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Lokaal Addendum Selab 
 

Lokaal werkingsgebied: Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Malle, Schoten, Wuustwezel 

Regio-uitdagingen 
In deze regio werden uitdagingen per (gebundelde) persona geformuleerd en staan hier in volgorde van meest 

voorkomende persona in die regio. De persona vind je verder in dit document.  

De regio-uitdagingen zijn: 

● Regio-uitdaging 1 gebaseerd op persona Saled 

Wij zoeken naar partners om interventies uit te werken voor de volgende uitdagingen:  
 
In onze regio zijn er heel wat niet-beroepsactieven en werkzoekenden in een kwetsbare situatie die hun weg niet vinden naar 
de reguliere trajectbegeleiding of geen aanbod vinden op maat. 
 
We weten dat er in deze regio een veel voorkomende doelgroep is, die vaak met onderstaande obstakels tegelijk 
geconfronteerd wordt, waardoor ze niet klaar zijn voor de werkvloer. De obstakels zijn:   

- Oorlogsvluchteling met trauma 

- Familiaal geweld 

- Administratieve problemen 

- Analfabetisme in eigen taal en zeer beperkte Nederlandse taal 

- Laaggeschoold 

- Heeft moeite met eigen sterktes en zwaktes inschatten 

- Beperkte mobiliteit 

- Slechte woonkwaliteit 

- Geen sociaal netwerk 

Hoe kunnen we hen de mogelijkheid bieden om met deze drempels om te gaan, zodat ze: 
- Inzicht krijgen in de opgelopen trauma’s en hiermee kunnen omgaan; 

- Inzicht krijgen en kunnen omgaan met familiaal geweld;  

- Ondersteuning krijgen bij hun administratieve uitdagingen op alle levensdomeinen; 

- Kansen krijgen om de Nederlandse taal – op maat – te leren; 

- Afgestemd op de arbeidsmarkt de gepaste opleidingen kunnen genieten; 

- Verhogen van zelfkennis. 
- Zodat ze zich beter kunnen verplaatsen; 

- Verhoging van de woonkwaliteit kunnen ervaren; 

- Hun sociaal netwerk kunnen verruimen.  
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● Regio-uitdaging 2 gebaseerd op persona Cindy  

Wij zoeken naar partners om interventies uit te werken voor de volgende uitdagingen:  

 
In onze regio zijn er heel wat niet-beroepsactieven en werkzoekenden in een kwetsbare situatie die hun weg niet vinden naar 
de reguliere trajectbegeleiding of geen aanbod vinden op maat. 
 
We weten dat er in deze regio een veel voorkomende doelgroep is, die vaak met onderstaande obstakels tegelijk 
geconfronteerd wordt, waardoor ze niet klaar zijn voor de werkvloer. De obstakels zijn:   

- Slechte woonsituatie 

- Laaggeschoold 

- Mentale beperking 

- Heeft moeite met eigen sterktes en zwaktes inschatten 

- Aangeleerde hulpeloosheid 

- Beperkte mobiliteit 

- Moeite om structuur in het leven te brengen 

 
Hoe kunnen we hen de mogelijkheid bieden om met deze drempels om te gaan, zodat ze: 

- De woonsituatie kunnen verbeteren; 

- Afgestemd op de arbeidsmarkt de gepaste opleidingen kunnen genieten; 

- Inzicht krijgen en leren omgaan met de eigen beperkingen; 

- Verhogen van zelfkennis; 

- Zodat ze zelfredzaam worden; 

- Zodat ze zich beter kunnen verplaatsen; 

- Beter kunnen omgaan met administratie; 

- Een structuur kunnen vinden die voor hen past. 

 

● Regio-uitdaging 3 gebaseerd op persona Roy 

TWij zoeken naar partners om interventies uit te werken voor de volgende uitdagingen:  

 
In onze regio zijn er heel wat niet-beroepsactieven en werkzoekenden in een kwetsbare situatie die hun weg niet vinden naar 
de reguliere trajectbegeleiding of geen aanbod vinden op maat. 
 
