
VOLG ONS
www.facebook.com/meegaanvzw

DE KRACHT VAN ANDERS ZIJN

Ben jij onze
volgende

medewerker?

CONTACT EN INFO
info@meegaan.be
www.meegaan.be

Een leer- en tewerkstellingsproject
dat zich richt tot personen die
(nog) niet of niet meer aan de slag
kunnen op de reguliere
arbeidsmarkt. 
Een ervaringscentrum waar
medewerkers vertrouwen leren
putten uit hun eigen talenten en
extra vaardigheden kunnen
aanleren.
Een plek waar medewerkers de
kans krijgen om volwaardig deel te
nemen aan het maatschappelijke
leven op basis van hun
competenties.

WIE ZIJN WIJ



PROJECT 2

Naast het bakkersatelier heeft Meegaan
begin 2021 een winkel geopend, waar
onze medewerker samen met vrijwilligers
ons brood en andere lokale producten
verkopen.

Kansen bieden aan mensen met
“een afstand tot werk” 
Hen een persoonlijke en
professionele ontwikkeling bieden
Leer– en arbeidskansen scheppen 
Arbeid en ondersteuning op maat
aanbieden 
Toegang tot volwaardig werk
mogelijk maken
Maatschappelijke participatie en
integratie bevorderen. 
De mensen in al hun facetten
ondersteunen in hun ontwikkeling
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nePROJECT 1

Het groeiatelier De Vlinder, heeft zijn
deuren geopend in november 2021. We
helpen onze speciale medewerkers
basisvaardigheden te ontwikkelen los
van de productie in de bakkerij. 

PRAKTISCH
Voor jongvolwassenen na hun
schoolparcours
Meegaan is een voortgezette opleiding
naar werk
We bieden begeleiding 4 dagen per
week, van dinsdag tot vrijdag, telkens
van 8 tot 16u
Betaling via RTH, PVB, AMA of sociaal
tarief
Naargelang hun talenten en
ontwikkeling leren ze
basisvaardigheden in het groeiatelier, 
 brood bakken in het bakkersatelier,
verkopen in de winkel en/of leveren
aan huis (met bakfiets)
Ze krijgen begeleiding op maat door
ons agogische team op basis van ons
eigen Megas-Model

Winkel tbruut

Groeiatelier De Vlinder
PROJECT 3

Bakkersatelier tbruut
In het bakkersatelier leren onze
medewerkers, samen met bakkers en
vrijwilligers, brood bakken. Dit alles onder
het toeziend oog van een team
professionele agogen volgens het Megas-
model.

project 2 en 3 met de steun van


