ECHO IS ER VOOR IEDEREEN DIE
gemotiveerd is om te gaan werken
begeleiding wil op het vlak van werk
in begeleiding is in de geestelijke gezondheidszorg

Echo-arbeidstrajectbegeleiding

Echo
HOE KOM JE BIJ ECHO TERECHT?
Je kan zelf contact opnemen om je aan te melden
of je kan doorverwezen worden door een dienst
waarvan je begeleiding of ondersteuning krijgt
(bv. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, VDAB,
GTB, een psychiatrisch ziekenhuis, een dienst voor
thuisbegeleiding, enz.).

Valk 39, 9111 Belsele
T 03 765 92 10
GSM 0495 57 98 94
echo@echosintniklaas.be

Echo helpt je bij het verkrijgen
en behouden van passend werk.
Echo biedt een individuele
begeleiding, afgestemd op
jouw vragen.

Tijdens een informatiemoment krijg je meer uitleg
over Echo. Als je na dit informatiemoment graag in
aanmerking wil komen voor begeleiding, kan je een
individuele afspraak maken met één van onze medewerkers.
Het Echo-aanbod is volledig gratis.
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Echo is een initiatief van de
samenwerkingsverbanden
Beschut Wonen Pro Mente
en Beschut Wonen Waasland.
Daarnaast is Echo partner in
het GTB-netwerk.
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Begeleiding vanuit Echo kan uit één of meerdere van
volgende elementen bestaan.

Werkvoorbereiding

Tijdens de werkvoorbereiding gaan we op zoek
naar wat je interesses en mogelijkheden zijn op
werkgebied. Dit kan via verschillende manieren.

INSCHATTING VAN JE ARBEIDSVAARDIGHEDEN
Vooraleer de stap terug te zetten naar betaald werk,
willen sommige deelnemers eerst een betere kijk
krijgen op hun arbeidsvaardigheden. Echo kan hierbij
helpen. Door je gedurende een maand mee te laten
werken in de activiteitencentra/arbeidszorgcentra
de Witte Hoeve of Werk.saam kijken we samen of je
klaar bent om te gaan werken. Je kan hierbij halftijds of voltijds meewerken in één van de volgende
werkplaatsen: fietsherstelling, industriële verpakking,
tuinbouw, bakkerij, kruidenatelier, onderhoud,…

ARBEIDSTRAINING
Arbeidstraining is er voor mensen die reeds een lange
periode niet meer gewerkt hebben. De arbeidstraining vindt plaats in één van de arbeidszorgcentra. De
training duurt gemiddeld drie maanden en kan zowel
deeltijds als voltijds gepland worden. Door mee te
werken in één van de werkplaatsen van de arbeidszorgcentra kan je geleidelijk terug wennen aan het
gewone arbeidsritme en kan je arbeidsvaardigheden
trainen zoals werktempo en sociale vaardigheden op
het werk.
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Sollicitatiebegeleiding

VERKENNING JOBDOEL
Sommige deelnemers beschikken wel over voldoende
arbeidsvaardigheden, maar weten nog niet goed welke
job zij in de toekomst willen uitoefenen. Via deze verkenning kan je te weten komen welke job bij jou past.
Samen bekijken we het volgende: over welke vaardigheden en interesses beschik je, wat vind je belangrijk in
een werksituatie en wat voor soort werk kan je aan?
We maken samen je capaciteitenprofiel op aan de hand
van gesprekken, vragenlijsten, kennismakingsbezoeken,
proefdagen…
Verder geven we informatie over de belangrijkste
tewerkstellingsvormen, jobs en opleidingen.

STAGE
De stage is interessant als je kennis wil maken met een
nieuwe job. Je kunt gedurende vier weken (voltijds of
halftijds) stage lopen in een bedrijf dat past bij jouw interesses. Aan de hand van deze onbezoldigde stage kan
je ook uitproberen of een bepaalde job passend is.

Samen met jou kunnen we naar vacatures zoeken
die aansluiten bij jouw arbeidsmogelijkheden. We
kunnen helpen bij het schriftelijk solliciteren en
kunnen samen sollicitatiegesprekken voorbereiden.
Veel aandacht gaat hierbij naar het omgaan met
lastige vragen. De sollicitatiebegeleiding gebeurt via
individuele gesprekken.

Werkbegeleiding
Eenmaal een job gevonden, kunnen we je verder
begeleiden tijdens je tewerkstelling.
Thema’s waarbij we je kunnen ondersteunen zijn:
opkomen voor jezelf in een werksituatie, sociale
contacten op het werk, omgaan met problemen op
het werk, … Als je dit wenst, kunnen we ook bemiddelen met de werkgever.
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