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Inleiding 
 
 
Je tijd op een leuke en zinvolle manier doorbrengen is voor iedereen van ons essentieel om tevreden 
tot gelukkig door het leven te gaan. Voor een grote groep van ons maakt ‘werken’ daar een groot 
deel van uit. Ontspannen doen we ons graag  tussen mensen en vrienden en het bloeiende 
verenigingsleven in Vlaanderen is daar het bewijs van.  Samen actief zijn smeedt banden en 
vriendschappen en geeft ons een betekenis en een rol in onze omgeving.  Het geeft ook structuur 
aan ons leven. Het maakt dat we doelen hebben en weten waarvoor we  ‘ s morgens  opstaan. 
 
Zeker voor  mensen die kampen met psychische en psychiatrische problemen is actief zijn erg 
belangrijk. Het haalt ze uit hun isolement en geeft hen een  structuur in het leven. Dit probleem stelt 
zich nog veel scherper voor wie door de ziekte nog  niet  of niet meer in staat is om een gewone job 
op te nemen.  Juist die mensen hebben nood aan bezig zijn, hebben nood aan mensen rondom zich, 
hebben nood aan betekenis.  
 
Velen van hen zijn zelf op zoek gegaan naar activiteiten die hen die voldoening kunnen schenken 
maar heel wat van hen hebben in deze zoektocht nood aan een gids, een hulpverlener, een 
mantelzorger die hen ondersteunt, faciliteert,  hen de weg wijst naar het vele wat zich aanbiedt. 
 
Met deze ‘Cluster-ring Activering’ willen we u een klein staalkaartje geven van wat er zich in de regio 
Gent-Eeklo aan mogelijkheden aandient. We kozen er voor om niet enkel het ‘categoriale’  aanbod 
van de geestelijke  gezondheidszorg (GGZ)  onder uw aandacht te brengen.  We geloven er in dat ook 
buiten het circuit van de GGZ  heel wat kansen liggen voor mensen met psychische en psychiatrische 
problemen. Met deze cluster-ring willen we hiermee ook een beetje  ‘kwartier maken’, ervoor zorgen 
dat onze cliënten en patiënten  een plaats krijgen  in het aanbod van regulier werk en 
vrijwilligerswerk, ontspanning, recreatie,  ontmoeting,  cultuur, vorming en zoveel meer.    
 
U zult dus in de referaten en aan de tafels  niet enkel  kunnen kennis maken met de reeds 
beschikbare waaier aan expertise en aanbod binnen de geestelijke gezondheidszorg (zoals de 
laagdrempelige ontmoetings- en dagactiviteitencentra, begeleiding en werkvoorbereiding, werk en 
educatie in een beschermd milieu, ….) maar ook met een  gevarieerd  aanbod uit de welzijnszorg, de 
thuiszorg, de vrijwilligersorganisaties, de buurt- en dienstencentra,   GTB (gespecialiseerde dienst 
voor trajectbepaling- en begeleiding voor personen met een arbeidshandicap),… 
 Daarnaast staan enkele gebruikers met hun ervaringen en getuigenissen van hun persoonlijke 
zoektocht ter uwer beschikking.    
 
Wij wensen u een boeiende rondgang, 
 
Dirk Ververs – directeur Zagan vzw 
Anny Janssens – directeur hulpverlening Familiezorg Oost-Vlaanderen 
Sylvie Enzlin – coördinator Co. De Sporen         
Alex Leemans – coördinator BW De Nieuwe Horizon 
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OXOt vzw 
 
New Orleansstraat 263/267  
9000 Gent 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Voor ieder die zich artistiek wil uiten met de nadruk op mensen met een psychiatrische 
achtergrond. 
In de praktijk komen er ook mensen zonder psycho-sociale problematiek aanlopen. 

 
- Werkingsgebied 

Groot Gent 
 

- Wat? 

 Vrije artistieke ateliers. Er is ruimte voor alle artistieke disciplines. Muziek valt hier ook 
onder. Er is een aanbod van workshops, deelnames aan tentoonstellingen, week van de 
amateurkunsten 

 Vrijwilligerswerk:  ateliergeleiders, tuinonderhoud, conciërge, administratie, losse 
medewerkers 

 Iedere bezoeker mag aanwezig zijn tijdens de maandelijkse ledenvergadering om mee 
het reilen en zeilen te bepalen. 

 
- Exclusiecriteria? 

 Ernstige toxicomanie in het algemeen, tijdens de ateliers wordt er niet gebruikt 

 Te weinig zelfredzaamheid: bv. niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer of het atelier niet zelfstandig kunnen bereiken. 

 Niet zelfstandig een eigen artistiek parcours kunnen volgen 

 Onvoldoende beheersing van de psychopathologische symptomen waardoor een 
normale werking uitgesloten is. 

 
- Capaciteit 

Tot 25 personen per atelier, het gebouw is groot genoeg om nog meer mensen te kunnen 
plaatsen. 

 
 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Er is geen specifieke aanmeldingsprocedure voor individuen. Groepen dienen zich 14 dagen 
op voorhand aan te melden via mail of telefoon. 
In de regel kunnen mensen komen aanlopen tijdens de openingsuren: 
 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
Telkens van 14.30 tot 17.30 
 
Groepen kunnen op afspraak op andere tijdstippen ontvangen worden. Speciale activiteiten 
gaan op andere dagen en tijdstippen door. 
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- Wachtlijst 
Neen 

- Begeleidingsduur 
Onbeperkt 

 
CONTACTPERSONEN 

- Wie? 
Jan Delvaux - 0493 088 669   oxot@jansvision.be 
11 – 19u. 
 
Jo Monsaert - 0477 531 598 
11 – 19u. 

 
Joost Willems - 079 694 656   joostwillem@gmail.com 
18 – 20u en weekend 

 
WEBSITE 
http://Oxot.be (OxoT algemeen) 
http://jansvision.be/Oxot/ (voor de Gentse werking) 
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Vzw Metawonen – Buddywerking Gent  
 
Elyzeese Velden 74 
9000 Gent 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 

 Voor mensen met  psychisch moeilijkheden die graag iemand willen ontmoeten, buiten 
de professionele hulpverlening, om alledaagse dingen mee te doen.   

 Voor mensen die moeite hebben om hun vrije tijd in te vullen en iemand zoeken die hen 
duwtje in de rug geeft? 

 Voor mensen die zin hebben om een vertrouwelijk en vriendschappelijke contact aan te 
gaan. 

 
- Werkingsgebied 

Gent, Groot Gent of regio Gent. 
 

- Wat 

Aanbod: 

 een buddy die jou tweewekelijks een bezoek brengt of die samen met jou een activiteit 
onderneemt 

 één-één relatie: het is dezelfde buddy die jou bezoekt of met wie je op stap gaat 

 vergroten van sociaal netwerk 

 een verrijkende ervaring 

 professionele ondersteuning van het contact 

 zorgzame omgang met vertrouwelijke informatie 

 mogelijkheid om beroep te doen op een telefoonbuddy terwijl je wacht op jouw buddy 

 we bieden geen lotgenotencontact aan  
 
verwachtingen:  

 je bent bereid om een kennismakings -en motivatiegesprek te hebben met één van de 
stafmedewerkers 

 je bent bereid om samen met jouw buddy iets te ondernemen (bezoek bij jou thuis, 
activiteit buitenshuis,...) 

 je bent bereid om op afgesproken momenten samen te komen met jouw buddy en een 
stafmedewerker van Metawonen 

 je bent bereid om de contactgegevens van een vertrouwenspersoon of professionele 
hulpverlener door te geven. 

 je bent 18 jaar of ouder. 

 je kan gemaakte afspraken nakomen. 

 je woont in Gent of Groot Gent.  
 
Naast een bezoekbuddy bieden wij ook een telefoonbuddy en een mailbuddy. Een 
telefoonbuddy belt jou éénmaal in de veertien dagen op een vast moment. Van een 
mailbuddy kan je éénmaal per week een mailtje krijgen. 
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- Exclusiecriteria 
De haalbaarheid van het omgaan met de problematiek en/of persoonlijkheid voor de 

vrijwilliger wordt ingeschat. Het is dus niet de problematiek op zich die als tegen- indicatie 

wordt gesteld. Bij voorbaat trekken we liever geen lijn, het liefste ontmoeten we de persoon 

graag zelf.  

Aandachtspunten zijn: 
- zwakke begaafdheid of verstandelijke beperking 
- acute verslavingsproblemen 
- daders van een delict (forensische problematiek) 
- zware persoonlijkheidsstoornissen 
- crisissituatie bij de aanmelding 

 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Mensen melden zich zelf aan, telefonisch of per mail.  
Nadien volgen er 2 gesprekken. Het eerste is een vrijblijvende kennismaking, het tweede 
gesprek is een meer uitgebreid intake gesprek.  Nadien wordt er in team beslist over de 
aanvaarding.  
 

- Wachtlijst 
Er is een wachtlijst, maar geen numerieke wachtlijst. Omdat er “op maat” wordt gewerkt, is 
het afhankelijk van de aanmeldingen van de vrijwilligers of iemand al dan niet langer moet 
wachten op een buddy.   
 

