FICHE “arbeidscoaching GGZ Inghelburch”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch
Project/initiatief: arbeidscoaching geestelijke gezondheidszorg
Sector: geestelijke gezondheidszorg
Werkingsgebied: netwerk geestelijke gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen: Inghelburch en Centra Geestelijke Gezondheidszorg
Contactadres: Sint-Jansstraat 11, 8000 Brugge
Startjaar: 2008
Contactpersoon:
naam: Kris Dekorte
adres: Sint-Jansstraat
tel: 050/446180
mail:kris.dekorte@inghelburch.be
website:www.inghelburch.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
De vaststelling dat mensen met een psychische kwetsbaarheid na hun revalidatieproces nood
hadden aan een eerder langdurig traject op maat om de doelstelling van betaald werk te
bereiken. We stelden eveneens vast dat de bestaande reguliere arbeidsbegeleidingsdiensten
onvoldoende antwoorden konden bieden aan deze doelgroep. Vooral de afstemming tussen
de sectoren ‘werk’ en ‘zorg’ blijkt een belangrijke meerwaarde van de arbeidscoaching.

Doelstellingen
De trajectbegeleiding heeft als doel het ondersteunen van personen in het realiseren van
arbeid.
De trajectbegeleiding gebeurt op maat en kan verschillende vormen aannemen:
opvolggesprekken, organiseren van vrijwilligerswerk, ondersteunen bij administratieve
formaliteiten, samenwerken en afstemmen met diverse hulp- en werkbegeleidingsinstanties, ...
De loopbaanbegeleiding omvat de tijdelijke opvolging van de persoon nadat hij een goede
werkplek heeft gevonden, vooral in functie van hervalpreventie.
De arbeidscoach is een constante steunfiguur doorheen het traject en helpt het evenwicht mee
bewaken tussen werk en psychisch welzijn. We werken hiervoor samen met
arbeidsbegeleiders (VDAB, GTB, Jobcentrum…) en je zorgnetwerk (ambulante therapeut,
arts, zorgvoorziening…).
De doelstelling is betaald werk te vinden en/of het werk behouden op langere termijn.
Doelgroep
personen met een voldoende gestabiliseerde psychische problematiek
personen die in de regio Noord-West-Vlaanderen wonen en worden verwezen door
een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of Inghelburch.
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personen die gemotiveerd zijn om uiteindelijk een betaalde beroepsactiviteit uit te
oefenen. Dit is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
personen die onvoldoende gebaat zijn bij het reguliere aanbod van begeleiding naar
arbeid (VDAB, GTB, ..) en die nood hebben aan een eerder langdurig en intensief
begeleidingsproces.
Personen die over een voldoende opgebouwd en functionerend zorgnetwerk
beschikken, waar men terecht kan voor psycho-sociale en medische ondersteuning.

Korte beschrijving van de werking
Arbeidscoaching is een initiatief van Inghelburch binnen het Netwerk Geestelijke
Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen. Naast Inghelburch zijn er antennepunten in
Oostende en Veurne.
De opvolggesprekken gaan door in deze antennepunten. De coaching is gratis en duurt
maximaal 24 maanden.
Meer info: Kris Dekorte – coördinator of via www.inghelburch.be
Contactpersonen:
Regio Brugge: Leonie Verthé 050/446180
Regio Oostende-Blankenberge-Veurne: Jessica Degelaen 0496/578119

Visie op vermaatschappelijking
We geloven in een duurzame tewerkstelling voor personen met een psychische kwetsbaarheid
indien we goed afstemmen en verbindend werken tussen de sector ‘werk’ (werkgever,
arbeidsbegeleiders) en de sector ‘zorg’ (hulpverleners, artsen, psychotherapeuten).
We gaan daarbij uit van de kracht van mensen en de herstelgedachte. Arbeid is voor veel
mensen een belangrijk gegeven in hun sociaal herstel.
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