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DUO-Day 

Duo-dag is een campagne om lokale autoriteiten en onder meer werkgevers bewust te maken van 

het feit dat mensen met een beperking niet de zelfde kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Een 

probleem dat GTB wou aankaarten. 

 

Het initiatief wil werkgevers vertrouwd maken met de vaardigheden, motivatie en mogelijkheden 

van werkzoekenden met een beperking. De werkzoekende krijgt dan weer de kans om zijn talenten 

te tonen en een realistisch beeld te krijgen van een welbepaalde job. 

Voor begeleiders van werkzoekenden is het initiatief leerrijk doordat ze meer inzicht krijgen in de 

noden van bedrijven. Zo kunnen ze gerichter werkzoekenden toeleiden. Het biedt hen ook de 

mogelijkheid om werkgevers te informeren over de verschillende tewerkstellingsbevorderende 

maatregelen voor werkzoekenden met een beperking. 

Duo-dag is een doe-dag voor werkzoekenden die het moeilijk hebben om een baan te vinden door 

hun beperking. Bedrijven, vzw’s of overheidsdiensten openen hun deuren voor één dag. Op die dag 

gaat de werkzoekenden samen aan de slag met een werknemer van het deelnemend bedrijf. 

De werkgevers bieden dus een stage van één dag aan. Duo-dag bestaat ondertussen meer dan vijf 

jaar. Sinds 2015 gaat de duo-dag door in heel België. Samen met alle partners wordt de 

tewerkstelling van personen met een beperking op de kaart gezet. 

Personen met een arbeidsbeperking moeten meer kansen krijgen om werkgevers te overtuigen van 

hun kunnen. Werkgevers kennen ook zelden de tewerkstellingsondersteunende maatregelen die er 

bestaan om de tewerkstelling van een persoon met een arbeidsbeperking zo vlot mogelijk te laten 

verlopen. Juist om die redenen lanceerde GTB de duo-dag. 
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Samengevat heft het initiatief twee grote doelstellingen. Enerzijds werkgevers kennis laten maken 

met de mogelijkheden van personen met een arbeidsbeperking en anderzijds deze werkzoekenden 

talen kennis maken met specifieke jobs en werkplekken om zich een realistisch beeld te vormen. 

In 2015 participeerden  504 bedrijven en 651 duo’s aan het initiatief. Duo-dag staat open voor alle 

soorten ondernemingen en werkgevers in België.  

 

 

Contactgegevens  

Naam:  GTB  

Statuut:  vzw 

Adres: 

 Kongostraat 7 

 9000  Gent 

Tel.:  0032 9 248 53 77 

E-mail: info@gtb-vlaanderen.be 

http://www.gtb-vlaanderen.be 

www.duoday.be 
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