- Begeleidingsduur 
Gedurende de hele periode, van aanvang tot einde contact met buddy. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Ans Hillebrant en Liesbet D’haeseleer 
 

- Contactgegevens 
Vzw Metawonen – Buddywerking Gent 
Elyzeese Velden 74 
9000 Gent 
09 225 62 09 
gent.metawonen@buddywerking.be 
 

- Wanneer te bereiken 
Ma: 8.30 - 20.00  Di: 8.30 - 17.00  Don: 8.30 - 15.30  Vr: 8.30 - 17.00 
 

WEBSITE  www.metawonen.be 
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Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-
Vlaanderen 
 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
Dienst Maatschappelijke Participatie 
Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Zowel vrijwilligers als hun organisaties kunnen bij het Steunpunt terecht. 
 

- Werkingsgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
Organisatie vorming 
Voor verantwoordelijken van vrijwilligersorganisaties en openbare besturen zijn er 
regelmatig basiscursussen vrijwilligersmanagement. Alle aspecten die belangrijk zijn voor het 
werken met vrijwilligers komen tijdens deze cursussen aan bod. 
De (bestuurs)vrijwilliger zelf kan terecht bij de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen (VWA) 
voor een zeer diverse thema's o.a. opzetten van activiteiten, vzw-boekhouding, vzw-
wetgeving, opbouw van een website enz. De VWA is een samenwerkingsverband tussen de 
Provincie en de 3 Oost-Vlaamse Vormingpluscentra. 
 
Sensibilisering bijzondere doelgroepen: voor jongeren, en jong-gepensioneerden 
ontwikkelden de Steunpunten aangepast actiemateriaal dat door organisaties kan 
aangevraagd worden. (stappenplan voor werknemers eindeloopbaan en lessenpakket voor 
scholieren) 
 
Algemene promotie van het vrijwilligerswerk : Het Steunpunt zorgt voor een voldoende 
bekendheid van en waardering voor het vrijwilligerswerk bij diverse doelgroepen uit de 
provincie. Samen met de andere provinciale steunpunten wordt jaarlijks een 
promotiecampagne uitgewerkt. Vrijwilligersorganisaties kunnen naar aanloop van de "WEEK 
VAN DE VRIJWILLIGER" actiemateriaal (waaronder dankkaartjes, affiches, brochures) 
opvragen bij het Steunpunt. 
 
Info en advies 
Via het verlenen van advies en het verspreiden van informatie bevordert het  Steunpunt de 
deskundigheid van de vrijwilligersorganisaties en openbare besturen. 
Via de vacaturedatabank op www.vrijwilligerswerk.be brengen we vraag en aanbod in het 
vrijwilligerswerk bij elkaar: mensen zoeken vrijwilligerswerk, organisaties zoeken vrijwilligers. 
Beiden kunnen terecht op deze website. 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
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Het Steunpunt is enkel toegankelijk tijdens de kantooruren en dit enkel op afspraak 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Naïma Lafkioui - steunpuntcoördinator Vrijwilligerswerk 

 
- Contactgegevens 

Provincie Oost-Vlaanderen 
dienst Maatschappelijke Participatie/Steunpunt Vrijwilligerswerk  
W. Wilsonplein 2 
9000 Gent 
tel. 09 267 75 89 of 09 267 75 44 
fax 09 267 73  97 

 
- Wanneer te bereiken 

Enkel na telefonische afspraak of per e-mail 
 

WEBSITE 
www.vrijwilligerswerk.be 
www.oost-vlaanderen.be/be 
www.vrijwilligersacademie.org 
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Project Groene Zorg Oost-Vlaanderen  
Projectpartners : Steunpunt Welzijn, Steunpunt Groene Zorg, Landelijke Gilden 
 
p/a Steunpunt Welzijn vzw 
Wellekensstraat 45 
9300 Aalst 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Jongeren en volwassenen, met handicap / psychiatrische / sociale problematiek, met nood 
aan zinvolle dagbesteding/activering op een zorgboerderij 
 

- Werkingsgebied  
ganse provincie Oost-Vlaanderen 

 
- Wat 

Groene Zorg Oost-Vlaanderen creëert kansen tot zorg d.m.v. activering op een zorgboerderij: 
de activering kadert dus steeds binnen een zorg-, hulpverlenings-, activeringstraject.  Een 
zorgboerderij is een actief land-of tuinbouwbedrijf (manèges, hobbyboerderijen komen ook 
in aanmerking maar vormen een minderheid) dat bereid is om een kwetsbare persoon 
onbezoldigd te laten mee functioneren in de dagelijkse activiteiten op de boerderij.  
Kenmerkend zijn : informele zorg, vermaatschappelijking van zorg, contact met natuur 
(dieren en/of planten), 1-1 relatie met zorgboer(in), activering, normalisering.  Groene Zorg 
Oost-Vlaanderen voorziet in een intermediaire dienstverlening: via sensibiliseringsacties 
bouwt Groene Zorg Oost-Vlaanderen een netwerk uit van zorgboerderijen, het aanbod van 
dit netwerk wordt gematcht met de vragen vanuit zorgvoorzieningen voor hun cliënt.  
Groene Zorg Oost-Vlaanderen biedt ondersteuning t.a.v zorgboeren en 
welzijnsvoorzieningen d.m.v. informatiesessies, trefdagen, vorming en administratieve 
ondersteuning. 
 

- Exclusiecriteria  
De zorgvrager moet een begeleiding door een zorgvoorziening aanvaarden in de context van 
het gaan naar een zorgboerderij (dit is een verschillenpunt t.a.v. vrijwilligerswerk): deze 
begeleidingsdienst ondertekent mee de zorgboerderijovereenkomst. 
De problematiek van de zorgvrager is voldoende gestabiliseerd : de zorgvrager zit niet in een 
acute crisissituatie,  
de zorgvager is in staat om in een 1-1 situatie te functioneren (bv. kan zich houden aan 
elementaire afspraken die in overleg gemaakt werden). 
De zorgvrager gaat vrijwillig naar een zorgboerderij : motivatie vanuit de zorgvrager zelf is 
dus noodzakelijk. 
Groene Zorg Oost-Vlaanderen screent elke aanvraag op eventuele veiligheidsrisico’s in 
functie van de mogelijke risico’s op een zorgboerderij : bij het vaststellen van 
veiligheidsrisico’s wordt in overleg met de doorverwijzer gekeken wat mogelijk is.  Wij vragen 
uitdrukkelijk om hierover te communiceren bij aanmelding: bv. risico’s omtrent pyromanie, 
pedofilie, gewelddelicten, vandalisme, diefstal, suicidaliteit, drugsgebruik. 
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- Capaciteit 
Er zijn momenteel 160 actieve zorgboerderijen gespreid over de provincie.  Er komen 
regelmatig plaatsen vrij.   

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid   
Het aanmeldingsformulier kan gedownload worden op www.groenezorg.be.  Dit dient 
ingevuld te worden door de zorgvoorziening in samenspraak met de cliënt/mantelzorgers, en 
wordt per mail verstuurd naar groenezorg-ovl@welzijn.net 
 

- Wachtlijst 
Er is in principe geen wachtlijst, de duurtijd kan wel variëren naar gelang de aard van de 
vraag en het momentane aanbod. 
 

- Begeleidingsduur 
Groene Zorg Oost-Vlaanderen biedt geen begeleiding van cliënten aan.  De begeleiding blijft 
de verantwoordelijkheid van de zorgvoorziening die de zorgboerderijovereenkomst 
ondertekent.  Een zorgboerderijovereenkomst kan van bepaalde duur zijn, maar kan ook van 
onbepaalde duur zijn.  
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Mieke Braet 
 

- Contactgegevens 
Groenezorg-ovl@welzijn.net 
053/730 822 

 
- Wanneer te bereiken 

Elke werkdag. 
 

WEBSITE :  
www.groenezorg.be
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SEL Zorgregio Gent vzw 
 
Baudelokaai 8 
9000 Gent 
 
'Activering' wordt door de overheid gedefinieerd als het werken naar integratie en inclusie van 
patiënten/cliënten in het gewone, maatschappelijke leven. Activering omvat activiteiten die erop 
gericht zijn om de patiënten/cliënten te ondersteunen bij het vinden van een geschikte dagbesteding 
onder de vorm van arbeid (al dan niet betaald), opleiding, vrije tijd, ontspanning en ontmoeting en 
hen bij te staan in hun sociale contacten, administratie en gezinsbudget, mobiliteitsproblemen, 
revalidatie en bemiddeling.  
 
Alle betrokken organisaties en zorgverstrekkers stimuleren bij het aanbieden van zorg zoveel 
mogelijk de zelfredzaamheid van de cliënt/patiënt. 

 
CONTACTPERSOON 

- Filip Van Houte 
- Filip@selgent.be, 0488/57 32 02 
- Bereikbaar: ma. – vr. van 8u30 – 17u 

 
WEBSITE 
 
www.selgent.be

mailto:Filip@selgent.be
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Dienst Buurtwerk Gent 
 
 
Baudelohof 2 
9000 Gent 
 
AANBOD 

- Voor wie 
alle bewoners die in het werkingsgebied van de Dienst Buurtwerk Gent wonen 
 

- Werkingsgebied 
Bloemekenswijk, Brugse Poort-Malem, Bernadette, Gentbrugge, Ledeberg-Moscou, 
Macharius-Heirnis-Scheldeoord, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Nieuw Gent-Steenakker, 
Rabot-Blaisantvest, Rooigem, Dampoort, Sluizeken-Tolhuis-Ham en Watersportbaan 
 

- Wat 
Zin om mee te werken aan activiteiten in je buurt? 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste buurtbewoners om samen activiteiten te organiseren. Dat 
kan gaan van een straatreceptie over een rommelmarkt naar een opkuisactie. Ook bij grotere 
projecten zoals een buurtfeest, een jeugddag, een tentoonstelling,... kunnen we jouw hulp 
goed gebruiken.  
We zijn ook op zoek naar bussers voor onze maandelijkse activiteitenkalender. Wil je graag 
een maandelijkse wandeling doen in je wijk? Geef dan zeker een seintje. 

