
Een sterk 
merk voor 
Begeleid 

Werk
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Wat is inclusie? • Uitsluiting/exclusie: Je mag niet 
meedoen, omdat je een handicap hebt. 

• Segregatie: Je leeft in een aparte 
omgeving, samen met andere personen 
met een handicap. 

• Integratie: Je mag meedoen, maar je 
moet zelf de drempels wegkrijgen. 

• Inclusie: Je kan even goed meedoen, je 
hoort erbij en de drempels zijn 
weggewerkt. 



Wat is begeleid werken?
• Begeleid werken: 

• Inclusieve en zinvolle dagbesteding met de focus op werk 
• Vorm van vrijwillig werken maar toch verschillend  
• Individuele, trajectmatige ondersteuning van een jobcoach 
• Kan naast de non-profit ook in de profit = dus overal

• Voor: pmh, autisme, langdurig zieken, werklozen, mentale problemen, 
... Gegroeid vanuit VAPH. 

• Interesse/goesting van de begeleid werker

• Een deeltaak maar vervangt nooit een vaste medewerker

• Behoudt van uitkering en daardoor geen loon (kan niet door de wet)

• Kan als opstap naar betaald werk



Een youtube filmpje



Voorbeelden uit de buurt

Vanuit het Werkburo Oost-Vlaanderen werkt een begeleid werker bij:

- Lokale politie Geraardsbergen

- Roelands tuinaannemer, Overboelare

- BS klim op, Zandbergen



Wat is het Werkburo? 
• Voor mensen met een vraag voor extra ondersteuning rond ‘werk’

• We zijn een groot samenwerkingsverband tussen verschillende VAPH-
voorzieningen. 

• In Werkburo Oost-Vlaanderen, een samenwerking in OVL, werken we 
samen met 9 voorzieningen.

• We zijn actief over heel Vlaanderen (verschillende regio’s)

• Via de ondersteuningen PVB (PVF), RTH, AMA of cash

• Een win-win voor zowel de begeleid werker als de werkpost

• Kwaliteitslabel voor Begeleid Werken
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…en verder

• Op maat en op vraag van de begeleid werker

• Andere functies van werk: een zinvolle dagbesteding, sociale 
contacten, verantwoordelijkheid nemen, competenties versterken, 
dingen bijleren, in de maatschappij (inclusie)

• De jobcoach start intensief op en begeleidt het hele traject verder 
mee. 

• Het traject is opzegbaar of onbeperkt in tijd

• BVR - Vlaamse Regering – 2011 – onder dagondersteuning



https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vdab.be%2F&psig=AOvVaw2e10CRusKLh6mM1h-l4D7S&ust=1580481808599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjZodjHq-cCFQAAAAAdAAAAABAK


De participatieladder voor iedereen



 
 

 

 

 

Werkburo Oost-Vlaanderen (WOV) 

 

 

  Gebied met 6 of meer WOV-jobcoachen    

  Gebied met 4 tot 5 WOV-jobcoachen  

  Gebied met 2 tot 3 WOV-jobcoachen  

  Gebied met 1 WOV-jobcoach   

Geen bolletje of een vraag over een grensgebied? Laat het ons zeker weten. Wij 

overleggen dan graag samen met onze collega’s uit de andere Werkburo-regio’s.     
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Intake 

Assessment

JobfindingJobmatching

Jobcoaching

Hoe gaan we te werk als Jobcoach?

• Methode “ondersteunen in werk” = “Supported Employment”. 
Mondiaal beproefde methode.

• Via 5 verschillende stappen naar werk:
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Contactgegevens

www.werkburo.be

David Bombeeck – david.bombeeck@werkburo.be 0491/71.12.76

http://www.werkburo.be/
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