We weten dat er in deze regio een veel voorkomende doelgroep is, die vaak met onderstaande obstakels tegelijk 
geconfronteerd wordt, waardoor ze niet klaar zijn voor de werkvloer. De obstakels zijn:   

- Game- en/of gokverslaving; 

- Het hebben van een verstoord dag- & nachtritme; 

- Mentale problemen; 

- Niet-gediagnosticeerde stoornissen / problematieken;  

- Schulden; 

- Laaggeschoold; 

- Beperkte mobiliteit; 

- Onzekere woonsituatie; 

- Slechte leefomstandigheden algemeen (op alle levensdomeinen).  
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Hoe kunnen we hen de mogelijkheid bieden om met deze drempels om te gaan, zodat ze: 
- Inzicht krijgen en omgaan met hun verslaving; 

- Inzicht krijgen en omgaan met hun psychische problematiek en/of stoornis; 

- Terug in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij; 

- Inzicht krijgen en verbeteren van het beheren van eigen financiën; 

- Afgestemd op de arbeidsmarkt de gepaste opleidingen kunnen genieten; 

- De kans krijgen om op zoek te gaan richting een goede oriëntatie naar de arbeidsmarkt toe; 

- Sterker kunnen worden in het zichzelf verplaatsen (mobiliteit); 

- Verhoogde levenskwaliteit op alle domeinen ervaren.  

 

● Regio-uitdaging 4 gebaseerd op persona Jordy 

Wij zoeken naar partners om interventies uit te werken voor de volgende uitdagingen:  
 
In onze regio zijn er heel wat niet-beroepsactieven en werkzoekenden in een kwetsbare situatie die hun weg niet vinden naar 
de reguliere trajectbegeleiding of geen aanbod vinden op maat. 
 
We weten dat er in deze regio een veel voorkomende doelgroep is, die vaak met onderstaande obstakels tegelijk 
geconfronteerd wordt, waardoor ze niet klaar zijn voor de werkvloer. De obstakels zijn:   

- Game- en/of gokverslaving; 

- Het hebben van een verstoord dag- & nachtritme; 

- Mentale problemen; 

- Niet-gediagnosticeerde stoornissen / problematieken;  

- Schulden; 

- Laaggeschoold; 

- Beperkte mobiliteit; 

- Slechte leef – en woonomstandigheden algemeen (op alle levensdomeinen).   

Hoe kunnen we hen de mogelijkheid bieden om met deze drempels om te gaan, zodat ze: 
- Inzicht krijgen en omgaan met hun verslaving; 

- Inzicht krijgen en omgaan met hun psychische problematiek en/of stoornis; 

- Terug in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij; 

- Hun netwerk kunnen verruimen; 

- Zelfredzamer worden in het omgaan  met financiële en juridische problemen; 

- Inzicht krijgen en kunnen omgaan met het beheer van eigen financiën; 

- Afgestemd op de arbeidsmarkt de gepaste opleidingen kunnen genieten richting werk; 

- Verhoogde levenskwaliteit op alle domeinen ervaren.  

 

● Regio-uitdaging 5 gebaseerd op persona Evy 

Wij zoeken naar partners om interventies uit te werken voor de volgende uitdagingen:  
 
In onze regio zijn er heel wat niet-beroepsactieven en werkzoekenden in een kwetsbare situatie die hun weg niet vinden naar 
de reguliere trajectbegeleiding of geen aanbod vinden op maat. 
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We weten dat er in deze regio een veel voorkomende doelgroep is, die vaak met onderstaande obstakels tegelijk 
geconfronteerd wordt, waardoor ze niet klaar zijn voor de werkvloer. De obstakels zijn:   

- Laaggeschoold 

- Alleenstaand 

- Na een scheiding terug beschikbaar voor arbeidsmarkt maar met zeer weinig zelfvertrouwen 

- 55 +  

- Psychiatrische problematiek 

- Heeft moeite met eigen sterktes en zwaktes inschatten 

- Zoekende in het leven, weet niet welke richting ze uit willen gaan 

 
Hoe kunnen we hen de mogelijkheid bieden om met deze drempels om te gaan, zodat ze: 

- Afgestemd op de arbeidsmarkt de gepaste opleidingen kunnen genieten; 

- Sterker staan in het omgaan met schulden, scheiding, wonen,…; 

- Inzicht krijgen en omgaan met de psychiatrische problematiek; 

- Met meer zelfredzaamheid in het leven kunnen staan; 

- Met meer zelfvertrouwen zich terug op de arbeidsmarkt kunnen bewegen; 

- Versterkt worden in hun zelfinzicht. 

