
Werken met hout 
 

Domein Arbeid & activatie 
 

Omschrijving In een goed ingericht houtatelier worden verschillende technieken zoals 
vijlen, afschuren, monteren, …aangeleerd om hout te bewerken. We maken 
kleinere als grotere zaken zoals speelgoed, decoratie, gebruiksartikelen, …Zo 
kan iedereen aan een eigen werkstuk werken. 
 

Doelstelling Je kan hier ontdekken of het werken met hout iets is voor jou. Het maken van 
allerlei afgewerkte producten in hout kan je veel voldoening geven. Je 
ontdekt tegelijkertijd al je vaardigheden en misschien ontwikkel je een hobby 
waarnaar je op zoek bent. 
Voor anderen kan het een opstap betekenen naar werk. 
 

Methodiek De belangrijkste basistechnieken van het houtbewerken worden je 
stapsgewijs aangeleerd. Er zijn een aantal modellen aanwezig die we je laten 
uitproberen. We streven naar een afgewerkt product. Indien je langere tijd 
wenst te blijven krijg je heel wat inspraak in de producten die je kan maken. 
Ook krijg je de mogelijkheid om zelfstandiger te werken en eventueel gebruik 
te maken van de machines. 
Wil je echt vertrouwd geraken met de draaibank dan kan je instappen in de 
specifieke module daarvoor.  
 

Doelgroep Mensen die graag met hun handen werken en zich aangesproken voelen door 
het materiaal. Zowel mensen zonder enige ervaring met hout, als personen 
met  meer of mindere voorkennis zijn welkom. 
 

Aantal 
deelnemers 

Max. 6 deelnemers 
 

Wanneer Dinsdag van 13u30 tot 16u15 
 

Locatie Gebouw 7 – Houtatelier, Tracé 7 
 

Praktisch We werken in een open module, waar je kan instappen als er een plaats vrij 
is. Kies je voor deze module, dan vragen we een engagement van minimaal 1 
werkstuk. Je kan iets voor jezelf maken:  dan betaal je de prijs van de 
gebruikte materialen, deze wordt op voorhand afgesproken). 
Meewerken aan bestellingen kan ook. 
 

Therapeut  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ik ben een workaholic. Nu ben ik opgenomen en zoek een zinvolle bezigheid. Vandaag maak 
ik houten kaarsenhouders. Doorheen het houtatelier probeer ik antwoorden te vinden op 
vragen als: ’Ben ik wel in staat om nog te werken,’ of ‘Hoe moet ik omgaan met werk?’ We 

zien wel hoe het evolueert, maar ik probeer altijd positief te zijn. Ik heb een nieuwe 
vaardigheid geleerd hier, want het is de eerste keer in mijn leven dat ik met hout werk. 

 
 

Het is plezant dat je met hout kan werken en de sfeer is ook heel goed. 
Iedereen is behulpzaam en wil elkaar helpen. 

Ik heb ‘werken met hout’ gekozen om iets te kunnen maken met mijn handen, 
Dit lukt ook prima met behulp van de begeleiding. 

 
 
De sessies ervaren is heel leuk, het houdt je bezig en 
je kan er leuke dingen maken in hout. 
Ik heb ervoor gekozen omdat ik vroeger thuis ook 
Al veel met hout heb gewerkt. 
Het is een leuk atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas na enkele maanden hier op het domein heb ik mij ingeschreven voor de module ”werken 

met hout”. Ik wilde graag een tafeltje hebben en besloot om dit dan zelf te maken in het 
houtatelier. Het gaf mij enorm veel voldoening om dit week na week te zien vorderen met 

natuurlijk de fantastische hulp van de begeleiding. Ik had wel nog nooit een hamer 
vastgehad bij manier van spreken. Doelgericht en creatief bezig zijn ontspant de geest, het 

resultaat is blijvend. 
 
 

Ik ben eigenlijk schrijnwerker van opleiding en ik werk heel graag met hout en mijn handen. 
Dat doe ik hier ook, met dat verschil dat hier geen tijdsdruk is. Voor mij is dat de geschikte 

therapie om tot rust te komen. Momenteel maak ik een miniatuur garage voor mijn 
modelauto’s, ik ben namelijk een grote fan van Mustangs. Eigenlijk wilde ik dit al lang doen, 
maar thuis kwam het er nooit van. Dat heb ik wel geleerd: wanneer ik terug naar huis ga, zal 

het niet altijd werken zijn. 



Werken bij brouwerij der Trappisten 
 

Domein Arbeid & activatie 
 

Omschrijving Je voelt dat arbeid een gedeelte is dat bij het leven hoort. 
Daarnaast heb je nood aan de handen uit de mouwen te steken 
en/of  je arbeidsattitude te trainen op een externe werkplek.  
Bij brouwerij der Trappisten is het machinaal en handmatig 
verpakken van biersoorten onze vaste opdracht. Bijvoorbeeld het 
maken van geschenkverpakkingen, machinaal overladen van 
bakken naar kartonnen dozen, …  
 

Doelstelling Werkvaardigheden ontdekken en aanleren op een externe 
werkplek.  
Onderhouden en/of trainen van arbeidsattitudes zoals : stiptheid, 
zelfstandigheid en tempo. 
De dag zinvol kunnen invullen met werk. 
 

Methodiek Door het aanbieden van verpakkingsopdrachten op een externe 
werkplek krijg je de mogelijkheid om onder begeleiding te werken 
buiten het domein, te ontdekken waar je interesses liggen en je 
verder te ontwikkelen op arbeidsgebied. 
 

Doelgroep Mensen die denken aan (terug) gaan werken en die concrete 
ervaring willen opdoen bij een externe werkplek.  
 

Aantal deelnemers 1 deelnemer 
 

Wanneer Donderdag 13u10 tot 16u15 
Aangezien we met een externe partner samenwerken is het van 
belang dat we op uw aanwezigheid kunnen rekenen. Indien toch 
belet, gelieve ons één dag op voorhand te verwittigen.  
 

Locatie Vertrekpunt: Gebouw 7 – Semi-industrieel atelier, Tracé 7.  
Bij goed weer rijden wij met de fiets naar de brouwerij. Er is de 
mogelijkheid om een interne fiets te gebruiken. 
 

Praktisch Het is een open module waar je kan instappen op de momenten 
wanneer er plaats vrij is.  
Het aanbod is afhankelijk van het rijpen en gisten van het 
Trappistenbier. Op de momenten dat er geen werk voorzien kan 
worden, kan u de keuze maken om aan te sluiten in het semi-
industrieel atelier.  
 

Therapeut Begeleiding vanuit de groep domein arbeid. 
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