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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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Agora vzw

Marktplein 17 – 3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011 57 01 60 - Fax: 011 57 01 69
e-mail: info@agoravzw.be
www.agoravzw.be
Als onafhankelijke, professionele organisatie voor vorming en begeleiding helpt Agora vzw mensen groeien. De
aanpak vertrekt vanuit een integrale benadering van de persoon en zijn/haar situatie en neemt de volledige
context waar de persoon deel van uitmaakt mee in het leerproces. Tijdens het leerproces benadrukt Agora vzw
het begeleiden naar de ontdekking van de positieve ervaringspunten en op de verdere ontwikkeling van kennis en
persoonlijkheid. Zo streven wij naar een vlottere integratie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Het samen
leren met en van elkaar typeert onze organisatie en de openheid van onze mensen. Hierbij vinden we respect voor
de diversiteit van iedereen en een correcte en transparante benadering van al onze gesprekspartners essentieel.
Wij bieden onze wetenschappelijk onderbouwde methodieken en knowhow eveneens aan personen die werken
of wensen te werken aan de verdere ontplooiing van anderen, aan. De werkwijze is op maat, ervaringsgericht en
interactief. Werkgebied: gans Vlaanderen.

Agora vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
bouw
dienstencheques
kinderopvang
social profit
transport en logistiek
voedingsnijverheid

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en compententieversterkende acties
-- Huishoudhulp
-- Zorgassistent
-- Logistiek assistent in ziekenhuizen en
psychiatrie
-- Oriëntatie in de social profit
-- Ingroei in de social profit
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Voortrajecten
-- Voor individuen en teams (werknemers)
• Werkplekleren
-- Brugprojecten

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer op maat
• HRM-advies en -ondersteuning
• Selectie, screening en/of assessment
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met sectorfondsen
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Alternatief vzw

Runkstersteenweg 134 – 3500 Hasselt
Tel.: 011 28 83 60 - Fax: 011 28 83 61
e-mail: info@alternatiefvzw.be
www.alternatiefvzw.be
Alternatief organiseert al meer dan 25 jaar trajecten naar werk op basis van integrale individuele begeleiding
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelde daarvoor een ruim aanbod van opleidingen,
werkervarings- en tewerkstellingsprojecten in diverse sectoren - horeca, bouw, onderhoud, speelpleinrenovatie,
groenonderhoud, fietsverhuur en -herstelling. De organisatie is erkend als initiatief lokale diensteneconomie,
sociale werkplaats en arbeidszorginitiatief. Tegelijk heeft Alternatief ook een uitgebreid aanbod ontwikkeld op
het vlak van loopbaanondersteuning voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers: job- en taalcoaching,
loopbaanbegeleiding, outplacement, activeringsbegeleiding, inschakelingscoaching. Hiervoor beschikt Alternatief
over het Qfor-label.

Alternatief vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bouw
dienstencheques
groen
horeca
transport en logistiek
onderhoud en kwaliteitscontrole speelpleinen
strijkwinkel
verhuur en onderhoud fietsen
podiumbouw

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Horecamedewerker
-- Logistiek medewerker
-- Podiumbouw
-- Klussen
-- Fietsherstel
-- Woningaanpassing
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Outplacement
-- Activeringsbegeleiding
-- Doorstroom Arbeidszorg
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf CALL (interne partner)
-- Begeleiding art.60
-- Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom
Sociale Economie)
• Brugprojecten

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
-- Coaching ‘beleid ter voorkoming van ziekte en
afwezigheid’
-- Coaching ‘alcohol- en drugbeleid’
• Outplacement
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques
• Beschikt over diverse kwaliteitslabels: ESF, Qfor
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Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied vzw - BLM
Nieuwpoortlaan 25 bus 2 - 3600 Genk
Tel.: 089 36 44 45 - Fax: 089 36 43 03
e-mail: info@blmgenk.be
www.blmgenk.be

BLM is ontstaan in 1989 en richt zich op mensen voor wie het versterken van sociale en technische
basisvaardigheden een sleutel is tot zelfredzaamheid in de samenleving. Via een intensieve begeleiding in
een reële werksituatie en/of een aangepaste vorming krijgen deelnemers de kans hun basisvaardigheden te
ontwikkelen die de zelfredzaamheid versterken. Professionele begeleiders sturen en ondersteunen hen vanuit
een praktijkgerichte en interactieve didactiek. BLM past een doorgedreven kwaliteitsmethodologie toe en staat
open voor private en overheidsinitiatieven.

