
 

 

VISIETEKST 
 

INLEIDING 

MeeGaan vzw is een sociaal tewerkstellingsproject en richt zich tot personen die (nog) niet of niet 
meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.  

HET PROJECT 

Het is een (kleinschalig) project dat in een 1e fase een bakkerij voorziet, in een 2e fase een winkel en 
in een 3e fase een cafetaria. Dit project wordt uitgebouwd in een zijgebouw van het 
Dominicanessenklooster te Herne. Het brood wordt op authentieke wijze gebakken in een houtoven 
en wordt gemaakt op basis van bloem uit biologisch geteelde granen van eigen regio en gemalen 
in lokale molens.  

De medewerkers worden ingezet in verschillende delen en opdrachten van de bakkerij. Ieders 
talenten kunnen in deze verscheidenheid aan deeltaken tot uiting komen. 

MeeGaan zal de focus gaandeweg verbreden tot het omkaderen en ondersteunen van mensen uit 
kansengroepen. 

KADERING 

NOOD AAN ARBEIDSPLAATSEN 

Ondanks de inspanningen van de voorbije jaren zijn er nog steeds bijna 10.000 mensen met een 
beperking die geen plaats hebben in de ‘klassieke zorgverlening’. Nog meer mensen met een 
beperking hebben geen werk en zitten thuis. Een groep blijkt door de mazen van het net te (blijven 
)vallen. Wij willen  deze mensen kansen geven om te werken, te groeien en eventueel door te 
stromen of de opstap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt. Vanuit dit uitgangspunt zijn wij 
en een tewerkstellingsproject en een brugproject waarbij wij trachten mee te werken aan een 
kansrijke samenleving en aan een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen. 

WETTELIJK KADER 

Het Vlaams ministerie van Welzijn heeft een belangrijke wijziging doorgevoerd. De beschikbare 
middelen gaan niet langer rechtstreeks naar de voorzieningen, maar naar de mensen met een 
beperking zelf. Deze omwenteling zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven kunnen ontstaan die 
concreet inspelen op zowel de vragen en verlangens van de mensen met een beperking als de 
vraag van de maatschappij. oelstellingen 
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- het scheppen van arbeidskansen in een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen. 
Kwetsbare mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt krijgen door dit project de 
kans om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen en/of de draad weer op te nemen.  Zo kunnen 
ze eventueel doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. 

- het aanbieden van arbeid en ondersteuning op maat: de medewerkers helpen bij hun 
professionele integratie. Het hebben van een job is de beste manier om zich zinvol te 
voelen. “Wie werk heeft, voelt dat hij iets waard is. Dat geeft zin en kwaliteit aan hun leven. 
Het versterkt hun eigenwaarde als ze het gevoel krijgen dat wat ze doen, er toe doet. 

- toegang tot volwaardig werk mogelijk maken  
- maatschappelijke participatie en integratie bevorderen  
- kansen bieden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling  

METHODIEK 

De werking steunt op een aantal pijlers:  

• ondersteuning,  
• jobcoaching,  
• werkplekleren,  
• netwerkvorming en  
• samenwerking. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

• de medewerkers: ze leren een vak en worden begeleid aan het werk gezet 
• de begeleiders: geschoolde mensen die de medewerkers en vrijwilligers ondersteunen 
• de vrijwilligers: ondersteunen de medewerkers of de werking van de vzw 

Eclectisch Integratief Model 

MeeGaan wil een andere manier van ondersteuning tonen waarbij de kracht en de mogelijkheden 
van elke medewerker centraal staan. De rode draad in het werk van de begeleider–coach is het 
bieden van ondersteuning in het proces van zelfregulatie . Alle personeel en vrijwilligers worden 
opgeleid volgens het ‘Eclectisch Integratief Model’. Het model gaat ervan uit dat de (potentiële ) 
krachten en competenties van iemand altijd ontwikkeld kunnen worden.  

