
vzw ‘t Kader in Turnhout zoekt een arbeidscoach 
 
Dienst: Psychosociaal Revalidatiecentrum Route 11 
Adres: De Merodelei 90 
           2300 Turnhout 
 
T:       014/44 29 19  
 
mail: els.dhondt@route11.be 
 
Dienstbespreking: 
Vzw ‘t Kader (Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie) kent twee actieve 
projecten. Het project van de residentiële drughulpverlening Kempen en 
het project Route 11. 
 

Route 11 ondersteunt re-integratie-trajecten van volwassenen met een 
psychische kwetsbaarheid via haar werking van het psychosociale 
revalidatiecentrum en via de ambulante arbeidsondersteunende diensten. 
De arbeidscoach maakt deel uit van dit tweede onderdeel van Route 11 en 
biedt begeleiding aan alle cliënten van het arrondissement Turnhout die 
voor deze zorg in aanmerking komen, en dit in nauwe samenwerking met 
het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. 
 

De Arbeidscoach Geestelijke Gezondheid ondersteunt cliënten met 
psychische kwetsbaarheden vanuit zijn GGZ-expertise in een traject naar 
en tijdens betaalde tewerkstelling. Hij coacht tevens partners zorg en 
(maat)werk vanuit deze expertise. Om deze taak naar behoren uit te 
voeren werkt hij aanvullend aan en nauw samen met het Netwerk GGZ 
Kempen en andere relevante actoren. 
 
Functie: 
We zijn op zoek naar een arbeidscoach die vanuit de herstelgerichte visie 
en vanuit GGZ-expertise cliënten kan versterken en ondersteunen in een 
traject naar en/ of tijdens betaalde tewerkstelling. Hij ondersteunt cliënten 
in (voornamelijk) individuele trajecten. Hiertoe heeft hij voldoende kennis 
van het aanbod aan arbeidsondersteunende diensten en GGZ-specifieke 
begeleidingsmogelijkheden in de Kempen. Hij werkt aanvullend aan deze 
actoren. 
Naast de traject- en loopbaanbegeleidingen van de cliënten staat hij in 
voor het coachen van partners zorg op werk gerelateerde thema’s en 
actoren werk en (sociale) economie op vlak van mogelijke ggz 
gerelateerde interventies. 
 

- Je exploreert en inventariseert de psychosociale situatie en de context 
 van de cliënt op verschillende levensdomeinen: gezin, arbeid, inkomen, 
 vrije tijd, sociaal netwerk enz. 
- Je implementeert vanuit je expertise veranderingsgerichte processen 
 die het welbevinden van de cliënt stabiliseren en/ of verbeteren en dit 
 in dialoog met de cliënt. Hierin wordt eventueel de context betrokken. 
- Je zorgt voor de integratie van dit onderdeel in het herstelplan van de 



 cliënt en hebt aandacht voor het vertalen van deze evoluties naar de 
 context van de cliënt en zijn eventuele werksituatie. 
- Je stelt begeleidingen af op de herstelplannen van de cliënt en werkt op
 maat. Hiertoe hou je werkhervatting als einddoel steeds in het vizier.  
- Vanuit een scherpe blik filter je de eigen opdrachten en verwijs je de 
 cliënt door naar de juiste zorg- of arbeidsondersteunende diensten. 
- Je werkt nauw samen met relevante actoren en medisch adviseurs van 
 de mutualiteiten uit de Kempen. 
- Vanuit je vakkennis zorg je mee voor de uitwerking en ondersteuning 
 van het zorgaanbod. Je draagt dit mee uit binnen en buiten Route 11. 
- Je hebt contact met verwijzers en andere zorg- of werkactoren in 
 functie van het afstemmen van zorg en het uitbouwen van een 
 regionaal netwerk. 
- Je ondersteunt de algemene werking van het revalidatiecentrum en de 
 arbeidscoach. 
 
Profiel en verwachtingen: 
- Je bent bereid te werken vanuit de herstelvisie (binnen Route 11 
 vormgegeven vanuit de oplossingsgerichte systeemtherapie). 
- Je bent bereid individuele trajecten te ondersteunen op vlak van re-
 integratie op de arbeidsmarkt. Je kent hiertoe het GGZ- en werkland-
 schap en werkt in overleg met en aanvullend aan deze  diensten. 
- Je werkt op maat en richttje sessies op de verschillende individuele 
 GGZ-noden & doelstellingen met arbeid als einddo 
- Je kan je flexibel opstellen en weet van aanpakken. 
- Je hebt affiniteit met en kennis van de geestelijke gezondheidszorg en 
 de arbeidsondersteunende diensten en de beoogde doelgroep. 
- Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma maatschappelijk werk of 
 ergotherapie (en het nodige visum). 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs en een wagen en bent bereid je te 
 verplaatsen voor je werk. 
 
Jobtime: 
100% 
 
Aan te bieden contract: 
Arbeidsovereenkomst : onbepaalde duur. 
 
Opmerkingen: 
-  Stuur een CV met oa. een overzicht van je opleidingen, werk- of stage-
 ervaringen. Je voegt een motivatiebrief toe waarin je beschrijft waarom 
 je net voor deze doelgroep en werksetting kiest en hoe jij denkt een 
 meerwaarde te kunnen betekenen voor Route 11 en het netwerk GGZ 
 Kempen. Je bezorgt ons deze informatie vóór 184/2019 via mail aan 
 info@route11.be.  Selectiegesprekken vinden plaats op 25/4/’19 (NM)  
 
- Uiterste datum: 19/04/2019 


