
Op zoek naar algemene informatie rond bege-

leid werken?  

Dan kan je de vernieuwde website van  

het platform Begeleid Werken bekijken.  

De website geeft een antwoord op  

verschillende vragen: 

- Wat is begeleid werken? 

- Wie kan aan begeleid werken doen? 

- Wat zijn de verplichtingen van de werkplek? 

- Wat doet mijn jobcoach precies? 

De website geeft ook een overzicht van allerlei 

activiteiten, zoals het congres Begeleid Werken 

dat zal doorgaan in december. Je vind er ver-

der ook informatie rond alle voorzieningen die 

begeleid werkers ondersteunen.  

Ben je nieuwgierig en neem je graag een kijk-

je? Surf dan naar www.begeleidwerken.be  
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De herfst is in het land. 

Blaadjes vallen. Het wordt 

langzaam kouder en het is 

minder lang licht.  

 

 

 

De jobcoaches kijken ook 

al uit naar de gezellige 

wintermaanden en de 

kerstperiode. Een leuke 

activiteit die zal doorgaan 

is de kerstmarkt. Alle be-

geleid werkers, het net-

werk en de werkposten 

zijn van harte welkom!  

Wanneer:  

vrijdag 1 december 2017 

van 15 tot 21 uur  

Waar:  

kerk, Burggravenlaan 7 

Wil je als begeleid werker 

een handje komen helpen 

bij de voorbereidingen of 

op de kerstmarkt zelf

(afwas, toog,…) neem dan 

contact op met je job-

coach om dit te plannen. 

 

 

 

 

Begeleid werken 

blijft groeien!  

Op de dag van  

vandaag worden 

meer dan 40  

begeleid werkers 

ondersteund door 

de jobcoaches van 

OBRA|BAKEN vzw 

en ook het aantal 

werkposten blijft 

stijgen. We willen 

dan ook via deze 

weg nog eens  

iedereen bedanken 

voor het harde 

werk.   

Wie aanwezig was 

zal het kunnen 

bevestigen, de 

nieuwjaarsreceptie 

van 2017 was een 

groot succes.  

Ook in 2018 plannen 

we een nieuw  

ontmoetings-

moment.  

Meer informatie zal 

u later via de job-

coach ontvangen. 

We kijken er alvast 

naar uit om elkaar 

terug te zien! 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Begeleid werken is voor mij met de kindjes werken.  
  

 Ik werk in Ertvelde, in de kinderopvang van de Regenboogschool. Ik voel mij hier super 

 goed. Dit komt vooral door de kindjes. Ze brengen veel leven met zich mee. Op de  

 werkpost word ik geapprecieerd. Het voelt voor mij als een tweede thuis. Op het werk 

 help ik bij het verversen van pampers, bij het eten geven van de kinderen,.... Ik help bij de 

 verzorgende taken en speel vooral met de kinderen. Ik heb het gevoel dat ze mij op het 

 werk vertrouwen. Ik merk dit doordat ik ook dingen alleen mag doen zoals de kindjes 

 eten geven.   

 

 

 

 

Hallo, ik ben ....  

Ik ben Shirley. Ik ben 22 jaar. Ik woon in Ertvelde. Mijn hobby's zijn dansen, zingen 

en honden verzorgen.  

Op maandag, woensdag en vrijdag werk ik in het dagcentrum van OBRA|BAKEN 

vzw. De andere dagen (dinsdag en donderdag) doe ik aan Begeleid Werken. 