Eclectisch: bij de ontwikkeling van dit methodisch kader is gebruik gemaakt van een combinatie 
van verschillende methodieken, werkvormen en theoretische leertheorieën. We gebruiken 
verschillende technieken waarvan aangetoond is dat ze werken. 

Integratief: Het is ook een integraal (holistisch) model. We benaderen het geheel en vermijden 
om dit op te splitsen in verschillende deelaspecten. 

De vorming is er op de volgende doelstellingen gericht:  

• bij de vrijwilligers en personeel aan de juiste competenties te werken  
• daarmee stil te staan bij de juiste houding die vereist is om de ontwikkeling van 

(arbeids)competentie bij de medewerkers te realiseren,  
• ‘aangeleerde afhankelijkheid’ bij de medewerkers en het ‘hulpverleningssyndroom’ van 

personeel en vrijwilligers te doorbreken.  
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De vorming wordt aangeboden onder de vorm van: 

• supervisie,  
• feedback,  
• workshops,  
• video-analyses,  
• vormingsmodules….  

 
Op deze manier werkt MeeGaan aan de professionalisering van personeel en vrijwilligers-coaches….  

Permanente leeromgeving 

Door de grondhouding, benaderingswijze en manier van coachen die men vooropstelt wordt voor 
de medewerkers op de werkplek een permanente leeromgeving gecreëerd. Zij worden aangezet 
tot ontwikkeling, denken, zelfstandige handelingen en krijgen verantwoordelijkheden te dragen. Wij 
zijn ervan overtuigd dat door voort te bouwen op hun talenten, hun goede eigenschappen en hun 
leerproces de intelligentie gevoed en verbeterd wordt. MeeGaan geeft de medewerkers de kans om 
door te stromen naar een andere werkplek met hogere moeilijkheidsgraad of naar het reguliere 
arbeidscircuit. “ 

Ook een tijdelijke omgekeerde doorstroom (= terugstroom/wisselstroom) moet eventueel mogelijk 
zijn. Medewerkers moeten even de stap terug kunnen zetten om (opnieuw) een betere aanloop te 
kunnen nemen.  

Kunstatelier 

Wij stellen vast of erkennen dat mensen met een beperking of vanuit hun kwetsbaarheid ook heel 
kunstzinnig zijn.  
 
MeeGaan wil met andere diensten, organisaties die op een procesgerichte wijze kunstzinnige 
activiteiten of ateliers aanbieden, samenwerken.  
Deelnemen aan kunstzinnige activiteiten en ateliers zien wij als middel tot emotioneel herstel en 
groei.  
 
Het kunstatelier kan helend zijn doordat het zich ook toespitst op de mogelijkheid tot kleine 
ontmoeting waardoor uitwisseling kan ontstaan. Uitwisselingen bieden kansen om ervaringen op 
te doen met iets dat men niet kent, om te experimenteren met ideeën en met wijzen van in contact 
treden met elkaar. Ontmoeten kan leiden tot perspectiefverandering waardoor de vicieuze cirkel 
van disfunctioneren kan doorbroken worden. 

Deelnemen aan kunstzinnige activiteiten heeft als algemeen doel de medewerkers in de 
gelegenheid te stellen door kunst bewogen te worden, door kunstbeoefening tot ontplooiing te 
komen en hun kunstzinnige talenten te ontwikkelen waaraan een groeigedachte ten grondslag ligt 
: van ontkieming -> ontdekking -> intensivering -> professionalisering.  
De bedoeling is om in samenwerking met een plaatselijke galerie tentoonstellingen te houden. Een 
plaats :  
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- voor grote en kleine ontmoetingen  
- met een eclectische verzameling werken.  
- waar mensen met kwetsbaarheid en artistiek talent naast andere kunstenaars hun werken 

tonen en verkopen.  

