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Waar kan je

De Ploeg is een expertisecentrum voor mensen met 

een arbeidsbeperking. Via training coachen we 

starters en groeiers naar de arbeidsmarkt. De Ploeg 

matcht werknemers met werkgevers: 

samen werken we aan werk.

Sinds 1987 werkt de Ploeg aan werk. Jaarlijks coachen 

we meer dan 500 starters en groeiers richting een job. 

Onze jobcoachen werken vanuit de vestigingen te 

Antwerpen, Boom, Mechelen, Brasschaat, Turnhout 

en ons contactpunt in Geel. De Ploeg is een erkend 

Gespecialiseerd Opleidings-, Begeleidings- en bemid-

delingscentrum (GOB). 

Verhoevenlei 46-50 
B-2930 Brasschaat
T +32 3 650 00 10

Tervuursesteenweg 37
B-2800 Mechelen
T +32 15 20 69 89

Heidebloemstraat 91
2440 Geel
T +32 14 41 59 73

www.deploeg.be
info@deploeg.be

met de steun van

 w
er

ke
n 

w
er

kt



samen werken
aan werk

samen werken
aan werk

sa
m

en

Duinstraat 76 
B-2060 Antwerpen 

P. Benoitstraat 66
B-2300 Turnhout

Antwerpsestraat 58
B-2850 Boom

terecht
Waar kan je

De Ploeg is een expertisecentrum voor mensen met 

een arbeidsbeperking. Via training coachen we 

starters en groeiers naar de arbeidsmarkt. De Ploeg 

matcht werknemers met werkgevers: 

samen werken we aan werk.

Sinds 1987 werkt de Ploeg aan werk. Jaarlijks coachen 

we meer dan 500 starters en groeiers richting een job. 

Onze jobcoachen werken vanuit de vestigingen te 

Antwerpen, Boom, Mechelen, Brasschaat, Turnhout 

en ons contactpunt in Geel. De Ploeg is een erkend 

Gespecialiseerd Opleidings-, Begeleidings- en bemid-

delingscentrum (GOB). 

Verhoevenlei 46-50 
B-2930 Brasschaat

Tervuursesteenweg 37
B-2800 Mechelen

Heidebloemstraat 91
2440 Geel

www.deploeg.be
info@deploeg.be

met de steun van

 w
er

ke
n 

w
er

kt

T +32 3 67 07 100 T +32 3 67 07 145

T +32 3 67 07 185 T +32 3 67 07 165

T +32 3 67 07 130 T +32 14 41 59 73



De jobcoachen van De Ploeg begeleiden starters en 

groeiers met een arbeidsbeperking die werk zoeken 

of willen behouden. Via professionele coaching 

vinden ze (opnieuw) hun plaats in het reguliere 

arbeidscircuit. 

Talenten op tafel
Onze jobcoachen sporen je al vanaf het kennismakingsge-
sprek aan om je vaardigheden, talenten en dromen op tafel 
te leggen. Samen bepaal je de geschikte opleiding, moge-
lijke stage- en arbeidsplaatsen. Zowel bij het solliciteren, het 
bemiddelen als het inwerken in een job volgt de jobcoach 
de werknemer nauwgezet op. We weten het uit ervaring: 
een goed gecoacht traject werpt vruchten af. 

De arbeidsmarkt vraagt goed gevormde werkkrachten. 

Daarom stomen we je als werkzoeker klaar met een 

breed pallet aan training, opleiding en vorming. Onze 

jobcoachen ondersteunen je bij het aanleren van 

vaktechnische en persoonsgerichte vaardigheden en 

attitudes. 

Een vak leren
Geschoolde mannen en vrouwen zijn overal nodig. Samen 
met partners als VDAB en SYNTRA organiseert De Ploeg 
vakopleidingen op maat. Je begint in het opleidingscen-
trum, maar al gauw ontdek je de werkvloer. Aan de slag!

Groeien als persoon
Als expertisecentrum werkt De Ploeg ook aan je persoon-
lijke ontwikkeling. Je leert de vaardigheden en attitudes 
nodig voor het uitoefenen van een job. 
De Ploeg leert je groeien!
 
Stage 
De trainingen van De Ploeg zijn zeer praktijkgericht. Hoe 
dichter bij de werkvloer hoe beter. Via begeleide stages kan 
je veel ervaring opdoen. 
Samen leren werkt!

coachen vormen matchen

Wat is een arbeidsbeperking?
Een arbeidsbeperking is een breed begrip. Het omvat 
verschillende soorten beperkingen die het uitoefenen 
van een job kunnen bemoeilijken: 
• beperking van lichamelijke, psychische of sensoriële 

aard
• gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid door een 
 (arbeids)ongeval
• grote afstand tot de arbeidsmarkt: gebrekkige 
 arbeidsattitude, moeite met werktijden, nood aan 
 vorming, ...
• ontwikkeling- of leerstoornis zoals ADHD, dyslexie, …
• autismespectrumstoornis
• niet-aangeboren hersenletsel
• …

Teamwerk voor werkgevers 
Hoe ga je om met nieuwe en oude werkkrachten met een 
arbeidsbeperking? Welke eenvoudige aanpassingen ma-
ken de match voor beiden mogelijk? De Ploeg coacht en 
ondersteunt werkgevers in het samen werken. De diver-
siteit van je team vergroot. Begeleiding op maat of een 
vorming op de werkvloer maakt het verschil. 

De Ploeg is expert in het matchen. Onze organisatie 

weet hoe de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. 

Een prachtmatch
Met haar intensieve coaching en training op maat streeft 
De Ploeg naar de optimale match. Kandidaten die voldoen 
aan het jobprofiel en stageplaatsen waar zowel werkne-
mer als werkgever baat bij hebben, ... als het maar klikt.

Rematchen
Een arbeidsbeperking kan je overvallen. Je hoeft daarom je 
werk niet te verliezen. Door andere taken, uren of functies 
te bespreken met de werkgever zorgt De Ploeg voor een 
rematch. De Ploeg volgt het re-integratieproces nauwge-
zet op. Werkgever en werknemer hebben er samen baat 
bij. 


