
maandag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

dinsdag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

woensdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

donderdag 8.30 u. – 11.30 u. 15.00 u. – 17.30 u. 

vrijdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

O.C.M.W.-Lochristi 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Werkgevers uit de regio kunnen steeds 

hun vacatures doorgeven aan: 

katrien.backaert@ocmwlochristi.be of 

telefoneer 09 355 93 09. 

 

Katrien Backaert, 

maatschappelijk werker 

 

katrien.backaert@ocmwlochristi.be 

 09 355 93 09 

Bel voor een afspraak: 

 

dinsdag 
8.30 u. – 11.30 u. 

donderdag 
8.30 u. – 11.30 u. 

15.00 u. – 17.00 u. 

vrijdag 9.00 u. – 11.30 u. 

ARBEIDS-

BEGELEIDING 

Vacatures? 

Wie is de arbeidsbegeleidster? 

Contactgegevens Openingsuren Sociaal Huis 

  09 355 93 09 

  09 356 95 94 

  info@ocmwlochristi.be 

  www.ocmwlochristi.be 



Je krijgt een realistische kijk op de 

zaken die je onderneemt en wordt 

gesteund in je sollicitatieproces. 

Er komt structuur in je sollicitatie-

acties.  

 

We vertrekken van het standpunt 

dat jij werk zoekt, rekening  

houdend met jouw mogelijkheden.  

 

Een gesprek duurt ongeveer 1 uur. 

 

De dienst arbeidsbegeleiding is een 

gratis dienst.  

 Personen die in begeleiding 

zijn bij het O.C.M.W. 

 

 

 

 Ik solliciteer zoveel, maar krijg geen 

antwoord of veel negatieve  

antwoorden. 

 Ik heb altijd in een bepaalde job  

gewerkt, maar ik kan/mag dat niet 

meer doen om medische redenen. 

 Ik heb altijd gewerkt als ... maar ik 

ben  daarop uitgekeken, ik wil iets  

anders. 

 Hoe schrijf ik een goede  

sollicitatiebrief? 

 Hoe maak ik een goed CV? 

 Ik weet het nog niet goed: werk  

zoeken of eerst een opleiding volgen.  

 Ik zie het niet meer zitten om te  

solliciteren, altijd die reacties dat ik te 

oud ben, maar ik wil wel werken! 

 Ik heb geen werkervaring en het lukt 

niet om een job te vinden.  

 Kom ik in aanmerking voor  

tewerkstellingsmaatregelen? 

 

 Onderzoeken welke vaardigheden 

en eigenschappen je hebt. 

 Samen uitzoeken welke job of  

opleiding je wil en aankan. 

 Samen jouw CV  

opmaken of advies om je eigen 

CV aan te passen. 

 Je sollicitatiebrief onder de loep 

nemen. 

 Geschikte jobs zoeken. 

 Hulp/advies bij je sollicitaties. 

 Bespreking van gedane  

sollicitaties. 

 Indien nodig ook bemiddeling bij 

sollicitaties. 

 En als je werk of opleiding hebt, 

kan je bij ons nog altijd terecht 

met je vragen. 

 

Wat is arbeidsbegeleiding? 
Met welke vragen komen  

werkzoekenden? 

Kostprijs? 

Voor wie? 

Wat doen we in de  
arbeidsbegeleiding? 
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