actief

Begeleid werken
Als het door jouw beperking moeilijk is
om betaald werk te vinden en je wil toch
je steentje bijdragen aan de samenleving,
dan kan dat met onze dienst begeleid
werken. Een jobcoach helpt jou aan
aangepast vrijwilligerswerk dat beantwoordt
aan jouw talenten en verwachtingen.
Als begeleid werker kan je werken in
een school, woonzorgcentrum, winkel, ...
De jobcoach volgt jou op en regelt een
werkpostbegeleider op je werk bij wie
je steeds terecht kan. Kijk daarvoor op
www.werkburo.be.

Ben jij geïnteresseerd in deze mogelijkheden?
Vraag dan gerust meer informatie bij Apojo,
telefonisch op 016 565 675 of per e-mail via
actief@apojo.be. Wij zoeken samen met jou
naar een ondersteuning op maat van jouw
behoeften en wensen!

Apojo Actief
Herseltsesteenweg 35
3200 Aarschot
016 565 675
actief@apojo.be

Apojo vzw
Maatschappelijke zetel
Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot
016 565 675
info@apojo.be

Voor meer informatie,
bezoek onze website:
www.apojo.be

Dagbesteding
met Apojo Actief

Activiteiten
In Apojo Actief stellen we, samen met jou,
een persoonlijk dagprogramma op. Dit is
aangepast aan jouw mogelijkheden, talenten
en interesses. Voor dit programma kan je
kiezen uit een ruime waaier van activiteiten
zoals sport, expressie, ontspanning en
creatieve activiteiten. Er is ook zinvol werk
op maat, dat we uitvoeren voor bedrijven
en organisaties uit de omgeving. We brengen
bijvoorbeeld reclameblaadjes of flyers rond
voor hen. In ons eigen arbeidsatelier verrichten
we routinewerk. Als je op zoek bent naar

Ben je op zoek naar een zinvolle
dagbesteding en is het voor
jou niet mogelijk om op de

wat meer uitdaging is er eveneens werk op
verplaatsing. We hechten daarnaast belang aan
jouw persoonlijke ontwikkeling en organiseren
verschillende vormingsgerichte activiteiten.

gewone arbeidsmarkt mee te

Naast je persoonlijke dagprogramma is er

draaien? Dan kan je terecht in

ook ruimte voor feesten en daguitstappen.

Apojo Actief. Daar bieden we
je ontspannende activiteiten
en nuttige taken aangepast

We proberen zoveel mogelijk deel te nemen

Je kan zowel overdag als ’s avonds
bij ons terecht, op weekdagen en
in het weekend. Het werken bij
Apojo Actief kan gecombineerd worden
met het arbeidszorgproject ’t Hof
en/of de dienst ‘begeleid werken’.

Arbeidsproject ’t Hof

aan activiteiten in de samenleving.
Ben jij op zoek naar een werkgerichte
dagbesteding, maar is het voor jou niet
mogelijk om tegen betaling te werken

aan jouw mogelijkheden en

in een maatwerkbedrijf of op de gewone

interesses. Wil jij als vrijwilliger

arbeidsmarkt? Je kan ook werken in het

jouw steentje bijdragen aan
de samenleving? Het kan als
begeleid werker of in het
arbeidszorgproject ’t Hof.

arbeidszorgproject ’t Hof te Langdorp:
een dorpsherberg met bakkerswinkel.
Zo kan je klanten bedienen in de herberg
of in de winkel en koekjes of croques
maken in de keuken. Neem een kijkje
op www.thoflangdorp.be.

