
Geen werkgever (Hoe aanmelden?) Lees verder 

Het thema WERK 

 

Klant binnen zorg…            Versie 02/2022 

Lees zeker ook het samenwerkingsmodel en –draaiboek voor meer uitgebreide info en toelichting 

• bespreekbaar maken met klant 

• heeft klant nog een werkgever? 

• wensen? verwachtingen? 

• wie is de nazorgpartner vanuit zorg? 

• TIMING: niet te vroeg, maar ook niet te laat (zie verder) 

• is klant er klaar voor? Waarom wel / niet? 
 

 
Afstemming is mogelijk met contactpersonen GTB: 

• Leen Segers: 
leen.segers@gtb.be 
0471 700 166 

of de Arbeidscoach GGZ: 

• Annelies Van der Auwera:  
0476 96 12 33 

 
 

 

Op mutualiteit 

Aanbod zonder toelating AA: 

• Loopbaanbegeleiding 

• arbeidscoach GGZ 

Niet op mutualiteit, werkend 

Aanbod: 

• Loopbaanbegeleiding 

• Arbeidscoach GGZ 

• GOB –gespecialiseerde jobcoaching (gesubsidieerd en/of gratis) 

• Z²O trajecten GTB 

Anders, steeds eerst terug naar eigen werkgever. (uitzondering bespreekbaar met adviserend arts) 

• re-integratietraject via arbeidsgeneesheer en werkgever (evt met ondersteuning van GTB/VDAB (mits 

toelating adviserend arts!!) of jobcoach GOB (gesubsidieerd of betalend)). 

• na afronding re-integratietraject, kan GTB/VDAB ingeschakeld worden, mits toelating adviserend arts/ 
arbeidsgeneesheer 

Nog een werkgever 

Betaald werk is haalbaar binnen korte of middellange termijn 
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Psychische kwetsbaarheid 
 

• meer intensieve opvolging en ondersteuning in kader van zorg 

/ psychische kwetsbaarheid naar werk 

• gedeelde focus zorg en betaald werk 

• psychiatrische expertise 

• niet meer in opname op het moment van opstart 

 
Arbeidscoach GGZ  

arbeidscoach.sara@emmaus.be 0476 961 233 

• bemiddeling en ondersteuning naar werk 

• focus betaald werk 

• expertise van de integratie van personen met een arbeidsbeperking 

• mag tijdens opname 

 

Bemiddeling via GTB/VDAB 

Leen Segers: leen.segers@gtb.be 0471 700 166 

 

TO DO voor zorg 

• opmaak competentieprofiel door klant met 

ondersteuning van zorgbegeleider 

• zorgpartner dient te bepalen wie de nazorg 

opneemt vanuit zorg 

• zorgpartner mag aanwezig zijn op het 1e gesprek, 

maar dit is geen vereiste 

TO DO voor zorg 

• opmaak competentieprofiel door klant met ondersteuning van 

zorgbegeleider 

• zorgpartner dient te bepalen wie de nazorg opneemt vanuit zorg 

• opmaak indicatieformulier door arts-specialist 

• indien op MUT: toelating adviserend geneesheer 

• zorgpartner dient aanwezig te zijn op het eerste gesprek 

(triogesprek!) 

… naar betaald werk 

mailto:arbeidscoach.sara@emmaus.be
mailto:leen.segers@gtb.be


 

Aanbod Arbeidscoach GGZ 
1. Kennismakingsgesprek bij Arbeidscoach GGZ te Antwerpen, Schilde, Ekeren 

2. Mogelijke acties: 

• Verkennende gesprekken 

• Oriënterende fase, waarin actieplan wordt opgesteld (zowel op vlak van 

werk als binnen de randdomeinen) 

• Concrete afspraken om actieplan uit te voeren. 

• Obstakels en hulpbronnen in kaart brengen 

• Back-up plan psychisch welbevinden opstellen 

• Contact onderhouden zorgpartner, indien nodig (vb. ambulante therapeut, 

huisarts, psychiater…) 

• Stappen naar werk organiseren (vrijwilligerswerk, stage, solliciteren,…) 

• Indien mogelijk en haalbaar, schakelen naar het bestaande aanbod van 

andere werkpartners (GTB, VDAB, Emino vzw,…) 

• coaching tijdens de tewerkstelling 

Aanbod GTB / VDAB 
1. Afspraak voor kennismakingsgesprek bij GTB of VDAB (triogesprek) in werkwinkel 

2. Mogelijke acties 

• Oriëntering / klant leren kennen / info verzamelen 

• Verschillende trajectmogelijkheden op maat van klant 

o enkel via GTB: voortrajecten (onbetaald, rustige opstart): 

vrijwilligerswerk, AMA SE, AT 

o ondersteuning op de werkvloer (NEC): opleidingspartners (vb. GOB), 

IBO, IBO-plus 

o Erkende opleidingen (VDAB) 

o Bemiddeling naar werk: NEC, SEC (MW, LDE) 

▪ Sollicitatiebegeleiding en –ondersteuning 

▪ Bemiddeling met werkgevers 

▪ Stages 

o Z²O trajecten: begeleiding naar een zelfstandige activiteit 

 

Deze weg dient klant samen met zorg te bewandelen: GTB / VDAB kan én mag al betrokken worden. Dit kort de latere oriëntatiefase in. 

Timing is cruciaal! Niet te vroeg, maar ook niet te laat! 

Opname /nog niet klaar voor werk Klaar voor werk Aan het werk 

Aanmelding bij GTB/VDAB opstart bij GTB/VDAB 


