
Ant-hoe? 

Hoe gaat een traject binnen Ant-woord verlopen?  

Dat hangt vooral van jou af! We spreken af op een 

locatie en tijdstip dat voor jou haalbaar is. We leren 

elkaar kennen en van daaruit starten we een 

samenwerking.  

We denken samen na over welk werk jij wil. We gaan 

hiervoor eerst ontdekken wie jij bent en waar je 

energie van krijgt.  We maken een plan waar jij 

achter staat. We ondersteunen je terwijl je het plan 

aan het uitvoeren bent. We kunnen nog contact 

houden als je aan het werk bent.  

We kunnen experimenteren met stages en 

vrijwilligerswerk. We kunnen samen naar infosessies 

gaan. Het plan kan maar werken als jij er achter 

staat! 

Ant-wa? 

 

Ant-woord is een project voor jongeren tussen 16 en 

30 jaar die op zoek zijn naar werk.  

Wanneer je instapt bij Ant-woord ga je samen met 

Stan (Groep INTRO) en Michiel (TURBO) op stap om 

te gaan uitzoeken wat de job is die best bij jou past. 

We starten met een kennismaking. Wie is die Stan? 

Wie is die Michiel? Wie ben jij? Zal het lukken om 

met die gasten samen te werken?  

Als we elkaar beter kennen gaan we samen gaan 

nadenken over wat jij wil. We doen dit door af te 

spreken op tijdstippen en plaatsen die ook voor jou 

goed zijn.  Stan en Michiel gaan vooral luisteren naar 

wat jij wil en samen uitzoeken welke stappen er 

nodig zijn om dit te realiseren.  

Belangrijk om te weten is dat jij altijd het laatste 

woord hebt.  We vertrekken vanuit jouw plan, jouw 

idee en ondersteunen waar nodig. 

Ant-wie? 

Het project is er voor jongeren tussen 16 en 30 jaar. 

Om te kunnen instappen moet je aan enkele van 

volgende voorwaarden voldoen: 

Ant-woord! 
“Geloof niet alles wat je denkt” 

 

Ant-woord! 
“Een pad ontstaat door erop te lopen” 

Ant-woord! 
“Geloof in jezelf en  

je bent niet meer te stoppen!” 

 Je bent tussen 16 en 30 jaar. 

 Je bent niet tot bij een organisatie (VDAB, 

OCMW,…) geraakt door allerlei 

omstandigheden. 

 Je bent veel aan het nadenken over werk en je 

komt maar niet tot actie. 

 Je bent al een aantal keer aan het werk 

geweest maar ondanks alles word je telkens 

ontslagen. 

 Je wilt werken en je wordt tegen gehouden 

door verschillende zaken (bv. Je zit niet goed 

in je vel) 

 Je voelt je nog niet zeker genoeg om te gaan 

werken. 

 Je ben niet in begeleiding in een ander traject 

of opleiding naar werk. 

 Je woont in Brugge of je spendeert veel tijd in 

Brugge. 



 

Groep INTRO Brugge 

Nieuwstraat 7 

8000 Brugge 

050 35 09 90 

Contactpersoon:  

Stan Meulemeester 

0473 52 42 47 

stan.meulemeester@groepintro.be 

 Stan Groep Intro 

In samenwerking met:  Contactpersoon: 

Louise Stroobandt 

TURBO 

0472/ 81 50 31 

louise@republiekbrugge.be 

Interesse? 

Aarzel niet om ons te contacteren! Dit 

kan je zelf doen of via iemand anders. 

We spreken een eerste keer af . Na dit 

gesprek kan jij beslissen of je instapt in 

Ant-woord! of niet.  

Als je vragen hebt, aarzel niet om ons 

te contacteren!  

  

Wij kijken er naar uit om met jou te 

kunnen samenwerken!  

  

Louise en Stan 

Ant-woord! 
“Geloof niet alles wat je denkt” 

Ant-woord! 
“Geloof in jezelf en  

je bent niet meer te stoppen!” 

Ant-woord! 
 

 

Ant-woord! is een initiatief van stad Brugge: werk & 
economie, TURBO, Groep INTRO, ondersteund 

door VDAB. Met financiële steun van ESF, Vlaan-
deren en stad Brugge. 


