In 1967 werd door de toenmalige Rijksuniversiteit Gent een Dienst voor Scholing
en Herscholing van Mindervaliden opgericht, in samenwerking met het Rijksfonds voor Sociale Reklassering van de Minder-Validen. Oorspronkelijk ging het
om een opleidingscentrum voor boekbinders. Doorheen de 50 jaar evolueerde de
werking van het centrum naargelang de opdrachtgever (Rijksfonds, Vlaams Fonds
voor sociale integratie van personen met een handicap, VDAB), de doelstellingen
(van beroepsopleidingen in het centrum naar werkplekleren) en de klant (van personen met een handicap naar personen met een arbeidsbeperking én werkgevers).
Nu, 50 jaar later, is Divergent (het voormalige Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding – UCBO), als centrale dienst van de Universiteit Gent, een organisatie die mensen versterkt op het werk. Coaching op de werkvloer, loopbaanbegeleiding en opleiding & advies aan werkgevers vormen de kernactiviteiten.
Deze bundel is het resultaat van het feestelijk symposium “Naar een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt: evidence-based practice en practice-based evidence”, naar aanleiding van ons 50-jarig bestaan. Door wetenschappelijke inzichten te verbinden met praktijkverhalen leggen we de nadruk op evidence-based
werken. Divergent wil vanuit haar unieke positie als GOB verbonden aan Universiteit Gent, hierin graag het voortouw nemen. “Divergent biedt Gentse academici
de kans om innovatieve methodieken op hun waarde te testen. Omgekeerd geven
de dagelijkse praktijkervaringen ook aanleiding tot nieuwe case studies. Het is de
ideale wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening” (Geert Van Hove, diensthoofd Divergent). We hopen dat deze
bundel een bron van inspiratie vormt voor de verscheidene stakeholders uit het
veld om hun werking onder de loep te nemen en te verdiepen.
Vervolgens willen we graag alle personen bedanken die deze bundel mogelijk
hebben gemaakt. In de eerste plaats richten we ons tot de auteurs. Bedankt om
jullie inzichten met ons te willen delen en jullie teksten op voorhand klaar te
maken voor publicatie. De ervaringsdeskundigen willen we graag speciaal in de
bloemetjes zetten. Jullie getuigenissen geven deze bundel een extra dimensie. Ze
werpen een licht op hoe een duurzame en inclusieve werkvloer in de dagelijkse
praktijk vorm kan krijgen.
Tot slot willen we ook de medewerkers van Divergent bedanken. Marie Christine Lelubre las de teksten na. Het team communicatie (Tibo Marico, Lut De
Clercq, Frederik Hulpia, Kurt De Soete) stond in voor de grafische vormgeving van
de uitnodiging en de bekendmaking van het symposium. Josiane Tytens, Gauthier
Van den Broecke en Pieternel Vanderhaeghen zorgden voor de logistieke ondersteuning. Dank jullie wel!
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