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Woord Vooraf
SLN en zijn leden kort toegelicht
Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) vertegenwoordigt en overkoepelt de not-for-profit aanbieders
van opleiding, coaching en werkplekleren en is door de Vlaamse overheid erkend als gesprekspartner namens
de sector. Onze kernopdracht bestaat uit het ondersteunen van de leden in hun aanbod.
De sector van de not-for-profit aanbieders biedt al meer dan 20 jaar loopbaanondersteuning op maat aan. De
klemtoon ligt hierbij op de coaching, begeleiding en opleiding van werkzoekenden en werknemers. Werkgevers
worden daarbij intensief betrokken.
Aan de hand van deze instrumenten willen we consequent verder werken aan een betere afstemming tussen
mens, job en bedrijf. Het zoeken naar innovatieve oplossingen voor alle stakeholders vormt hierbij de rode
draad. Samen werken aan duurzame tewerkstelling van werknemers en werkzoekenden met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt is dan ook een missie waar onze ledenorganisaties elke dag voor gaan.
Provinciaal repertorium
Dit repertorium biedt u een overzicht van het aanbod en de contactgegevens van onze leden. Door hun
lokale verankering hebben zij voeling met de regionale arbeidsmarkt, waardoor men efficiënt kan inspelen op
regiogebonden noden. Per provincie is er daarom een aparte editie van dit repertorium.
De meest recente versie kan u altijd raadplegen op onze website: www.sln.be > Onze leden. Deze website
biedt eveneens meer informatie over SLN zelf of over onze leden. Wijzigingen aan het repertorium verschijnen
tweemaandelijks in onze nieuwsbrief SLiNger.
Voor meer informatie of een aanpassing van uw fiche, kunt u contact met ons opnemen via info@sln.be.
Ten slotte danken we onze promotoren voor de vlotte medewerking bij de samenstelling van deze publicatie.
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Atel vzw

Komiteitstraat 46 - 52 - 2170 Merksem
Tel.: 03 641 08 50 - Fax: 03 641 08 51
e-mail: info@atel.be
www.atel.be
ATEL ontstond in 1991 uit het vroegere ATEC/BOM vzw als opleidings- en projectorganisatie met als prioritair doel
het versterken van ICT competenties bij kansengroepen. Jaarlijks vinden zo’n 300 werkzoekenden hun weg naar
ATEL en meer dan 70% van onze cursisten stroomt door naar de arbeidsmarkt.
Ondertussen is ATEL verder uitgegroeid tot een centrum dat niet alleen werkzoekenden helpt maar ook een waaier
van maatoplossingen biedt voor bedrijven en werknemers. Zo kunt u bij ons terecht voor een werknemer, volledig
geschoold op maat van uw behoeften. Maar ook voor loopbaan- of communicatiecoaching op de werkvloer en/
of trainingen van uw medewerkers.

Atel vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

administratie
ICT
social profit
verkoop

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (Kechtermansprojecten)
-- ICT opleidingsmodules
-- Technische opleidingsmodules
-- Communicatie modules
-- Commerciële modules en totaal opleidingen
-- Customer contact
-- Sales
-- Alle opleidingen vind je terug op:
ÖÖhttp://www.atel.be/index.php/opleidingen/
-- Ervaringsbewijs - erkend als testcentrum
ÖÖLevert ervaringsbewijzen uit voor
contactcentermedewerker
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
• Werkplekleren
-- Werkervaring: interne partner LWB (LWB
Antwerpen)
-- Begeleiding Art.60 met bijkomende financiering
(OCMW) (3 VTE’s)

""Aanbod specifiek voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
• Selectie, screening en/of assessment
""Extra informatie
• Beschikt over een ESF kwaliteitslabel
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+
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Buurtservice vzw
Patriottenstraat 62 - 2600 Berchem
Tel.: 03 286 85 80 - Fax: 03 218 61 73
e-mail: buurtservice@belgacom.net
www.buurtservice.be

Werkervaringsproject met als doel doorstroming naar het NEC, in het bijzonder naar poetsjobs in de
verzor-gingssector. Buurtservice maakt deel uit van het Leerwerkbedrijf TAO. Buurtservice staat samen met
Educar en Steunpunt Tewerkstelling in voor de trajectbegeleiding van de doelgroepwerknemers in de werkervaring.
Daarnaast heeft Buurtservice een dienstencheque afdeling.

Buurtservice vzw is actief in volgende sectoren
• Dienstencheques
• Andere: poets
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Uitgebreid opleidingspakket binnen werkervaring
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Werkervaring: interne partner Leerwerkbedrijf TAO
""Extra informatie
• Is partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het EFQM kwaliteitslabel
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Buurtwerk Posthof vzw
Patriottenstraat 62 - 2600 Berchem
Tel.: 03 286 85 80 - Fax: 03 218 61 73
e-mail: posthof@skynet.be
www.buurtcentrum-posthof.be

Eén van de projecten van Buurtwerk Posthof is het ICT project Dot.kom. Dot.kom speelt in op de digitale kloof.
Wep+ werknemers doen er werkervaring op als begeleider van vrije inloop voor de buurtbewoners of als lesgever
voor basis computercursussen. Wep+ werknemers scholen zichzelf verder ter voorberieiding van doorstroming
naar IT of administratieve beroepen. Dot.kom is ook erkend als LDE initiatief. De andere projecten van Buurtwerk
Posthof zijn:
- arbeidszorg & sociaal restaurant Bistro P
- het buurtwerk en conversatie NT2
- het moestuinproject
- het project rond complementaire munt: Buurtijd
- taalondersteuning NT2
Buurtwerk - Posthof vzw is actief in volgende sector(en)
•
•
•
•
•

Horeca
Social Profit
Administratie (commercieel - communicatie)
ICT
Andere: stadsmoestuinen

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Basis IT-cursussen van dot.kom, zie http://www.dotkom.be
-- Conversatie NT2
-- Vrijetijdscursussen
-- Taalondersteuning
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer (gefinancierd met VIA-middelen)
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Werkervaring: Externe partner Leerwerkbedrijf TAO
-- Begeleiding art.60, zonder bijkomende financiering (1 VTE)
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De Ploeg vzw - Centrale Diensten
Duintstraat 76 - 2060 Antwerpen
Tel.: 03 67 07 100 - Fax: 03 663 86 09
e-mail: contact@deploeg.be
www.deploeg.be

De Ploeg vzw heeft een erkenning als GOB (VDAB) en biedt Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en
Bemiddeling voor personen met een handicap. Het gaat om maatwerk en integrale trajecten waarbij verschillende
fasen doorlopen kunnen worden: kennismakingsgesprek, functioneel assessment op de werkvloer (beeldvorming),
opmaak van een opleidings- en coachingsplan, training en coaching op de werkvloer, sollicitatietraining en
-begeleiding, tewerkstelling, bemiddeling en nazorg. De Ploeg vzw is de uitvoerende partner van het GTB-netwerk.
Daarnaast is er ook een aanbod voor kansengroepen via bijvoorbeeld voor- en brugtrajecten, werkinleving voor
jongeren, enz.