BLM vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•

brandkranen en signalisaties
geo-data
groen
ICT
klussen
poetswerk

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

""Extra informatie

• Opleidingen en competentieversterkende acties:
BLM is penhouder binnen het Limburgs Leerwerkbedrijf
en werkt in die context met wep-projecten. Hierbij
bieden wij aan onze interne wep-medewerkers,
maar ook aan wep-medewerkers op diverse externe
lokaties een competentieversterkend traject aan,
alsook een sollicitatietraining.
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: Limburgs Leerwerkbedrijf
(interne partner)
-- Begeleiding art.60
-- Brugprojecten
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• Partner van Jobkanaal
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques voor:
-- Schoonmaaktechnieken
-- Communicatie
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met het sectorfonds Metaal
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De Sluis Leerwerkplaats vzw
Halmstraat 4 - 3600 Genk
Tel.: 089 84 44 95 - Fax: 089 84 44 96
e-mail: info@vzwdesluis.be
www.vzwdesluis.be

De Sluis is een laagdrempelige leerwerkplaats voor laaggeschoolde werkzoekenden, met een bijzondere
aandacht voor BUSO-schoolverlaters of mensen met een psychiatrisch verleden. De werkervaring bij De Sluis is
zeer praktijkgericht, op maat van de persoon en legt een grote nadruk op het verwerven van sociale vaardigheden
en arbeidsritme. De omkadering van de deelnemers bevindt zich volledig op de werkvloer en de begeleidende
instructeurs voeren de werkopdrachten mee uit. Wij zijn actief in de sectoren houtverwerking en meubelmakerij.
De doelstelling is doorstroming naar het normale economische circuit. Andere activiteiten behelzen tewerkstelling
in een sociale werkplaats en arbeidszorg.

De Sluis Leerwerkplaats vzw is actief in volgende sectoren
• houtverwerking
• meubelmakerij
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: CALL (interne partner)
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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De Winning - Vreebos vzw
St.-Ferdinandstraat 1 – 3560 Lummen
Tel.: 013 53 11 59 - Fax: 013 52 32 55
e-mail: vreebos@dewinning.be
www.dewinning.be

Vanuit een geïntegreerde visie op tewerkstelling en opleiding richt De Winning zich als initiatief van de
Broeders van Liefde tot volwassenen uit kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt.
De Winning clustert vier vzw’s die onderling gerelateerde opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven aanbieden:
gespecialiseerde opleidings-, bemiddelings- en begeleidingsdienst van arbeidsgehandicapten (vzw Doorstroom),
werkervaringsprojecten (vzw Vreebos), lokale diensteneconomie (vzw Werkkans), sociale werkplaats en
arbeidszorg (vzw Groenwerk).

De Winning - Vreebos vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

groen
horeca
land- en tuinbouw
onderhoud en schoonmaak

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Gespecialiseerde opleidingen voor personen
met een handicap
ÖÖ Keuken-onderhoud
ÖÖ Land- en tuinbouw
ÖÖ Groenzorg
• Coaching
-- Loopbaanbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: Limburgs leerwerkbedrijf
(interne partner)
-- Begeleiding art.60

""Aanbod voor werkgevers
• Vanuit het GOB willen we het aanbod voor
werkzoekenden en werkenden overnemen voor
vragen naar ondersteuning op initiatief van
bedrijven
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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De Wroeter - Arbeidscentrum vzw
Sint-Rochusstraat 8 - 3720 Kortessem
Tel.: 011 37 52 92 - Fax: 011 37 57 56
e-mail: arbeidscentrum@dewroeter.be
www.dewroeter.be

