
Dag, ik ben Sander.  
Ik krijg momenteel invaliditeitsuitkering, 
maar wil op termijn graag terug de stap 
maken naar betaald werk. Ik ga twee 
maal per week helpen bij een bedrijf 
om het terrein mee op orde te houden.

Hallo, ik ben Sofi a.
Ik help drie keer per week met 
logistieke taken bij een voorziening 
voor mensen met een handicap. 
Gaan helpen op eigen tempo geeft 
me veel vreugde om iets te kunnen 
betekenen voor anderen.

VINAC+
SAMEN 

CREËREN 
WE KANSEN

VINAC+
VRIJWILLIGERS IN ACTIE

HEB JIJ INTERESSE?

MELD JE AAN VIA:

www.stadsregioturnhout.be/vinac
vinac@stadsregioturnhout.be

Katho Ossenblok: +32 483 71 33 62
Rosa Méndez: +32 492 22 82 33
Ruud Maerien: +32 491 56 17 63



WAT NA VINAC+? 
Na het traject van VINAC+ kan je vrijwilliger 
blijven in de organisatie of je kan 
doorstromen naar andere mogelijkheden.  
Je consulent zal je hierin begeleiden.

VRIJWILLIGERS- 
VERGOEDING 
EN VERZEKERING 
Je ontvangt een onkostenvergoeding en  
je bent verzekerd tijdens het werk.

Dag, ik ben Omar.  
Ik ga wekelijks helpen in een bedrijf. Ik 
verzamel het oud papier en zet het buiten. 
Ik leer hoe een bedrijf werkt en tegelijk 
verbeter ik mijn Nederlands.

Ik ben Myriam.  
Twee halve dagen per week help ik op 
het onthaal van een bedrijf in Turnhout. 
Ik help klanten verder en ik bied 
ondersteuning bij administratieve taken.

WAT DOET VINAC+? 
Met behulp van de consulent van  
VINAC+ zal je volgend traject doorlopen:

SCREENEN

We zoeken samen met jou naar  
je talenten en interesses.

MATCHEN

Als we je talenten en interesses kennen, 
gaan we kijken welk bedrijf of organisatie 
het best bij jou past.

COACHEN

Vanaf de start tot het einde volgen we 
jouw traject van dichtbij op en coachen 
we waar nodig.

WAT IS VINAC+?
VINAC+ ondersteunt mensen die 
moeilijkheden ervaren om te werken.  
VINAC+ gaat samen met jou op zoek 
naar een bedrijf of organisatie waar je als 
vrijwilliger wordt ingeschakeld. 