De Ploeg vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie
binnenscheepvaart
bouw
dienstencheques
elektriciteit
groen
horeca
ICT
kleding en textiel

•
•
•
•
•
•
•
•

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (Kechtermansprojecten)
-- De Ploeg vzw heeft een erkenning als
GOB (VDAB) en biedt Gespecialiseerde
Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling voor
personen met een arbeidshandicap. Het gaat
om maatwerk en inetgrale trajecten waarbij
verschillende fasen doorlopen kunnen worden:
kennismakingsgesprek, functioneel assessment
op de werkvloer (beeldvorming), opmaak van
een opleidings en coachingsplan, training en
coaching op de werkvloer, sollicitatietraining
en -begeleiding, tewerkstelling, bemiddeling en
nazorg. De Ploeg vzw is de uitvoerende partner
van het GTB-netwerk. Daarnaast is er ook een
aanbod voor kansgroepen via bijvoorbeeld vooren brugtrajecten enz.
• Coaching
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer - erkend
als GOB
-- Voortrajecten
• Werkplekleren
-- Werkervaring: Externe partner LWB (TAO)
-- Begeleiding Art.60 zonder bijkomende
financiering (4VTE’s)
-- Brugprojecten

kinderopvang
metaal
social profit
transport en logistiek
verhuizingen
verkoop
verzorging
voedingsnijverheid

""Aanbod specifiek voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
-- Het betreft een ondersteuning op maat via
betaalde opdrachten en 10% van d werkenden
vanuit de VDAB erkenning als GOb. Het gaat
om personen met een functiebeperking waarbij
er een pakket aangeboden wordt bestaande uit
screening en assessment, procesbegeleiding
on-the-job en ondersteuning bij financiële
tegemoetkomingen
-- Selectie, screening en/of assessment
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het ESF kwaliteitslabel
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Educar vzw

Bredabaan 109 - 2170 Merksem
Tel.: 03 541 62 45 - Fax: 03 541 61 37
e-mail: info@educar.be
www.educar.be
Educar is een onafhankelijke vzw die werkervaring biedt aan laaggeschoolde werkzoekenden, gedurende één jaar,
in een semi-industrieel kader en rond diverse activiteiten in de metaalsector: demontage van autowrakken, oude
pc’s, en fietsen, herstelling van fietsen en buitenspiegels van autobussen. Op de werkvloer gaat veel aandacht
naar veiligheid, gereedschap, kwaliteitscontrole, milieuzorg, verantwoordelijkheid, participatie, en communicatie.
Doorheen de dagelijkse werkervaring willen we de talenten van elke deelnemer ontdekken, om die dan verder via
bijkomende opleidingen te ontwikkelen met het oog op een job na het Educarjaar. In de loop van dit traject zoekt
Educar samen met de deelnemer naar oplossingen voor specifieke problemen op privévlak. Onderliggend thema
is het aanmoedigen en ondersteunen van elke deelnemer én elk staflid om sterker in contact te komen met zijn/
haar eigen kracht en ‘goesting’ in het leven.

Educar vzw is actief in volgende sectoren
• administratie
• metaal
• transport en logistiek
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (Kechtermansprojecten)
-- Enkel opleiding in het kader van werkervaring
• Werkplekleren
-- Werkervaring: interne partner LWB (TAO)
-- Begeleiding Art.60
ÖÖzonder bijkomende financiering (1 VTE)
ÖÖmet bijkomende financiering (OCMW) (1VTE)
""Extra informatie
•
•
•
•

Partner van Jobkanaal
Beschikt over een diversiteitsplan
Beschikt over een ESF kwaliteitslabel
Werkt regelmatig samen met sectorfondsen Educam en FTMA
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Groep INTRO

Dr. E. Van Dammestraat 32 - 2660 Antwerpen
Tel.: 03 820 60 70 - Fax: 03 820 60 79
e-mail: antwerpen@groepintro.be
www.groepintro.be
Groep INTRO vzw is een organisatie voor vorming, onderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching,
werkervaring en sociale economie. De organisatie stelt zich als doel mensen die moeilijk hun weg vinden in onze
samenleving te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties. Zo kunnen zij als persoon
sterker worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Groep INTRO Antwerpen is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
bouw
groen
horeca

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Opleiding huishoudhulp ESF/VDAB tender
-- Opleiding professionele schoonmaaktechnieken
ESF/VDAB tender
-- Opleiding magazijnier ESF/VDAB tender
-- Opleiding verkoop doe-het-zelf ESF/VDAB
tender
-- Opleiding professionele schoonmaaktechnieken
VDAB
-- Opleiding voor sectorfondsen CEVORA, LDE,
AgOdi, SWF, VIVO, FCBO (schoonmaak,klus/
renovatie, ICT, algemene vaardigheden)
-- Tender Armoede VDAB (partner bij WEB vzw)
-- WIJ ESF
-- Job- en taalcoaching VIA/VDAB
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
ÖÖmet VIA-middelen
ÖÖsectorfonds dienstencheques
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖExterne partner LWB

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer:
-- schoonmaak
-- generieke opleidingen op aanvraag
• Selectie, screening en/of assessment
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Erkenning Federaal Sectorfonds Dienstencheques
-- Job- en taalcoaching
-- Modules schoonmaak
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met het Sectorfondsen: SWF, VIVO,
FCBO, Dienstencheques, Cevora
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GTB vzw (Antwerpen - Mechelen - Regio Turnhout)
Copernicuslaan 1 - 2018 Antwerpen
Tel.: 03 740 36 20 - Fax: 03 830 66 31
www.gtb-vlaanderen.be

H. Consciencestraat 7- 2800 Mechelen
Tel.: 015 28 15 80 - Fax: 015 28 15 99
www.gtb-vlaanderen.be

Spoorwegstraat 7 - 2300 Turnhout
Tel.: 014 44 51 90 - Fax: 014 44 51 92
www.gtb-vlaanderen.be

GTB is de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en –begeleiding van personen met een arbeidshandicap.
We begeleiden hen naar een gepaste job en ondersteunen hen om deze ook te houden. We zoeken in de eerste
plaats naar betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt, beschutte of sociale werkplaats. De eerste 3 maanden
van de tewerkstelling kunnen wij de klant en de werkgever ondersteunen. Ook verder in de loopbaan kan men
via ons advies en ondersteuning krijgen. Indien een betaalde tewerkstelling niet (meer) haalbaar is, zoeken we
naar een passende oplossing, bijvoorbeeld arbeidszorg. GTB wil door haar gespecialiseerde trajectbegeleiding
meewerken aan de verhoging van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap. GTB werkt
samen met een breed netwerk: VDAB, GA, GOB, Jobkanaal, enz. Je vindt GTB terug in de werkwinkels verspreid
over heel Vlaanderen.

