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Stad Hoogstraten start samenwerking met
arbeidscoach netwerk GGZ Kempen
OCMW Hoogstraten en netwerk GGZ Kempen slaan de handen ineen om de nood aan
zorgaanbod vanuit de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken voor
inwoners van Hoogstraten en omgeving. Vanaf heden kunnen inwoners met een
psychische kwetsbaarheid terecht bij een arbeidscoach die hen begeleidt op de
arbeidsmarkt. Ook organisaties, hulpverleners en werkgevers kunnen beroep doen op
de arbeidscoach van netwerk GGZ Kempen. De arbeidscoach zal voor de
bereikbaarheid van zijn cliënten wekelijks zijn intrek nemen in het administratief
gebouw Stede Akkers.
“Als stadsbestuur vinden we het belangrijk dat al onze inwoners voldoende kansen krijgen op
de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen. Personen die psychisch kwetsbaarder zijn
ondervinden vaak belemmeringen tijdens hun zoektocht naar werk”, vertelt burgemeester
Marc Van Aperen. “Met deze nieuwe samenwerking kunnen we kwetsbare inwoners
ondersteunen en stimuleren we organisaties naar meer inclusiviteit op de werkvloer.”
De arbeidscoach valt onder het project Route 11 en is een initiatief van vzw ’t Kader in
samenwerking met netwerk GGZ Kempen. Hiermee ondersteunen zij personen met een
psychische kwetsbaarheid, in hun traject naar een professionele (re-) integratie. Dit kan
inhouden dat de arbeidscoach een traject naar betaalde arbeid gaat begeleiden, alsook een
psychosociale begeleiding. Ook bekijkt de arbeidscoach het functioneren van alle
levensdomeinen (werk, vrije tijd, relaties,…) om meer stabiliteit te creëren.
“We merken dat bedrijven, organisaties en werkgevers behoefte hebben aan extra hulp in de
omgang van werknemers die kampen met psychische moeilijkheden. Ook deze doelgroep
staat er niet alleen voor. De arbeidscoach kan extra ondersteuning en coaching bieden”, licht
schepen van Sociale Economie en Tewerkstelling Katrien Brosens toe.
Zorgverleners zoals huisartsen, therapeuten, OCMW-medewerkers,… kunnen een kandidaat
voor dit traject aanmelden via het Aanmeldingsteam (AMT) van het Netwerk GGZ Kempen.
Ook voor andere verwijzingen naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidsondersteuning
kunnen zij bij Netwerk GGZ Kempen terecht.
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