 

● Regio-uitdaging 6 gebaseerd op persona Cornel 

Wij zoeken naar partners om interventies uit te werken voor de volgende uitdagingen:  
 
In onze regio zijn er heel wat niet-beroepsactieven en werkzoekenden in een kwetsbare situatie die hun weg niet vinden naar 
de reguliere trajectbegeleiding of geen aanbod vinden op maat. 
 
We weten dat er in deze regio een veel voorkomende doelgroep is, die vaak met onderstaande obstakels tegelijk 
geconfronteerd wordt, waardoor ze niet klaar zijn voor de werkvloer. De obstakels zijn:   

- Dakloosheid; 

- Onzeker verblijfsrecht; 

- Alcoholverslaving; 

- Fysieke problemen;  

- Geen sociaal netwerk; 

- Geen kennis van Nederlandse taal; 

- Slechte leefomstandigheden algemeen (op alle levensdomeinen).  

Hoe kunnen we hen de mogelijkheid bieden om met deze drempels om te gaan, zodat ze: 
- Inzicht krijgen en omgaan met hun verslaving; 

- Terug in staat zijn om een plaats te vinden in de maatschappij; 

- Een realistischere daginvulling kunnen uitvoeren; 

- Inzicht krijgen en kunnen omgaan met fysieke en psychische problemen; 

- Een stabielere woon – en leefsituatie kunnen ervaren; 

- Verhoogde levenskwaliteit op alle domeinen ervaren;  

- Ruimte kunnen krijgen tot het op maat leren van de Nederlandse taal. 
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● Regio-uitdaging 7 gebaseerd op persona Thierry 

Wij zoeken naar partners om interventies uit te werken voor de volgende uitdagingen:  
 
In onze regio zijn er heel wat niet-beroepsactieven en werkzoekenden in een kwetsbare situatie die hun weg niet vinden naar 
de reguliere trajectbegeleiding of geen aanbod vinden op maat. 
 
We weten dat er in deze regio een veel voorkomende doelgroep is, die vaak met onderstaande obstakels tegelijk 
geconfronteerd wordt, waardoor ze niet klaar zijn voor de werkvloer. De obstakels zijn:   

- Geen huisvesting; 

- Geen sociaal netwerk; 

- Drugs- & alcoholverslaving; 

- Laaggeschoold; 

- Moedeloos, vertrouwt hulp- en dienstverlening niet.  

Hoe kunnen we hen de mogelijkheid bieden om met deze drempels om te gaan, zodat ze: 
- Stabiele huisvesting kunnen ervaren; 

- Inzicht krijgen en omgaan met hun verslaving;  

- Hun netwerk kunnen verruimen; 

- Afgestemd op de arbeidsmarkt de gepaste opleidingen kunnen genieten richting werk; 

- Binnen de wettelijke grenzen toch voldoende kansen en tijd krijgen om gepast werk te kunnen vinden; 

- Zichzelf terug aanvaardt voelen door de maatschappij en vertrouwen hebben in de hulp- en dienstverlening. 

 

Lokale Analyse 
● Resultaten verrijking-sessies 

In deze regio werd een verrijking-sessie georganiseerd met externe partners. Deze verrijking werd georganiseerd 

per regio en niet per persona. De resultaten van deze sessie zijn de volgende regio-uitdagingen: 

Voor de regio SELAB werden er heel wat verrijkingen genoteerd. 

 

Zaken die verschillende keren terugkwamen zijn: 

- Het belang van een vertrouwenspersoon, iemand die voor veiligheid en verbinding zorgt en op een laagdrempelige 

manier samen met de cliënt aan de slag gaat, op het ritme van de cliënt.  

- Nood aan goede afstemming tussen de verschillende hulpverleners zowel binnen als buiten het multidisciplinair 

team 

- Het grote belang van een holistische benadering van de klant 

- Nazorg eens aan het werk 

 

Daarnaast werd er ook voorgesteld om zeker aandacht te hebben voor een goede werkgeversbenadering & specifieke 

ondersteuning richting werkgevers in kader van het werken met een specifieke doelgroep. 

