderwijs &  

Arbeidsmarkt

Klik op elk team
en ontdek

alle hoogtepunten
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https://www.vivosocialprofit.org/de-hoogtepunten-van-team-levenslang-leren
https://www.vivosocialprofit.org/de-hoogtepunten-van-team-diversiteit
https://www.vivosocialprofit.org/de-hoogtepunten-van-team-administratie
https://www.vivosocialprofit.org/de-hoogtepunten-van-team-vormingsfondsen
https://www.vivosocialprofit.org/de-hoogtepunten-van-team-icoba
https://www.vivosocialprofit.org/de-hoogtepunten-van-het-beleidsteam
https://www.vivosocialprofit.org/de-hoogtepunten-van-team-onderwijs-arbeidsmarkt


Communicatie
We inspireren door verhalen te vertellen. We laten graag zien wat we doen. 

Heb je zelf iets te delen?  
We horen het graag!

info@vivosocialprofit.org

459

1.107

75.628

5.140VIDEO 
Heb je ooit gehoord van een paardenbed, trilvloer of het 
prikkelpaleis SENS-CITY? Bekijk hoe Sint Oda op een  
unieke manier werkt met aanraking, beweging, trilling  
en ademhaling. 

VIDEO 
In de kringwinkel Hageland zetten ze maximaal in op  
opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers.  
Sommigen kunnen zo doorgroeien naar de reguliere 
economie. 

VIDEO 
Op 21 juni 2022 organiseerde VIVO een  
inspiratiedag met boeiende sprekers, workshops en  
interviews. Herbeleef hier deze inspirerende middag.

BOEK 
VIVO, Verso en GTB organiseerden ontmoetingen tussen 
werkzoekenden met een arbeidsbeperking en  
werkgevers. In ons Inspiratieboek lees je hoe die events 
tot stand kwamen en wat wij hieruit leerden.  
Draaiboek inbegrepen.

Facebook

Linkedin

VIVO website

Nieuwsbrief
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mailto:info%40vivosocialprofit.org?subject=
https://www.facebook.com/VIVOvzw
https://www.linkedin.com/company/vivo-vzw/
https://www.vivosocialprofit.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VQiufsg5BAA
https://www.youtube.com/watch?v=0WLR5Jt_PCY
https://www.youtube.com/watch?v=qtTa8Bi2jUk
https://www.vivosocialprofit.org/tools/inspiratieboek-onbeperkt-talent


Zo doen we het

VIVO werkt voor 15
social-profitsectoren

Ruim 1.600
organisaties deden 
een beroep op ons

1.600

15

26 VTE

37 enthousiaste 
collega’s aan de slag 
voor de sector

Versterking voor 
nieuwe projecten. 
Eline, Marthe,  
Hilde, Karolien en 
Patricia werden 
onze nieuwe  
collega’s

5

37

7Met de expertise 
van onze 7 teams
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