Zin om zelf iets te doen? 
-Wil je graag zélf een barbecue, een kindercarnavalstoet, een straattekenwedstrijd,... 
organiseren en woon je in het werkingsgebied van de Dienst Buurtwerk? Ga dan eens langs 
bij je buurtwerkers. Ze overlopen samen met jou je plannen en waar nodig ondersteunen zij 
je initiatief, bijvoorbeeld bij het uitdenken van het programma, het invullen van de nodige 
documenten of het huren van materiaal.  
-Woon je buiten het werkingsgebied van de Dienst Buurtwerk? Dan kan je met al je vragen 
over het organiseren van een initiatief in jouw straat of buurt terecht bij het Infopunt 
Bewonersinitiatieven van de Dienst Buurtwerk. Je krijgt er alle informatie, advies en tips die 
je nodig hebt om van je activiteit een voltreffer te maken.  
-Ook een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten, kan je daar doen. Deze verzekering is vooral 
bedoeld voor kleine, tijdelijke organisaties en eenmalige initiatieven. Als je een verzekering 
wil aanvragen, doe je dit best een drietal weken voorafgaand aan je activiteit.  
-In Uit in je buurt, de maandelijkse activiteitenkalender die we in 12 wijken bussen, vind je 
per wijk een overzicht van plaatselijke initiatieven, weetjes over je buurt, enz. Als je dat 
wenst, kunnen we ook jouw activiteit in dit krantje opnemen. 
-Zoek je nog een locatie voor je initiatief, dan kan je een beroep doen op de zalen van het 
buurtwerk. Doe je een activiteitenaanbod voor je buren of de bewoners in je wijk, dan betaal 
je enkel de verzekering (en krijg je de zaal dus gratis). Voor meer info hierover kan je terecht 
bij je plaatselijk buurtwerk of bij de Dienst Buurtwerk. 

Zin om meer te weten te komen over je buurt? 
Wil je weten waar dat nieuwe parkje aangelegd wordt, welke organisaties in jouw wijk 
aanwezig zijn of wat de toekomstplannen voor jouw buurt zijn, dan kan je bij je buurtwerkers 
terecht.  
Ook als je zelf een leuk idee voor je buurt hebt , een probleem wil signaleren of je wil 
engageren voor een project, kan je dat aan je buurtwerkers doorgeven. Zij bespreken dit 
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verder met jou en indien nodig, signaleren ze aan het beleid of zetten een samenwerking met 
andere partnerorganisaties op.  

 
 

 
CONTACTPERSOON 

- Contactgegevens 
Dienst Buurtwerk, Baudelohof 2, 9000 Gent, tel. 09 235 77 20, dienst.buurtwerk@gent.be  
 

- Wanneer te bereiken 
Elke werkdag:  8-13 uur en 14-17 uur 
 

WEBSITE 
www.gent.be  



 
 

16 

 

Wijkcentrum De Kring  
 
Zuidmoerstraat 136/8 
9900 Eeklo  
 
AANBOD 

- Voor wie 
Iedereen is welkom in Wijkcentrum De Kring maar we 
richten ons specifiek naar mensen in armoede en 
kansengroepen. 
  

- Waar 
Eeklo 
 

- Wat 
Sociale diensten (douchen, wassen, drogen, telefoneren, sociale kruidenier), 
ontmoetingsactiviteiten (bingo, knutselen, boetseren, toneel, daguitstap, …) en werkgroepen 
die inhoudelijk rond verschillende thema’s aan de slag gaan (wonen, vrije tijd, 
onderbescherming,…) 
 

- Exclusiecriteria 
Enkel de sociale kruidenier ’t Wijkske is op doorverwijzing, andere activiteiten zijn voor 
iedereen toegankelijk 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Iedereen is welkom in Wijkcentrum De Kring. Wil je deelnemen aan een activiteit of 
werkgroep kan je meer informatie krijgen in het onthaal, via telefoon of mail.  

 
CONTACTPERSOON 

- Contactgegevens 
Zuidmoerstraat 136/8, 9900 Eeklo,  09 378 61 69, info@wijkcentrumdekring.be 
 

- Wanneer te bereiken 
Openinguren: dinsdag tot vrijdag van 9u tot 16u30 
 

WEBSITE 
www.wijkcentrumdekring.be 
www.facebook.com/wijkcentrumdekring 
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Lokaal dienstencentrum Zonneheem 
 
Schietspoelstraat 9 
9900 Eeklo 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
55-plussers 
 

- Werkingsgebied 
Eeklo en meetjesland 
 

- Wat 
Zonneheem is een trefpunt voor informatie, advies, vorming, en een brede waaier aan 
dienstverlening. Het dienstencentrum biedt tevens ontmoetings- en 
ontspanningsmogelijkheden aan met een lage drempel en met respect voor ieders eigenheid 
en vrijheid van meningsuiting. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en 
ouderen met een beginnende zorgbehoevendheid. 

 
- Capaciteit 

1600 bezoekers per week 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid  

Geen criteria, open-deur-systeem 
 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Carlo Roegies (centrumleider) 
 

- Contactgegevens 
09/3770246 – Carlo.roegies@eeklo.be 
 

- Wanneer te bereiken 
Elke werkdag van 8u tot 18u 
 

WEBSITE 
www.zonneheem.be 
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Lokale Dienstencentra OCMW Gent 
 
Ldc De Boei – Ldc De Horizon – Ldc De Regenboog – Ldc De Thuishaven – Ldc De Vlaschaard -  
Ldc De Waterspiegel – Ldc Speltincx – Ldc Ten Hove – Ldc Wibier 
 
AANBOD 

- Voor wie  
Gentse senioren die zelfstandig thuis wonen( geen bewoners van intramurale voorzieningen) 
met specifieke aandacht voor de meest  kwetsbaren 
 

- Werkingsgebied  
Groot Gent 
 

- Wat 
Activiteiten,ontmoeting, cursussen, uitstappen, dienstverlening, thuiszorg, maaltijden, …. 
 

- Exclusiecriteria  
 Hulp en dienstverlening enkel bewoners uit regio van het lokaal dienstencentrum 
 

- Capaciteit  
 Situationeel, elk ldc heeft een andere accommodatie ter beschikking 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Er is een  intakegesprek maatschappelijk werker van het ldc. Afhankelijk van de draagkracht 
van de bestaande groepen kunnen meer kwetsbare mensen en personen die meer 
omkadering vereisen ingeschreven worden voor activiteiten. Indien doorverwijs vanuit 
andere organisaties graag een voorafgaand contact tussen begeleider en maatschappelijk 
werker ldc  

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
 De centrumleiders of de maatschappelijk werker van het ldc 
 

- Contactgegevens   
Zie onderaan, de verschillende 9 centra 
 

- Wanneer te bereiken 
Van maandag tot vrijdag open van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u 
 

WEBSITE  www.ocmwgent.be 
 
Ldc De Boei Ldc De Vlaschaard 
Vaartstraat 2A, 9000 Gent Jubileumlaan 219, 9000 Gent 
09/227.36.00 09/266.93.44 
Anuschka Philips Anne Marie Klomp 
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Ldc De Horizon Ldc De Waterspiegel 
Ferdinand Lousbergskaai 12, 9000 Gent Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent 
09/269.08.95 09/266.30.50 
Sylvie Van De Putte An Lameire 
 
Ldc De Regenboog Ldc Speltincx 
Lucas De Heerestraat 83, 9000 Gent Meersemdries 4, 9050 Gentbrugge 
09/266.34.34 09/266.38.96 
Colette Kluyskens Maureen Bauwens 
 
Ldc De Thuishaven Ldc Ten Hove 
Neuseplein 33, 9000 Gent Begijnhofdrief 33, 9000 Gent 
09/227.23.91 09/266.88.88 
Ann Van Hyfte Veerle Van Canegem 
 
Ldc Wibier 
Antwerpsesteenweg 768, 9000 Gent 
09/266.31.00 
Christine Vervaet
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Emancipatorische werking OCMW Gent 
 
Antwerpsesteenweg 778 
9040 St Amandsberg 
 
AANBOD 

- Voor wie 
OCMW klanten (18 – 65j) voor wie de lat van de arbeidsmarkt (nog) te hoog ligt 

 
- Werkingsgebied 

Gent  
 

- Wat 
 Sociale activering  ovv  Groepswerkingen en  Arbeidszorg  
 

- Exclusiecriteria 
Geen OCMW dossier  
 

- Capaciteit  
+/-500  sociale activeringstrajecten op jaarbasis  
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Enkel de maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW  kan toeleiden  
 

- Wachtlijst 
 Neen 
 

- Begeleidingsduur 
Begeleidingen worden op maat van de cliënten aangeboden zonder tijdslimiet. Uiteraard 
streven we wel naar een zo kort mogelijk traject indien mogelijk.  
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Diensthoofd Edwin Beaumon  
 

- Contactgegevens 
Edwin.beaumon @ocmwgent.be  
 

- Wanneer te bereiken 
alle werkdagen tijdens de kantooruren  
 

WEBSITE 
www.ocmwgent.be
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Opleidings- en Tewerkstellingscentrum OCMW Gent 
(OTC) 
 
Maïsstraat 142 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Arbeidsbegeleiding vanuit het OTC 
 
AANBOD 

- Voor wie  
OCMW klanten (18- 65 jaar) voor wie de stap naar arbeid vooropgesteld wordt 

 
- Werkingsgebied 

Gent 
 

- Wat  
Arbeidsbegeleiding, tewerkstellingsbegeleiding 
 

- Exclusiecriteria  
Geen OCMW dossier 
 

- Capaciteit 
 +/-  1750 arbeidstrajecten op jaarbasis 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid  

 Enkel de maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW kan toeleiden. 
 