Wij overwegen om op termijn een eigen academie voor zelfstandigheid, zelfontplooiing van de 
medewerkers en professionalisering voor begeleiders, monitoren, vrijwilligers… uit te bouwen. Met 
het Eclectisch Integratief Model wil men enerzijds bij de medewerkers zelfstandigheid in werken 
vergroten en anderzijds begeleiders, vrijwilligers …. opleiden in anders kijken en ondersteunen, in 
het leren focussen op de mogelijkheden die bij ieder (latent) aanwezig zijn. 

De academie onderkent dat : 

- Elke persoon zijn eigen levenspad gaat  
- Elke persoon op zijn eigen wijze een leven lang leert, waarbij versterking van krachten 

voorop staat 
- Elke persoon over innerlijke waarden beschikt en het voeden van die waarden bijdraagt 

aan persoonlijke groei en eigenwaarde. 

VISIE EN WAARDEN 

Kernwaarden  

• Diversiteit: Elke mens wil zijn talenten inzetten en deze zijn waardevol voor de gemeenschap. 
Elke visie is een andere kijk op de complexiteit van elke situatie. Hoe opener we staan voor 
de complexiteit, hoe beter we beslissingen nemen.  

• Samenwerking: De huidige maatschappij evolueert zo snel dat het onmogelijk is voor één 
persoon om alle knowhow en technieken bij te houden en te ontwikkelen in een vakgebied. 
Samenwerking in een team is de beste leerschool. 

• Gelijkwaardigheid: Elke mens is gelijkwaardig aan een andere. 
• Duurzaamheid: We kiezen voor ‘lange termijn’. We nemen niet meer dan nodig en we 

geven terug wat we krijgen. In het delen van wat er is en verbetering bereiken zit een grote 
winst. 

• Open communicatie:  We zeggen wat we verlangen, wat belangrijk is voor ons en streven 
naar creatieve oplossingen die tegemoet komen aan zowel onze eigen noden als die van 
de anderen. 

Participatieladder en Partnerschap 

Meegaan laat zich inspireren door de principes van de participatieladder. Zij gebruikt dit instrument 
als referentiekader. 
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Vanuit deze achterliggende visie wil MeeGaan voor andere bedrijven een partner zijn in hun 
zoektocht naar deskundige medewerkers. Ze biedt kwaliteitsvolle begeleiding op de werkvloer aan 
personen met een beperking en/of arbeidshandicap . Door deze partnerschap en samenwerking 
zorgt men er voor dat medewerkers makkelijker kunnen veranderen van leerwerkomgeving om 
verder te ontwikkelen of hun talenten verder te ontplooien. Het gaat er niet om dat een medewerker 
hetzelfde werk zou blijven doen, wel dat hij zich goed in zijn vel zou voelen en zich naar maximaal 
vermogen zou ontwikkelen. 

• MeeGaan zorgt hierdoor dat er een blijvende steunstructuur en een vangnet ontstaat waarin 
de medewerker zo zelfstandig mogelijk kan werken. MeeGaan wil als het ware voor de 
medewerkers een belangenbehartiger zijn.  

• Meegaan wil de brug slaan tussen scholen, sociale tewerkstellingsprojecten, bedrijven, 
sociale economie en het regulier arbeidscircuit en wil langlopende stages en werkplekleren 
mogelijk maken. 

• MeeGaan stimuleert elk sociaal (tewerkstellings)project binnen en buiten Vlaanderen en 
wil samen werken met verenigingen, organisaties, éénmanszaken, gemeenten ….die de 
intentie hebben om een sociaal economisch project (mee) te ontwikkelen. 

Verbondenheid, integratie en welbevinden 

MeeGaan wenst ook ondersteuning te bieden in het opbouwen , verbeteren en verstevigen van het 
netwerk rondom de persoon. Net als voor iedereen is het ook voor mensen met een beperking , 
voor mensen met een arbeidshandicap, kwetsbare mensen belangrijk dat zij zich betrokken 
voelen bij hun omgeving en van betekenis kunnen zijn.  

