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Wat als kortgeschoolden vastlopen in hun loopbaan? 
‘Feeling Low? Aim high!’ 

Kortgeschoolden beter linken aan werkbaar werk: met het innovatief project ‘Feeling low? Aim 
high!’ speelt Groep Weerwerk en Wijkgezondheidscentrum De Kaai in op een actuele en dagelijkse 
nood uit de praktijk. Mensen die langdurig ziek zijn of zich niet goed voelen in hun werksituatie in 
een passende job krijgen. 

Dankzij middelen van Stad Gent wordt momenteel een nieuwe methodiek uitgewerkt die beter 
inspeelt op de noden van de kortgeschoolden (1) . Dit verloopt in een outreachend en interactief 
proces. Mensen met loopbaanvragen komen samen op een inspirerende plek, museum Dr. Guislain. 
Dankzij het leren van elkaar krijgen de mensen een beter inzicht in hun situatie en eigen rol.  De 
bedoeling:  kortgeschoolde werknemers – in dit project vaak vrouwen - ervan overtuigen dat, als het 
fysiek of mentaal even niet meer gaat, werken aan je loopbaan ook opnieuw perspectief kan geven. 

Vanwaar de samenwerking? 
 Weerkracht vzw onderdeel van Groep Weerwerk – zusterorganisatie van De Sleutel met focus op 
activering -  wil al langer kortgeschoolden die kampen met een groeiende (psychische) druk, 
motiveren om proactief een loopbaanplan op te stellen. Loopbaanbegeleiding is onterecht vooral 
gekend bij hoger opgeleiden. Om de doelgroep beter te bereiken, werkt Groep Weerwerk actief 
samen met Wijkgezondheidscentrum (WGC) De Kaai. Samen ontwikkelden ze een methodiek op 
maat van kortgeschoolden. “Al doende zoeken we uit wat werkt.” 

  

 

 

 

 

 

 

van links naar rechts: 

Stefanie Deygers, (Gezondheidspromotor), 
WGC  De Kaai ,  Els Decroo (zorgcoördinator) 
WGC  De Kaai,   Lara Hardeman 
(Gezondheidspromotor) WGC De Kaai, Kristine 
Timperman, Publiekswerking - Community-
projecten Museum Dr. Guislain,  Elisabeth Auer 
(Weerkracht) 

 

We gaan in gesprek met zorgcoördinator en maatschappelijk werker Els Decroo. Haar taak is o.m. de 
organisatie van zorg op punt stellen (intern en extern) dit in samenwerking met partners.  Ook 
Elisabeth Auer schuift mee aan tafel. Elisabeth staat bij Groep Weerwerk o.m. in voor de 
aanmeldingen. Ze ziet in die functie mensen die lange tijd niet meer gewerkt hebben en die via GTB(2) 
worden toegeleid in een voortraject naar betaald werk. Elisabeth doet ook de aanwervingen van de 
arbeiders met een maatwerkcontract en neemt sinds kort ook taken als vormingsmedewerker op.  
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Els Decroo:  De Kaai is gevestigd in de Gentse Bloemekenswijk, nabij de Uco-site, waar heel wat 
sociale economie bedrijven zich gevestigd hebben. We zijn dus buren van Groep Weerwerk. Ons 
WGC telt zo’n 4600 patiënten. Het gaat om een heel diverse groep. Een relatief jonge populatie, heel 
divers qua afkomst en socio-economische status, waarvan een grote groep van Turkse en van 
Bulgaarse afkomst. Het initiatief voor dit project kwam van Groep Weerwerk. Ze hebben ons en een 
aantal andere WGC gecontacteerd. Dankzij eerdere contacten wisten ze dat wij voor relatief veel 
patiënten geen netwerk vonden om concreet aan de slag te gaan met de vraag van de patiënt. Velen 
kampen met psychische of fysieke problemen en zijn niet klaar om te solliciteren.  