Werkgeversbenadering: sensibiliseren en ondersteunen van werkgevers  ifv maatregelen, klanten, projecten 
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Aanvullende obstakels waarmee cliënten in deze regio te maken krijgen en die nog niet aan bod kwamen in de regio-

uitdagingen:  

- Gebrek aan gevoel zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan maatschappij 

- Justitie Voorwaarden, contact met politie, detentieverleden 

- hooggeschoolden met problematiek die iets anders willen doen 

- Schaamte 

- Fysieke en emotionele nabijheid is belangrijk 

- Bereikbaarheid 

- Kunnen behoren tot een groep om toegang te krijgen tot de maatschappij 

- Laaggeschoolde analfabeten, anderstaligen 

- 55+ (!) 

- Isolatie 

- Geen bandbreedte, uitputting, draagkracht 

- Prostitutie 

- Werkloosheidsval, vastzitten in eigen statuut 

- Detentieverleden 

- Mobiliteit: niet enkel probleem van persoon, maar ook van dienstverlening die niet aanwezig is 

- Beperkt werkplekleren: te weinig kansen krijgen om dingen uit te proberen op de werkvloer 

- Gebrek aan of niet voldoende digitale vaardigheden. Niet alleen voor de stap naar werk maar ook voor 

dagdagelijkse toepassingen. Bv: it’s me, formulieren aanvragen, kind inschrijven opvang. 

 

Daarnaast wordt er ook aandacht gevraagd voor deze bijkomende klantprofielen: 

- Alleenstaande vrouwen 55+ met zeer weinig zelfvertrouwen richting de arbeidsmarkt 

Nood aan oriëntatie en inzicht (wat wil ik en waarom wil ik) 

- Personen die nood hebben aan een aangepast arbeidsmarktritme, ritme van traject op maat van de klant 

- Mensen met een detentieverleden 

- Mensen die vastzitten in een eigen statuut, werkloosheidsval 

- Vrouwen die beland zijn geraakt in de prostitutie 

 

 

● Arena-analyse 

In elke regio werd een arena-analyse georganiseerd met de kernpartners VDAB en Lokale Besturen. Uit deze arena-

analyse komen een aantal types dienstverlening die nodig zijn in het lokale partnerschap. Deze types werden 

eveneens verrijkt op de verrijkingsdag. De regio-uitdagingen zijn: 

- Bij alle aanwezige deelnemers is een uitgesproken voorkeur voor een vorm van laagdrempelige, outreachende 
hulpverlening waarbij men samen met de cliënt op stap gaat en ondersteuning biedt op alle levensdomeinen. De 
hulpverlener blijft op elk moment het overzicht bewaken van het ganse hulpverleningstraject en treedt op als 
vertrouwenspersoon en als ‘casemanager’. Het is belangrijk om daarbij niet enkel te focussen op problemen maar 
ook een holistische benadering te hanteren. 
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- Een lokaal opvanginitiatief voor verslavingszorg en dak – en thuislozen. 
 

- Professionele ondersteuning richting regulier aanbod in het werken met een specifieke doelgroep. 
 

- Psychologische hulpverlening: laagdrempelig en gratis voor cliënten.  
- Daarbij ook de mogelijkheid inbouwen dat hulpverleners met concrete vragen over cliënten ook bij deze 

psycholoog terecht kunnen.  

 

 

● Persona  
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● Andere lokale input  

Wat willen we? 

Met de projectoproep lokale partnerschappen wenst de regio een lokale dienstverlening met oog op het bereiken en 

versterken van een kwetsbare doelgroep verder uit te bouwen. Vanuit de visie dat het hebben van werk cruciaal is om 

toegang te krijgen tot de maatschappij én het is een middel tot individuele zelfontplooiing. We streven ernaar dat iedereen 

in de regio dezelfde kansen krijgt tot de meest gepaste vorm van arbeid en de drempels hiervoor wegwerken.  

Via individuele en groepstrajecten gaan we aan de slag met die gedetecteerde drempels (zie arena analyse). We beogen 
trajecten die de kans op een duurzame tewerkstelling in het reguliere of sociale arbeidscircuit vergroten. Het partnerschap 
wensen we zo uit te bouwen opdat er voldoende en diverse expertise aanwezig is om maatgericht te kunnen werken. Het 
partnerschap heeft als doel mensen ondersteunen in het herkennen en aanpakken van die randproblematieken die 
tewerkstelling verhinderen. Binnen het project kunnen mensen terecht voor coaching (al dan niet in groep), vorming, stage- 
en werkvloerbegeleiding.  

