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Meldpunt : Nieuwe medewerker op komst
Na 10 jaar het meldpunt een gezicht te hebben gegeven, heb ik besloten om het meldpunt te verlaten.
Ik
wil
jullie
alvast
hartelijk
bedanken
voor
de
fijne
samenwerking!
Vanaf januari zou er een nieuwe contactpersoon zijn, maar is het momenteel nog niet bekend wie de
rol op zich zal nemen. Van zodra er een nieuwe medewerker is, zal er naar iedereen gecommuniceerd
worden!
In tussentijd worden de aanmeldingen uiteraard nog steeds wekelijk behandeld (met dank aan An
Hessels!), maar is er geen telefoonpermanentie voorzien.

NAFT Koinoor/Leerrecht : wachtlijst
Vermits er op dit moment bij Naft Koinoor/Leerrecht een wachtlijst is, is het voor ons moeilijk om een
perspectief op datum van opstart te geven.
De CLB-er krijgt na het aanmeldingenoverleg van de Naft Koinoor of Naft Leerrecht een mail en zal
gecontacteerd worden, zodra er zicht is op opstart, om een ronde tafel (intake) te plannen.
We willen aandringen om toch te blijven aanmelden zodat er een duidelijk zicht is op de nood/vraag
in de regio!

NAFT Profo : wachtlijst en nieuwe medewerker
Sinds eind november heeft Anke een nieuwe uitdaging gevonden in het werkveld.
Jeff zal haar vanaf december vervangen als NAFT –begeleider. We wensen Anke veel succes op haar
nieuwe job! Ze zal gemist worden!
Gegevens Jeff:
Tel: 0472/06.02.11
Email: jeff.gielis@profo.be
Er is sinds kort een wachtlijst voor NAFT. Status van de wachtlijst: één wachtende.
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What’s Next
In februari en mei 2020 wordt er opnieuw een What’s Next georganiseerd door de drie NAFT partners
van Vlaams Brabant Oost (Koinoor/Arktos/Profo).
Dit is een kort traject voor jongeren die bijna 18 zijn en waar de kans bestaat dat ze zonder kwalificatie
de school zullen verlaten. Hier bieden we een brede waaier aan informatie aan over de mogelijkheden
werken-school-hulpverlening. Er zal hiervoor een intake ronde tafel gepland worden en een
infomoment. De flyer is in de maak en zal binnenkort verspreid worden onder de CLB’s.