Het opleidingscentrum van De Wroeter biedt werkzoekenden de mogelijkheid om te leren binnen het
praktische werkkader van een bio-landbouwbedrijf. De werking van de projecten sluit aan op het niveau van de
werkzoekenden. Daarom voert een begeleidende instructeur de werkzaamheden effectief mee uit op het veld.
Arbeidsattitudetraining en verdeling van verantwoordelijkheden zijn voorname hefbomen om doorstroming te
realiseren naar het normaal economische of semi-beschutte circuit. In functie van de individuele capaciteit van
de deelnemer kan de opleiding ook tot een grote techniciteit gaan, bvb. verzorging van tomaten/komkommers
in een computergestuurde glasserre. Andere activiteiten behelzen tewerkstelling in een sociale werkplaats en
arbeidszorg.

De Wroeter - Arbeidscentrum vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•

groen
social profit
transport en logistiek
verkoop
voedingsnijverheid

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: CALL (interne partner)
-- Begeleiding art.60
-- Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale Economie)
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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ENAIP-Limburg vzw

Rondpuntlaan 25 – 3600 Genk
Tel.: 089 35 90 56 – Fax: 089 30 31 97 (t.a.v. ENAIP)
e-mail: enaip@telenet.be
www.enaip.be
ENAIP-Limburg vzw werd in 1988 opgericht als Kelchtermansproject en specialiseerde zich in het opleiden/
bijscholen van werklozen wat betreft bediendevaardigheden (talen, PC, e.d.), met speciale aandacht voor de
kansengroepen. Momenteel besteedt de VDAB 2 projecten uit aan ENAIP: een jobclub voor anderstaligen (JAT)
en een jobmatching voor administratief medewerkers (JAM).

ENAIP-Limburg vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel - communicatie)
binnenscheepvaart
bouw
dienstencheques
elektriciteit
groen
horeca
ICT
kleding en textiel
kinderopvang
metaal
social profit
transport en logistiek
verhuizingen
verkoop
verzorging
voedingsnijverheid

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Jobclub voor anderstaligen
ÖÖ Sollicitatietraining, individuele begeleiding,
opvolging en jobmatching
-- Jobmatching voor administratief medewerkers
ÖÖ Diagnosegesprek en jobmatching
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Groep INTRO vzw - Limburg
Sint-Martensbergstraat 34 – 3600 Genk
Tel. 089 35 72 88 – Fax 089 35 44 25
e-mail: limburg@groepintro.be
www.groepintro.be

Groep INTRO vzw, Regio Limburg is een vormingsorganisatie met een kwalitatief vormend aanbod voor mensen uit
de kansengroepen en maatschappelijk kwetsbare jongeren en volwassenen, zowel autochtonen als allochtonen.
Met het aanbod - dat ervaringsgericht, groepsgericht en persoonsgericht is vanuit een geïntegreerde visie op de
mens - wil men de kansen op maatschappelijke en professionele integratie van de doelgroep verhogen. Groep
Intro Regio Limburg wil via empowerment de deelnemers, vanuit het geloof in hun mogelijkheden, krachtiger
maken om zelf hun leven in handen te nemen. Empowerment van de deelnemers staat centraal. Groep Intro vzw
regio Limburg is actief in de werksoorten: trajectbegeleiding, opleiding, deeltijds leren en werken, vorming in de
vrije tijd.

Groep Intro Limburg vzw is actief in volgende sectoren
• social profit
• vorming in de vrije tijd
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- TIBB 2: traject intensieve bemiddeling en
begeleiding
-- Oriënterende trajectbegeleiding
-- Trajecten voor personen actief in een art.60
-- Sollicitatietrainingen
-- Assertiviteitstraining
-- Opleidingen communicatie, omgaan met stress
op de werkvloer, ...
-- Opleiding particuliere poets

""Extra informatie
•
•
•
•

Partner van Jobkanaal
Beschikt over een diversiteitsplan
Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
Werkt samen met volgende sectorfondsen:
-- FCBO
-- SWF

• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Voortrajecten
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Begeleiding art.60
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GTB Limburg

