INHOUD VAN DEZE PERSUITNODIGING ONDER EMBARGO TOT VRIJDAG 17
MAART – 10U30

PERSUITNODIGING
10 maart 2017

Provincie West-Vlaanderen nodigt
parlementairen uit voor bezoek aan
arbeidszorgcentrum De Klus (Beernem)
De Provincie West-Vlaanderen nodigt u uit op
het bezoek van de parlementairen
op vrijdag 17 maart om 10u30
in arbeidszorgcentrum ‘De Klus’, Stationsstraat 127 in Beernem
Op vrijdag 17 maart nodigt de Provincie West-Vlaanderen de Vlaamse parlementairen uit
voor een bezoek aan het West-Vlaamse arbeidszorgcentrum ‘De Klus’ in Beernem.
Ook in de andere Vlaamse provincies bezoeken parlementairen arbeidzorgcentra.
De Provincies en arbeidszorg
De Vlaamse provincies dragen reeds meer dan 15 jaar bij tot een kwaliteitsvol aanbod op
maat van de doelgroepmedewerker, ongeacht zijn statuut, zijn problematiek en de regio
waar hij woont. Ze doen dit door een gericht subsidiebeleid waarbij elke Provincie zijn eigen
accent legt en door netwerkvorming over de sectoren heen.
Na 2017 worden de bevoegdheden van de Provincies sterk ingeperkt. Arbeidszorg is voor de
Provincies echter een grondgebonden bevoegdheid, het past in een inclusief
arbeidsmarktbeleid.
De Provincie West-Vlaanderen zal dus haar verantwoordelijkheid blijven nemen; ze zal de
uitbouw en verdere professionalisering van de arbeidszorginitiatieven verder ondersteunen.
Het provinciebestuur wil dan ook zijn expertise inzake deze materie ter beschikking stellen
bij het uitwerken van het statuut en de uitwerking van het decreet werk- en zorgtrajecten,
dat in april 2014 door het Vlaamse Parlement werd goedgekeurd.
Arbeidszorgcentra
Heel wat mensen willen werken, maar kunnen het niet, omwille van persoonlijke of
maatschappelijke redenen. Ze hebben behoefte aan een combinatie van arbeid en zorg.
Deze mensen kunnen terecht in een arbeidszorginitiatief, als tussenstap naar betaalde
arbeid of als eindstation. Momenteel zijn er zo’n 6.781 mensen actief in de arbeidszorg.
Arbeidszorgcentrum ‘De Klus’
Arbeidszorgcentrum De Klus bestaat sinds 1986. De Klus is onderdeel van de vzw 4Veld en
is gegroeid vanuit de sector Geestelijke Gezondheidszorg.
Er worden gemiddeld ongeveer 40 voltijds equivalenten tewerkgesteld. Hierbij gaat het om
een 25-tal voltijds equivalenten in de centrale werking en 15 equivalenten in de decentrale
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werking.
Medewerkers zijn gemiddeld halftijds aan de slag, met een minimum van twee halve dagen
per week.
Dit maakt dat De Klus op jaarbasis gemiddeld 80 medewerkers tewerkstelt.
Het centrum heeft twee werkvormen: Enerzijds een centraal atelier, gericht op het
aanbieden van semi-industrieel werk. Hierbij wordt gewerkt in opdracht van reguliere
bedrijven, bv. houtbewerking (nestkastjes maken, klimbomen, bijen- en insectenhotels),
het afwegen en verpakken van producten (dierenvoeding), plooi- en vouwwerk van
verpakkingen, relatiegeschenken en mailings, assemblage van producten (rekken,
strandmolentjes), enz.
Anderzijds is er de decentrale werking waarbij doelgroepmedewerkers ingezet worden in
ondersteunende diensten van sociale of ecologische organisaties (scholen, woon- en
zorgcentra, bibliotheek, biobedrijven, enz.). Hierbij gaat het bv. om tuinonderhoud, werken
in grootkeuken, planten en telen van groenten en fruit.
Programma:
10u30

Verwelkoming door directeur vzw 4Veld, Steven Ingelbrecht

10u40

‘Het belang van Arbeidzorg als noodzakelijke schakel in het
economische proces waar eenieder een faire kans krijgt om aan te
participeren’ door de gedeputeerde voor economie en sociale
economie, Jean de Bethune

11u00

‘Situering van de 28 Arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen’ door
voorzitter vzw Steunpunt Activering op Maat (STAM), Koen Demuynck

11u10

Rondleiding door de gebouwen van Arbeidszorgcentrum De Klus, met
toelichting over de concrete werking en mogelijkheid om in gesprek te
gaan met arbeidszorgmedewerkers

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vind je op [www.west-vlaanderen.be/nieuws].