Elisabeth Auer: Groep Weerwerk is inderdaad net op zoek naar die mensen. Vaak krijgen ze van 
VDAB het advies dat ze eerst moeten werken aan hun talenkennis of worden aangedrongen om in 
een knelpuntberoep te stappen. We richten ons op mensen die zelf nooit de weg naar een 
loopbaancentrum zouden vinden of er niet zouden aan denken om in loopbaanbegeleiding te gaan.  

Els:  Activering en arbeid zijn heel belangrijk voor de mentale gezondheid. Heel vaak komen 
patiënten met problemen rond het werk hun verhaal doen bij de arts en de andere zorgverstrekkers 
in het WGC. Ze zien geen uitweg omdat het werk fysiek of psychisch niet meer haalbaar is. De 
aanleiding is veelal het bekomen van een attest voor hun arbeidsongeschiktheid.  

Elisabeth: Veelal kampen ze met een combinatie van problemen: jonge moeders met zorgen rond 
hun kinderen (druk op de opvoeding, contacten met school, leerachterstand), staan ze in voor 
inwonende grootouders zonder inkomen, hebben ze een partner die weinig aanwezig is (vb lange 
dagen in de bouw). Het gaat dus om vrouwen die over hun grenzen gaan, dat in combinatie met hun 
eigen werk.  

Els: Onze artsen stellen die nood vast: patiënten die onvoldoende Nederlands machtig zijn om via 
GTB in begeleiding te gaan. Te vaak krijgen ze te horen: “we hebben geen aanbod voor u”. De 
arbeidsmarkt is niet aangepast en de druk is hoog. De VDAB wil deze werklozen zo snel mogelijk aan 
het werk krijgen en neemt niet de tijd voor een opleiding. De druk is hoog. Ze hebben stress om de 
telefoon op te nemen, terwijl ze willen werken.  

Jullie bewandelen twee paden in dit project: Enerzijds organiseren jullie interviews; anderzijds 
organiseren jullie interactiegroepen. 
Elisabeth: Klopt. We zijn in maart 2022 gestart met interviews in het WGC om de noden en de 
verwachtingen van de deelnemers in beeld te krijgen met als doel aansluitend individuele 
loopbaanvragen te coachen. Hierbij nemen we de expertise vanuit Groep Weerwerk mee in het 
begeleiden naar werk van mensen met een verslavingsachtergrond. Ze zijn vroegtijdig gestopt met 
school, zitten ook met vragen rond hun loopbaan. We hebben met Jumpstart al lang een aangepast 
aanbod waarbij we korgeschoolde mensen begeleiden: samen werken aan een Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan, hen laten ontdekken wat hun sterktes en talenten zijn, hen ook kritisch leren 
kijken. Bijvoorbeeld rond wat niet kan (denk aan fysieke overbelasting), hen leren reflecteren, een 
SWOT analyse maken, doelstellingen vastleggen rond hun loopbaan op korte en op lange termijn. 

Met anderstaligen is dit wel een ander paar mouwen? 

Elisabeth: Dat is deel van het innovatief concept. Alle testen die we afnemen (denk aan BPS, testen 
VDAB, talententesten van Luc Dewulf,… ) bevatten vragen die je niet zomaar kan stellen aan 
anderstaligen. Het is bovendien een uitdaging dat loopbaanbegeleiding met Vlaamse middelen 
gefinancierd wordt. We mogen dus niet in een andere taal begeleiden. 
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Waar maken jullie het verschil? 
Els: We werken op vrijwillige basis: “kom eens langs en doe met ons mee”. En we coachen 
oplossingsgericht. Dankzij onze aanpak geven we hen de energie en de kracht om wel na te denken 
en wel de vraag te stellen aan VDAB; dit wil ik, kan je me helpen. We kijken toekomstgericht en 
zoeken uit wat ze anders willen: wat geeft hen vandaag hoop, wat willen ze bereiken, welke kleine 
tussenstappen zijn daarvoor nodig. We focussen op kleine minimale stappen die ze al gezet hebben. 
“WOW je bent aanwezig op het interview!” Voor hen is dat al een heel grote stap in het onbekende. 
Maar het werkt wel. Zo vond ik het heel pakkend dat patiënten die ik op gesprek naar Elisabeth 
stuurde voor het individueel luik van het verhaal, als andere personen naar buiten stapten. 

