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Vaste stek 

Dit is mijn 
droomjob  

Steven Ellegiers

De ene dag legt hij een terras aan rond een buitenverblijf 
in Watervliet, de andere dag snoeit hij de hagen van een 
bedrijfsterrein of ruimt hij zwerfvuil in de Gentse haven. 
Steven Ellegiers begeleidt cliënten van De Sleutel, op weg 
naar de reguliere arbeidsmarkt. “Dit is mijn droomjob!” 
Steven zal het een paar keer herhalen tijdens ons gesprek. 
“Waar anders kan ik twee van mijn passies combineren: 
mensen helpen én de handen uit de mouwen steken in de 
tuin?”   
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Weerwerk is de sociale 

werkplaats van De Sleutel. 

“Mensen die hun traject in 

De Sleutel of andere drughulpcentra 

beëindigd hebben, kunnen bij ons 

terecht om werkritme op te doen”, 

legt Steven uit. “Afhankelijk van welk 

contract ze krijgen, blijven ze een 

korte of langere periode bij ons, maar 

steeds met het oog op doorstroming 

naar de arbeidsmarkt.”

In het landelijke Watervliet zijn Steven 

en zijn ploeg aan de slag om een ter-

ras in blauwsteen en hout aan te leg-

gen rond een klein buitenverblijf, met 

een prachtig uitzicht. “Welke taken we 

de gasten laten uitvoeren, is afhan-

kelijk van henzelf. Dit terras is een 

secuur werk, daarvoor moet je toch de 

nodige feeling hebben.”

Per werf begeleidt Steven 1 tot 6 

personen. “Bij bedrijven rijden we 

het  gras af, scheren we de hagen of 

ruimen we zwerfvuil. Bij particulieren 

doen we bijvoorbeeld de aanplant in 

de tuin.” Normaal zit Steven elke dag 

op een andere werf. “Die afwisse-

ling is bijzonder leuk. We hebben ook 

geen lange-termijn-planning. Ik weet 

bijvoorbeeld niet wat de volgende werf 

zal zijn als dit terras af is. Alleen voor 

het onderhoud van bedrijfssites kan je 

zelf je werk inplannen.”

Verkoper

“Ik heb heel lang in de verkoop 

gestaan, met het idee om mensen te 

helpen. Maar dat viel wat tegen. Ik 

heb onder meer meubels en keukens 

verkocht in de veronderstelling dat 

ik mensen zou kunnen assisteren en 

begeleiden. Maar daar had ik toch een 

verkeerd beeld van, zo bleek. Dus ben 

ik in avondschool tuinaanneming gaan 

studeren, een andere passie van me. 

Sinds ik hier werk, heb ik meer vol-

doening van mijn job. Mensen helpen 

én werken in de tuin: die combinatie 

maakt dat dit mijn droomjob is. Bo-

vendien ligt de doelgroep me wel.”

“Veel mensen krijgen niet altijd de 

nodige kansen of worden verkeerd 

benaderd op basis van hun uiterlijk 

of status”, vertelt Steven. “Ik vind het 

leuk om op zoek te gaan naar de mens 

achter dat uiterlijk of die status. Het is 

boeiend om te zien hoe ook zij kunnen 

dichtbij Juni 2013 > 9

 

WIE IS
Steven Ellegiers?

bewaken en anderzijds contact ma-

ken met hen. Dat is niet altijd evident. 

Al die dingen leer je met vallen en 

opstaan.”

“Ik werk hier intussen twee en een 

half jaar. Ik heb al veel bijgeleerd. Ik 

merk bijvoorbeeld dat ik veel sneller 

zie of er iets scheelt met de gasten. In 

het begin was ik vooral bezig met het 

werk zelf, maar nu kan ik het beter 

combineren met de psychologische 

kant van het werk.  We moeten ervoor 

zorgen dat de gasten zich goed voe-

len, hun werk goed doen én het werk 

op tijd af krijgen.”

“Ik voel me goed bij De Sleutel. Hier 

voel ik me gewaardeerd. We worden 

ook gehoord in alles. Er wordt ge-

luisterd naar je ideeën en we krijgen 

voortdurend de mogelijkheid om ons 

bij te scholen. Alleen het contact met 

de collega’s mis ik soms. Tegen de 

gasten kan ik niet vertellen dat ik zon-

nepanelen laat installeren bijvoor-

> Steven (32) heeft samen met 

zijn vriendin een dochtertje (1). 

In zijn vrije tijd kan je hem in het 

groen  terugvinden, op wandel 

met zijn gezin. Elke week maakt 

hij zelf pizza, met groenten uit 

zijn eigen tuin. Gezondheid in 

voeding en beweging is zijn 

dada.

beeld. De gasten mogen niet denken 

dat ik me zomaar alles kan permitte-

ren terwijl zij in de miserie zitten. Daar 

moet je toch voor opletten, vind ik. Dat 

meer persoonlijke contact mis ik wel.”

Ventileren

“Mijn vriendin werkt in een psychi-

atrisch ziekenhuis, Sint-Camillus in 

Sint-Denijs-Westrem op een afdeling 

voor drugverslaafden, net als mijn 

moeder. We praten thuis heel vaak 

over het werk. We leren van elkaars 

technieken en inzichten. Al moet zij 

meer ventileren dan ik, haar job is 

meer belastend.” 

Als we vragen wanneer zijn dag 

geslaagd is, moet Steven niet lang 

nadenken. “Als ik zie dat er op de werf 

iets veranderd is en als de gasten met 

een goed gevoel naar huis gaan. Op 

het einde van de werkdag wijs ik hen 

daarom telkens op het werk dat verzet 

is en op het mooie resultaat dat we 

behaald hebben. Het is belangrijk dat 

ze dat zien en zelf ook content zijn.” ■ 

openbloeien als je ze op de juiste ma-

nier weet aan te pakken. Ik zoek graag 

naar het beste in de mens en doe de 

gasten inzien welke hun positieve kan-

ten zijn. Ik laat hen merken dat ze er 

mogen zijn. En zelfs al blijven ze maar 

een korte periode, bij sommigen zie je 

duidelijk resultaat.”

Steven merkt ook bij zichzelf een 

verandering. “Vroeger was ik meer 

gesloten. Nu durf ik zelfs op vergade-

ringen het woord nemen. Ik ben dus 

zelf ook opengebloeid.”

Vallen en opstaan

“Een band opbouwen met de gasten 

vind ik moeilijk. Ik hou werk en privé 

liever gescheiden. Soms is het spijtig, 

maar als begeleider moet je er echt 

voor zorgen dat je je grenzen afbakent 

en je privé-leven afschermt. Maar 

dat wil niet zeggen dat wij niet tot bij 

hen mogen komen. Het is een broos 

evenwicht: enerzijds je eigen barrière 

»Ik vind het leuk om op zoek te 
gaan naar de mens achter diens  
uiterlijk of status.»

Volgende keer: Luckas Moens van  
Fioretti, de afdeling kinderpsychia-
trie van P.C. Dr. Guislain in Gent.
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voeding en beweging is zijn 

dada.
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> Steven legt samen met cliënten van  
 De Sleutel een terras aan in Watervliet.