GTB vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie
bouw
binnenscheepvaart
dienstencheques
elektriciteit
groen
horeca
ICT
kinderopvang

•
•
•
•
•
•
•
•

kleding en textiel
metaal
social profit
transport en logistiek
verhuizingen
verkoop
verzorging
voedingsnijverheid

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
""Aanbod voor werkgevers
• HRM-advies en -ondersteuning
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het ESF kwaliteitslabel
• Is momenteel aanwezig in de werkwinkel
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ISOM - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband
OCMW’s Middenkempen
Lierseweg 132A - 2200 Herentals
Tel.: 014 24 66 37
e-mail: info@isom.be
www.isom.be

ISOM staat voor Intergemeentelijk Samenwerkingsverband OCMW’s Middenkempen. Binnen deze samenwerking
is een dienst tewerkstelling uitgebouwd. Deze tewerkstellingsdienst richt zich naar alle OCMW-cliënten uit
Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar die moeite hebben met het vinden van werk.
Afhankelijk van de vragen en mogelijkheden van de cliënt, bemiddelen we bij privé werkgevers, zoeken naar werk
binnen onze eigen diensten of projecten, of kijken samen met de cliënt uit naar een gepaste opleiding.

ISOM is actief in volgende sector
• Isom verzorgt trajectbegeleiding naar alle mogelijke sectoren
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen
-- Voortraject in het kader van federaal ESF-programma
-- Inschakelingstraject beroepsoriëntatie in het kader van federaal ESF-programma
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Voortrajecten
• Werkplekleren
-- Werkervaring: Interne partner LWB
-- Begeleiding art. 60
-- Lokale diensteneconomie
""Extra informatie
• Is momenteel aanwezig in de werkwinkel van Herentals
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JES vzw - Antwerpen
Borgerhoutsestraat 34 - 2018 Antwerpen
Tel.: 03 272 30 73 - Fax: 03 235 41 22
www.jes.be

JES is:
Een stadslabo voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen / Een toonaangevende vormingsorganisatie voor
en rond stedelijke jongeren / Een no-nonsense productiehuis voor stedelijke jongerencultuur / E en organisatie
voor vindplaatsgericht jeugdwerk in de stad / Een kansenscheppende organisatie voor opleiding en tewerkstelling
van werkloze jongeren / Een programmator van avontuurlijke vrije tijd op stadsmaat / Een exploitant van
jeugdinfrastructuur waaronder verblijfcentrum de Waterman in Brussel / Een deskundige partner grootstedelijk
jeugdbeleid en –participatiebeleid.

JES vzw - Antwerpen is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie
bouw
binnenscheepvaart
elektriciteit
groen
horeca
ICT
kinderopvang

•
•
•
•
•
•
•
•

kleding en textiel
metaal
social profit
transport en logistiek
verkoop
verhuizingen
verzorging
voedingsnijverheid

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Arbeidscompetentiebegeleiding in drie jongerencompetentiecentra
-- Talentboost ism De Ploeg vzw, Formaat vzw (Tender ESF)
-- Vindplaatsgerichte trajectbegeleiding Jongerenluik ism Formaat vzw (Tender VDAB)
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
• Werkplekleren
-- Begeleiding art. 60 zonder bijkomende financiering (1 VTE)
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over een ESF kwaliteitslabel
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Kopa Antwerpen vzw
Ommeganckstraat 35 - 2018 Antwerpen
Tel.: 03 220 67 17 - Fax:03 220 67 14
e-mail: kopa.antwerpen@abvv.be
www.kopa.be

KOPA (Kans OP Arbeid) is een samenwerkingsverband van acht opleidingsprojecten verspreid over Vlaanderen.
De vzw is ontstaan in de schoot van het ABVV, en maakt nog steeds deel uit van de interprofessionele werking
en de dienstverlening van het ABVV. Door het aanbieden van hoogstaande beroepsopleidingen zet KOPA zich in
voor de duurzame herinschakeling van Kansengroepen op de arbeidsmarkt. Met een KOPA-opleiding ontdekt de
werkzoekende wat hij graag doet en waar hij goed in is, en leert hij hoe je een geschikte job kan vinden. Na een
KOPA-opleiding staat de werkzoekende sterker in zijn schoenen en kan hij beter voor zichzelf opkomen. Naast
opleidingen begeleidt KOPA ook werknemers op de werkvloer via job/- en taalcoaching.

Kopa Antwerpen vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•

administratie
dienstencheques
kinderopvang
social profit
verkoop
verzorging

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (Kechtermansprojecten)
-- Vooropleiding social profit
-- Opleiding winkelpersoneel
-- Opleiding klantgericht kantoormedewerker
• Coaching
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
ÖÖgefinancierd met VIA-middelen
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds Dienstencheques
-- Job- en taalcoaching
• Beschikt over het ESF-kwaliteitslabel
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Kopa De Nieuwe Volmacht vzw
Nieuwe Beggaardenstraat 41 - 2800 Mechelen
Tel.: 015 20 03 50 - Fax: 015 20 55 10
e-mail: arlette.beunen@abvv.be
www.kopa.be

