
ZORGGROEP MULTIVERSUM 
VZW DE VLIERING
ARBEIDSZORGCENTRUM ‘T KARWEI 
George Van Raemdoncklaan 5 • 2530 Boechout

WEGBESCHRIJVING 
Openbaar vervoer
TREIN
• Station Boechout, op 5 minuten wandelafstand
TRAM
• lijn 15, op 15 minuten wandelafstand
BUS
• halte Heuvelstraat, op 3 minuten wandelafstand

CONTACT EN INFO
vzw De Vliering maakt deel uit van de Zorggroep 
Multiversum. Voor meer informatie kan je terecht op 
www.multiversum.care.

arbeidszorgcentrum ‘t Karwei

‘t Karwei
T 03 455 38 78

Coördinator
Jorinde Janssen
jorinde.janssen@multiversum.broedersvanliefde.be
T 0490 64 85 44

Openingsuren
Maandag van 9 u tot 12 u
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 u 
tot 16.30 u

Arbeidszorgcentrum ’t Karwei is een deelwerking 
van vzw De Vliering. Dit is een organisatie binnen 
de Geestelijke Gezondheidszorg die behoort tot de 
sector Initiatieven Beschut Wonen (IBW). De Vliering 
is erkend en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse 
overheid en de provincie. Het secretariaat en onthaal 
zijn gelegen in Boechout, Heuvelstraat 170.  
T. 03 454 23 07

Arbeidszorgcentrum ‘t Karwei
George Van Raemdoncklaan 5

2530 Boechout
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‘t Karwei
Arbeidszorgcentrum

MAATSCHAPPELIJK 
HERSTEL EN GGZ

Met steun van:



WERK(T) OP MAAT
’t Karwei is een coöperatief ambachtelijk bedrijf voor 
volwassenen (tot pensioenleeftijd) met een psychische 
kwetsbaarheid. Men werkt samen vanuit een gemeen-
schappelijk belang.
Daarnaast worden ook individuele werkposten aan - 
geboden bij particuliere ondernemingen. 
Het staat open voor iedereen met een geschiedenis 
van ernstige psychische problemen, tenzij die persoon 
een duidelijke en actuele bedreiging vormt voor de 
algemene veiligheid van het arbeidszorgcentrum.

1. Arbeidsmatige activiteiten (AMA) 
’t Karwei is erkend door de Vlaamse overheid als 
begeleider AMA (departement Welzijn, Volksge-
zondheid & Gezin). Er zijn collectieve en indivi-
duele werkposten. 

2. Arbeidszorg 
’t Karwei ontvangt ook subsidies van de Vlaamse 
overheid voor arbeidszorg op verwijzing van GTB 
(Gespecialiseerde Traject Begeleidingsdienst) 
en van VDAB (departement Werk & Sociale 
Economie). Hier worden alleen collectieve werk-
posten aangeboden en stages. 

3. Doorstroom 
’t Karwei helpt je om een betaalde job te vinden in 
de sociale economie (de maatwerkbedrijven) of in 
het normale economische circuit. De jobcoach van 
’t Karwei werkt met jou een persoonlijk 7-stap-
penplan uit: van zoeken van aangepaste stage-
plaatsen en werkvloeren tot opvolging ter plaatse 
en nazorg.

ONZE VISIE
Herstel
Deelname aan de arbeidszorgprogramma’s van  
’t Karwei heeft een positieve impact op het zelfver-
trouwen en het gevoel van eigenwaarde. Het bereidt je 
voor op de rol als werknemer maar ook, en vooral, als 
burger in de samenleving.

Participatie
De bouwstenen van het coöperatief bedrijfsmodel zijn: 
solidariteit, betrokkenheid, wederkerigheid, toewijding 
en open communicatie.

De medewerkersraad
Dit is het hoogste beslissingsorgaan van ‘t Karwei dat 
maandelijks samenkomt. In deze vergadering worden 
alle beleidsbeslissingen genomen en de planning opge-
steld van de volgende maanden. 

4 pijlers
In elk van de 4 pijlers worden de arbeidszorgmede-
werkers ingezet en is er systematisch werkoverleg:
• pijler onthaal en inwerking (nieuwe medewerkers)
• pijler productieateliers
• pijler verkoop 
• pijler ondersteunende diensten 

Arbeidszorg is ook zorg
’t Karwei heeft oog voor een veilig en aangenaam 
werkklimaat waar iedereen zijn plaats heeft. Samen 
worden de verjaardagen en het kerstfeest gevierd 
maar er is ook de jaarlijkse uitstap, enz. 
Je kan genieten van een pauze in het gezellige café 
van het ontmoetingscentrum De Vlonder.

‘t Karwei
Arbeidszorgcentrum MAATSCHAPPELIJK 

HERSTEL EN GGZ

WERKAANBOD
Onbezoldigd met behoud van uitkering + verzekering 
lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

1. Collectieve werkposten: via AMA-begeleiding en 
GTB
• bakkerij (brood, gebak, …)
• confituurmakerij (20 verschillende confituren)
• Aminata bio groenten- en fruitsappen
• kookatelier: soepen en groentensauzen, 

quiches, ...
• tuinbouw met accent op klein fruit: ter plaatse 

(ook groenten) en in Lier (Slow Berry) en in 
Kessel ( Bogaertsheide)

• tuinonderhoud
2. Individuele werkposten: alléén via AMA-bege-

leiding - samen met de jobcoach wordt een job 
gezocht bij particulieren (bv. bloemenwinkel)

3. Stages van 6 weken: alléén via GTB

KENNISMAKING/AANMELDING
Als het aanbod van ’t Karwei je wel wat lijkt, kun je een 
afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en 
een rondleiding. Ook je familie of andere steunfiguren 
zijn welkom. 

Indien ‘t Karwei blijkt aan te sluiten bij je verwach-
tingen kan je het aanmeldingsformulier invullen. De 
medische gegevens worden door je arts ingevuld. Na 
ontvangst van dit document wordt binnen de maand 
een gesprek gepland waar de wederzijdse verwach-
tingen worden besproken. 
Opgelet: voor de collectieve werkposten is het de 
datum van ontvangst van het volledig ingevulde docu-
ment dat bepaalt wanneer je kan beginnen. Ook moet 
je minimaal 3 halve dagen per week inschrijven. Het 
maximum is 9 halve dagen per week. 