 

Interactie is de motor van verandering 

Zo komen we op het tweede pad dat jullie bewandelen: de interactiegroep. Vanwaar die keuze? 
Els: Vanuit De Kaai hebben we heel wat ervaring met interactiegroepen op groepsniveau. We weten 
dat interactie de motor is van verandering. Dat is ook wetenschappelijk onderbouwd. We brachten in 
het verleden al meer dan 10 maal mensen uit bepaalde kwetsbare doelgroepen op groepsniveau 
samen (vb mantelzorgers) die anders niet gezien worden of die andere organisaties niet bereiken. In 
de opbouw kostte dat heel wat energie. Telkens vertrekken we van de vertrouwenspersoon (arts, 
verpleegkundige, maatschappelijk werker) uit hun beperkt netwerk om patiënten te motiveren hun 
verhaal te delen op groepsniveau. Er moet wel een bindmiddel zijn. Door connectie te maken kunnen 
ze elkaar versterken, van elkaar leren. Tijdens die groepsmomenten vertelden de mensen over hun 
copingmechanismen. En al snel komt dan ook het peer learning aspect naar boven. En uiteindelijk 
kan wie wil daarna op vrijwillige basis in een loopbaantraject stappen. Spontaan zijn deze mensen na 
onze sessies trouwens zelf nog blijven samenkomen of sloten ze aan op het bestaande aanbod van 
onze wijk. 
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Kan je het bindmiddel in dit project nog wat concreter maken? Welke groep bereiken jullie? 
Els: Mensen uit Oost-Europa die hun kinderen een betere toekomst willen bieden. Velen zijn slechts 
tot hun 12 jaar naar school geweest en werken in de poetshulp. De hoofdzakelijk Bulgaarse vrouwen 
die we samenbrengen willen werken, maar zien omwille van medische problemen geen opties. Allen 
zijn naar hier gekomen voor een beter leven. En ze hebben dat ook gevonden. Maar om brood op 
tafel te krijgen, moesten ze snel werk vinden. Eender welke job was goed. Velen werkten 5 of 10 jaar 
in zware sectoren, waar de rechten van arbeiders niet goed gewaarborgd zijn. We stellen vast dat die 
mensen fysiek op zijn op hun 35ste. Een heel grote groep van de actieve bevolking komt heel vaak 
naar de huisarts, meer dan bij de Belgische populatie, vooral vrouwen. Recente cijfers tonen aan dat 
ons centrum het meest frequent bezocht wordt door kortgeschoolde vrouwen tussen 25 en 45.  

Elisabeth: Niet alleen de taal is een drempel. We hebben te maken met een grote cultuurkloof.  Deze 
vrouwen beseffen niet ‘Ik heb een keuze’ – ‘ik kan mijn leven zelf in handen nemen’,… 

Els: Niet toevallig focussen we op Bulgaarse vrouwen: hen zien we het vaakst. Dit wilden we 
aanpakken. De sterkte van dit project is ook dat Elisabeth voor het interview naar het WGC komt. Ze 
zien de patiënt in hun vertrouwde omgeving. Ze legt hen alle opties uit.  Die kennis hebben we als 
eerstelijnsorganisatie niet. Dankzij de samenwerking kunnen we een brug vormen. Het is niet evident 
om een omslag te realiseren. We leren mensen inzien dat er binnen de poets wel verschillende 
soorten jobs zijn en dat ook andere knelpuntberoepen een optie kunnen zijn als hun Nederlands 
voldoende goed is. In elk geval proberen we de loopbaanverwachtingen realistisch te houden. 

Aanvankelijk was het museum Dr. Guislain geen partner: hoe is dat gegroeid?  
Els: We hebben al een jarenlange samenwerking. Het museum is een pauzeplek bij uitstek. Je ziet 
andere zaken, je wordt geprikkeld door verbeelding. Je hersenen maken er nieuwe verbindingen. Het 
is ook een heel rustgevende locatie. We zien het museum als een openbare ontmoetingsplaats, als 
zorgplek. Bovendien is kunst een middel om uit te wisselen: heel visueel, beeldend; omdat taal vaak 
ook een gebrek is, niet alles kan altijd uitgedrukt worden in taal.  

