
Arbeidstrajectbegeleiding CGG De Meander

Binnen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen is er een tewerkstellingsproject 
specifiek voor mensen met problemen op het vlak van alcohol, medicatie, gokken en/of illegale drugs.

Tewerkstelling is een belangrijke factor naar maatschappelijke integratie, persoonlijk welzijn en het 
voorkomen van herval in middelengebruik / -misbruik.

Het project richt zich naar alle personen die problemen hebben op het vlak van middelengebruik / 
-misbruik en daardoor moeilijkheden ervaren om werk te vinden of te behouden.  Ook mensen die hun
gebruik onder controle hebben, maar moeite hebben met vinden van werk kunnen bij ons terecht.

Arbeidstrajectbegeleiding bij CGG de Meander zit ingebed in een multidisciplinair team.  Hierdoor 
kunnen we terugvallen op ruime kennis op het vlak van middelengebruik / -misbruik en de vaak 
hiermee samenhangende problemen.  
Door teamoverleg is een bredere kijk mogelijk op de problemen waarmee mensen vaak te kampen 
hebben.  

Een goede samenwerking met de reguliere hulpverleningsdiensten uit de regio (OCMW’s, VDAB 
werkwinkels, CAW-diensten, tewerkstellingsprojecten, …) is voor deze doelgroep vaak erg belangrijk.  
Indien nodig kunnen er stappen gezet worden om (terug) aansluiting te vinden bij deze diensten.  Ook 
kunnen hulpverleningsdiensten uit de regio contact opnemen voor advies of consult rond de 
begeleiding van cliënten.

Aanbod

Er wordt vertrokken van een individuele aanpak – zorg op maat.  De vraag van de persoon staat 
centraal.

Er wordt individueel gewerkt op afspraak. 

Afspraken kunnen zowel in Turnhout als in Herentals plaatsvinden al naargelang de woonplaats.

Hoe een traject eruit ziet bepaalt de cliënt voornamelijk zelf.  Zo is er ruimte om de focus van een 
begeleiding te verleggen naar verschillende domeinen.  Indien cliënten nog niet klaar zijn om 
onmiddellijk stappen naar een tewerkstelling te zetten, kijken we naar wat er voor de cliënt nodig is om
dit wel te kunnen doen.

Mogelijke activiteiten in de beginfase van een traject: 

- Screening arbeid en middelengebruik
- Ondersteuning bij het afbouwen van het middelengebruik
- Sterkte en zwakteanalyse
- Toeleiding naar andere hulpverleningsdiensten
- Motivatie peilen
- Sociale vaardigheden aanleren
- Attitudetraining

Later kunnen dan concrete stappen gezet worden om tot het einddoel te komen.  Wat dit einddoel is, 
wordt door de cliënt in samenspraak met de arbeidstrajectbegeleider bepaald.

Het project Arbeidstrajectbegeleiding kijkt verder dan de reguliere arbeidsmarkt.  Vaak is het nodig om 
via tussenstappen naar een einddoel te werken.  

De nadruk ligt hierbij op het vinden van een geschikte dagbesteding.
Als blijkt dat een reguliere baan (nog) niet haalbaar is, wordt er gezocht naar geschikte alternatieven 
(werkervaringsplaats, sociale werkplaats, arbeidszorg, vrijwilligerswerk, bijkomende opleidingen, …). 



Activiteiten die aan bod kunnen komen:

- Informatie over de verschillende jobkanalen
- Mogelijkheden op de arbeidsmarkt verkennen
- Sollicitatiebegeleiding met aandacht voor specifieke vragen
- Aandacht voor hervalpreventie
- Opstellen van een stappenplan om een einddoel te bereiken
- Doorverwijzing naar en eventueel opvolging van een tewerkstelling

Wanneer iemand start met een tewerkstelling kan de begeleiding blijven verder lopen.  Een geschikte 
tewerkstelling vinden is één zaak.  De tewerkstelling behouden is minstens even belangrijk.
Vandaar dat er de mogelijkheid is om opvolgingsgesprekken te krijgen. 
Avondconsultaties zijn - indien nodig - mogelijk.

Aanmeldingen:

Aanmeldingen voor Arbeidstrajectbegeleiding gebeuren op doorverwijzing van een professionele 
hulpverlener. Deze aanmeldingen gebeuren via het 'aanmeldingsteam' van het netwerk GGZ Kempen.  
Dit team zal de hulpvraag screenen en indien nodig doorverwijzen naar de 
arbeidstrajectbegeleidingsdienst van De Meander.  Meer informatie en de contactgegevens van het 

netwerk GGZ Kempen kan u terugvinden op de website www.ggzkempen.be
Partners uit het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen kunnen rechtstreeks aanmelden.

TARIEVEN:

Eerste gesprek = verkennend gesprek is  € 0

·U betaalt € 11 = standaardtarief

·U betaalt  € 4 als u
- Recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of als u een omnio statuut heeft
- in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij CAW of OCMW bent

(attest van de begeleidende dienst is vereist)
- ten laste bent van uw ouders/voogd zonder dat zij weten dat u in begeleiding bent

·U  betaalt € 0 als u
- zich in een behartenswaardige situatie bevindt (o.a. collectieve schuldenregeling)

De Meander – CGG Kempen
Alcohol- en drugteam
Parklaan 55 bus 17
2300 Turnhout
Tel: 014 41 09 67  
tewerkstelling@cggkempen.be
www.cggkempen.be
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