
De laatste maanden hebben jullie ze vast wel veel gehoord: de afkortingen 
PVB (persoonsvolgend budget), RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) en 
VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap). Dat had veel 
te maken met een beslissing van Minister Van Deurzen. In zijn Perspectief 
2020 had de minister immers beslist dat de ondersteuning aan personen 
met een beperking meer moet vertrekken vanuit de vraag van de cliënt.  
Personen met een beperktere ondersteuningsnood worden verder geholpen 

via de rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH]. Anderen, die een grotere on-

dersteuningsnood hebben, ontvangen een budget voor zorg, het persoons-

volgend budget [PVB].  

Onze collega’s Anna en Petra zijn de afgelopen periode druk in de weer 

geweest om iedereen van jullie te contacteren, te informeren en om afspra-

ken te maken rond hoe de ondersteuning er in de toekomst zou komen uit 

te zien.  

 

Zijn er toch nog vragen en/of onduidelijkheden dan staan Anna en Petra 

voor jullie klaar.  
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Beste begeleid werkers en werkpostbegeleiders,  

Het deed ons jobcoaches veel deugd zo veel aanwezigen te zien op de  

eerste nieuwjaarsreceptie van team begeleid werken. We blikken terug op 

een fijne avond vol leuke ontmoetingen en gezellige babbels.  

We hopen om in de toekomst nog meer van deze aangename  

ontmoetingsmomenten te kunnen organiseren.  

Graag willen we in deze editie van de nieuwsbrief jullie dan ook enkele 

sfeerbeelden tonen van deze avond.  

Groeten van team Begeleid Werken 

Annick, Marleen & Sofie 



Verantwoordelijke uitgever: OBRA|BAKEN, Langerbrugsestraat 258 te 9940 Evergem 

 

 

 

 

  

 

 

Hallo, ik ben Samir.  

Sinds een tiental jaar doe ik aan begeleid werk in de Gemeentelijke Basisscholen van 
Evergem. Evergem was mijn startplaats, daar leerde ik mijn job, langzaamaan werd mijn 
territorium groter en kwam de school van Belzele en Wippelgem er bij. 
 
Sinds een kleine 2 jaar werk ik nog enkel in de GBS van Belzele, dit 4 dagen in de week. 1 
dag in de week hou ik nog vrij om naar het dagcentrum te komen zodat 
ik mijn contacten met het dagcentrum kan behouden, dit is voor mij ook belangrijk. 
Vooral het contact met begeleiding en mijn vrienden wil ik niet verliezen. Maar vooral 
ook werken in het kaarsenatelier, dat is echt mijn ding, ik doe dit dan ook zelfstandig!  
 
In het verleden werkte ik in de vakantieperiode ook in de kinderopvang op school in 
Evergem, bij de kleuters. Sinds vorige zomer heb ik dit echter omgeruild 
met de speelpleinwerking in Gent, dit is nog meer mijn ding dan werken met kleuters, bij 
de iets oudere kinderen voel ik mij beter, ik heb daar echt het gevoel dat ik iets kan bete-
kenen. Dit wil ik graag blijven doen.   
 

Ik doe mijn job heel graag, mijn job is belangrijk voor mij. Ik voel mij nuttig in Belzele, 
mijn werk, mijn bijdrage wordt er erg gewaardeerd , wanneer ik in verlof ben of afwezig 
ben wegens ziekte, dan missen ze mijn hulp, mijn aanwezigheid, daar heb ik een super 
goed gevoel bij!   