Europalaan 74 bus 1.1 - 3600 Genk
Tel.: 089 32 10 50 – Fax 089 32 10 59
e-mail: info.lim@gtb-vlaanderen.be
www.gtb-vlaanderen.be
GTB is de Gespecialiseerde dienst voor Trajectbepaling en -Begeleiding van personen met een arbeidshandicap.
GTB begeleidt zowel werkzoekenden als werkenden vanuit de verschillende werkwinkels, verspreid over alle
Vlaamse provincies. We begeleiden en ondersteunen naar een gepaste en duurzame tewerkstelling. We zoeken
in overleg met de klant, eerst naar betaald werk, als dat niet haalbaar is, kijken we uit naar een passend alternatief
in een beschutte of sociale werkplaats of in arbeidszorg. Via arbeidstrajectbegeleiding en loopbaandienstverlening
op maat wil GTB meewerken aan het verhogen van de tewerkstellings- en loopbaankansen van mensen met een
arbeidshandicap. GTB werkt hiervoor samen met een breed netwerk van partners: GA, GOB, VDAB, Jobkanaal,
zorgorganisaties en derden.

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

administratie (commercieel - communicatie)
binnenscheepvaart
bouw
dienstencheques
elektriciteit
groen
horeca
ICT
kleding en textiel

•
•
•
•
•
•
•
•

kinderopvang
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 kwaliteitslabel ESF
• Is aanwezig in de werkwinkel
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Hergebruikcentrum Limburg
Industrieterrein Centrum-Zuid 3225 - 3530 Houthalen - Helchteren
Tel.: 011 53 87 97 - Fax: 011 53 03 39
e-mail: info@kringwinkel-wl.be
www.hergebruikcentrum-limburg.be

Het Hergebruikcentrum is een leerwerkbedrijf. Wij bieden werkervaring en inschakeling aan werkzoekenden
(wep+-statuut) voor wie de doorstroming naar een reguliere tewerkstelling moeilijk verloopt. Enerzijds doen
werkzoekenden in een reële werkomgeving de technische kennis, werkattitudes en ervaring op die zij nodig
hebben om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. Anderzijds krijgen zij coaching in de ontwikkeling
van hun generieke competenties die zij eveneens nodig hebben om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt
te vergroten. Verder ondersteunen wij de werkzoekenden na hun werkervaring in hun zoektocht naar werk. Een
vergelijkbaar traject is mogelijk voor werknemers met het statuut art.60. Andere activiteiten behelzen tewerkstelling
in de sociale werkplaats van de Kringwinkel West-Limburg en arbeidszorg.

Hergebruikcentrum Limburg vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
kleding en textiel
productiemedewerker
social profit
transport en logistiek
verkoop

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

""Extra informatie

• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Coaching via competentieprofielafnames
-- Sollicitatietraining
-- Diverse andere opleidingen op maat van
de medewerker: veiligheid, communicatie,
taalvaardigheid, PC, ...
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: Limburgs Leerwerkbedrijf
(interne partner)
-- Begeleiding art.60
-- Brugprojecten

•
•
•
•

Partner van Jobkanaal
Beschikt over een diversiteitsplan
Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
Werkt samen met sectorfondsen
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Het Heft - STAP vzw
Montenakenweg 53 – 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011 67 21 72 – Fax 011 67 32 28
e-mail: hetheft@skynet.be
www.hetheft.be

Het Heft maakt deel uit van STAP (St.-Truidens ActiveringsProject). Naast het aanbieden van arbeidszorg
worden doelgroepwerknemers in ons werktrainingscentrum voorbereid op een tewerkstelling of een opleiding.
Door regelmatige evaluaties in het begeleidingsteam kunnen de medewerkers waar nodig bijgestuurd worden.
Daarnaast staan er arbeidstrajectbegeleiders klaar die individuele trajecten opzetten. Ze maken o.a. gebruik van
oriëntatietraining, vaardigheidstraining en sollicitatietraining om duurzame tewerkstelling te realiseren. Anderzijds
worden doelgroepwerknemers ook tewerkgesteld in de eigen organisatie. Dit kan als art.60, in een enclave van
de beschermde werkplaats, als wep+ in een werkervaringsproject, in een brugproject of als medewerker in ons
buurtrestaurant.