- Wachtlijst   
Neen 
 

- Begeleidingsduur 
Begeleidingen worden op maat van de cliënten aangeboden zonder tijdslimiet. Uiteraard 
streven we wel naar een zo kort mogelijk traject indien mogelijk. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Diensthoofd Sabrina Coppens 
 

- Contactgegevens 
 Sabrina.Coppens@ocmwgent.be 
 

- Wanneer te bereiken?  
Alle werkdagen tijdens de kantooruren 
 

WEBSITE: www.ocmwgent.be 

mailto:Sabrina.Coppens@ocmwgent.be
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VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding)  
 
VOORZIENING 
VDAB, dienst Gespecialiseerde Screening  
 
AANBOD 

- Voor wie 
Personen  waarbij er géén onmiddellijk perspectief is naar werk in het reguliere 
arbeidscircuit. Het gaat hier over werkzoekenden met een MMPP-problematiek (Medisch, 
Mentaal, Psychisch of Psychiatrische problematiek)of een vermoeden hiervan, die omwille 
van hun problematiek niet arbeidsmarktrijp zijn en dus geen stappen naar tewerkstelling 
kunnen zetten.   
 

- Werkingsgebied 
De dienst Gespecialiseerde Screening is provinciaal georganiseerd en wordt in Oost-
Vlaanderen opgesplitst in drie regio’s namelijk: 
Regio Gent-Meetjesland, Kongostraat 7, 9000 Gent 
Regio Aalst-Oudenaarde, Tragel 49, 9300 Aalst 
Regio Sint-Niklaas-Dendermonde, Noordlaan 4, 9100 Sint Niklaas 
 

- Wat 
 Screening  die kan gebeuren door VDAB of door de GA (Gespecialiseerde 
Arbeidsonderzoeksdienst: in Oost-Vlaanderen is dit Cador of Ucro ) 
Op basis van de screening kunnen diverse inschattingen en gekoppelde adviezen voor de 
klant volgen: 
De klant kan mits passende ondersteuning terecht in het normaal economisch circuit. 
De klant is mits indicering en toekenning rechten toegewezen tot een tewerkstelling in een 
Beschutte werkplaats. 
De klant is aangewezen op een tewerkstelling in een sociale werkplaats 
De klant  heeft behoefte aan een omkadering  en de nodige zorg, van daaruit  zal een 
inschakeling via arbeidszorg best passend zijn. 
De klant heeft nood aan een passende activeringsbegeleiding, waarin zal gewerkt worden 
aan de zorgcomponenten en aan de empowerment van de klant. Dit resulteert in  
een de toeleiding naar GTB in functie van opstart van de zorgbegeleiding.    
Op het einde van de activeringsbegeleiding zorgt de VDAB psycholoog voor de evaluatie van 
het eindverslag en de afsluiting van de zorgbegeleiding.  
De klant kan momenteel niet toegeleid worden en is aangewezen op externe zorg en/of 
begeleiding,en krijgt het advies Niet Toeleidbaar (tijdelijk voor een periode van 2 jaar) 
 
Naast activering worden er screenings uitgevoerd ifv opstart opleidingen (zowel binnen als 
buiten VDAB). 
 

- Exclusiecriteria 
werkenden of personen op mutualiteit 
 

- Capaciteit 
vraaggestuurd in overleg met alle betrokken partners 
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PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

werkzoekenden kunnen via trajectbegeleiding (VDAB, GTB of tenderbegeleiding) worden 
aangemeld bij de dienst gespecialiseerde screening met een screeningsaanvraag. 

 
- Wachtlijst 

 aanmelding kan onmiddellijk, screening in functie van capaciteit partners. 
 

- Begeleidingsduur 
De zorgbegeleidingen binnen TAZ duren maximum 18 maanden, maar indien mogelijk wordt 
de begeleiding vroeger afgerond. 

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Rik De Busschere provinciaal verantwoordelijke Oost-Vlaanderen 
 

- Contactgegevens?  
Rik.Debusschere@vdab.be tel 09 265 47 36  
 

- Wanneer te bereiken? 
 Elke werkdag 
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GTB (Gespecialiseerde trajectbepaling – en begeleiding) 
afdeling Oost-Vlaanderen 
 
Minnemeers 2 
9000 Gent 
 
GTB trajectbegeleiders zijn te vinden in de werkwinkels. 
 
 
AANBOD 

- Voor wie  
 Personen met een arbeidshandicap 
 

- Werkingsgebied  
GTB is een Vlaamse organisatie, de afdeling Oost-Vlaanderen bedient klanten in Oost-
Vlaanderen 
 

- Wat 
GTB ondersteunt werkzoekenden en werkenden met een arbeidshandicap in hun zoektocht 
naar duurzaam werk. We zoeken op de eerste plaats naar betaald werk. Is betaald werk op 
dit moment niet haalbaar, dan zetten we samen stappen naar gepaste alternatieven, zoals 
bijvoorbeeld arbeidszorg. GTB werkt samen met een breed netwerk  van partners. 
 

- Exclusiecriteria 
 Personen zonder indicatie van een arbeidshandicap 
 

- Capaciteit 
GTB heeft een overeenkomst met VDAB over iets meer dan 1500 te behalen trajecten op 
Oost-Vlaams niveau. 330 van deze trajecten zijn activeringsbegeleidingen, waarbij een 
projectmatige samenwerking met partner zorg en partners empowerment is opgezet. Vanuit 
een samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen kan GTB ook klanten begeleiden die 
door VDAB als niet toeleidbaar bepaald zijn, maar die wel vragen/mogelijkheden hebben op 
vlak van sociale activering. Deze sociale activering is de belangrijkste doelstelling, 
tewerkstelling staat in deze trajecten minder op de voorgrond. 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid  

Klanten kunnen telefonisch aangemeld worden op het nr 09/269.46.80. Op dit moment 
wordt er een afspraak bij een trajectbegeleider gegeven. Deze afspraak vindt plaats binnen 
de 6 weken. 
 

- Wachtlijst  
 Klanten krijgen binnen de 6 weken een eerste gesprek. Er is bij GTB dus geen wachtslijst. 
GTB werkt nauw samen met een breed netwerk van partners. Bij deze partners is er soms 
wel sprake van een wachtlijst. 
 

- Begeleidingsduur  
 Er staat geen vaste begeleidingsduur op de trajecten van GTB, er wordt op maat van de klant 
gewerkt. Trajecten worden zo kort als mogelijk gehouden, zo lang als nodig. 
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CONTACTPERSOON 
- Wie 

Karine Van Dessel, coördinator GTB Oost-Vlaanderen 
 

- Contactgegevens 
Karine.vandessel@gtb-vlaanderen.be 09/269.46.86 
 

- Wanneer te bereiken 
Elke werkdag 
In functie van een aanmeldingen worden mensen best doorverwezen naar de werkwinkel. 
Samen met de VDAB wordt er bepaald wie wat waar nodig heeft en welke dienst deze 
ondersteuning het best kan bieden. 

 
WEBSITE 
www.gtb-vlaanderen.be 

mailto:Karine.vandessel@gtb-vlaanderen.be
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Job & Co vzw  
 
Antwerpsesteenweg 573 
9040 Gent  
 

Job & Co GOB 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Werkzoekenden, werknemers en hun werkgevers 
 

- Werkingsgebied 
Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling naar werk op open arbeidsmarkt 
voor personen met indicatie van arbeidshandicap. Leren en trainen kan in vormingen, 
opleidingen en op de werkvloer via GIBO/ stage. Jobcoaching voor (nieuwe) werknemers en 
hun werkgevers 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Aanmelding via trajectbegeleider van GTB, VDAB,… 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Ingrid Tack 
 

- Contactgegevens 
09/266.18.10 
Ingrid.tack@jobenco.be 
 

Job & Co werkervaring (wep+) 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Langdurig werkzoekenden: minstens 2 jaar uitkeringsgerechtigd werkloos of2 jaar 
ingeschreven als niet werkende werkzoekende of minstens 12 maanden een ocmw-uitkering 
 

- Werkingsgebied 
Regio Gent 
 

- Wat 
Je kan solliciteren naar een functie (keuken, onthaalmedewerker, poetshulp, handlanger, 
chauffeur,…) in een werkervaringstraject. Werkervaringscontracten duren telkens maximum 
1 jaar waarbij je zoals iedereen een loon krijgt voor je werk. Je krijgt opleiding en vorming. En 
je leert solliciteren. Uiteindelijk ga je samen met je begeleider op zoek naar vast werk. 
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CONTACTPERSOON 
- Wie 

Francine Vandenbussche 
 

- Contactgegevens 
09/266.18.10 
Francine.vandenbussche@jobenco.be 

 