KOPA (Kans OP Arbeid) is een samenwerkingsverband van acht opleidingsprojecten verspreid over Vlaanderen.
Kopa begeleidt in Vlaanderen werkzoekenden en werknemers uit de kansengroepen naar duurzame tewerkstelling.
We doen dit vanuit een streven naar solidariteit, rechtvaardigheid, democratie en gelijkheid. Zo zetten we ons
elke dag in om elke klant maximale kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Door het aanbieden van hoogstaande
beroepsopleidingen zet KOPA zich in voor de duurzame herinschakeling van kansengroepen op de arbeidsmarkt.
De vzw Kopa De Nieuwe Volmacht is ontstaan in de schoot van het ABVV, en maakt nog steeds deel uit van de
interprofessionele werking en de dienstverlening van het ABVV Mechelen+Kempen. KOPA De Nieuwe Volmacht
(DNV) is ingebed in een dubbele structuur met een eigen rapporteringlijn. Binnen de regio Mechelen+Kempen
situeert KOPA DNV zich vooral in het werkingsgebied van het arrondissement Mechelen. Daarnaast valt
Kopa DNV ook onder de Kopa-koepel met een landelijk secretariaat en een landelijke coördinatie in Brussel.
Werking en taken: Gedurende ons 25-jarige bestaan heeft onze organisatie heel wat expertise opgebouwd om
specifieke doelgroepen doorheen de verschillende transities in de loopbaan kansen te geven en te activeren. Ons
aanbod van acties kenmerkt zich door een permanente inzet voor innovatie en kwaliteitsbewaking. Vanuit een
innovatieve benadering voor een efficiënte begeleiding zijn ook nieuwe instrumenten en methodieken gegroeid.
Zo is geleidelijk de klemtoon komen te liggen op het coachen van werknemers tijdens hun eerste maanden van de
tewerkstelling en de taalondersteuning op de opleidingsvloer. Een essentieel element dat dagdagelijks als een rode
draad doorheen al deze acties loopt is samenwerking met verschillende partners, zoals VDAB-competentiecentra,
lokale overheden, onderwijs, welzijnspartners, werkgevers en ander arbeidsmarktactoren.
Maatschappelijke meerwaarde: Als Kelchtermansproject voeren we arbeidsmarktgerichte opleidingen uit die een
schakelfunctie vervullen naar duurzame tewerkstelling of naar een verdere, finaliteitgerichte opleiding. Via een
uiteenlopend opleidingsaanbod (social profit, verkoop, ..) kunnen laaggeschoolde, langdurige werkzoekenden hun
kansen op de arbeidsmarkt versterken. Competentiedenken wordt nu steeds meer als referentiekader gebruikt
in het werken met kansengroepen. Dit gebeurt vanuit de achterliggende visie dat groei- en ontwikkelingskansen
van mensen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden om een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt te
kunnen realiseren. Het competentiedenken is een dynamisch gegeven doorheen het traject. Ook diversiteit is op
drie wijzen in onze werking ingebed: in de aard van onze activiteiten, in onze doelgroepenbenadering en in onze
methodieken. Taalcoaching, begeleiding laaggeletterdheid en studiebegeleiding zijn belangrijke instrumenten om
de slaagkansen van werkzoekenden in opleiding te verhogen. Commerciële prospectie en het actief benaderen
van werkgevers, HR-managers en bedrijfsleiders vormen een steeds belangrijker onderdeel van het takenpakket.

Kopa de nieuwe volmacht vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•

bouw
metaal
social profit
verkoop
verzorging
Andere: hout, klusjesmannen en professionele schoonmaak

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (allen Kelchtermansprojecten)
-- Ingroei Social Profit
-- Beroepsgerichte opleiding Verkoop en
vooropleiding verkoop voor anderstaligen
-- Algemene arbeidscompetenties
remidierend rekenen in de opleidingen bouw,
lassen, klusjesmannen, Hout bij VDAB
competentiecentrum Mechelen
-- Sollicitatietraining, begeleiding,
studiebegeleiding, laaggeletterdheid en
taalcoaching op de opleidingsvloer in diverse
opleidingen Social Profit
-- Jobcoaching en taalcoaching met VIA- en
gescomiddelen

• Coaching
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
ÖÖgefinancierd met VIA-middelen en met gesco
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
""Aanbod specifiek voor werkgevers
-- Training en vorming op de werkvloer:
sollicitatietraining art. 60’ers
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een ESF kwaliteitslabel
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Kopa Keerpunt vzw
Grote Markt 48 - 2300 Turnhout
Tel.: 014 40 03 38 - Fax: 014 42 94 71
e-mail: chris.bartels@abvv.be
www.kopa.be

KOPA (Kans OP Arbeid) is een samenwerkingsverband van acht opleidingsprojecten verspreid over Vlaanderen.
De vzw is ontstaan in de schoot van het ABVV en maakt deel uit van de interprofessionele werking en de
dienstverlening van het ABVV. Door het aanbieden van hoogstaande beroepsopleidingen zet KOPA zich in voor
de duurzame herinschakeling van Kansengroepen op de arbeidsmarkt. Met een KOPA-opleiding ontdekt de
werkzoekende wat hij/zij graag doet, waar hij/zij goed in is en leert hij/zij hoe je een geschikte job kan vinden.
Na een KOPA-opleiding staat de werkzoekende sterker in zijn/haar schoenen en kan hij/zij beter voor zichzelf
opkomen. Naast opleidingen begeleidt KOPA ook werknemers op de werkvloer via job- en taalcoaching.

Kopa Keerpunt vzw is actief in volgende sectoren
• administratie (commercieel – communicatie)
• social profit
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen
-- Een oriënterende vooropleiding ingroei social profit, Kelchtermansproject. De deelnemers maken kennis
met de verschillende beroepen binnen de social profit en worden voorbereid op een vervolgopleiding.
-- Een oriënterende vooropleiding kantoor, Kelchtermansproject. Kennismaking met een kantoorjob,
koersbepaling naar de mogelijkheden binnen de vervolgopleidingen.
-- Korte modules NT2, Kelchtemansproject, inoefenen intake- en sollicitatiegesprekken binnen een opleiding
Nederlands voor technische beroepen.
• Coaching
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Leerwerkplaats Garage vzw
Lt. Naeyaertplein 25- 2140 Borgerhout
Tel.: 03/663 69 13 - Fax: 03/663 69 24
e-mail: Frank.weemaes@lwp-vzw.be
www.lwp-vzw.be

Het opleidingsproject Leerwerkplaats Garage wil aan laaggeschoolde werkzoekenden een aangepaste,
praktijkgerichte technische opleiding automechanica bieden, gekoppeld aan een intensieve begeleiding in de
zoektocht naar een gepaste job, met als doel de positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Er wordt tevens aan
de cursisten, tijdens de opleiding een module Nederlands (8 uren/week) gegeven.