Het lokale partnerschap biedt een antwoord op de complexiteit van hulpvragen waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt mee worstelen. De kern van deze dienstverlening zijn de integrale trajecten, vertrekkend vanuit de behoeften 
van elk individu én gericht op de verschillende levensdomeinen. We wensen dan ook die organisaties te verbinden die geloven 
in een holistische visie, het aanklampend werken en die flexibiliteit als meerwaarde zien. We streven dan ook naar een 
organisatie-overschrijdende, complementaire en elkaar versterkende teamwerking. We gaan op deze manier voor een 
gedeelde verantwoordelijkheid over de begeleidingen heen.  
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Wat zijn de regio specifieke uitdagingen? 

De Selabregio heeft reeds ervaring met het opzetten van lokale partnerschappen in functie van het bereiken van kwetsbare 
doelgroepen, het uitbouwen van laagdrempelige begeleidingstrajecten naar werk én het laten doorstroom naar opleiding en 
tewerkstelling. De hechte samenwerkingen met diverse partners zijn cruciaal om duurzame tewerkstellingstrajecten te 
realiseren.  

Uit oa deze samenwerkingen stellen we vast dat de hulpvragen zeer divers zijn. Zo signaleren hulpverleners vanuit diverse 
organisaties dat cliënten vaak kampen met psychosociale-, verslavings- , gezondheids- en welzijnsproblematieken.  De nood 
is groot maar het aanbod is lokaal onvoldoende toereikend om mensen op korte termijn verder te helpen. Daarnaast merken 
we dat deze doelgroep vaak een beperkt sociaal netwerk heeft dat eenzaamheid in de hand werkt. Dit lokaal partnerschap 
zien we dan ook als een belangrijk vangnet om mensen waar, ondanks bovengenoemde problematieken, tewerkstelling op 
korte en/of middellange termijn haalbaar is.  

We geloven sterk in de kracht van groepswerk waar mensen ervaringen uitwisselen met elkaar en samen stappen zetten 
richting arbeidsmarkt. Een intensief groepstraject is niet aan iedereen besteed dus wensen we ook te werken met 
trajectgezellen die samen op pad gaan met de kwetsbare doelgroep. Werken aan psychisch welbevinden terwijl mensen aan 
de slag zijn (als vrijwilliger, stageplek, tewerkstelling) lijkt ons een zeer waardevolle insteek. Deze werkwijze kunnen we ook 
toepassen op de doelgroep anderstalige nieuwkomers, die ook sterk aanwezig is in de regio. Het leren van de Nederlandse 
taal terwijl mensen concreet aan de slag zijn.  

Het lokaal partnerschap zal aansluiten aan andere regionale samenwerkingsverbanden zoals oa de GBO’s (Geïntegreerd 
breed onthaal) in de regio. Het GBO is een lokaal samenwerkingsverband waar oa het CAW, de mutualiteiten en het OCMW 
vertegenwoordigd zijn. Door onze betrokkenheid op dit netwerk zijn we op de hoogte van de ontwikkelingen op gebied van 
oa gezondheidszorg, welzijnsproblematieken, huisvesting en kansarmoedebestrijding. Daarnaast stemmen we onze 
dienstverlening ook af op het partnerschap ‘plan samenleven’ in de Noorderkempen om het regionale aanbod met 
betrekking tot taalverwerving, vrijetijdsbeleving, … te kennen en warm toe te leiden. 

 

 

Lokale timing 
Lancering addendum 31/3/2023 

Deadline kandidaturen 26/5/23 om 23u59 

Beoordelen schriftelijke projectvoorstellen 9/6/2023 

Pitches en jury Week van 12/6/2023 

Communicatie over beslissing Voor 15/07/2023 

Ontvangen en beoordelen van weerwoord einddatum + 14 dagen 
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Lokale contactpersoon 
Heb je inhoudelijke vragen over het addendum? Neem dan contact op met Greet Patho, greet.patho@selab.be, 

0473/85.40.19 

Aanleveren kandidatuur: greet.patho@selab.be  

 

 

 

mailto:greet.patho@selab.be
mailto:greet.patho@selab.be

