Begeleid werken in de Vleugels

Wat?
Begeleid werk biedt personen met een beperking de kans om binnen het reguliere arbeidscircuit een
job uit te oefenen, en met hun talenten aan de slag te gaan. Dit gebeurt onder begeleiding van een
jobcoach, en de persoonlijke begeleider van de leefgroep. De begeleide persoon en werkgever
worden gedurende het hele traject bijgestaan, dit zowel inhoudelijk als administratief.
Begeleid werk kan variëren van enkele uren tot enkele dagen per week.

Begeleid werk heeft een maatschappelijke
meerwaarde. Het verbindt mensen, creëert
kansen en respecteert diversiteit.
Het onderscheidt zich door het uitgesproken
inclusieve karakter, en het geeft een rijke
invulling aan het begrip ‘recht op arbeid’.
Gezien begeleid werk (meestal) onbezoldigd is,
zijn vooral de intrinsieke waarden van het
begeleid werk belangrijk:

Sociale integratie: meer sociale contacten, het gevoel erbij te horen, leefwereld verruimen…
Maatschappelijke participatie: zich gewaardeerd voelen in de maatschappij…
Individuele ontplooiing : ervaringen opdoen, zinvolle activiteiten verrichten, zelf keuzes maken,
verantwoordelijkheid nemen, mogen tonen wat je kan…
Het doel is een win-win situatie voor bedrijf en begeleide persoon: een goede verhouding tussen
prestatie en begeleiding.

Hoe? (Supported Employment)
De begeleide persoon kan rekenen op individuele ondersteuning en
begeleiding via aangepaste methodieken.
De jobcoach zoekt naar de dromen en talenten van de kandidaat
begeleid werker en brengt de vragen in kaart. Daarna gaat de jobcoach
met deze gegevens op zoek naar een mogelijke werkgever. Hij legt de
eerste contacten, regelt een eerste ontmoeting en een aantal
proefdagen. De jobcoach blijft aanwezig op de werkvloer totdat de
begeleide persoon zijn takenpakket beheerst.
De jobcoach zorgt voor de training van de vereiste vaardigheden, op de
werkvloer zelf, maar ook het aanleren van het nemen van het openbaar
vervoer van en naar de werkplaats is een vaardigheid die vaak getraind
moet worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten van
de begeleide persoon. Op de werkplaats wordt iemand gezocht die een
aanspreekpunt is voor de begeleide persoon. Dit noemen we de
werkbegeleider.

Pas wanneer de begeleide persoon zijn taken vrij zelfstandig kan
uitvoeren en er een fijn sociaal contact is, zal de jobcoach geleidelijk aan
minder aanwezig zijn.
Op dat moment wordt een raamovereenkomst (hierin staan alle
wettelijke verplichtingen en verwachtingen ten aanzien van alle partijen
en afspraken rond de verzekering), en een afsprakennota (de praktische
afspraken tussen de werkpost, de begeleide persoon en de dienst
begeleid werken van de Vleugels) opgemaakt.
Eenmaal de opstart achter de rug is, en alles inhoudelijk en
administratief in orde is, neemt de persoonlijke begeleider van de
begeleide persoon de verdere opvolging op zich. Hij of zij fungeert
tevens als aanspreekpunt voor de begeleide persoon en de werkgever.

D.m.v. regelmatige bezoeken op de werkpost en telefonische en/of persoonlijke contacten met de
werkbegeleider, houdt de persoonlijke begeleider voortdurend zicht op het functioneren van de
begeleide persoon. Hij of zij plant ook jaarlijks een evaluatiegesprek met alle partijen.
Indien de begeleide persoon geen vorm van woonondersteuning geniet binnen de Vleugels neemt de
jobcoach de opvolging op zich.

Wie komt in aanmerking?
Begeleid werk richt zich tot volwassen personen die omwille van een
beperking geen (betaald) werk (meer) aankunnen, of die hierop nog niet
voldoende voorbereid zijn.
Afhankelijk van het toegewezen budget kijken we samen naar de gepaste
ondersteuning.
Het gaat dus zowel om personen met een verstandelijke en/of
meervoudige handicap als om personen met een niet-aangeboren
hersenaandoening (NAH) of autisme.

Voor meer info kunt U terecht bij:
Frank De Smet
Jobcoach
de Vleugels
Stokstraat 1
8650 Klerken
051/55 08 91
0492/25 58 26
jobcoach@devleugels.be
www.devleugels.be
www.begeleidwerken.be

