Contact
Initiatiefnemers van begeleid werken vinden
elkaar in regionale steunpunten. In de regio
Oostende en Westhoek kunt u terecht bij:

Dankzij begeleid werken
in het apotheekteam
heb ik echte collega’s die
me graag zien en die me
missen als ik een dinsdag
niet kan komen.
Meike Morisse

De hulp van Meike is altijd
heel welgekomen.
Haar aanwezigheid heeft
bovendien een positief effect
op de werksfeer.
Els Gryspeerdt,
apotheek Debruyne

Mobius - De Lovie
Krombeekseweg 82
8970 Poperinge
T 057 334 965
mobius@delovie.be
www.delovie.be

De Stuiver - Duinhelm vzw
Stuiverstraat 377
8400 Oostende
T 059 701 342
werkwijzer@duinhelm.be
www.duinhelm.be

Huize Rozenwingerd
Bitterzoetlaan 5a
8670 Oostduinkerke
T 058 533 856
begeleidwerken@rozenwingerd.be
www.rozenwingerd.be

Havenzate vzw
Noordstraat 136
8630 Veurne
T 058 313 693
ergo@havenzate.be
www.havenzate.be

Vondels
Ter Waarde 45
8900 Ieper
T 057 212 062
info@vondels.be
www.vondels.be

Ithaka vzw
Kaaistraat 35
8400 Oostende
T 0471 825 843
jobcoach@vzw-ithaka.be
www.vzw-ithaka.be

Zorgcentrum Maria Ter Engelen
Dorpsstraat 4
8650 Klerken
T 051 501 212
els.bostyn@mariaterengelen.be
www.mariaterengelen.be

Jobbureau Duin en Polder
Wilgendijk 33
8600 Diksmuide
T 0478 202 428
jobbureau@duinenpolder.be
www.duinenpolder.be

Daarnaast bestaat er op
Vlaams niveau het Platform
Begeleid Werken. Meer info op

www.begeleidwerken.be

Inclusief werken voor personen
met een beperking

Via begeleid werk kan ik
mijn droom waarmaken.
Op maandag ben ik
co-begeleider in
De Torteltuin.
Angelique Vermeersch

Als familiebedrijf zijn wij sociaal
ingesteld. Nicolas is sinds een jaar
aan de slag als begeleid werker.
Hij heeft ondertussen een goede
band opgebouwd met de collega’s.
We zien hem van week
tot week openbloeien.
Karel Leroy,
Leroy Breweries

Begeleid werkers zijn gemotiveerde werkkrachten
die omwille van een beperking geen loonvormende
arbeid (meer) aankunnen of die hierop nog
onvoldoende voorbereid zijn. Zij zetten hun
talenten in zodat vaste medewerkers meer tijd
kunnen vrijmaken voor hun kerntaken. Een echte
win-win dus.

Begeleid werk biedt personen met een beperking
de kans om binnen het reguliere arbeidscircuit
arbeid op maat uit te voeren, onder begeleiding
van een jobcoach. Begeleid werk kan variëren van
enkele uren tot enkele dagen per week.
Aan deze arbeid zijn voor de werkgever geen
loonkosten verbonden. Integendeel: begeleid werk
heeft een maatschappelijke meerwaarde.
Het verbindt mensen, creëert kansen en
respecteert diversiteit.

Zowel bedrijven, openbare besturen als de
dienstensector kunnen zich engageren voor
begeleid werk.
Begeleid werk opstarten gebeurt in verschillende
stappen onder begeleiding van een jobcoach
verbonden aan een dienst voor Begeleid Werken.
Hierbij wordt de methodiek van ‘Supported
Employment’ gebruikt. De begeleid werker en
werkgever worden gedurende het hele traject
bijgestaan, zowel inhoudelijk als administratief.

