
	 n	 ANTWERPEN

   antwerpen@gtb.be

	 n	 LIMBURG

   limburg@gtb.be 
 089 32 10 50

	 n	 OOST-VLAANDEREN

   oost-vlaanderen@gtb.be 
 09 248 53 77

	 n	 VLAAMS-BRABANT

   vlaams-brabant@gtb.be 
 016 31 35 70

	 n	 WEST-VLAANDEREN

   west-vlaanderen@gtb.be 
 051 23 32 95

Ik wil een 
afspraak!

Je vindt GTB in een 
werkwinkel in jouw buurt.

  We werken daarvoor samen met 
VDAB en andere organisaties. 
We helpen je op verschillende 
manieren:

	 n	 We geven je informatie 
	 n	 We adviseren je bij de keuzes  

die je maakt
	 n	 Je kan stages doen en 

opleidingen volgen
	 n	 We ondersteunen je op jouw 

(nieuw) werk

Wat 
doet GTB?

GTB – het Gespecialiseerd 
Team Bemiddeling – helpt 
mensen met een beperking 
of gezondheidsproblemen 
om werk te vinden en te 
houden.

“Ik kreeg heel wat tips  
om met minder pijn en  
sneller te kunnen  
werken.” 
—
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  Daarna maken we verdere  
afspraken voor een volgende stap:

	 n	 Gesprekken over werk
  Samen zoeken naar een job of opleiding, 

solliciteren en oplossingen zoeken voor 

problemen met werk

	 n	 Korte workshops in kleine groep
  Leren solliciteren, omgaan met pijn of  

stress, ontdekken welke job bij jou past

	 n	 Stages of opleidingen

	 n	 Ondersteuning tijdens het werk

	 n	 Ik wil een job.
 n Ik wil ander werk.
 n Ik wil werken met plezier.
 n Ik heb vragen over werk.
 n Ik wil werk dat bij me past.
 n Ik heb gezondheidsproblemen 
  en wil werken.

Is GTB iets 
voor mij?

Hoe kan GTB 
mij helpen?

Tijdens een eerste 
kennismaking luisteren  
we naar jouw vragen.  
We leggen je uit wat GTB  
voor jou kan doen. 

Scan deze QR-code om 
meer getuigenissen te  
lezen op onze website.

Wij bieden 
extra onder-
steuning in 
de zoektocht
naar werk.

“Mijn bemiddelaar Sofie las 
mijn sollicitatiebrief na en 
leerde me waar ik geschikte 
vacatures kon vinden.” 
—

“Tijdens mijn stage  
leerde ik pas echt het werk  
van een schrijnwerker 
kennen.” 
—

“We bezochten samen 
uitzendkantoren en  
gingen solliciteren.” 
—

www.gtb.be