Leerwerkplaats Garage vzw is actief in volgende sector(en)
• Metaal
• Social Profit
• Technieken Algemeen
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (Kelchtermansprojecten)
-- Automechanica (hulpmecanicien)
-- Groepsleren
-- Extra begeleiding tijdens opleidingstraject:
ÖÖNODO (2 halve dagen/week)
ÖÖSociale Begeleiding
ÖÖArbeidsbegeleiding
• Coaching
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
ÖÖNodo-instructeur
-- Arbeidsbegeleiding (niet gefinancierd met VIA-middelen)
• Werkplekleren
-- Werkervaring (15 VTE Wepplus-Gescowepplus)
-- Externe partner LWB (Leerwerkbedrijf TAO)
-- Begeleiding art.60 (9 VTE art./60.7, Sociale Tewerkstelling)
-- Brugprojecten voor deeltijds lerende jongeren
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over een mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Levanto

Clara Snellingsstraat 27- 2100 Antwerpen
Tel.: 03 270 34 00 - Fax: 03 270 34 01
e-mail: info@levanto.be
www.levanto.be
Levanto is een sociale onderneming die mee de arbeidsmarkt van morgen creëert, waar iedereen actief is.
We versterken werkzoekenden en werknemers in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen via
begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling. Levanto richt zich daarbij tot de groep die het verst van de
arbeidsmarkt verwijderd staat, voornamelijk laaggeschoolde en/of anderstalige langdurig werklozen.
Voor werkgevers zijn wij een partner in hun zoektocht naar deskundige medewerkers en kwaliteitsvolle begeleiding
van kwetsbare groepen op hun werkvloer. Als onderneming bieden we zeer diverse diensten aan in verschillende
sectoren. We stimuleren individuen, bedrijven, publieke actoren en verenigingen gebruik te maken van onze
dienstverlening. Werkzoekenden kunnen bij ons aan de slag voor de uitvoering van deze diensten.

Levanto vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•

administratie
binnenscheepvaart
bouw
dienstencheques
groen
social profit
transport en logistiek

• verhuizingen
• verzorging
• andere:
-- Monumentenzorg
-- Fietsverhuur & onderhoud
-- Energiescans
-- Decoratie & renovatie

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (Kechtermansprojecten)
-- opleiding bezetten (stukadoor) (Kelchtermans)
-- oriënterende opleiding bouw met NT2
(Kelchtermans)
-- oriënterende opleiding bouw (Kelchtermans)
-- cometentieversterkende screening bouwbad
(Tender)
-- logistiek assistent (Tender)
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
-- MMPP, personen in armoede
• Werkplekleren
-- Werkervaring: interne partner LWB (Antwerpen,
Mechelen)
-- Begeleiding Art.60 zonder bijkomende
financiering (50 VTE’s)
-- Werkvloerbegeleiding (oproep uitstroom sociale
economie)

""Aanbod specifiek voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
-- Zorgbedrijf opleiding kamerzorg
-- selectie, screening en/of assessment
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het ESF kwaliteitslabel
• Momenteel aanwezig in volgende werkwinkels:
-- Copernicus, Berchem en Centrum
• Specifiek aanbod voor 50+:
-- Loopbaanbegeleiding, wep 50+, TOI 50+
(Europees dossier)
• Werkt regelmatig samen met sectorfondsen:
-- Social Profit, Bouw, Uitzendsector, Binnenvaart,
Groen,..
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Natuurwerk vzw
Campus Blairon 714
Tel.: 014 71 11 24 - Fax:e-mail: info@natuurwerk.be
www.natuurwerk.be

De natuur van morgen, daar maken we nu werk van. Natuurwerk vzw wil via kwalitatief en ecologisch natuurbeheer,
bosbeheer, landschapszorg en groenbeheer, duurzame tewerkstelling realiseren voor kansengroepen. De werken
worden verspreid over de ganse provincie Antwerpen uitgevoerd.
We doen dit enerzijds binnen werkervaring, waarbij een jaar lang via opleiding en begeleiding gewerkt wordt aan
doorstroom naar een reguliere tewerkstelling. Anderzijds bieden we loopbanen aan via LDE (Lokale Diensten
Economie), binnen een vaste tewerkstelling bij Natuurwerk vzw.

Natuurwerk vzw is actief in volgende sectoren
• groen
• social profit
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖInterne partner LWB: Natuurwerk vzw
ÖÖExterne partner LWB: vzw WEB
-- Begeleiding art. 60
ÖÖzonder bijkomende financiering (5 VTE’s)
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het ESF kwaliteitslabel
• Werkt regelmatig samen met de sectorfondsen:
-- VIVO, Sociale Maribel en EDU+
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Projectencentrum vzw
Kongoplein 2 - 2300 Turnhout
Tel.: 014 43 93 10- Fax: 014 43 93 10
e-mail: info@projectencentrum.be
www.projectencentrum.be

De opleidingen georganiseerd door het ‘Projectencentrum vzw’ bestaan uit twee delen, een theoretische
vooropleiding en een praktijk gerichte basisopleiding van telkens vijf maanden. De basisopleiding wordt afgesloten
met een stage van 1 maand bij een bedrijf in de regio. Er wordt klassikaal les gegeven en er wordt zeer veel
aandacht besteed aan individuele begeleiding. De opleidingen staan open voor de kansengroepen en zijn gratis.

Projectencentrum vzw is actief in volgende sectoren
• administratie (commercieel – communicatie)
• ict
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- In het kader van Kelchtermans project bieden we aan:
ÖÖBasisopleiding Administratief Mederwerker (laatste keer)
ÖÖRekenen in Sector 2 (nieuw), enkel bij VDAB
ÖÖRekenen voor Verkoopstalent (nieuw), enkel bij VDAB
ÖÖStartpakket Office (nieuw), enkel bij VDAB
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het kwaliteitslabel EFQM
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ROJM Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen
Edgar Tinellaan 4 - 2800 Mechelen
Tel.: 015 33 94 55 - Fax: 015 33 94 59
e-mail: rojm@telenet.be
www.rojm.be

ROJM vzw is een jeugdwerking (WKJ) met een tewerkstellingsproject “Steunpunt Tewerkstelling”. Steunpunt
Tewerkstelling ontplooit een actie op twee terreinen: enerzijds is er de jobclub, de trajectbegeleiding van werkloze
(voornamelijk allochtone) jongeren. Dit omvat het hele traject van intake tot follow-up tijdens de tewerkstelling.
Anderzijds is er de werking rond het verwerven van werkervaring, met daarin het brugproject (voor -18 jarige
deeltijds lerende) en het leerwerkproject, hierin wordt via een werkplaatsbenaderende situatie (training on the job)
werkervaring opgebouwd en worden arbeidsattitudes aangeleerd.

ROJM is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
bouw
social profit
verkooop

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
Steunpunt Tewerkstelling ontplooit een actie op
twee terreinen: enerzijds is er de jobclub, de
trajectbegeleiding van werkloze (voornamelijk
allochtone) jongeren. Dit omvat het hele traject
van intake tot follow-up tijdens de tewerkstelling.
Anderzijds is er de werking rond het verwerven
van werkervaring, met daarin het brugproject (voor
-18 jarige deeltijds lerende) en het leerwerkproject,
hierin wordt via een werkplaatsbenaderende
situatie (training on the job) werkervaring
opgebouwd en worden arbeidsattitudes aangeleerd.