Job & Co brugprojecten 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Werkzoekenden, werknemers en hun werkgevers 
 

- Werkingsgebied 
Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
Brugprojecten voor jongeren uit deeltijds onderwijs tussen 15 en 18 jaar kunnen 20u per 
week werkervaring opdoen op één van onze interne of externe werkplaatsen. Job & Co werkt 
samen met de Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) van Gent. Vanuit Job & Co word je 
opgevolgd in nauw overleg met je ouders, je werkbegeleider en je tewerktellingsbegeleider 
van het CDO gedurende de periode van het brugproject. 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Wim Roegiers 
 

- Contactgegevens 
09/266.18.10 
Wim.roegiers@jobenco.be 

 
 

Job & Co Opleidingen 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Voor wie graag met voeding werkt, ingeschreven is als werkzoekende bi VDAB en aan één 
van de volgende voorwaarden voldoet: 

o Zonder diploma middelbaar onderwijs 
o Van buitenlandse afkomst 
o Vanaf 50 jaar 

 
- Werkingsgebied 

Gent 
 

- Wat 
Opleiding van 16 weken. 2 instapmomenten in 2013: juni/juli en september/oktober 
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CONTACTPERSOON 
- Wie 

Nele Messely 
 

- Contactgegevens 
09/266.18.10 
Nele.messely@jobenco.be 

 
 

Job- en taalcoaching 
 

AANBOD 
- Voor wie 

Werknemers, die maximaal 1 jaar in dienst zijn en tot één van de volgende kansengroepen 
behoren: 

o Niet-Europese nationaliteit of afkomst 
o 50 jaar zijn of ouder 
o Arbeidshandicap hebben 
o Kortgeschoold zijn 
 

 
- Werkingsgebied 

Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
De jobcoach begeleidt nieuwe werknemers gedurende hoogstens 6 maanden.  
De taalcoach geeft taalcoaching aan bovengenoemde werknemers die Nederlands niet 
voldoende beheersen en cursisten in een VDAB erkende opleiding en/ of IBO/ CIBO/ GIBO. 
De taalcoaching duurt hoogstens 1 jaar. 
 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Ann Dornez 
 

- Contactgegevens 
09/266.18.10 
Ann.dornez@jobenco.be 
 

WEBSITE 
www.jobenco.be 
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vzw Sociale Werkplaats De Sleutel - Weerwerk 
 
Mahatma Gandhistraat 2A  
9000 Gent 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Wie bieden werk aan voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met prioriteit 
voor mensen met een verslavingsproblematiek. 
 

- Werkingsgebied 
 Gans de Gentse regio 
 

- Wat 
We beschikken over een activerende werkvloer waar mensen voorbereid worden op een 
traject naar werk.  Binnen het operationele gedeelte beschikken we over een groenploeg, 
een renovatieploeg en een atelierwerking.  Daarnaast zijn er enkele functies schoonmaak en 
administratie voorzien. 

 
- Capaciteit 

In de voorbereidende fase kunnen 20 mensen terecht op hetzelfde ogenblik.  Dit is een 
wisselende groep omdat we hier sterk op doorstroom werken.  Binnen de operationele 
ploegen gaat dit over ongeveer over 50 arbeiders.  
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Alle aanmeldingen verlopen via Caroline Depuydt op nr 09/232.58.08.  Na aanmelding zal 
een indicatiestellingsteam een advies formuleren. 
 

- Begeleidingsduur 
Alles is maatwerk.  Er is dus geen vaste tijdspanne waarbij mensen bij ons aanwezig zijn.  De 
Voorbereidende fase zal tussen de 4 maand en de 12 maand in beslag nemen.  Binnen de 
operationele teams gaat dit al vlug over 2 jaar vooraleer er aan doorstroom kan gewerkt 
worden. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie?  

Guido Maertens 
 

- Contactgegevens?  
Guido.maertens@fracarita.org en 0496/ 56 45 93 

 
 

WEBSITE 
www.weerwerk.net 
http://www.desleutel.be/voor-wie-hulp-zoekt/is-werk-te-combineren-met-hulp  
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vzw Labeur (sociale werkplaats) 
 
Kattenberg 2 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Labeur/ Recup Design 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Doelgroepmedewerkers met interesse voor bouw (renovatie) of meubelmakerij 
 

- Werkingsgebied 
Gent 
 

- Wat 
Renovatie of meubelmakerij 
 

- Exclusiecriteria 
Geen bezigheidstherapie, wel: zelfstandig of in team kunnen werken 
 

- Capaciteit 
1 à 2 medewerkers 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid  

Via mail & introductiegesprek 
 

- Wachtlijst 
Af te spreken 
 

- Begeleidingsduur  
Af te spreken 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Ron Hermans 
 

- Contactgegevens 
 ronhermans@labeur.be 0473 90 30 66 
 

- Wanneer te bereiken 
 permanent 
 

WEBSITE: www.labeur.be 
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Ryhove vzw 
  
Koningsdal 24 
9000 Gent 
  
  
AANBOD 

- Voor wie 
 Mensen die omwille van medische, mentale, psychische en / of psychiatrische problematiek 
niet of nog niet in aanmerking komen voor betaalde tewerkstelling. 
 

- Werkingsgebied 
Gent 
 

- Wat  
Naast de Beschutte Werkplaats, biedt Ryhove vzw ook arbeidszorgmatige activiteiten aan 
(geschenkartikelen maken van gerecupereerde materialen, pampertaarten, semi-industrieel 
werk,…).  
 

- Capaciteit 
8 plaatsen voor 12u/week. 
 

PRAKTISCH 
- Wachtlijst 

Neen 
 

- Begeleidingsduur  
Maximaal 2 jaar. 
  

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Katrien De Visscher 
 

- Contactgegevens  
Tel: 09 252 46 80 of mail: katrien.de.visscher@demerel.be 
 

- Wanneer te bereiken 
Iedere werkdag tussen 7u45 en 12u of tussen 12u30 en 16u30. 
  

WEBSITE 
www.ryhove.be 
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De Kringwinkel Meetjesland vzw 
 
Slachthuisstraat 2b 
9900 Eeklo 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Voor personen die geen werk vinden in het gewone en het beschermde 
tewerkstellingscircuit. Het gaat onder andere over mensen met een maatschappelijke 
achterstelling, een sociale, fysieke of mentale handicap of een psychiatrische problematiek. 

 
- Werkingsgebied 

De Kringwinkel Meetjesland is actief in en werkt samen met de gemeentebesturen van: 
Aalter, Assenede, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Eeklo en 
Zomergem. 
 
De organisatie beschikt over 4 filialen waar arbeidszorgmedewerkers kunnen tewerkgesteld 
worden. 
 

 Slachthuisstraat 2b, 9900 Eeklo  

 Weibroekdreef 45, 9800 Aalter 

 Brouwershofstraat 2a, 9960 Assenede 

 Vliegplein 54, 9990 Maldegem 

 
- Wat 

Via arbeidszorg voorzien wij tewerkstelling voor personen die geen werk vinden in het 
gewone en het beschermde tewerkstellingscircuit. Wij bieden hen met behoud van hun 
vervangingsinkomen zinvol werk dat aangepast is aan de mogelijkheden en beperkingen van 
de arbeidszorgmedewerker.  
 
Alle taken die door arbeidszorgmedewerkers worden uitgevoerd zijn ondersteunend voor de 
bestaande productie en/of organisatie.  

- Extra klein onderhoud in de gebouwen en op de terreinen, met name extra 
onderhoud van beplanting, ophalen en sorteren restfracties (papier/PMD/...),  
koffiedienst. 

- Taken die tot betere sortering van afvalfracties leiden: uitsorteren van metalen, op 
het afval geraakte meubels ontdoen van metalen, uitsorteren van producten uit het 
restafvalresidu van de werking (plastics, piepschuim, papier. ..). 

- Taken die de productie ondersteunen: aan- en afvoeren van goederen naar de 
afdelingen. Hulp bij inpakken van goederen aan de kassa’s van onze Kringwinkels. 
Klein onderhoud van de afdeling, hulp bij voorbereiding textielwaren, inpakken van 
kleingoed voor de winkels 

- Taken die de algemene werking ondersteunen: samenvoegen van mailings i.f.v. de 
communicatie en sensibilisering m.b.t. hergebruik in de regio. Onthaal van klanten  
aan de poorten (meehelpen bij het lossen van goederen aangebracht door onze 
klanten).  

 
- Capaciteit 
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De organisatie beschikt momenteel over een 
contingent van 5 VTE ( voltijdse equivalenten, 
1 VTE = 30u). 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
De aanmelding gebeurt steeds vanuit de GTB trajectbegeleider die contact opneemt met de 
personeelsverantwoordelijke. Naargelang de beschikbare openstaande plaatsen wordt een 
afspraak ingepland voor een kennismakingsgesprek. Dit eerste gesprek zal steeds gevoerd 
worden door de personeelsverantwoordelijke samen met de kandidaat en zijn 
trajectbegeleider bij GTB. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een rondleiding in het 
filiaal voorzien en wordt er gepeild naar de verwachtingen van de kandidaat. 
Op het einde van dit eerste gesprek worden afspraken gemaakt met betrekking tot het 
inplannen van een tweede gesprek. 
Het tweede gesprek zal gevoerd worden op de afdeling waarvoor de kandidaat interesse 
toont en dit in het bijzijn van de afdelingsverantwoordelijke. De trajectbegeleider van GTB zal 
bij dit gesprek niet aanwezig zijn. Tijdens dit tweede gesprek wordt dieper ingegaan op de 
mogelijke taken. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de mogelijkheden en 
beperkingen van de kandidaat. Na afloop van het tweede gesprek wordt beslist of de 
kandidaat kan opstarten. 
Gedurende de selectieprocedure houdt de personeelsverantwoordelijke de 
trajectbegeleiders van GTB op de hoogte over het verloop van het tweede gesprek en de 
uiteindelijke beslissing die werd genomen i.f.v. opstart. 
 