Elisabeth: In april zijn we gestart met de interactiegroepen bestaande uit 6 sessies rond thema’s als 
kennismaken en verbinden, zinvol werk en je goed voelen. De “outsiders” kunsttentoonstelling die 
tot de vaste collectie hoort in het museum, heeft als rode draad het zich niet begrepen voelen in de 
maatschappij. Deze mensen hebben vaak werk gecreëerd vanuit een crisis, vanuit zich slecht voelen, 
maar voor hen betekent die kunst tegelijk een houvast. Elke crisis biedt ook kansen.   
 
Kan je concreet illustreren? 
Elisabeth: Tijdens elke sessie wordt tijd gemaakt om te reflecteren, zodat de deelnemers zelf 
ankerpunten creëren: bv. waarom bleef dat kunstwerk je bij? Beelden hebben vaak meer impact in 
de hersenen dan woorden. Wat is dat: mij goed voelen? Wat helpt me om mijn batterijen op te 
laden? Wat doe ik als ik me niet goed voel? De vrouwen konden dan een voorwerp kiezen en 
daarover vertellen. Bijvoorbeeld aan de hand van oude weegschaal, een tuinhandschoen, kaarten.  
 
Elisabeth vertelt het verhaal van Veronika*, en zeer stille dame die werkt in de schoonmaak. Ze zegt 
bijna niets. Plots vertelde ze dat ze eigenlijk heel goed kan breien. Toen we de talenten aan bod lieten 
komen, bleek ze een “creatieve maker” (3).  Ze blijkt zelfs babykleding te kunnen maken.  

 
Kristine Timperman van Dr. Guislain is opgeleid om mensen met gelijk welke achtergrond mee te 
nemen om vanuit beelden te leren communiceren met elkaar. Doorheen de sessies werd zo min 
mogelijk vertaald. De bedoeling is om praten en ervaren/beleven met elkaar te combineren. 
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In elke sessie had Kristine een stuk voorbereid over de Outsider-kunstenaars en hoe er werd gekeken 
naar kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid. Telkens maakte ze de brug naar het heden 
door kritische vragen te stellen wat de deelnemers net hadden gezien in het museum.  
 
Zijn er verwachtingen vanuit de stad qua outcome?  
Els: De outcome is loopbaanbegeleiding op maat. We worden niet afgerekend op harde cijfers, wel 
op onze methodiek. Dankzij dit project kunnen we hiervoor mensen vrijmaken. We zijn aan het 
pionieren en de bedoeling is om later uit te rollen.  

Wat is jullie ambitie met dit project?  
Elisabeth: We beschikken over een erkenning voor loopbaanbegeleiding, deze is recent nog verlengd. 
Die erkenning is niet zo gekend omdat we mikken op kortgeschoolden. Maar verder bouwend op dit 
project willen we partnerschappen uitbouwen met bijvoorbeeld andere WGC. Zij zien de mensen die 
niet aan het werk zijn, ze zouden een vaste doorverwijzer kunnen worden.  

Els: We willen als methodiek een driehoek installeren rond de mensen in arbeidsongeschiktheid 
waardoor de mensen die kortgeschoold zijn de ruimte en de tijd krijgen om uit te zoeken wat er voor 
hen werkt en wat niet. De kans op ziekte kan zo verlaagd worden. Dat is win-win voor de patiënt. 
Deze moet meer centraal staan. Voor het medische is de huisarts aanspreekpunt, daarnaast plaatsen 
we een expert rond arbeid. De samenwerking met de adviserend geneesheren van de mutualiteiten 
om toestemming te krijgen om een traject te starten is ook nog onontgonnen gebied.  

Welke drempels zijn er nog te overwinnen?  
Elisabeth: Niet alle mensen komen in aanmerking voor loopbaanbegeleiding. Wie loopbaancheques 
wil aanvragen, moet 7 jaar werkervaring kunnen voorleggen om te kunnen opstarten.  Anders 
kunnen we met hen geen Persoonlijk Ontwikkelingsplan beginnen opmaken. 