""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt regelmatig samen met sectorfondsen:
Sociaal Fonds Sociaal Culturele Sector, Sociale
Maribel Deeltijds leren-deeltijds werken

• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring: externe partner LWB (Levanto)
-- Begeleiding art. 60 zonder bijkomende
financiering (2 VTE’s)
-- Brugprojecten
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Speelhuis Elief vzw
St.Lambertusstraat 58 - 2600 Berchem
Tel.: 03 218 56 63 - Fax: 03 218 61 73
e-mail: elief1@skynet.be
www.buurtcentrum-posthof.be

Speelhuis Elief maakt deel uit van het Leerwerkbedrijf TAO en staat samen in voor de trajectbegeleiding van de
doelgroepwerknemers in de werkervaring.
Speelhuis Elief is een buurtgerichte kinderopvang en werkt o.a. met medewerkers uit de zogenaamde
‘kansengroepen’. Onze hulpbegeleidsters worden geselecteerd uit een groep van mensen die dicht bij de
leefwereld van de ouders van Elief staan. Elief biedt ook een mogelijkheid aan de hulpbegeleidsters om een
kwalificerende opleiding (Kinderzorg) af te werken via een alternerend systeem van opleiding en werken, die
resulteert in een door Kind & Gezin erkend diploma.

Speelhuis Elief vzw is actief in volgende sectoren
• kinderopvang
• social profit
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (Kelchtermansprojecten)
-- werkervaring voor kinderverzorgsters in
opleiding
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring: externe partner LWB (TAO)
-- Brugprojecten
""Aanbod specifiek voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
-- kinderzorg
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
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Steunpunt Tewerkstelling vzw
Kwekerijstraat 61A - 2140 Borgerhout
Tel.: 03 226 25 80 - Fax: 03 213 33 65
e-mail: info@steunpunttewerkstelling.be
www.steunpunttewerkstelling.be

Het Steunpunt Tewerkstelling VZW begeleidt al sinds 1986 maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen naar een
bestendige tewerkstelling. Wij opteren voor een indiviuele benadering van de cursisten, waarbij we een integrale
omkadering bieden. De technische vaardigheden die wij aanleren in onze modules ‘polyvalent metaalbewerker/
lasser’, ‘residentieel elektricien’ en ‘industrieel elektricien’ gebruiken wij als hefboom om de cursisten op te leiden
tot gemotiveerde en vakbekwame werknemers. De opleiding bevat ook een traject rond maatschappelijke vorming,
taalcoaching, arbeidsattitude, arbeidsethos, … Onze integrale benadering omvat voorts ook het bewerkstelligen
van een stabiele privé-situatie, waarbij we gezinsomkadering, administratief-juridische problemen, huisvesting,
zelfvertrouwen, sociaal netwerk, … in kaart en onder controle brengen, waar mogelijk verbeteren. Het Steunpunt
Tewerkstelling VZW (STW) biedt ook een vooropleiding aan, het Metaalbad. Hierin screenen we gedurende 6
weken de kandidaten opvlak van technische talenten, persoonlijke interesses, eventuele randproblematieken en
algemeen opleidingsniveau. Aan de hand van de screening stellen we een individueel opleidinsprogramma op.
Het team van STW bestaat uit trajectcoaches, die de persoonlijke ontikkelingsplannen opstellen en opvolgen;
vakbewkame technische instructeurs die de nodige vakkennis bijbrengen en samen met de trajectcoaches zorgen
voor de integrale omkadering van de indivuele cursist; en tenslotte de jobcoaches die hun rol als arbeidsbemiddelaar
vervullen in nauw overleg met de cursist zelf, maar ook met de trajectcoaches en instructeurs. De jobcoaches
zorgen ervoor dat de juiste man/vrouw op de juiste vacature terecht komt in het bedrijfsleven en zij bieden aan de
bedrijven ook de nodige kennis over tewerkstellingsmaatregelen.

Steuntpunt Tewerkstelling vzw is actief in volgende sectoren
• elektriciteit
• metaal
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen
-- screening en vooropleiding- Metaalbad: is een
feitelijke samenwerkingsverband tussen VDAB,
de respectievelijke sectororganisaties (FTMA,
AGORIA,..) de lokale overheid (Stad Antwerpen),
Talentenfabriek (job- en opleidingspunt voor
de sectoren metaal en chemie) en Steunpunt
Tewerkstelling vzw
-- lassen: Kelchtermansproject
-- Tigopleiding: niet getenderde - FTMA
-- residentiële elektriciteit: Kelchtermansproject
-- Industriële hulp installateur: getenderde gunning VDAB
-- Werkervaringsproject metaal: niet getenderde
actie
-- Job-taalcoaching: getenderde - gunning VDAB
• Coaching
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
ÖÖgefinancierd met VIA-middelen
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
• Werkplekleren
-- Werkervaring: Interne partner LWB - TAO
-- Begeleiding art. 60 zonder bijkomende
financiering (2 VTE)

""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over een ESF kwaliteitslabel
• Werkt regelmatig samen met sectorfondsen FTMA
en Agoria
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Vokans vzw Kempen - Limburg
Kerkstraat 32 - 2200 Herentals
Tel.: 0477 96 20 82 - Fax: e-mail: kempen@vokans.be
www.vokans.be

Vzw Vokans vormt de brug tussen werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Door het organiseren en
coördi-neren van competentiegerichte acties willen we tewerkstellingskansen van onze doelgroep versterken. Het
is onze visie dat permanente vorming en participatie aan de arbeidsmarkt een fundamenteel recht is voor iedereen.
Naar werkgevers hebben we een specifieke dienstverlening uitgebouwd, steunend op jarenlange ervaring in het
omgaan met werkzoekenden en werknemers. Zo geven we training en advies aan bedrijven en organisaties op
vlak van competentiebeheer, coachingsmethodieken, screening/assessments,… De creativiteit en flexibiliteit van
Vokans geeft de garantie aan organisaties en bedrijven dat wij rekening houden met sectoreigen aspecten en
met de situatie van de werkgever in het bijzonder. We werken projecten op maat uit. Vokans vzw is gevestigd in
Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Vokans vzw Kempen-Limburg is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

dienstencheques
kinderopvang
social profit
voedingsnijverheid

""Aanbod voor werkzoekenden en
werknemers
• Opleidingen
-- Opleiding huishoudhulp
(competentieversterkende
actie)
-- leren fietsen mobiliteit
(Kelchtermansproject)
-- basis Word en Excel
-- Competentiespiegel
• Ervaringsbewijzen
-- begeleider in buitenschoolse
kinderopvang
-- arbeidsbemiddelaar
-- begeleider beschutte
werkplaats
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de
werkvloer
ÖÖgefinancierd met
VIA-middelen
ÖÖbetalend door klant
-- Voortrajecten
-- Outplacement
""Aanbod specifiek voor
werkgevers
• Aanbod naar werknemers:
-- beter, bewust en efficiënt
communiceren
-- klantvriendelijk communicatie
-- communicatief vaardig met
kinderen

