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Inclusieve Onderneming in  
de kijker: FluxGO Borsbeek
FluxGO is een sociaal economiebedrijf actief in het groenonderhoud en de schoonmaak-
sector. Naar particulieren toe bieden zij een poetsservice via hun dienstenchequebedrijf 
aan én een naaiatelier met retouchedienst.

Sinds enige tijd werkt deze inclusieve onderneming  samen met Werkplekarchitect Web 
Turnhout in het kader van job- en taalcoaching op de werkvloer. Mét succes, zo vertelt 
Sandra Van Oeckel, Coördinator Diverse Diensten bij FluxGO in Borsbeek.

De Werkplekarchitect: wat was de aanleiding 
om samen te werken met een Werkplekarchi-
tect (i.c. WEB Turnhout)?

FluxGO: Wij kenden het fenomeen job-en taalcoaching 
en zochten na een wat mindere ervaring een nieuwe 
partner. Na wat opzoekingswerk kwamen we bij Web 
Turnhout uit.

Wij zijn zo tevreden van onze 
samenwerking dat we eigenlijk 
alle nieuwe medewerkers waar-
van we denken dat ze het nodig 
hebben een job- en taalcoachings- 
traject aanbieden.

In het recente  verleden deden we dit al voor een 
drietal nieuwe medewerkers waarvan twee arbeids-
profielen en één ploegbaas.

De Werkplekarchitect: zou u de Werkplekarchi-
tecten aanraden bij andere bedrijven?

FluxGO: Mijn collega en ikzelf leggen de lat echt 
zeer hoog. We zijn niet snel tevreden. Ik kan daarom 
oprecht zeggen dat deze positieve ervaring er ook 
echt één is. Als er werkpunten te vertellen waren, 
zouden we dit ook doen. 

We kunnen dus zonder veel schroom zeggen dat we 
de Werkplekarchitecten en in het bijzonder job- en 
taalcoaching aanraden aan andere ondernemingen die 
inclusief willen ondernemen. We gaan binnenkort ook 
alvast een stapje verder. We starten samen met WEB 
Turnhout een aantal conversatietafels op in het kader 
van taalondersteuning lokale diensteneconomie.

De Werkplekarchitect: wat maakt de samen- 
werking volgens u succesvol? Waar verschilt  
de aanpak van de Werkplekarchitecten?

FluxGO: Waar we bijzonder tevreden over waren 
was de manier waarop de mensen van WEB continu 
zorgden voor feedback. Wij werden continu betrokken 
in elke stap die ze ondernamen. De aandacht voor 
opvolging naar en van alle betrokkenen is uniek. We 
maakten ook een duidelijk onderscheid tussen de 
mensen die jobcoaching nodig hadden en diegenen 
die meer gebaat waren met taalcoaching. De aanpak 
was steeds op maat en to the point. We merkten ook 
een zeer duidelijke evolutie bij onze mensen tijdens 
het traject.

De Werkplekarchitect: wat betekent inclusief 
ondernemen voor uw onderneming?

FluxGO: FluxGO draagt het begrip inclusief onder-
nemen duidelijk een warm hart toe. Dit blijkt zowel uit 
de missie en visie van het bedrijf, maar ook uit de aard 
van hun activiteiten.

Ons bedrijf staat open voor alle 
soorten en maten van mensen. 
Ons zeer gevarieerd personeels-
bestand is daar het levende 
bewijs van.

Meer info?
www.fluxgo.be of sandra@fluxgo.be 




