
 

  

Je wil graag als begeleid werker aan de slag?  

Bij het Werkburo kan je terecht! 

Wil je meer weten over 

Zonnelied, bekijk dan 

zeker onze website 

www.zonneliedvzw.be 

of volg ons op de voet 

via de Facebookpagina. 

 

Zonnelied 

Kloosterstraat 7 

1761 Roosdaal 

Zonnelied vzw staat voor ondersteuning op maat aan volwassen mannen en 

vrouwen met een (verstandelijke) beperking op verschillende locaties in Vlaams-

Brabant en Brussel.  

Stel je vraag aan Zonnelied vzw via christophe.vandennest@zonnelied.be of 

sociale.dienst@zonnelied.be of neem telefonisch contact op via 053 64 64 30. 

 

In overleg bekijken we wat Zonnelied vzw voor jou kan doen. Zonnelied biedt 

dialoog gestuurde ondersteuning op maat, waarbij er rekening wordt gehouden 

met ieders verlangens en noden. 

 

Je kan meer informatie dit vinden op onze website onder de rubriek: 

https://www.zonneliedvzw.be/wat-bieden-we/ondersteuning/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ben jij een begeleid werker?  

 

Het Werkburo ondersteunt jou via jobcoachen.  

 Werk op maat: rekening houdend met je  interesses en mogelijkheden 

zoeken we een werkplek waar je op vrijwillige basis kan werken. 

 Inclusief: je werkt op de reguliere arbeidsmarkt. 

 Trajectmatig: De individuele taken worden stap voor stap aangeleerd 

door een jobcoach die ook nadien blijvende opvolging en ondersteuning 

biedt. 

 

Wie kan Begeleid Werken doen?  

• Onze cliënten zijn personen met een (arbeids-)beperking.  

• Het gaat over personen met een vermoeden van beperking (RTH), 

personen met een beperking van verstandelijke, lichamelijke of 

zintuiglijke aard, eventueel met bijkomende psychische beperking, 

personen met een niet-aangeboren hersenletsel of personen met een 

autismespectrumstoornis. 

• Volwassenen en jongvolwassenen (MFC-erkenning) 

 

Waar kan je Begeleid Werken doen?  

Overal, ook daar waar je het niet direct verwacht, kan Begeleid Werken een 

meerwaarde zijn. Je kan gedurende één of meerder dagen per week aan de slag. 

De begeleide werker ontvangt hierbij geen loon. Voor meer informatie kan je 

contact nemen met de dienst het Werkburo 0477 878 502 
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