Video Duoday 24 maart 2016
Samenvatting
FAMIFED nam net als vorig jaar deel aan DuoDay 2016, doedag voor mensen met een
arbeidsbeperking. Voor één dag vormen ze een duo met een werknemer binnen een bedrijf of
organisatie. We vroegen hen naar hun ervaring op de werkvloer bij FAMIFED. Steven Sarens werkte
een dag mee met onze collega Anke Haesebroeck op de dienst Nationale Bemiddeling. Beiden zijn
zeer positief over de ervaring en zouden het zo opnieuw doen. Een andere deelnemer die aan de slag
ging bij FAMIFED was Adile. Ze werkte een dag zij aan zij met onze collega Ivana D'Andrea op het
secretariaat van de Sociale Controle. Aan het einde van de dag kregen de deelnemers een goodie bag
van FAMIFED mee naar huis
Tekstversie
We horen heel de video lang zachte achtergrondmuziek.
Duoday is een doedag voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Zij vormen voor een dag een
DUO met een werknemer binnen een bedrijf of organisatie. Deze duobaan voor één dag betekent
voor beiden een échte opportuniteit.
Net zoals verleden jaar opende FAMIFED zijn deuren voor dit initiatief.
Er worden verschillende krantenkoppen in verband met DuoDay getoond ter illustratie.
FAMIFED interviewt de deelnemers en vraagt naar hun ervaring.
Deelnemer Steven Sarens en begeleidster Anke Haesebroeck, dienst bemiddeling zijn in gesprek.
Anke toont hoe Steven de computer moet gebruiken en later doet Steven het zelf.
Steven zegt: "Hallo ik ben Steven Sarens. Dit is mijn eerste kennismaking met DuoDag. Ik heb deze
stageplaats gekozen omdat het me heel boeiend leek om eens een dagje mee te draaien. Tot hiertoe
is het heel positief en heel gevarieerd."
Anke zegt: "Waarom heb ik gekozen om aan DuoDay mee te werken ? Om aan een tof initiatief mee
te werken hier binnen FAMIFED, om aan andere mensen nieuwe kennis bij te brengen, om mensen
een andere wereld te leren kennen ook bij de overheid. Dat is het voornaamste voor vandaag."
Sam Kestens, medewerker Communicatiedienst, overhandigt een FAMIFED goodie bag aan Steven
Sarens als bedankje voor zijn hulp die dag.
Adile en begeleidster Ivana D'Andrea (secretariaat Sociale controle) sorteren papieren
kinderbijslagdossiers. Daarna wandelen ze door de kantoren van FAMIFED.
De video eindigt met een aftiteling van FAMIFED www.famifed.be.