Het Heft vzw is actief in volgende sectoren
• administratie (commercieel - communicatie)
• horeca
• social profit
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Werktraining in trainingscentrum
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: CALL (externe partner)
-- Begeleiding art.60
-- Brugprojecten
""Extra informatie
• Is aanwezig in de werkwinkel Sint-Truiden
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KOPA Limburg
Lazarijstraat 6 - 3500 Hasselt
Tel.: 011 25 20 95 - Fax: 011 87 15 97
e-mail: info@kopalimburg.be
www.kopa.be

De naam KOPA staat voor Kans Op Arbeid. KOPA is een vzw, specifiek opgericht om de mogelijkheden
van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. Onze opleidingen en begeleidingen richten zich tot
specifieke doelgroepen: personen van allochtone origine, 50-plussers, kortgeschoolden, en personen met een
arbeidshandicap. Via opleiding, begeleiding en coaching versterken we hun zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt.
We vertrekken hierbij vanuit het individu met zijn/haar interesses en basiscompetenties. Deze competenties
worden uitgebreid op vlak van (zelf)kennis, vaardigheden, houdingen en attitudes. Hierdoor verhogen we de kans
op duurzaam en kwalitatief werk. Daarnaast ondersteunen we werknemers via job- of taalcoaching tijdens hun
eerste jaar van tewerkstelling.

KOPA Limburg is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
dienstencheques
horeca
kleding en textiel
metaal
social profit
transport en logistiek
verkoop
verzorging

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Opleidingen / competentieversterkende acties
-- Finaliteitsopleiding verkoop
-- Oriënterende opleiding voor jongeren -25
“zappen naar je toekomst”
-- Oriënterende opleiding +30
-- Modules op maat (communicatie,
werkhoudingen, solliciteren, mobiliteit…)
• Ervaringsbewijs
-- Verkoop
• Coaching
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Jobmatching
• Werkplekleren
-- Begeleiding art. 60

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer: Visie
& missie, coach de coach, communicatie en
leiderschapsstijlen
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Heeft een erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques voor job- en taalcoaching
• Beschikt over het ESF-kwaliteitslabel
• Werkt regelmatig samen met sectorfondsen:
provincie

Repertorium Limburg
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Maatwerk vzw

Boorsemstraat 2 – 3630 Maasmechelen
Tel.: 089 77 97 27 - Fax: 089 77 97 21
e-mail: info@vzwmaatwerk.be
www.vzwmaatwerk.be
Maatwerk is een leerwerkplaats die door middel van een technische opleiding, relevante werkervaring en sociale
begeleiding werkzoekenden tracht te reïntegreren op de arbeidsmarkt. De opleiding staat tegelijk in functie van actuele
behoeften van bedrijven. Maatwerk helpt zoeken naar een job die aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van
de werkzoekenden. Andere activiteiten behelzen tewerkstelling in de sociale werkplaats M-Plus en arbeidszorg.

Maatwerk vzw is actief in volgende sector
• houtbewerking
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Houtbewerking
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: CALL (interne partner)
-- Begeleiding art.60
""Extra informatie
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Noord-Limburgs Open Atelier vzw
Haltstraat 90 bus 1 – 3900 Overpelt
Tel.: 011 66 59 33 - Fax: 011 80 11 73
e-mail: info@openatelier.be
www.openatelier.be

Open Atelier bestaat al meer dan 15 jaar als een project dat jongeren door middel van praktijkervaring wil
voorbereiden op een tewerkstelling in het bedrijfsleven. Open Atelier groeide inmiddels uit tot een ruimer
werkervaringsproject dat zich behalve op deeltijds lerenden ook richt tot langdurig werkzoekenden en
leefloners. Open Atelier werkt zelf als een echt bedrijf en voert opdrachten uit voor omliggende bedrijven.
Technische en sociale vaardigheden kunnen daardoor op een realistische manier getraind worden. Open Atelier
helpt ook begeleiden naar werk en zet sterke doorstromingsresultaten neer.