Els: De arbeidsmarkt is nog niet voor deze mensen ingericht. Het is voor hen allerminst evident om 
hun jaren werkervaring in Bulgarije te bewijzen. Daar gebruiken ze nog een arbeidsboekje, vaak 
hebben ze niet alle jobs op papier. We kampen ook met de digitale kloof die we sinds corona wel wat 
kunnen verkleinen hebben, mede dankzij de steun van community health workers.  

Elisabeth: Intussen konden we onze mensen laten kennismaken met het aanbod van Werkpunt. Dat 
zijn laagdrempelige buurtpunten, vergelijkbaar met Digipunt. In die Werkpunten kan iedereen 
terecht die een vraag heeft i.v.m. werk. Ze kregen er informatie en advies i.v.m. hun zoektocht naar 
werk. Via die Werkpunten leren ze bv. in Mijn Loopbaan, een CV opstellen, een brief vertalen...   

Els: Nu ze dat kennen, vinden ze zelf al weg daarnaartoe. We zien heel veel veerkracht: de meeste 
deelnemers zijn ook ouder en willen voor hun kinderen een voorbeeld zijn. Ze willen kunnen tonen 
dat ze een job doen die ze graag doen. 

Elisabeth: Als loopbaanbegeleiding geen optie is, proberen we in een individueel gesprek een 
passend advies te geven. Denk aan de mogelijkheid van een tussenstap binnen maatwerk, bv. tijdens 
arbeidsongeschiktheid een stage doen om uit te zoeken wat de fysieke mogelijkheden zijn na een 
periode van inactiviteit. Dit in samenspraak met een trajectbegeleider en de ‘terug naar het werk 
coaches’(4) van de mutualiteit. 

Els: De veranderende arbeidsmarkt, met alle uitdagingen en de moeilijke wetgeving is zeker ook een 
drempel. Ook het feit dat de lessen Nederlands betalend zijn. Veel van onze mensen haalden twee 
niveaus, maar moesten stoppen omdat het gaandeweg niet meer combineerbaar was met het werk 
en het gezin. Zou het niet veel slimmer zijn om deze mensen te laten leren op de werkvloer, zeker nu 
met het tekort aan arbeidskrachten? Werken jullie ook niet meer vraaggestuurd? 
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Elisabeth: Er wordt inderdaad meer op maat gewerkt, vb matchmaking op vraag van GTB, waarbij 
mensen eerst ter kennismaking stage komen lopen op onze arbeidsvloer, om dan door te stromen 
naar een AMA SE traject. Er zit beweging in. Ik zie overal inspanningen om cultuursensitief te werken. 
Enkel op die manier kunnen we de huidige arbeidsmarkt in beweging zetten. 
 

  
Zojuist zag ik Tania* in een consult. Op het eind was ze zeer lovend over de interactiegroep, ze was 

echt blij met het fruit, de koekjes,... 😉"#$% en de mensen natuurlijk.  

Ze zei  (vrij vertaald): "Wij hebben ons zo laag gevoeld, lager dan laag, als poetsvrouwen, ... Maar 
door dit onthaal/deze groep voelen wij ons weer meer mens". Ze was hierbij ook zichtbaar ontroerd 

(een positief gevoel maar natuurlijk ook verdriet) ... 

 

Paul De Neve, voor De Sleutel magazine 

*Om redenen van privacy, gebruiken we een fictieve naam 

1 ‘Feeling low? Aim high!’ is één van de eind 2020 goedgekeurde projecten passend in de focus op “werkbaar 
werk” om de Gentse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken.  

2 GTB: gespecialiseerde trajectbegeleiding 

3 bron : talenten Luc Dewulf https://www.kiezenvoortalent.be/  

4 Financiering om mensen met langdurige ziekte in een “terug naar werk traject” krijgen via de ziekenfondsen, 
bron: Terug-naar-het-werktraject na arbeidsongeschiktheid (helan.be) 

 