- Wachtlijst 
Indien alle beschikbare plaatsen zijn ingevuld, worden kandidaten in overleg met de GTB 
trajectbegeleider, opgenomen op een wachtlijst. Zodra de organisatie opnieuw over 
openstaande plaatsen beschikt, worden kandidaten op de wachtlijst uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. 
 

- Begeleidingsduur 
Onbepaald 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Cauwels Noortje (personeelsverantwoordelijke) 
 

- Contactgegevens 
09/377.47.04 of 0491/71.82.83 
personeel@kwmeetjesland.be 
 

- Wanneer te bereiken 
Maandag tot vrijdag van 9u – 17u 
 

 
WEBSITE 
www.kwmeetjesland.be
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Groep INTRO vzw  regio Oost-Vlaanderen 
 
Wijnveld 251 
9112 Sinaai  
 
SECTOR  
Groep INTRO vzw – Sector Opleiding, Trajectbegeleiding & Jobcoaching 
Antwerpsesteenweg 235 
9040 Sint-Amandsberg 
 
AANBOD 
 

- Wat 
Opleiding en vorming op maat, gericht naar mensen uit kansengroepen (werkzoekenden en 
werknemers) en naar brugfiguren (kadervorming voor intermediairen die met mensen uit 
kansengroepen aan de slag gaan). Opleidingen op maat en vraag van organisaties en 
bedrijven oa. communicatie, attitudetraining, ergonomie, motivatie en oriëntatie, 
assertiviteit, professionele poetstechnieken, schilder, hovenier, hulpmonteur 
stellingenbouw, voortrajecten leefloners, …  

 
Trajectbegeleiding voor werkzoekenden, i.s.m. VDAB. Begeleiding  en ondersteuning van 
werkzoekenden op weg naar een job, oriëntatie, werken aan randvoorwaarden, nazorg bij 
start tewerkstelling,… Zowel groepswerking als individuele begeleiding. 
 
Job- en Taalcoaching voor werknemers en werkzoekenden in opleiding, voornamelijk uit 
kansengroepen. Begeleiding op vlak van arbeidsattitude, taal, randvoorwaarden, enz. van 
werknemers en werkzoekenden bij start van tewerkstelling of opleiding, en ondersteuning 
van werkgevers bij het werken met mensen uit kansengroepen. 

 
- Werkingsgebied 

Regio Gent – Meetjesland – Zuid-Oost-Vlaanderen: locaties:  

 Antwerpsesteenweg 235  
9040 Sint-Amandsberg 

 
 Oostveldstraat 1 

9900 Eeklo 
 

 Hertshage 77a 
9300 Aalst 

 
 Voorburg 12 

9700 Oudenaarde 
 

 Leerwerkplaats ‘t Vliegplein 
Krommewege 44a 
9990 Maldegem 

 
 Leerwerkplaats De Schoor 

Gontrode Heirweg 182 
9090 Melle  

 
 Leerwerkplaats De Scharnier  

Meengracht 6c 
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9620 Zottegem  
 

 Leerwerkplaats De Stookt  
Van Hovestraat 34 
9600 Ronse  
 

- Exclusiecriteria 
Niet van toepassing. 

 
- Capaciteit 

In onderling overleg. Groepsmodules voor 6 tot maximaal 15 personen.  
 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Contactname met coördinator (zie contactpersoon) 
 

- Wachtlijst 
Niet van toepassing 

 
- Begeleidingsduur 

In onderling overleg en projectafhankelijk 
 

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Joke Dirckx – coördinator Opleiding, Begeleiding & Jobcoaching  
 

- Contactgegevens 
Antwerpsesteenweg 235 – 9040 Sint-Amandsberg 
09/210 77 77 - 0498/ 174 837 
Joke.Dirckx@groepintro.be 

 
 
WEBSITE 
www.groepintro.be 
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UCBO – Ugent (Universitair Centrum voor Begeleiding 
en Opleiding) 
 
Begijnhoflaan 464 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
GOB (Gespecialiseerde dienst voor Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling naar Werk) 
 
AANBOD 

- Voor wie 
 Werkzoekenden, werknemers en werkgevers 
 

- Werkingsgebied  
Tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt (het normaal economisch circuit) 
 

- Wat 
Coaching en bemiddeling naar en tijdens de tewerkstelling 
 

- Exclusiecriteria  
Volwassen personen met een indicatie van een arbeidshandicap, toegekend door de VDAB 
 

- Capaciteit  
150 personen / jaar 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid  

doorverwijzing via trajectbegeleider van de VDAB of GTB 
 

- Wachtlijst 
Variërend 
 

- Begeleidingsduur 
Opleiding en bemiddeling wordt aangeboden op maat, tot max. 800 u stage.  
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

 info@ucbo.be 
 

- Contactgegevens 
 09/331.03.31. 
 

- Wanneer te bereiken  
Tijdens de kantooruren 
 
WEBSITE : www.ucbo.be 
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KOPA Oost-Vlaanderen 
 
Vrijdagmarkt 9 
9000 Gent 
 
Broekstraat 154 
9700 Oudenaarde 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Job-taalcoahcing: voor werknemers die maximum een jaar in dienst zijn. Opleidingen: 
werkzoekenden die behoren tot de kansensgroepen 
 

- Werkingsgebied 
 Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
Job- en taalcoahing op de werkvloer, 
Opleidingen voor werkzoekenden: 

 Ingroei social profit Gent, Dendermonde, Sint – Niklaas, Zottegem, Oudenaarde 

 Winkelverkoop Aalst 

 Aangename kennismaking met de computer (basis ict): Sint-Niklaas, Dendermonde, 
Oudenaarde, Aalst en Ronse 

 
- Exclusiecriteria  

80% kansengroepen 
 

- Capaciteit  
Opleidingen: 12 – 15 cursisten/groep 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid  

Via kennismakingsgesprek wordt bekeken of het aanbod haalbaar is. 
 

- Begeleidingsduur 
 6 maanden voor jobcoaching en 12 maanden voor taalcoaching. Opleidingen: afhankelijk van 
opleiding 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Coördinator: Bianca Vandenberghe  
 

- Contactgegevens 
055/30 28 60 
Kopa.oudenaarde@skynet.be 
 

- Wanneer te bereiken 
8.15 – 16.45 
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MLWB VZW 
 
Sociale Site De Meerling (campus AZ Alma) 
Moeie 16 A 
9900 EEKLO 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
De organisatie richt zich op werkzoekenden die hun talenten willen ontplooien in functie van 
een duurzame tewerkstelling. Er gaat bij elk project (afhankelijk van de instapvoorwaarden 
van de maatregel) telkens bijzondere aandacht naar kansengroepen (bv langdurig 
werkzoekenden, kortgeschoolden, 50+, allochtonen,…) 
 

- Werkingsgebied 
De organisatie is hoofdzakelijk actief in de regio Meetjesland maar werkt bij uitbreiding ook 
ruimer (provincie Oost-Vlaanderen)  
 

- Wat 
MLWB organiseert begeleiding op de werkvloer (werkervaring), begeleiding naar werk 
(jobhunting gericht naar specifieke sectoren), opleiding en tewerkstelling. De actieve 
projecten zijn momenteel: 

 Werkervaring (8 VTE eigen werkvloer plaatsen voor tewerkstelling en begeleiding 
gedurende 1 jaar gericht op doorstroming, functies administratie, logistiek/schoonmaak) 

 Begeleiding op de werkvloer (werkervaring bij partners/externe werkvloeren) 

 MetaalMatch: opleiding en/of begeleiding naar werk in de sector Metaal & Technologie 
Oost-Vlaanderen 

 IVO.be (opleidingsdatabank en helpdesk voor regionale opleidingen) 

 Dienstencheques (schoonmaak bij particulieren thuis) 

 Dorpshuis Watervliet ism gemeentebestuur St Laureins 
 

- Exclusiecriteria 
De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk per project. Deelnemers voor werkervaring zijn 
langdurig werkzoekend (+ 2 jaar), de overige projecten richten zich vooral op 
werkzoekenden, met in elk project aandacht voor prioritaire doelgroepen. 
Voor de dienstencheques is er momenteel een tewerkstellingsverplichting vastgelegd 
waardoor bij voorkeur wordt aangeworven uit de categorie werkzoekenden, tevens de 
doelgroep van de organisatie. 
 
 

- Capaciteit 

 Werkervaring: 8 VTE eigen werkplaatsen, 25 VTE externe plaatsen 

 Dienstencheques: 20 tal werknemers 

 MetaalMatch: 30 cursisten per jaar
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PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
De toeleiding voor werkervaring en opleiding gebeurt in regel via een bemiddelaar 
(trajectbegeleider of derden) en via het breder netwerk van welzijnsorganisaties. 
 

