
 

 

 

 

Uitgeschreven tekst  MAATWERK 
 
 
Gregory Gryson, werknemer van het Vlaams Energieagentschap: Ik kom 3 keer 
per week werken. Van kwart voor 9 in de ochtend tot 4 uur. 
 
Voice-over: Gregory heeft autisme en communiceert moeilijk, maar hij draait perfect 
mee bij het Vlaams Energieagentschap. Arbeidsbegeleidster Kathia van Jobcentrum 
West-Vlaanderen hielp Gregory bij het solliciteren en ze kon het Agentschap 
overtuigen om hem in dienst te nemen. 
 
Kathia Goddeeris van Jobcentrum West-Vlaanderen: Samen met Gregory ben ik 
op zoek gegaan naar vacatures. We hebben de vacature gezien bij het Vlaams 
Energieagentschap. Het takenpakket dat ze hier geschetst hebben was een 
duidelijke “match” met de competenties van Gregory. We hebben gesolliciteerd en 
kregen de kans tot een sollicitatiegesprek. Ik ben samen met Gregory naar Brussel 
gekomen voor het gesprek. Dat is zeer positief verlopen. Ik heb daarbij ook de 
werkpunten voor Gregory geformuleerd. Gregory heeft dan de kans gekregen om 
hier te starten met een tewerkstelling. 
 
Gregory Gryson: Ik doe de brochures en de kopies. En ook andere taken, zoals 
aangetekende zendingen afdrukken. 
 
Voice-over: Jobcentrum West-Vlaanderen is 1 van de 12 gespecialiseerde Vlaamse 
opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten. Die willen vooral een goede 
coach zijn voor de werknemer met een arbeidsbeperking, maar zeker ook voor zijn 
werkgever. 
 
Nadine Dufait van het Vlaamse Energieagentschap: Kathia heeft ons heel veel 
informatie gegeven over de sterke en de minder sterke kanten van Gregory en ze 
heeft waardevolle tips gegeven over hoe we kunnen omgaan met Gregory in de 
communicatie. Kathia was ook een vertrouwenspersoon voor Gregory en zijn ouders. 
Dat was belangrijk voor ons in de communicatie tijdens de selectie- en 
evaluatiegesprekken. Wij kunnen alleen maar getuigen van een heel positieve 
samenwerking. Ik denk dat we zonder de professionele dienstverlening van 
Jobcentrum nooit zo snel de stap zouden hebben gezet om iemand met een 
arbeidsbeperking in dienst te nemen. 
 
Voice-over: Kortom: iedereen tevreden. Niet in het minst, Gregory zelf. 
 
Gregory Gryson: Ja, ik werk heel graag in mijn bedrijf. 
 

 

 

 