-- omgaan met conflicten en
agressie op de werkvloer
-- efficiënt en klantgericht aan
de slag als huishoudhulp
-- ergonomie en hef- en
tiltechnieken
-- poetstechnieken
-- groene schoonmaak
-- sociale vaardigheden
-- omgaan met stress op de
werkvloer
-- leren leren &
geheugentraining
-- professioneel omgaan met
klanten voor de huishoudhulp
-- respect voor jezelf en
anderen
-- veilig in & om het huis
-- sleutelen aan
sleutelcompetenties
-- meter-en peterschap
-- ingroei toezichtsberoepen
-- jobclub voor anderstaligen +
jobhunting
• aanbod naar leidinggevenden/
werkgevers
-- starten met coachend
leidinggeven
-- competentiegericht
rekruteren en selecteren
-- personeelsgesprekken
voeren
(functioneringsgesprekken,
POP/loopbaangesprekken,
verzuimgesprekken,
evaluatiegesprekken,…)
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-- omgaan met verzuim op de
werkvloer
-- omgaan met moeilijke
klanten (DCO)
-- omgaan met anderstaligheid
-- waarderen van menselijk
kapitaal: een aangepast
motivatie- en retentiebeleid in
uw organisatie
-- opstellen van functie- en
competentieprofielen +
koppeling met POP
-- een positief leerklimaat in uw
bedrijf
-- de coördinator als inhoudelijk
beroepsexpert (DCO)
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een
diversiteitsplan
• Erkenning bij het Federaal
Sectorfonds Dienstencheques
-- Job- en taalcoaching
-- diverse opleidingen zijn reeds
erkend
• Beschikt over het
kwaliteitslabel EFQM/C2E van
EFQM/Qfor
• Werkt regelmatig samen met
volgende sectorfondsen
-- Sectorfonds Ouderenzorg
(ROB-RVT)
-- Sectorfonds IPV
-- Sectorfonds
Dienstencheques
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Vokans vzw Mechelen - Rupel
Onder den Toren 5 - 2800 Mechelen
Tel.: 015 71 85 60 - Fax:015 71 85 67
e-mail: ilse.vanmoer@vokans.be
www.vokans.be

Vzw Vokans vormt de brug tussen werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Door het organiseren en
coördi-neren van competentiegerichte acties willen we tewerkstellingskansen van onze doelgroep versterken. Het
is onze visie dat permanente vorming en participatie aan de arbeidsmarkt een fundamenteel recht is voor iedereen.
Naar werkgevers hebben we een specifieke dienstverlening uitgebouwd, steunend op jarenlange ervaring in het
omgaan met werkzoekenden en werknemers. Zo geven we training en advies aan bedrijven en organisaties op
vlak van competentiebeheer, coachingsmethodieken, screening/assessments,… De creativiteit en flexibiliteit van
Vokans geeft de garantie aan organisaties en bedrijven dat wij rekening houden met sectoreigen aspecten en
met de situatie van de werkgever in het bijzonder. We werken projecten op maat uit. Vokans vzw is gevestigd in
Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Vokans vzw Mechelen - Rupel is actief in volgende sectoren
• dienstencheques
• social profit
• verkoop
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (Kechtermansprojecten)
-- Jobclub anderstaligen
-- Assessment toezichtsberoepen
-- Ingroei toezichtsberoepen
-- Logistiek assistent rust en ziekenhuizen
-- Ingroei social profit
-- VOSPA
-- Verkoop multimedia
• Ervaringsbewijs (erkend als testcentrum)
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
ÖÖgefinancierd met VIA-middelen

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques
-- Job- en taalcoaching
-- diverse opleidingen
• Beschikt over het kwaliteitslabel EFQM QFOR
• Werkt regelmatig samen met volgende
sectorfondsen
-- Sectorfonds GID
-- Sectorfonds bouw

""Aanbod specifiek voor werkgevers
• Aanbod naar werknemers:
-- Training en vorming op de werkvloer
ÖÖsociale vaardigheden
ÖÖbasiscompetenties
ÖÖNederlands op de werkvloer
-- HRM-advies en -ondersteuning
-- Outplacement
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Vokans vzw Mechelen - Rupel - afd. Boom
H. Spillemaeckersstraat 5 - 2850 Boom
Tel.: 015 71 85 70 - Fax:015 28 85 30
e-mail: ilse.vanmoer@vokans.be
www.vokans.be

Vzw Vokans vormt de brug tussen werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Door het organiseren en
coördineren van competentiegerichte acties willen we tewerkstellingskansen van onze doelgroep versterken. Het
is onze visie dat permanente vorming en participatie aan de arbeidsmarkt een fundamenteel recht is voor iedereen.
Naar werkgevers hebben we een specifieke dienstverlening uitgebouwd, steunend op jarenlange ervaring in het
omgaan met werkzoekenden en werknemers. Zo geven we training en advies aan bedrijven en organisaties op
vlak van competentiebeheer, coachingsmethodieken, screening/assessments,… De creativiteit en flexibiliteit van
Vokans geeft de garantie aan organisaties en bedrijven dat wij rekening houden met sectoreigen aspecten en
met de situatie van de werkgever in het bijzonder. We werken projecten op maat uit. Vokans vzw is gevestigd in
Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Vokans vzw Mechelen - Rupel is actief in volgende sectoren
• dienstencheques
• social profit
• verkoop
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (Kechtermansprojecten)
-- Jobclub anderstaligen
-- Assessment toezichtsberoepen
-- Ingroei toezichtsberoepen
-- Logistiek assistent rust en ziekenhuizen
-- Ingroei social profit
-- VOSPA
-- Verkoop multimedia
• Ervaringsbewijs (erkend als testcentrum)
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
ÖÖgefinancierd met VIA-middelen

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques
-- Job- en taalcoaching
-- diverse opleidingen
• Beschikt over het kwaliteitslabel EFQM QFOR
• Werkt regelmatig samen met volgende
sectorfondsen
-- Sectorfonds GID
-- Sectorfonds bouw