Bij het ‘in je eigen kracht komen’ is de verbondenheid met andere mensen essentieel en deze 
verbondenheid uit zich in het persoonlijk netwerk en in de sociale rollen die men in de samenleving 
vervult waardoor men voor anderen van betekenis kan zijn en anderen voor ons. 

MeeGaan wil aandacht hebben voor het sociaal-emotioneel welbevinden van elke medewerker, 
aandacht voor ieders draagkracht, voor ieders aankunnen.  
 

ORGANISATIESTRUCTUUR EN MANIER VAN SAMENWERKEN 

Om samen te werken zijn er “structuren en afspraken” nodig. De rol die iemand opneemt moet 
duidelijk zijn in de organisatie. We willen ook hier een aantal principes naar voor schuiven. 
Aanvullende ideeën en bedenkingen bij deze principes zijn steeds welkom. 
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We zijn een complexe structuur bestaande uit personen, organisaties, … We willen zoeken naar de 
best mogelijke samenwerkingsstructuur in de huidige, snel veranderende context/maatschappij. 
Tegelijkertijd willen we een open communicatie en een participatief model. We willen alle 
medewerkers graag betrekken zodat de richting voor iedereen duidelijk is en kan gedragen 
worden door elk lid van de vereniging afzonderlijk. 

Lerende omgeving  

We willen een omgeving scheppen waarin iedereen zoveel mogelijk zijn talenten kan ontwikkelen 
en ook nieuwe dingen kan leren. Initiatief nemen en durven nieuwe dingen doen is dus belangrijker 
dan geen ‘fouten’ maken. Een positieve benadering en bewust op zoek gaan naar de positieve 
elementen is hierbij belangrijk. Voorstel is om elke vergadering te starten met de positieve 
elementen die we opgemerkt hebben. 

Openheid en diversiteit  

We willen open staan voor de verschillende kwaliteiten van elk individu, de verschillende visies, 
verschillende meningen. Diversiteit zijn diverse talenten en ook diverse blikken over de realiteit en 
diverse visies op de toekomst. We geloven dat die diversiteit een belangrijke meerwaarde is voor 
een verdieping van de verbinding met elkaar en voor het vinden van de beste oplossing. 
Wederzijds respect en vertrouwen in het feit dat iedereen het goed meent zijn basisvoorwaarden. 
We willen dat iedereen zoveel mogelijk volledig zichzelf kan zijn en dat aspecten van een persoon, 
de rationele, emotionele en intuïtieve, … in alle verhalen hun plek krijgen. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om dit in een structuur te gieten. We zullen zien hoe dit evolueert en wat er past bij 
onze organisatie. 

Roulerend leiderschap 

Het is ook belangrijk dat er beslissingen worden genomen en dat er vooruitgang geboekt wordt. 
De bedoeling is dat er in overleg beslissingen genomen worden. Elke beslissing heeft voor- en 
nadelen. Na grondig overleg is het belangrijk dat iemand de verantwoordelijkheid neemt om een 
bepaalde beslissing te laten uitvoeren. Om deze verantwoordelijkheid niet bij één persoon te 
leggen kiezen we voor het principe van een roulerend leiderschap. Elkeen die wil kan de rol van 
leider op zich nemen. We stellen voor om max 1 jaar de rol op te nemen en dan te wisselen. 

Verantwoordeli jkheid nemen en initiatief nemen 

Iedereen krijgt de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen. Als je iets goed kan is het goed 
om dit naar je toe te trekken. Je kan dit ook doen met meerdere mensen samen (gedeelde 
verantwoordelijkheid). 
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Energie en draagkracht respecteren 

Samenwerken/delen: “Lief en leed delen”, “Gedeelde smart is halve smart”, mooie principes die 
soms moeilijk zijn om waar te maken. Een mooie manier om dit te doen is een mogelijkheid 
scheppen om ‘dankjewel’ te zeggen. Een plek, tijdstip waar je kan rechtstaan om iemand anders te 
danken voor wat hij gedaan heeft.  

 

MeeGaan vzw 
juli 2018 


