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In 2011 kregen we de gelegenheid om een horecazaak aan te kopen waar broodjes verkocht werden. De ligging is vlak naast ons centrum en in de nabijheid van
het zorgcentrum Lemberge, de faculteit Diergeneeskunde en het bedrijventerrein
aan de Sallisburylaan in Merelbeke. We zagen daarin een opportuniteit om vanuit ons arbeidscentrum De Keiberg mensen met een psychische en/of psychiatrische problematiek in te schakelen in een arbeidsproces. Dat biedt een unieke
kans om betrokken te worden en te ervaren wat het betekent om te werken in een
echte arbeidssituatie. Van hieruit kunnen zij via arbeidstrajectbegeleiding doorgroeien naar betaalde tewerkstelling.

voorstelling van het project
1. Ontstaan
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De motivatie om een dergelijk project op te starten is de dikwijls moeilijke reïntegratie in het arbeidsproces van mensen met een psychische problematiek. Mensen
beschikken over heel wat mogelijkheden, maar worden omwille van hun psychische
problematiek niet vlot opgenomen in een nieuwe werkomgeving. Werkgevers vragen
vaak duizendpoten: een goed tempo hebben, communicatief ingesteld zijn, flexibel
zijn, goed kunnen omgaan met werkdruk, ... Dit is niet voor iedereen haalbaar en zeker niet voor mensen die te kampen hebben met psychische problemen. Het is dan ook
voor deze doelgroep dat het PC Caritas eigen tewerkstellingsinitiatieven wil oprichten.
De meerwaarde van het project bestaat erin dat een jobcoach samen met de gerant van
de broodjeszaak zorgt voor een goede matching. Taken kunnen worden opgesplitst in
deeltaken zodat deze op maat van de arbeidszorgmedewerker kunnen worden uitgevoerd. De bedoeling is een job aan te bieden die nauw aanleunt bij de mogelijkheden
van de kandidaat. Begeleiding op de werkvloer en het organiseren van werk op maat
staan hierbij centraal.

2. Doel
Verschillende doelstellingen worden gerealiseerd. Mensen met doorgroeimogelijkheden naar betaalde tewerkstelling worden ondersteund en begeleid zodat zij
gemakkelijker kunnen doorstromen naar het gewone tewerkstellingscircuit. Er wordt
een brugfunctie gecreëerd tussen psychiatrie en tewerkstelling. We stellen vast dat
sommige mensen een overgangsperiode nodig hebben tussen opname in een psychiatrisch ziekenhuis en werkhervatting. Een lange periode van inactiviteit brengt met
zich mee dat zij vaak geen zicht meer hebben op eigen mogelijkheden, opnieuw willen
ervaren hoe om te gaan met werkdruk, stress, ... Het project draagt bij tot een positieve
beeldvorming van geestelijke gezondheidszorg.
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3. Visie
Er wordt gewerkt vanuit de rehabilitatiegedachte en de visie van empowerend werken. Onze hulpverlening is erop gericht om mensen te ondersteunen bij hun aanpassings- en herstelproces. Dit herstel heeft vnl. betrekking op het (opnieuw) vervullen
van sociale rollen en reïntegratie in het arbeidsproces. We willen het activiteitenniveau en de maatschappelijke participatie van onze cliënten zoveel mogelijk vergroten.
Onze cliënt staat centraal in zijn eigen traject naar werk/dagbesteding. Hij/zij zal zelf
mee de verantwoordelijkheid dragen in het begeleidingsproces en in zijn/haar dagelijkse levensomstandigheden. De cliënt geeft (mede) richting aan, stuurt, is de regisseur van zijn/haar traject naar werk/dagbesteding.

organisatie
Het project richt zich tot mensen met een psychische problematiek die niet (meer)
kunnen tewerkgesteld worden in het gewone of beschermende tewerkstellingscircuit.
Onze medewerkers zijn/werden doorverwezen door PC Caritas, andere psychiatrische
ziekenhuizen, beschutte woonvormen, GTB, e.a. organisaties. Ze zijn tussen 18 tot 65
jaar oud. Het project bereikt op dit moment een vijftal doelgroepmedewerkers arbeidszorg.
Het project wordt gedragen door onze doelgroepmedewerkers. Dit kadert binnen
onze visie van empowerend werken waarbij zelfsturing vooropstaat en dus een belangrijk gegeven is. Er is één verantwoordelijke begeleider. Het atelier kadert in de
grotere organisatie van het Arbeidscentrum De Keiberg en het PC Caritas. Het project
wordt eveneens geleid door de verantwoordelijke van activering en de directie van het
PC. Caritas. De kosten worden gedragen door de moederorganisatie (PC Caritas).Het
gaat vooral om de infrastructuur, inzet van personeelsomkadering voor de ondersteuning van de doelgroep.
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reïntegratie
Door mensen met een psychische problematiek tewerk te stellen in een reële werkomgeving, kwaliteitsvolle broodjes aan te bieden aan klanten, bedrijven enz. wordt
gewerkt aan de reïntegratie. Daarnaast biedt het project mensen de kans zicht te krijgen op hun eigen functioneren, talenten en competenties en indien mogelijk door te
groeien naar stage, opleiding of betaalde tewerkstelling. Het project geeft mensen met
een psychische problematiek de kans om opnieuw mee te functioneren in de maatschappij. De broodjeszaak Justi-Pani is een reële werkomgeving. Het is gelegen in Merelbeke, buiten de muren van het ziekenhuis. Het project is gekend bij de nabijgelegen
reguliere bedrijven, beschutte werkplaats, faculteit dierengeneeskunde, ...

evaluatie
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Vooral het aanbieden van werk op maat aan mensen met een psychische problematiek is gerealiseerd. Eén doelgroepmedewerker groeide door naar een stage in het
reguliere circuit en is ondertussen tewerkgesteld. Het eerst kunnen uittesten in een
veilige omgeving van eigen tewerkstellingsmogelijkheden was noodzakelijk voor deze
persoon om na een periode van jarenlange inactiviteit te kunnen doorgroeien naar
het reguliere circuit. Momenteel bevinden we ons in de opstartfase. We willen op termijn een ruimere doelgroep bereiken, maar hiervoor zijn aanpassingen van de locatie
noodzakelijk. Aangezien het project nog in volle ontwikkeling is, kan een echte resultaatmeting nog niet gegeven worden. Zowel doelgroepmedewerkers als de uitbaatster
en de begeleiders zijn enthousiast om dit project te doen slagen.

toekomst
Er zijn plannen om de inrichting van de locatie aan te passen aan de noden van
de doelgroep.

contact
Arbeidscentrum De Keiberg
P.C. Caritas
p/a Caritasstraat 76, 9090, Melle
Contactpersonen: Johan Demets, PR-medewerker, en Dirk Beke,
afdelingsverantwoordelijjke activering
09/210.68.19 (Johan), 09/210.47.71 (Dirk)
johan.demets@pccaritas.be, dirk.beke@keiberg.be
www.pccaritas.be
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