
Geestelijke gezondheidszorg
emmaüs

Arbeidscoaching 
GGZ

Lid van het netwerk Emergo (samenwerkings-
verband voor gemeenschapsgerichte geestelijke 

gezondheidszorg in regio Mechelen)

P

Bereikbaarheid

Contact
Arbeidscoaches Sofie Caluwaerts en 
Kobe De Rijke
   0478 63 71 06
   arbeidscoach.emergo@emmaus.be

Locatie
Liersesteenweg 473/1
2800 Mechelen

met openbaar vervoer 
Vanaf Mechelen: lijn 550, 551, 552 
Afstaphalte AZ Sint Maarten

met de auto 
Op invalsbaan nabij R6/oprit E19 
Parkeermogelijkheid langs de straat, met 
parkeerschijf!

Website
www.bw-este.be/arbeidscoach

Termijn 

De begeleiding bij de arbeidscoach heeft 
een maximumduur van twee jaar. 

Binnen deze twee jaar kunnen traject- en 
loopbaanbegeleiding elkaar afwisselen, 
afhankelijk van jouw noden.

De duur van de begeleiding is zo kort als 
mogelijk en zo lang als nodig. 

Kostprijs

Bij opstart van de begeleiding wordt er een 
kennisgeving, ingevuld en ondertekend 
door je psychiater naar je ziekenfonds op-
gestuurd. 

Dit zorgt ervoor dat je ziekteverzekering 
automatisch én volledig tussenkomt in de 
kosten. Voorwaarde is dat je in orde bent 
met de verplichte ziekteverzekering.



Werking 

Arbeidscoaching GGZ is iets voor jou als je 
een psychische kwetsbaarheid hebt, en je 
graag betaald werk zou willen doen. Het gaat 
om een individuele begeleiding op maat. Er 
zijn twee vormen:
• Trajectbegeleiding:  

begeleiding naar betaald werk met een 
duurzame tewerkstelling als einddoel

• Loopbaanbegeleiding:  
begeleiding als je terug/nog een job 
hebt, met als doel de kans op een 
geslaagde werkhervatting te verhogen

Vanuit oplossingsgericht werken staan jouw 
gewenste situatie en je groeimogelijkheden 
centraal. 

De arbeidscoach neemt een 
ondersteunende rol op doorheen 
jouw groeiproces en vervult hierbij een 
brugfunctie tussen zorg en werk. We werken 
zoveel mogelijk samen met jouw (bestaand) 
netwerk.

Een begeleiding is maatwerk en kan 
inhouden:
• oriëntatie: uitdiepen van wensen rond 

betaald werk
• ondersteuning: bij sollicitaties of tijdens 

werk
• organiseren van tussenstappen naar 

betaald werk zoals vrijwilligerswerk
• inschakelen van de juiste 

arbeidsbegeleidingsdiensten 
• …

Voor wie?

• Je bent tussen 18 en 65 jaar.

• Je hebt een psychische en/of 
psychosociale kwetsbaarheid.

• Je bent niet meer in residentiële of semi-
residentiële behandeling.

• Je hebt voldoende stabiliteit gevonden 
om bezig te zijn met het thema ‘werk’ 
en je ervaart nog moeilijkheden met het 
zetten van stappen.

• Je ben gemotiveerd om op termijn een 
betaalde beroepsactiviteit uit te oefenen.

• Je hebt nood aan een eerder langdurig 
begeleidingsproces en je kan daarbij 
onvoldoende bij andere diensten terecht.

• Je woont in onderstaande zorgregio.

Aanmelding

Aanmelden gebeurt telefonisch. De arbeids-
coach is iedere werkdag bereikbaar tijdens 
de kantooruren tussen 9u en 17u.

Na aanmelding neem je eerst deel aan een 
infomoment in groep. Er is ruimte voor 
vragen.

Daarna volgt eventueel een individueel 
gesprek met de arbeidscoach om je 
verwachtingen en doelstellingen in te 
schatten. Je vult hiervoor een intake-
formulier in.

      0478 63 71 06  (ma tot vr)
     arbeidscoach.emergo@emmaus.be

De arbeidscoach is gevestigd in RC Pastel 
maar de werking van arbeidscoaching staat 
los van het groepsprogramma dat het 
psychosociaal revalidatiecentrum  aanbiedt.