- Wachtlijst 
Voor werkervaring is er een constante in- en uitstroom waardoor aanmeldingen steeds 
mogelijk zijn. Er wordt ook verwezen naar het aanbod van de externe partners/werkvloeren. 
MetaalMatch bestrijkt met haar opleidingen op maat de provincie Oost-Vlaanderen en laat 
daarbij  per jaar minimaal 2 regio’s aan bod komen. Aanmelding voor begeleiding naar werk 
in de sector (begeleidingscel) is permanent mogelijk. 
 

- Begeleidingsduur 
Werkervaring: 1 jaar, Opleiding: afhankelijk van het aanbod en project van 3 – 6 maanden. In 
elk project is nazorg voorzien met verdere bemiddeling naar werk 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie? 

Isabel De Sutter, coördinator 
 

- Contactgegevens?  
isabel@mlwb.be ; 09/376 71 02 
 
 

WEBSITE 
www.mlwb.be 
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Vokans Gent-Eeklo  
 
Frans Van Rijhovelaan 241 
9000 Gent  
 
AANBOD 

- Voor wie 
Werkzoekenden, werknemers en werkgevers  
 

- Werkingsgebied 
 Regio Meetjesland, Leiestreek & Schelde + Regio Gent & Rand   
 

- Wat 

 Loopbaancoaching  

 Job- en taalcoaching  

 Taalondersteuning  

 Opleiding & vorming  

 Competentiebeheer  

 Trajectbegeleiding  

 Outplacement  

 Training op de werkvloer  

 Testcentrum voor het ervaringsbewijs van opleider & begeleider in bedrijven, 
arbeidsconsulent , monitor in beschutte & sociale werkplaatsen  

 Screening & assessment  

 Aanbod op maat  
 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 

 Werkzoekenden: meestal via doorverwijzing VDAB in kader van trajectbegeleiding of 
opleiding  

 Werkenden: actieve prospectie of spontane aanvraag door bedrijf (in kader van job-en 
taalcoaching werkvloer; opleidingen op de werkvloer; outplacement,… of individuele 
aanmelding door werkenden (in kader van loopbaanbegeleiding)  

 Werkgevers/leidinggevenden: actieve prospectie of spontane aanvraag door bedrijf, via 
inschrijving open aanbod, …  

  
- Begeleidingsduur 

Afhankelijk van dienstverlening  
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Sofie Willems, coördinator 
  

- Contactgegevens 
09 265 44 79; 0477 61 03 50 of sofie.willems@vokans.be 
 

- Wanneer te bereiken 
Elke werkdag  
 

WEBSITE   www.vokans.be  
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Aanloophuis Pocoloco 
 
Lange Violettestraat 209  
9000 Gent 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Voor mensen die het door omstandigheden in hun leven moeilijk hebben terug aan te 
knopen met de maatschappij. 
 

- Werkingsgebied 
 Gent  
 

- Wat 
Ontmoetingsplek met een aanbod van interieure en exterieure activiteiten, workshops en 
werkgroepen. 
 

- Exclusiecriteria 
Iedereen welkom 
 

- Capaciteit 
 45 personen per openingsmoment, activiteiten beperkt tot inschrijvingsquota 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Zonder intake 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Wim Haeck 
 

- Contactgegevens 
wim@aanloophuispocoloco.be  
 

- Wanneer te bereiken  
09/324526 tijdens openingsuren ontmoetingszaal 
 

WEBSITE 
 www.aanloophuispocoloco.be 
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Beschut wonen Domos - Activiteitencentrum ’t Vlot 
 
Vlotstraat 22 – administratief adres: Bij sint-Jozef 12, 
 9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Activiteitencentrum ‘t vlot 
 
AANBOD 

- Doelgroep 
bewoners van het initiatief, gebruikers van de GGZ, buurtbewoners 
 

- Werkingsgebied 
Gent 
 

- Wat 
 ontmoeting en vrijetijd staan centraal in de werking 
 

- Exclusiecriteria 
Geen 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Aanmelding via een informeel gesprek of bezoek 
 

- Wachtlijst? 
Geen 
 

- Begeleidingsduur 
 Geen begeleiding, enkel aanbod, vanuit een cliëntgericht aanbod en werkend vanuit 
projecten en losstaande activiteiten 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

 Pascal De Bock 
 

- Contactgegevens 
 0491/34.08.14 : mail: pascal.de.bock@vzw-domos.be 
 

- Wanneer te bereiken 
 9u.-17u. 
 

WEBSITE 
het aanbod is terug te vinden op www.gapsite.be 

mailto:pascal.de.bock@vzw-domos.be
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CO. de Sporen 
 
Maïsstraat 10 
9000 Gent 
 
Compagnie de Sporen is een initiatief van vzw Zagan in samenwerking met het P.C. Dr. Guislain 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Personen met psychische problematiek/kwetsbaarheid 
 

- Werkingsgebied  
Gent en ruime regio voor o.a. stages 
 

- Wat 
Arbeidszorg, arbeidstrajectbegeleiding en loopbaanbegeleiding (ECHO methodiek) 
 

- Exclusiecriteria 
Minder dan 18 jaar, onvoldoende stabiel om arbeidszorgactiviteiten uit te oefenen, gebrek 
aan intrinsieke motivatie  
 

- Capaciteit 
50 personen per dag in arbeidszorg, +/-100 arbeidstrajectbegeleidingen op jaarbasis  
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Er vindt elke maand een kennismakingsnamiddag plaats, elke eerste maandag van de maand 
in de namiddag (14.00u) 
 

- Wachtlijst 
Ja 
 

- Begeleidingsduur 
 Begeleidingen worden op maat van de cliënten aangeboden zonder tijdslimiet. Uiteraard 
streven we wel naar een zo kort mogelijk traject indien mogelijk.  
 

CONTACTPERSOON 
- Wie? 

Sylvie Enzlin 
 

- Contactgegevens 
Sylvie.enzlin@fracarita.org of 09/ 226 12 20 
 

- Wanneer te bereiken 
alle werkdagen 
 

WEBSITE 
www.compagniedesporen.be 
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De Keiberg 
 
Hundelgemsesteenweg 270 

9820 Merelbeke 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Doelgroep Mensen met een psychische/sociale problematiek 
 

- Werkingsgebied 
Merelbeke/Gent/Melle/Oosterzele 
 

- Wat 
Verschillende ateliers   

 Fietsmontage-Herstelling 

 Hout-glasmoziëk 

 Semi-industreële 

 Keuken/onderhoud 

  Groenzorg  ( buiten) 

 Begeleiding in Broodjeszaak  Justi- Pani 
   

- Exclusiecriteria 
 Enkel voor de doelgroep 
 

- Capaciteit 
Op de Keiberg  +- 50 personen per dagdeel; vm. –nm. 
Groenzorg/Broodjeszaak +- 10 personen. 

 
PRAKTISCH                  
 

- Toegankelijkheid 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kandidaten, doorverwezen door het PC Caritas en 
kandidaten, doorverwezen door externe doorverwijzers. 

 Voor kandidaten, doorverwezen door het PC Caritas, wordt op korte termijn een 
kennismakingsgesprek gepland. Bij interesse is onmiddellijke instap mogelijk. 

 Voor kandidaten, doorverwezen door externe doorvoerwijzers, neemt men best 
telefonisch contact op 
 

- Wachtlijst 
 Er wordt geen wachtlijst aangelegd. 
 

- Begeleidingsduur 
Onbeperkt 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Dirk Beke 
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- Contactgegevens 
dirk.beke@keiberg.be 
 Tel: 09/210.47.71 of algemeen  nr. 09/210.47.70 
 

- Wanneer te bereiken  
Alle dagen  van 8.30 tot 17.00 uitz. woensdagnamiddag. 
 

WEBSITE  :   
www.keiberg.be 
www.keiberg.be/webshop 
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Activiteitencentrum De Klik 
 
Hundelgemse steenweg  270 
 9820   Merelbeke 
 
ZORGEENHEID 
Vermaatschappelijking van de zorg. De KLIK is onderdeel van de eenheid Activering, naast 
Arbeidszorgcentrum de Keiberg en Broodjeszaak Justi Pani van PCCaritas Melle. De locatie is bewust 
gekozen buiten de instelling. 
 
AANBOD 

-  Voor wie 
 volwassenen met psychosociale problemen die door omstandigheden het contact met de 
maatschappij verloren en het terug willen opnemen, die hun tijd zinvol en met lotgenoten 
willen doorbrengen 
 

- Werkingsgebied 
 Regio Merelbeke, Melle, Gent, Oosterzele 
 

- Wat 
De KLIK is tegelijk een  Activiteitencentrum en  Ontmoetingshuis. Er is een aanbod van  
activiteiten intern en extern. Er is daginvulling en invulling vrije tijd. De voornaamste 
doelstellingen zijn participatie, maatwerk, vrijblijvendheid, ontmoeting, respect, 
samenlevingsgericht en vormingsgericht. Er is geen behandeling. De KLIK vormt een brug 
naar de maatschappij. 
 

- Exclusiecriteria 
 Vooral voor de doelgroep, ook andere welkom 
 

- Capaciteit 
 Per dagdeel: 30 voormiddag , 30 namiddag, 30 avond 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
  laagdrempelig, geen intakes, geen wachttijden 

Aanmelden: men neemt zelf contact op telefonisch, via mail of men  loopt eens binnen. 
Aanmelding kan ook via  PCCaritas of door externe doorverwijzers ( begeleider, sociale 
dienst, mobiel team….)  

