Cliënten

Arbeidscoach

Netwerk GGZ Kempen

De arbeidscoach is werkzaam binnen
het hele arrondissement Turnhout.

De cliënt komt in aanmerking voor
begeleiding als hij:

Arbeidscoach
0471 70 35 04
0483 71 31 32
E-mail: arbeidscoach@route11.be
Tel:

 Woont in het arrondissement
Turnhout,

 Psychische moeilijkheden ondervindt in een traject naar– of tijdens betaalde tewerkstelling,

Route 11
Psychosociaal revalidatiecentrum Kempen

Tel: 014 44 29 19
E-mail: info@route11.be

 En hij niet meer opgenomen is in
een

r e s i de n t i ël e

of

se m i -

residentiële behandelingssetting.

 Gemotiveerd is om (terug) aan het
werk te gaan & bereid is te inves-

De Merodelei 88-90
2300 Turnhout

teren in het traject,

 Nood heeft aan ondersteuning van
een coach met GGZ-expertise in
een traject naar– of tijdens betaalde tewerkstelling,

 (terug) Betaald werk kan uitvoeren.

AB
C

In samenwerking met
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

www.ggzkempen.be
vzw ‘t KADER - Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie
Maatschappelijke zetel: Antwerpseweg 1, 2440 Geel

Begeleiding van
mensen met een
psychische
kwetsbaarheid naaren tijdens betaalde
tewerkstelling.
—
Coaching van
ondersteunende
diensten en
werkgevers.

Coaching

Cliënt begeleiding
Inhoud

Uitgangspunten

Voor wie?

Met behulp van het individueel begeleidingsplan bepaalt de cliënt, ondersteund
door de arbeidscoach, welke doelstellingen voor hem belangrijk zijn om na te
streven binnen een traject naar of tijdens
betaalde tewerkstelling.

We vertrekken vanuit de vaardigheden en capaciteiten van de cliënt, met aandacht voor zijn mogelijkheden en beperkingen.

Alle organisaties, hulpverleners, werkgevers, … met een vraag naar ondersteuning
in de omgang met een persoon met psychische moeilijkheden in een werksituatie of
traject naar tewerkstelling, kunnen beroep
doen op de arbeidscoach.

De cliënt schetst een gewenste situatie,
waar stap voor stap naartoe wordt gewerkt tijdens de begeleiding. Ondanks
het einddoel van betaalde arbeid, werken
we om dit te bekomen aan functioneren
op alle levensdomeinen (werk, vrijetijd,
relaties, …).
Deze begeleiding wordt zowel aangeboden in de vorm van individuele– als
groepstrajecten.
De arbeidscoach werkt aanvullend aan de
bestaande diensten binnen de sectoren
werk en zorg.

Evenwaardigheid en overleg zijn twee zeer belangrijke
elementen. De cliënt is dan ook zelf eigenaar en manager van het eigen begeleidingsplan. Dit vraagt inzet
en verantwoordelijkheid.
Indien nodig wordt het systeem/de context van de cliënt bij de begeleiding betrokken.

Denkkader
Er wordt op maat gewerkt vanuit de volgende basisprincipes:



Herstelvisie,



Oplossingsgerichte-, systemische coaching.

Wat & hoe?
De arbeidscoach geeft adviezen aan bovenstaande diensten met betrekking tot het
ondersteunen van de betrokkene in een
traject naar of tijdens werkhervatting.
Deze coaching kan ook van preventieve
aard zijn.
Er wordt een oplossingsgerichte aanpak
aangeleerd waarmee de begeleider zijn
cliënt kan ondersteunen in het wegwerken
van belemmeringen in het traject naar– en
tijdens tewerkstelling.
Verder kan de arbeidscoach bijkomende
info geven over de bestaande diensten uit
de sectorenwerk & GGZ.

Aanmelding

Termijn

Contact

• GGZ partners van het Netwerk GGZ

De begeleidingstermijn bij de arbeidscoach is steeds zo kort
mogelijk en zo lang als nodig.

Katelijne Keijzer - Telefoon: 0471 70 35 04
Pascal Bleyen - Telefoon: 0483 71 31 32

De maximum duur van een traject bij de arbeidscoach is twee
jaar.

E-mail:

arbeidscoach@route11.be

Adres:

De merodelei 88-90
2300 Turnhout

Kempen kunnen cliënten rechtstreeks
aanmelden bij de arbeidscoach.

• Andere verwijzers mogen beroep doen op
het Aanmeldingsteam van het Netwerk
GGZ Kempen.

