
Project ‘Mantelzorgers aan het werk’ 
 

Ben je tussen 18 en 65 jaar, woon je in Vlaams-Brabant of in West-Vlaanderen en zorg je voor een kind 

met een beperking, een zorgbehoevende partner of ouder, waardoor je je job hebt dienen stop te 

zetten of waardoor je nooit de kans gekregen hebt om aan het werk te gaan? Wil je je zorgtaak 

combineren met een voltijdse of deeltijdse job? Dan het is het ESF-project ‘Mantelzorgers aan het werk’ 

iets voor jou. 

 

Tijdens dit project staan twee zaken centraal: 

 individuele trajectbegeleiding op maat, met als doel je een stap dichter te brengen bij de 

arbeidsmarkt; 

 uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers. 

 

Individuele trajectbegeleiding op maat 
 

Doorheen dit traject is jezelf leren kennen en weten welke troeven je tegenover een werkgever kunt 

uitspelen heel belangrijk. Het ‘Werkkracht’-model vormt hiervoor een leidraad. Je vindt, met de hulp 

van je arbeidscoach binnen het traject, een antwoord op volgende vragen: 

 Wie ben ik en waar ben ik goed in? 

 Wat wil ik? 

 Wie kan mij helpen in de zoektocht naar een passende tewerkstelling? 

 Welke drempels moet ik overwinnen? 

 

De arbeidscoach van het project: 

 streeft naar een toegankelijk aanbod op maat van elk individu; 

 zoekt naar een gepast tijdstip en plaats voor de begeleiding; 

 gaat in gesprek met potentiële werkgevers; 

 zet  jouw verworven competenties en ervaring in als meerwaarde bij je re-integratie op de 

arbeidsmarkt.  

 

Uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers 
 

Zorg je voor een kind met een beperking jonger dan 15 jaar en neem je deel aan dit project? Dan kan je 

ook deelnemen aan een groepssessie, georganiseerd door Magenta. Samen met andere deelnemende 

ouders krijg je ondersteuning in het vinden van een goede zorg-werk-balans. 

 

Interesse? 
 

Deelname aan het project is gratis.  

 



De begeleiding kan doorgaan in de hele provincie Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. De arbeidscoach 

bekijkt samen met jou wat voor jou de meest geschikte locatie is, bijvoorbeeld een VDAB-werkwinkel in 

jouw buurt. 

 

Woon je in Vlaams-Brabant? Dan kan je je inschrijven bij Karolien Stockx op het nummer 0492 25 15 83 

of door een mail te sturen naar karolien.stockx@emino.be. Zij kan je meer informatie bezorgen over het 

project. 

 

Woon je in West-Vlaanderen? Dan kan je je inschrijven bij Fien Santens op het nummer 0471 77 35 59 

of door een mail te sturen naar fien.santens@emino.be. Zij kan je meer informatie bezorgen over het 

project. 
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