
 
Beste collega’s 

Sinds maart zijn we in de greep van het COVID-19 virus. Ineens veranderde alle prioriteiten. Elke 

voorziening ging in Lock-Down modus en elke strategie veranderde in een overlevingsstrategie. 

Bedrijven sloten hun deuren en Begeleidwerkers werden thuis gezet. Ook zij werden technisch 

werkloos. Jobcoachen werden op zeer korte tijd omgeturnd naar leefgroepbegeleiders die mee de 

dringende noden in de voorzieningen gingen lenigen. 

Mijn voornemen om de allereerste inleiding te schrijven voor de nieuwsbrief van het Werkburo 

Vlaanderen raakte ondergesneeuwd. Gelukkig zijn er alerte coördinatoren om mij terug bij de les te 

brengen. 

Enkele jaren geleden spraken wij de ambitie uit om de goede praktijk van begeleid werken over 

Vlaanderen uit te smeren. We wilden de belangrijkste speler worden inzake Supported Employment. 

Dat wij daardoor ook het grootste arbeidszorgproject van Vlaanderen zouden worden, was aardig 

meegenomen. 

Ons voornemen vond dadelijk weerklank. Binnen de kortste tijd sloten verschillende voorzieningen, 

gespreid over de vijf provincies, zich bij het Werkburo aan. Regionale samenwerkingsverbanden 

vormden zich. Onze eerste uitgesproken strategische doelen werden bewaarheid. 

De initiatiefnemers, zowel de directies als de coördinatoren, repten zich over het ganse Vlaamse 

land om te informeren, partners warm te maken en op elke vraag een antwoord te formuleren. 

We kwamen op onze weg zowel enthousiastelingen als sceptici tegen. Vooral de verhouding ten 

aanzien van het Platform Begeleid Werken werd in vraag gesteld. 

Nochtans is het antwoord heel eenvoudig. Wij willen met het Werkburo timmeren aan een 

gezamenlijke project, met spelers die gemandateerd worden door hun organisatie. Het Platform was 

en blijft een zinvol overlegorgaan waar de jobcoachen kunnen bijtanken. Vaak lopen een aantal 

leden aan tegen de grenzen die door de eigen directie gesteld worden. Dat is een frustratie die Het 

Werkburo wil overstijgen. 

En het gaat snel. Dit jaar wordt het Dagelijks Bestuur uitgebreid met een gemandateerde vanuit elke 

provincie. Vanaf maart 2021 wordt er een Algemene Vergadering geïnstalleerd met maximale 

inspraak. 

Het Werkburo kent weerklank in de Ronde Tafel Arbeidszorg, bij de VDAB, het VAPH, het kabinet 

Beke... Wij doen er alles een om hun favoriete gesprekspartner te worden. 

Het Vlaams regeerakkoord zet in op Individueel Maatwerk. Bij wie kunnen zij dan beter terecht! 
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