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Praktijkvoorbeeld GIBO textielsector
Ingmar De Maertelaere van Divergent, toen nog UCBO, nam contact op met Liebaert NV uit Deinze. 
Hij had een kandidaat in begeleiding die zeer sterk is in precisiewerk. Na enkele gesprekken waarbij 
de kandidaat en bedrijf/functie aan elkaar werden voorgesteld, werd een GIBO opgestart. Een GIBO 
is een IBO voor personen met een arbeidsbeperking, een variant op de klassieke individuele beroeps
opleiding (IBO). Na een opleidingsperiode van een drietal maanden werd het traject positief afgerond 
en kreeg de kandidaat een vast contract. Vandaag, na meer dan 6 jaar, is Bart nog steeds werkzaam bij 
Liebaert in dezelfde functie.

Kevin Allison, plantmanager Liebaert: “Ik had het gevoel dat Ingmar zijn kandidaat zeer goed kon in
schatten, zowel zijn kunnen en willen als zijn beperkingen. Dat was een grote meerwaarde bij het linken 
van de kandidaat aan de job. Het tempo en de deadlines van de opleiding lagen bij Bart lager,  
we hebben hem meer tijd en kansen gegeven. Het einddoel, hem naar het nodige niveau brengen om  
te kunnen meedraaien, was belangrijker voor ons dan de snelheid waarmee dat gebeurde. We hebben 
er nu een volwaardig teamlid bij. Dat de kost voor ons als werkgever tijdens de GIBO laag was en we 
nu nog steeds een VOPpremie krijgen, is mooi meegenomen, maar daarvoor hebben we het niet ge
daan. Wij vonden op deze manier een nieuwe medewerker voor een echte knelpuntvacature, naalden
richter, een zeer specifieke job waarbij hoge concentratie vereist is gedurende de ganse werkdag. We 
zijn dus zeer blij met het resultaat.”

Bart (werknemer):”Ik ben heel tevreden over het traject dat ik heb afgelegd. Dat ik begeleid werd door 
iemand die mij en mijn beperkingen heel goed kent, is voor mij de grootste meerwaarde geweest.  
Ik was op zoek naar kwaliteitsvol en repetitief precisiewerk, waarbij weinig fouten maken belangrijker  
is dan het tempo waarin het werk wordt uitgevoerd. Dat is helemaal zo bij naaldenrichter. Mijn ene 
beperking is daarbij zelfs een voordeel.”
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