Overzicht begeleiding naar werk

Doelgroep

GTB / GOB



Werkzoekenden met een arbeidsbeperking
Werkenden met een arbeidsbeperking
(loopbaanbegeleiding – enkel bij GOB)

GTB*:
 Bemiddeling
 Screening
 Opleiding bij VDAB
 Sollicitatiebegeleiding
 Versterkende acties
 Aanvragen tewerkstellingsmaatregelen
 Aanmelding & opvlogen begeleiding bij GOB

Aanbod

GOB**:
(aanmelding steeds via GTB)
Gespecialiseerde opleiding en begeleiding naar de
arbeidsmarkt.






Opleiding en coaching op de werklvoer
competentieverhoging
Matching met aanbod op arbeidsmarkt
Ondersteuning werkgevers m.b.t. arbeidshandicap
Loopbaanbegeleiding voor werkenden
(beroepsoriëntatie, met loopbaancheques)
Loopbaancoaching op de werkvloer.

Aanmelding

Geen arbeidsbeperking
 VDAB
Vermoeden van arbeidsbeperking
 Activerende instroom
Duidelijke arbeidsbeperking:
 Aanmelding conform de afspraken binnen het
netwerk (competentieprofiel, … )

Arbeidscoach
Netwerk GGZ Kempen






Wonend in arrondissement Turnhout
Psychische problematiek
Gemotiveerd om aan het werk te gaan
Betaald werk mogelijk binnen 2 jaar
Niet residentieel of semi-residentieel opgenomen.
(postkuur kan)

Cliënten:
 Traject naar betaalde tewerkstelling
 Nodige stappen om werkhervatting te bekomen
worden uitgewerkt in individueel
begeleidingsplan:
 Doelstelling van cliënt staat centraal
 Vertrekken vanuit de gewenste situatie van de
cliënt, waar stap voor stap naartoe wordt
gewerkt tijdens de begeleiding.
 Met aandacht voor alle levensdomeinen (werk,
vrijetijd, relaties, …)
 Ondersteuning tijdens tewerkstelling

Arbeidstrajectbegeleiding
CGG De Meander




Cliënten:
Arbeidstrajectbegeleiding:
 Laagdrempelige begeleiding, op vrijwillige basis
 Ambulante werking (op afspraak)
 Samenwerking andere diensten (indien nodig):
 VDAB, GTB, GOB, …
 Nadruk op vinden van zinvolle dagbesteding:
Betaalde tewerkstelling, arbeidszorg,
vrijwilligerswerk, opleiding,
vrijetijdsbesteding, …
 Voldoende aandacht voor andere
levensdomeinen.


Doorheen het hele traject wordt steeds de psychische
stabiliteit opgevolgd en bijgestuurd indien nodig.
Diensten
Coaching:
 Ondersteunen en adviseren m.b.t. oriëntatie naar
werk en aangepast werk
 Informatie over de bestaande diensten uit
sectorenwerk & GGZ
 Advies over realistische trajecten en risico’s op
herval
 Advies over noodzakelijke administratieve
stappen m.b.t. werk.
 Advies over en aanleren van oplossingsgerichte
aanpak
waarmee de begeleider ondersteuning kan bieden
bij belemmeringen in traject van cliënten.

Wonend in arrondissement Turnhout
Middelengebruik
(alcohol, illegale drugs, medicatie, gokken)
Opzoek naar tewerkstelling / zinvolle
dagbesteding

Ook opvolging na het vinden van dagbesteding.

Diensten
Coaching:
 Ondersteunen en adviseren mbt oriëntatie naar
werk en aangepast werk
 Informatie over de bestaande diensten
 Advies over realistische trajecten en risico’s op
herval
 Advies over noodzakelijke administratieve
stappen mbt werk.

Partners netwerk:
 Katelijne Keijzer
 0471 70 35 04
 arbeidscoach@route11.be
 De Merodelei 88-90
2300 Turnhout

Partners netwerk:
 Koen Vanberghen
 014 41 09 67
 koenvanberghen@cggkempen.be
 Parklaan 55 bus 17
2300 Turnhout

Anderen:
 Aanmeldingsteam Netwerk GGZ Kempen
 014 57 91 00

Anderen:
 Aanmeldingsteam Netwerk GGZ Kempen
 014 57 91 00

Arbeidszorg OPZ Geel



Residentieel of semi-residentieel in OPZ Geel
Gemotiveerd om op laagdrempelige manier
terug kennis te maken met arbeid

Ateliers en begeleid werken





Arbeidsmatige activiteiten uitvoeren:
 zinvolle dagbesteding
 traject naar betaald werk (in
samenwerking met andere diensten)
Ateliers: industrieel atelier, fietsenatelier en
hofploeg (in groep onder begeleiding)
Begeleid werken:
 Intern begeleid werken: individuele
inschakeling via jobcoach op een dienst
van het OPZ
 Extern begeleid werken: individuele
inschakeling via jobcoach in een extern
bedrijf/organisatie.

Enkel afdelingen van OPZ Geel:
 Jobcoaches arbeidzorg:
 Bert Ceulemans
 Griet Van Bouwel
 Liesbeth Verherstraeten
 014 57 90 43 - 9035 - 9153
 begeleidwerken@opzgeel.be

Extra

* Gespecialiseerd Team Bemiddeling
** Gespecialiseerd opleidings- begeleidings &
bemiddelingscentrum
 Gesprekken gaan door in de werkwinkel.



Gesprekken vinden plaats in Turnhout




Gesprekken kunnen plaats vinden in Turnhout of
Herentals
Avond consultaties mogelijk in Herentals

