Werkateliers
Onze elf werkateliers geven je de mogelijkheid om
te werken op je eigen tempo. Samen zoeken we
naar de balans tussen draagkracht en draaglast. We
passen je werkritme en werkstructuur daarop aan.
Industrieel atelier
Industrieel (productie)werk voor verschillende
bedrijven zoals verpakken en stickeren van bollen
touw, wenskaarten, schuurpapier, dweilen, …
Keuken
Onderhoud van de refter, afwassen, en afdrogen van
keukenmateriaal
Groendienst
Zaaien, oogsten en verkopen van ecologische
groenten, onderhoud van gras- en bloemperkjes
Dierenverzorging
Verzorgen en kweken van schapen en pluimvee
Kruidentuin
Zaaien, oogsten en verwerken van verschillende
kruiden tot een mooi eindproduct

Bakkerij
Bakken van brood, taarten, eclairs, ...
Schoonheidssalon
Geven van gelaatsverzorgingen en epilaties

De Witte Hoeve

Arbeidscentrum

Fietsenherstelling
Herstellen van fietsen en opknappen van oude fietsen
Metaalbewerking
In opdracht eenvoudige metalen constructies maken
Creatief productie-atelier
Recycleren van oude kledij, meubelen en
materialen tot nieuwe hebbedingen in opdracht van
kringloopwinkel Spoor2
Winkel
Verkopen van de producten en diensten van
De Witte Hoeve in ‘Twinkeltje’
Contacteer ons
Werkateliers De Witte Hoeve
Valk 39, 9111 Belsele
T: 03 776 50 99
E: witte.hoeve@hieronymus.be
W: www.hieronymus.be/wittehoeve
De Witte Hoeve is een initiatief van PC Sint-Hiëronymus vzw
en Pro Mente vzw. In samenwerking met Beschut Wonen
Waasland vzw, provincie Oost-Vlaanderen, VDAB, GTB, DIT vzw en
maatwerkbedrijven Mo-Clean, Jomi en Spoor2.

Trajectbegeleidingsdienst
Werkateliers

De Witte Hoeve is een
arbeidscentrum voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid.
Samen met jou kijken we op basis
van je mogelijkheden naar je
toekomst op de arbeidsmarkt of in
het (begeleid) vrijwilligerswerk.
Afhankelijk van je eigen keuze en je
fase van herstel start je:
▪▪ via individuele trajectbegeleiding
▪▪ via de werkateliers
Je kan je laten aanmelden via
geestelijke gezondheidsvoorzieningen,
GTB of VDAB, of je kan zelf contact
opnemen.

Individuele trajectbegeleiding
De individuele begeleiding door de dienst Echo
kan uit volgende elementen bestaan:
Werkvoorbereiding
▪▪ Inschatten van je arbeidsvaardigheden: via
een korte werkervaring op de Witte Hoeve
of op WerkSaam kijken we of je klaar bent
om te gaan werken.
▪▪ Arbeidstraining: als je een langere periode
niet gewerkt hebt, kan een intensieve
training je terug op ritme brengen. Dit kan
halftijds of voltijds, en duurt gemiddeld drie
maanden.
▪▪ Verkennen van je jobdoel: sommigen
weten niet welke job ze precies willen doen.
Aan de hand van het opmaken van een
capaciteitenprofiel zoeken we uit wat voor
jou het beste zou zijn.
▪▪ Stage: aan de hand van een stage van
vier weken in een regulier bedrijf kan je
uitproberen of een bepaalde job bij je past.

Sollicitatietraining
We helpen je bij de voorbereiding
van schriftelijk solliciteren en
sollicitatiegesprekken. Veel aandacht gaat naar
moeilijke vragen en de mogelijke oplossingen.
Werkbegeleiding
Eenmaal een job gevonden, kunnen we je
verder ondersteunen rond thema’s zoals
opkomen voor jezelf in de werksituatie, sociale
contacten, omgaan met problemen op het
werk, …
Ook kunnen we bemiddelen met je werkgever
als je dit wenst.
Contacteer ons
Trajectbegeleidingsdienst Echo
Valk 39, 9111 Belsele
T: 03 765 92 10
E: echo@echosintniklaas.be
W: www.hieronymus.be/wittehoeve

