
Regio Z�iderke��en

We werken vooral in de regio Zuiderkempen 
zoals aangegeven op de kaart hieronder.

De partnerorganisati es zijn 
erkend en vergund door het 
Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap 
(VAPH).

• vzw De Schakel
Schakelveld 20
2490 Balen

• vzw Den Brand
Spoorwegstraat 27
2400 Mol

• vzw MPI Oosterlo
Eindhoutseweg 25
2440 Geel

• vzw OpWeg
Markgravenstraat 75
2200 Herentals

Wie � i �n wi�?

Begeleid Werken Zuiderkempen 
is een onderdeel van Tauzorg, een 
samenwerkingsverband tussen:

▪ vzw De Schakel 
▪ vzw Den Brand
▪ vzw MPI Oosterlo 
▪ vzw OpWeg
▪ vzw De Witt e Mol

Wil jij ook aan de slag als Begeleid Werker 
of wens je hierover meer informati e?

Neem dan contact op met onze coördinator
Raf Hensbergen via:

BeWeZu@Tauzorg.be 
of 0486 41 26 97

Wens je een specifi eke jobcoach te 
contacteren, kijk dan op onze website 
www.begeleidwerkenzuiderkempen.be 
onder ‘Ons team’.

V.U.: Hilde Claes - Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel

WWW.BEGELEIDWERKENZUIDERKEMPEN.BE



Wat is  begeleid werken
Begeleid werken is, met ondersteuning van 
een jobcoach, werk zoeken en uitvoeren op 
een gewone arbeidsplek. Het is werken op 
vrijwillige basis.  Je wordt er dus niet voor 
betaald.

Begeleid werken is een samenwerking tussen 
jobcoach, begeleid werker en werkgever.

Hoe gaan we te  werk

WERKEN
 ▪ starten met een proefperiode
 ▪ in het begin samen met je jobcoach 

werken
 ▪ ook na de proefperiode blijft je    

jobcoach ondersteuning bieden

SAMEN ZOEKEN NAAR EEN 
GESCHIKTE WERKPLAATS

 ▪ wat is er voor jou belangrijk bij het 
kiezen van een werkplaats

 ▪ hoeveel wil je werken

ONDERHANDELEN EN AFSPRAKEN MAKEN
 ▪ samen op bezoek bij de werkgever
 ▪ afspraken maken

ELKAAR LEREN KENNEN
 ▪ wie ben je
 ▪ waarom wil je graag werken
 ▪ hoe werk je
 ▪ wat doe je graag
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Begeleid werker

 ▪ kiest zelf mee waar te werken
 ▪ krijgt ondersteuning doorheen heel 

het proces
 ▪ behoudt de uitkering

Jobcoach

 ▪ begeleidt de begeleid werker in zijn 
zoektocht naar een job

 ▪ blijft de begeleid werker 
ondersteunen bij zijn/haar job

Werkgever

 ▪ een organisatie die, in samenwerking 
met een jobcoach, de begeleid 
werker bepaalde werkopdrachten laat 
uitvoeren

 ▪ een vaste werkbegeleider op de 
werkvloer

Voor wie
Begeleid werken is er voor personen met een 
beperking, die een uitgesproken wens hebben 
om in een gewone omgeving te werken, en 
voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is. 

Voordelen:  ▪ Sociaal contact verhogen
 ▪ Netwerk uitbouwen
 ▪ Zinvolle dagbesteding
 ▪ Verhoogde integratie in 

de maatschappij


