dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds

oproep deelnemers

Zeldzame ziekte? Zinvol aan het werk!
Heb je in je organisatie of bedrijf een medewerker met
een zeldzame ziekte? Wil je hem of haar graag
duurzaam aan de slag houden en dit zo optimaal
mogelijk voor iedereen?


Emino en KU Leuven ontwikkelden een dienstverlening
gericht op het ondersteunen van jou als werkgever, de
persoon met een zeldzame ziekte en het team aan de
hand van workshops. 

Via een studie in samenwerking met KU Leuven wil
emino nagaan of deze dienstverlening ook de
gewenste effecten kent.

Doe je mee?

wie: er werkt een medewerker met
zeldzame ziekte in je organisatie of bedrij
waarom: stimuleren van samenwerking en
onderling begrip in het tea
wanneer: workshops vanaf januari 202
waar: op je werkplek of een emino locatie

Meer info bij Deborah Vantournhout op 04 91 153 026 

Of stuur een mailtje naar zeldzameziekte@emino.be
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Zeldzame ziekte? Zinvol aan het werk!
Ben jij of ken jij iemand met een zeldzame ziekte die
aan het werk is en moeilijkheden ervaart op de
werkvloer door de zeldzame ziekte? 



Emino en KU Leuven ontwikkelden een dienstverlening
gericht op het ondersteunen van jou, je werkgever en
je collega's. Aan de hand van workshops zoeken we
samen met je team naar oplossingen om een optimale
werking op de werkvloer te realiseren. 



Via een studie in samenwerking met KU Leuven wil
emino nagaan of deze diensteverlening ook de
gewenste effecten kent.

Doe je mee?
wie: je hebt een zeldzame ziekte en hebt
nood aan ondersteuning op de werkvloe
waarom: verhogen van jouw
zelfwaardegevoel en jobtevredenhei
wanneer: workshops vanaf januari 202
waar: op je werkplek of een emino locatie

Meer info bij Saskia Martens op 04 72 952 799 

Of stuur een mailtje naar zeldzameziekte@emino.be


