
Begeleid Werken
door Thomas Dierckx



https://drive.google.com/
file/d/1hvVEHandoP1p7-
RWjBTbmiUWWjs6nyir/vi
ew?ts=5ce7de6f



Hallo iedereen, ik ben 
Thomas



Ik ga al 14 jaar Begeleid 
Werken



Vroeger wist ik niet dat 
dit bestond



Toen ik nog in school zat, 
heeft Raf hier uitleg over 
komen geven



Als eerste heb ik een gesprek 
gehad met Raf over wat ik wel en 
niet graag deed.



Raf is dan op zoek gegaan 
naar een job die bij me paste



Daarna zijn we samen de werkplaats 
gaan bezoeken om kennis te maken 
met de baas en de collega’s



Na de kennismaking mocht 
ik de job uitproberen



Ik werk nu op 3 plaatsen



Eerst begon ik in de cadeau-
winkel van het ziekenhuis



Hier werk ik op donderdag



Ik vul het snoep aan, …



Ik haal het drinken uit de 
kelder naar boven, …



Ik doe het karton van het snoep 
weg naar de container, …



En ik doe de kranten weg.



Daarna ben ik begonnen 
bij Quadratura



Quadratura is een 
broodjeszaak



Ik werk hier op dinsdag 
en vrijdag



Ik breng de mayonaise 
van de kelder naar boven



Ik vul het drinken in de 
koelkast aan



Ik ga naar de winkel



En ik lever de bestellingen 
bij de klanten



Als laatste ben ik beginnen 
werken in Café De Werft



Ik werk hier op vrijdag of 
zaterdag



Ik bedien de mensen



Ik reken hun bestellingen 
af



En ik sorteer de bakken van 
het drinken als ze vol zijn



Vraag: Waarom gaan 
jullie graag werken?



De redenen waarom ik 
mijn werk graag doe:



Ik wil niet de hele dag 
stilzitten in de zetel



Ik heb hele leuke 
collega’s 



Ik heb liever iets te doen 
doorheen de dag



Ik vind het heel leuk om op 
verschillende plaatsen te werken



Zo heb ik veel afwisseling



Ik weet nooit vooraf wat ik 
allemaal zal moeten doen



Ik vind het leuk om onder 
de mensen te zijn



Bij de jobs die ik nu doe, 
zie ik heel veel mensen