 
- Wachtlijst 

Geen 
 

- Begeleidingsduur 
Onbeperkt 
Openingsuren: maandag 9-16u, dinsdag 9-21u, donderdag 9-21u, vrijdag 9-16u  
Woensdag: voormiddag: gesloten, namiddag: sport en fitness in infrastructuur PCCaritas 

 
CONTACTPERSONEN 

- Wie 
Magda Fouquaert - Mieke Van Gotha 
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- Contactgegevens 

magda.fouquaert@keiberg.be    
mieke.van.gotha@keiberg.be 

 
- Wanneer te bereiken? 

maandag 9-17u, dinsdag 9-21u, donderdag 9-21u, vrijdag 9-17u 
09/210 47 77 

 
WEBSITE 
www.pccaritas.be/ de klik 
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VZW Hand in Hand – DAC De Moester 
 

Putstaat 16 
9051 Sint-Denijs-Westrem 
 

ZORGEENHEID 
DAC De Moester 
 

AANBOD 
- Voor wie 

Voor mensen met een psychosociale problematiek. 
 

- Werkingsgebied 
Regio groot Gent 
 

- Wat 
Ontmoeting, dagbesteding en arbeidszorg.  De mensen kunnen terecht in één van onze 
ateliers voor arbeid op maat; koken, bakken, creatief aan de slag, in de tuin werken, 
houtbewerking, …  
 

- Exclusiecriteria 
o Minderjarigen 
o Mensen met enkel een mentale beperking.  

 

- Capaciteit 
Per dag ongeveer een 10 tal cliënten die komen voor ontmoeting en een 20 tal cliënten die 
een arbeidszorgtraject volgen.  
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid  

Er kan telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.  
Na een rondleiding op het domein volgt een kennismakingsgesprek waarbij een minimale 
intake wordt ingevuld.  
Na overleg op de teamvergadering wordt de cliënt verwittigd en de startdatum meegedeeld. 
 

- Wachtlijst 
Geen.  Enkel voor het houtatelier zijn de plaatsen beperkt, en kan het zijn dat men even 
moet wachten alvorens te starten.  
 

- Begeleidingsduur 
Van kort tot langdurig.  
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Ruben Serpentier - Stefanie Glorieux 
 

- Contactgegevens 
09/221 99 46 
0473/89 24 33 
 

- Wanneer te bereiken 
Alle weekdagen van 9u tot 17u 
 
WEBSITE  www.vzwhandinhand.be  
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Villa Voortman 
 
Vogelenzang 23 
9000 Gent 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
o Volwassenen met een dubbeldiagnoseproblematiek die moeilijk toegang krijgen tot 

de reguliere hulpverlening om tal van redenen (therapieresistentie) soms 
omschreven als 'zorgwekkende zorgvermijders'.  

o Onze doelgroep binnen de dubbeldiagnoseproblematiek zijn bij voorkeur de mensen 
met een psychotische problematiek in combinatie met middelenmisbruik. 

o Uitzonderlijk werken we ook met mensen met persoonlijkheidsstoornissen indien zij 
passen binnen de gekozen behandelingsfilosofie (cf. werkingsmodel). Een vaste 
verblijfplaats is geen vereiste.  

o Onze doelgroep zijn ook dakloze mensen met diezelfde problematiek evenals 
mensen met een interneringsstatuut die ons bezoeken vanuit de gevangenis om de 
detentieschade te vermijden na een goedkeuring van de Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij. 
 

- Werkingsgebied 
Gent 

- Wat 
o Niet-residentieel ontmoetingscentrum. 
o Alle weekdagen open van 9 tot 17 h., uitgezonderd op feestdagen en tijdens het 

weekend.  
o Aanbod van begeleiding en behandeling via niet-verplichtende gesprekken, ateliers, 

projecten en uitstappen.  
o We werken sterk cliëntgericht. 

Werkingsmodel 
o Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis, werkend volgens de principes 

van de sociale psychiatrie.  
o We werken met het sociaal-therapeutisch model van Maxwell Jones waarbij 

maximale verantwoordelijkheid, participatie en inbreng van de bezoekers centraal 
staat via horizontale communicatie en democratische besluitvorming.  

o Gastvrijheid, 'kwartiermaken' en erkenning van de uitsluiting zijn centrale concepten 
als eerste ankering in hun voortschrijdende vlucht.  

o Het 'anders zijn' mag er verschijnen om ontmoeting mogelijk te maken. Via 
destigmatisering, empowerment en actief burgerschap kan de mens met zijn verhaal 
verschijnen achter de diagnose. 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid? 
Via een kennismakingsgesprek  
 

- Wachtlijst 
Geen 
 

- Begeleidingsduur 
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 onbeperkt, op vraag van de bezoeker 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Dirk Bruyssinck / Johan Vanderstraeten 
 

- Contactgegevens 
0471 / 90.54.99 
 

- Wanneer te bereiken 
Maandag tot vrijdag tussen 9u.-17u. 
 

WEBSITE  (nog niet) 
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Centrum voor Arbeidszorg - CAZ Oostkade-De Sprong 
 
Oostkade 24-25 
9060 Zelzate 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Voor mensen met een psychische of psychiatrische problematiek die hulp nodig hebben 
richting gelijk welke vorm van werk ( vrijwilligerswerk, arbeidszorg, beschutte of sociale 
werkplaats, NEC,..) 
 

- Werkingsgebied 
Zelzate-Meetjesland 

 
- Wat 

Atelierwerking: Sociaal restaurant ‘Het Slakkenhuisje’, Koffiehuis ‘De Kameleon’, 
schilderatelier, fietsenatelier, administratief atelier, meubelrenovatie, tuinatelier, semi-
industrieel atelier. 
 

- Exclusiecriteria 
Nultolerantie naar middelengebruik 

 
- Capaciteit 

Max 24 medewerkers per halve dag 
 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Aanmelding gebeurt via doorverwijzer die een afspraak maakt om een intake te plannen. 
Tijdens de intake worden de ateliers ook gekozen .Na de intake wordt de medewerker 
voorgesteld op team waar beslist wordt of de medewerker kan starten. Indien deze kan 
starten wordt dit teruggekoppeld naar de doorverwijzer en start de medewerker op de 
afgesproken datum. 

 
- Wachtlijst 

Afhankelijk van de atelierkeuze kan er een wachtlijst zijn.  
 

- Begeleidingsduur 
Max 18 maanden 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

 Ilse van Dixhoorn en Steve Kesteleyn 
 

- Contactgegevens 
09/342 28 64, sjb.de.sprong@fracarita.org 
 

- Wanneer te bereiken 
Van maandag tot en met vrijdag van 8u30-16u30 
 

WEBSITE http://www.pcsintjanbaptist.be/ 
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IBW De Wende 
 
Oostveldstraat 1 
9900 Eeklo  
 
AANBOD 

- Voor wie 
 IBW De Wende biedt huisvesting en begeleiding aan volwassenen (mannen en vrouwen) met 
een langdurige en complexe psychosociale en/of psychiatrische problematiek die zich uit in 
verstoringen op meerder levensdomeinen waardoor ze enerzijds (nog) niet in staat zijn om 
volledig zelfstandig te wonen doch anderzijds geen nood hebben aan een 24 uurs en / of 
permanente behandelingsomkadering van een ziekenhuis of andere GGZ voorziening.  

- Werkingsgebied 
Eeklo 
 

- Wat 
De Wende is een erkend project Beschut Wonen en is een samenwerkingsverband tussen :  
PC Sint Jan,  het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Gent - Eeklo – Deinze 
en Humival 

 
- Exclusiecriteria 

We streven ernaar om met zo weinig mogelijk exclusiecriteria te werken. De psychische 
stabiliteit (pathologiescreening) van de kandidaat bewoner én een fundamentele bereidheid 
om zich te laten begeleiden is crusiaal ifv inclusie. Er is aandacht vanuit een volledige 
screening. 
In het pathologisch profiel van de kandidaat – bewoner wordt rekening gehouden met 
negatief symptoomgedrag vb diefstal, kleptomanie, fysisch geweld, te ernstige mentale 
handicap, brandstichting, psychiatrische nazorg weigeren, acuut middelengebruik,… Deze 
vormen een tegenindicatie, voor zover ze de integratie in de groep bemoeilijken.  
Naast de psychische en fysische beperkingen moet het functioneren in de beschutte 
woonvorm mogelijk zijn. Bij de intakeprocedure wordt dan ook  gelet op de motivatie, kennis 
en inzichten, attitudes en vaardigheden van de kandidaten. 
 

- Capaciteit 
 50 erkende plaatsen 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Een aanvraagformulier kan opgestuurd worden ter attentie van de coördinerend psychiater 
Dr Ph. Rombaut, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo. 
 

- Wachtlijst 
Ja 
 

- Begeleidingsduur 
Iedere bewoner heeft een specifiek en individueel begeleidingsplan dat jaarlijks geëvalueerd 
wordt. Werken naar ontslag is maatwerk, specifiek en uniek voor elke bewoner. In overleg 
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met de bewoner en / of familie en andere steunfiguren worden begeleidingsdoelstellingen 
opgemaakt, geëvalueerd en bijgestuurd. 

 
 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Dr Ph. Rombaut / Els Vandoorne 
 

- Contactgegevens 
Bewo.dewende@psyeeklo.be of tel 09/376.97.33 
 

- Wanneer te bereiken 
alle werkdagen



   
 

 

 

 
 

 

 


