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Week 49

DAZ : Doorstroom uit arbeidszorg
Onze afdeling in Izegem stelt momenteel 2 doelgroepmedewerkers arbeidszorg te werk in een
DAZ project .

Bio groenten klein:
Prei: de lochting
Koolrabi: de lochting
Groenlof: bleys
Pompoen: haaghof
Knolselder: het zilverleen

Bio groenten groot:
Rode kool: inagro
Koolrabi: de lochting
Stoofappel boskoop: België
Groenlof: bleys
Pompoen: haaghof
Wortelen: inagro
Knolselder: het zilverleen

Bio groenten en fruit maxi:
Aardpeer: de lochting
Rode kool: inagro
Koolrabi: de lochting
Stoofappel boskoop: België
Wortelen: inagro
Clementines: Spanje
Banaan: Dom. Rép.

Bio groenten en fruit mini:
Prei: de lochting
Boerekool: de lochting
Rode kool: inagro
Koolrabi: de lochting
Stoofappel boskoop: België
Clementines: Spanje
Peer: van eyckeren

Bio fruit:
Clementines: Spanje
Kokosnoot: Ivoorkust
Appel: Van Eyckeren
Peer: Van Eyckeren

Aardappelen: —België
Per 5kg : 5.93 €

Ajuin: België
Per 3 kg: 4.07€

Alles van gecontroleerd
biologische oorsprong

Er werd vastgesteld dat arbeidszorg ervoor zorgt dat werkzoekenden met een medische, mentale,
psychische of psychiatrische problematiek (MMPP) enkele uren per week arbeidsmatige activiteiten kunnen verrichten, maar dat er onvoldoende ondersteuning kan geboden worden om de resterende drempels te remediëren zodat doorstroom naar betaalde arbeid kan gerealiseerd worden. Daarom wordt via het project ‘doorstroom uit arbeidszorg’ experimenteel de module
‘activeringsbegeleiding’ aangeboden aan personen binnen arbeidszorg. Deze combinatie van arbeidszorg, activeringsbegeleiding, begeleiding op een externe werkvloer en trajectbegeleiding wil
onderzoeken of er meer personen kunnen doorstromen naar betaalde arbeid (op de reguliere
arbeidsmarkt of in de sociale economie).
De werkzoekenden die in aanmerking komen voor het project doorstroom arbeidszorg zijn op het
moment van aanvraag niet begeleidbaar naar betaalde arbeid in het normaal economisch circuit
of het beschermde circuit (Sociale Werkplaats/Beschutte Werkplaats).
Kregen een advies arbeidszorg van een gespecialiseerde screening of na een traject activeringsbegeleiding, hebben één of meerdere medische, mentale, psychische en/of psychiatrische (MMPP)
zorgvragen (al dan niet gecombineerd met sociale problemen) die latent en voldoende gestabiliseerd zijn, zodat arbeidszorg op regelmatige basis mogelijk is.
(Op regelmatige basis wil zeggen dat de klant minimum 13 uur op wekelijkse basis aanwezig moet
kunnen zijn en een minimaal rendement realiseren.) De doelstelling is dat deze personen na een
doorstroomtraject van maximaal 18 maanden de opstap kunnen maken naar (een vervolgtraject
naar) duurzame betaalde arbeid. Bij opstart wordt een VDAB-trajectovereenkomst afgesloten
waarin ze zich engageren om door actieve medewerking aan arbeidszorg, inclusief activeringsbegeleiding, de MMPP-problematieken aan te pakken in functie van tewerkstelling.

Aardappelgratin met groenlof en ui
1 kg aardappelen
1 krop groenlof
2 uien
2 dl melk of koffiemelk
1 el olie
zout & peper

Olie een ovenschaal in. Snij de aardappelen in dunne schijfjes.
Leg de helft van de aardappelen in de ovenschaal.
Bestrooi met peper en zout.
Snij de groenlof in stukjes en leg een laag groenlof op de aardappelen.
Leg de uien hierop.
Leg de rest van de aardappelschijfjes er overheen.
Bestrooi met peper en zout.
Schenk de melk over de aardappelen en plaats de schotel ongeveer 40' in de voorverwarmde
oven (180°).
Dek de schaal af met een deksel om te vermijden dat de bovenkant verbrandt.
www.watkookjij.nl

