
Beschut wonen EsteWat is arbeidscoaching GGZ?

De arbeidscoach Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) biedt intensieve 
traject- en loopbaanbegeleiding voor 
cliënten met een (tijdelijke) psychische 
kwetsbaarheid. De coaching is gratis en 
duurt maximaal 2 jaar. Het doel is het vinden 
of hervatten van (betaald) werk. We werken 
aanvullend op de bestaande zorg- en 
werkpartners en maken de brug tussen zorg 
en werk.

We bieden zowel begeleiding naar werk als 
ondersteuning tijdens de (her)opstart van 
het werk.

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit (jong)volwassenen 
met een gestabiliseerde psychische 
problematiek, zodat re-integratie mogelijk 
is. De cliënt is gemotiveerd om opnieuw een 
beroepsactiviteit uit te oefenen. Door hun 
psychische kwetsbaarheid is een reguliere 
arbeidsbegeleiding meestal niet voldoende, 
omdat velen nood hebben aan een 
langdurige begeleiding met ruime aandacht 
voor hun psychisch welbevinden.

Komen niet in aanmerking

Personen die een verstandelijke beperking 
hebben, een verslaving hebben die op de 
voorgrond staat, die in een acute crisissituatie 
verkeren of in opname zijn.

Centrale aanmelding

Stuur een e-mail met de aanmeldingsvraag en 
uw contactgegevens naar 
arbeidscoach.sara@emmaus.be

Vervolgens wordt je aanmelding behandeld 
door de arbeidscoach van de betreffende regio 
en zal je zo spoedig mogelijk gecontacteerd 
worden. 

Heb je voorafgaand nog vragen, dan kan je 
terecht op telefoonnummer 0476 96 12 33.

Bij een nieuwe aanmelding zijn we 
voorstander van een nauwe samenwerking 
met de doorverwijzer om zo de kansen op 
re-integratie te bevorderen.

Regio (woonplaats)

De arbeidscoaches regio Antwerpen 
bedienen volgende gemeentes of districten:

* Noorderkempen: Brasschaat, Essen,         
   Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel.

* Voorkempen: Brecht, Malle, Zoersel,   
   Schilde, Wijnegem, Zandhoven.

* Antwerpen-Noord: Merksem, Antwerpen-  
   Luchtbal, Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-  
   Lillo, Schoten, Stabroek. 

* Antwerpen-Oost: Antwerpen-Deurne,   
   Antwerpen-Borgerhout, Wommelgem.

* Antwerpen-Centrum: 2000 Antwerpen,      
   2018 Antwerpen, 2060 Antwerpen,   
   Berchem, Linkeroever.

* Antwerpen-Zuid: Kiel, Hoboken, Wilrijk.

* Zuid Oost Rand Antwerpen (ZORA):   
   Mortsel, Boechout, Edegem, Hove,    
   Kontich, Lint, Borsbeek.
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