""Aanbod specifiek voor werkgevers
• Aanbod naar werknemers:
-- Training en vorming op de werkvloer
ÖÖsociale vaardigheden
ÖÖbasiscompetenties
ÖÖNederlands op de werkvloer
-- HRM-advies en -ondersteuning
-- Outplacement
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vzw WerkErvaringsBewijzen - WEB
Steenweg op Tielen 70 - 2300 Turnhout
Tel.: 014 46 27 10 - Fax: 014 46 27 11
e-mail: info@websweb.be
www.websweb.be

Vzw Werkervaringsbedrijven, kortweg vzw WEB, richt zich tot werkzoekenden en werknemers uit de Kempen
en aangrenzende regio’s die intensieve begeleiding nodig hebben bij hun zoektocht naar een duurzame job.
Vzw WEB werd opgericht in 1992. Sinds haar ontstaan heeft WEB diverse opleidings en begeleidingsinitiatieven
opgestart. Binnen haar begeleidingstrajecten organiseert WEB vorming en opleiding en biedt het werkervaring
of tewerkstelling aan. Vzw WEB houdt bij de implementatie van deze trajecten rekening met de bredere
maatschappelijke context en/of de vragen van ‘de klant’. Werkgevers kunnen bij vzw WEB terecht voor opleiding
en begeleiding van hun uitvoerende werknemers. Wij geven advies en ondersteuning bij de uitbouw van een
HRM-beleid op maat.

Vzw WEB is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel - communicatie)
bouw
dienstencheques
groen
ICT
verzorging

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen (Kechtermansprojecten)
-- Opleiding hulp in de grootkeuken
-- Opleiding uitvoerend commercieel bediende
-- Opleiding schilder
-- Opleiding hovenier
• Ervaringsbewijs (erkend als testcentrum)
-- Opleider/begeleider in bedrijven en organisaties
-- monitor/begeleider in beschutte en sociale
werkplaatsen
-- arbeidsconsulent
-- ICT-ondersteuner
-- begeleider buitenschoolse kinderopvang
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
ÖÖgefinancierd met VIA-middelen
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Outplacement
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖInterne partner LWB (WEB-Natuurwerk)
-- Begeleiding art. 60
ÖÖMet bijkomende financiering (OCMW)
-- Werkvloerbegeleiding (oproep uitstroom Sociale
Economie)

""Aanbod specifiek voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
-- Opleidingen voor leidinggevenden
ÖÖcoachen/leidinggeven
ÖÖcompetentiegericht werken
ÖÖverzuimbeleid
ÖÖwerken met pop’s
ÖÖ...
-- Opleidingen voor uitvoerende werknemers
ÖÖkwaliteit
ÖÖwerken in team/communicatie
ÖÖintroductie ICT
ÖÖ...
• HRM-advies en -ondersteuning
• Outplacement

Repertorium Antwerpen

26

Werkvormm vzw
Madrasstraat 38A - 2030 Antwerpen
Tel.: 03 233 85 00 - Fax: 03 205 66 99
e-mail: info@werkvormm.be
www.werkvormm.be

Werkvormm richt zich in haar activiteiten naar werkzoekende werklozen met een zeer grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Voor hen bieden wij laagdrempelige projecten aan die zowel opleiding, werkervaring als finaliteitstewerkstelling kunnen zijn. Opleidingen situeren zich in de horeca- en de metaalsector; Werkervaring (Art 60 en
vroegere WEP+), (buiten)schoonmaak, groen en metaal (zowel constructie als restauratietechnieken (maritiem
erfgoed)).
Werkvormm tracht aandacht te hebben voor het oplossen van jobobstakels en biedt aanvullende deelopleidingen aan
zoals VCA. Verder hebben we een project rond voortrajecten voor kwetsbare groepen met een vindplaatsgerichte
methodiek en zijn we partner in verschillende projecten mbt de jeugdwerkloosheid. Ten slotte hebben we een
vrijwilligersproject (Cultuurverkenners) waar Belgen wekelijks op bezoek gaan bij “Nieuwe Belgen” en via dialoog
werken aan de versterking van het Nederlands maar vooral aan de versterking van het netwerk van de “Nieuwe
Belg”.

Werkvormm vzw is actief in volgende sectoren
• groen
• horeca
• metaal
• incidenteel ‘urban mining’ (recyclage oude materialen)
""Aanbod:
• Opleidingen / competentieversterkende acties
-- Keukenmedewerker, 12-14 weken, ESF TCV
-- Hulpkok, LPP
-- Containerhersteller, ESF TCV
• Coaching
-- Voortrajecten
• Werkplekleren
-- Werkervaring: interne partner LWB (LWB Antwerpen)
-- Begeleiding art. 60: zonder bijkomende financiering (25-40 VTE’s)
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel EFQM
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+: binnen WEP+ en art.60
• Werkt regelmatig samen met sectorfondsen: HVV (horeca) en FTMA (metaal)
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Toegevoegde leden

Centrum Basiseducatie Open School regio Mechelen
Leopoldstraat 52 - 2800 Mechelen
Tel.: 015 43 11 31 - Fax: 015 43 05 99
e-mail: info@cbe-openschool.be
www.basiseducatie.be

Vzw Lokaal Werk
Provinciebaan 40 - 2230 Herselt
Tel.: 0492 31 07 70 - Fax: 016 63 41 01
e-mail: natascha@vzwlokaalwerk.be
www.vzwlokaalwerk.be

VZW Lokaal Werk is een tewerkstellingsdienst die zich richt naar OCMW-klanten uit de regio Herselt-Hulshout-Westerlo. Ze biedt een traject naar tewerkstelling, rekening houdend met de vragen en mogelijkheden van de klant zoals
Individuele trajectbegeleiding, Sociale activering in groep in het kader van tewerkstelling (in samenwerking met ESF)
en Begeleiding werkervaring Art 60. Zij werken samen met partners in de regio: sociale economie, VDAB, OCMW,
Jobkanaal, werkgevers NEC, ESF,…

Vormingscentrum Hivset vzw
Herentalsstraat 70 - 2300 Turnhout
Tel.: 014 47 13 12 - Fax: 014 47 13 27
e-mail: vormingscentrum@hivset.be
www.vormingscentrum.be
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Repertorium Antwerpen is een uitgave van SLN vzw
met de steun van de Vlaamse Overheid.
SLN is de erkende koepel van de not-for-profit
aanbieders
van
opleiding,
coaching
en
werkplekleren.
Heeft u op- of aanmerkingen dan kunt u contact
opnemen met:
SLN
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel: 09/220.84.31 - Fax: 09/220.81.73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be

Verantwoordelijke uitgever: Marleen Velleman
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