Noord-Limburgs Open Atelier vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

kleding en textiel
metaal
transport en logistiek
toelevering aan de industrie

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: Limburgs Leerwerkbedrijf
(interne partner)
-- Begeleiding art.60
-- Brugprojecten
-- Instapstages

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
-- Geletterdheid
-- Basis ICT
-- Sollicitatietraining

Repertorium Limburg
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Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen vzw
Boorsemstraat 2 - 3630 Maasmechelen
Tel.: 089 77 92 90 - Fax: 089 77 97 21
e-mail: info@sociaalbedrijvencentrum.be
www.sociaalbedrijvencentrum.be

Het Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen (SBM) organiseert ondermeer werkervaringsprojecten voor
langdurig werkzoekenden, en streeft naar een algemene competentieverhoging met het oog op een zo
breed mogelijke inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Er is geen voorkennis vereist om in te stappen. Functies
worden on the job aangeleerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van arbeidsattitudes.
Tijdens de periodieke evaluatiemomenten komen ook de persoonlijke en sociale vaardigheden aan bod. Op het
einde van de werkervaring staat begeleiding in functie van doorstroming centraal. SBM ontwikkelde daarnaast
ook tewerkstelling in de sociale economie. De organisatie werd erkend als initiatief lokale diensteneconomie,
sociale werkplaats en arbeidszorginitiatief. Andere activiteiten van SBM behelzen tewerkstelling en arbeidszorg
in de sociale werkplaatsen Hebe Groenonderhoud en arbeidszorg in het arbeidszorgcentrum Monta.

Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen vzw is actief in volgende sectoren
• dienstencheques
• groen
• strijken
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Groenonderhoud
-- Strijken
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: CALL (interne partner)
-- Begeleiding art.60
""Extra informatie
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF

Repertorium Limburg

18

Sopletex vzw

Ambachtslaan 1020/bus 1 - 3990 Peer
Tel.: 011 39 86 70 - Fax: 011 63 66 30
e-mail: info@buseloc.be
www.buseloc.be
Sopletex is een opleidings- en tewerkstellingsproject dat zich vooral richt op laaggeschoolde werkzoekenden,
schoolverlaters uit het BUSO en personen die in aanmerking komen voor een VOP-tewerkstelling. Het biedt een
praktische opleiding aan in een setting met bedrijfsactiviteiten (confectie van kussens, matrassen,…). Andere
activiteiten behelzen tewerkstelling in de sociale werkplaats Buseloc.

Sopletex is actief in volgende sectoren
• kleding en textiel
• social profit
""Aanbod werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen
-- Opleidingen worden aangeboden via CBO. Kandidaten dienen te beschikken over een Vlaams
Fonds-erkenning.
• Coaching
-- Loopbaanbegeleiding
• Werkervaring
-- Artikel 60
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
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Stebo vzw

Windekestraat 1 - 3600 Genk
Tel.: 089 32 95 30 - Fax: 089 36 43 03
e-mail: info@stebo.be
www.stebo.be
Stebo streeft naar een zo groot mogelijke deelname van mensen aan de samenleving, en geeft daarbij absolute
voorrang aan wie met uitsluiting bedreigd wordt. Zo bouwen wij mee aan een democratische maatschappij, waarin
mensen vanuit hun eigen mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren. Stebo ontwikkelt projecten, diensten en
initiatieven in volgende belangrijke levensdomeinen: werken, wonen, ondernemen, Stebo-academie, energie en
samenleven. De activiteiten die Stebo vormgeeft en uitvoert, dragen bij tot de sociaal-economische ontwikkeling
van buurt en regio. De werkwijze van Stebo wordt gekenmerkt door het opsporen en tot ontwikkeling brengen van
capaciteiten van mensen en van het sociaal kapitaal dat aanwezig is bij groepen en in buurten. We kiezen actief
voor het vormen van en samenwerken in partnerschappen. We inspireren en beïnvloeden het beleid. Stebo speelt
actief en innovatief in op maatschappelijke evoluties en zet daarbij concrete resultaten neer.

Stebo vzw is actief in de volgende sector
• social profit
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Activerend voortraject
• Coaching
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Activerings- en toeleidingsprojecten
-- Innovatieve ontwikkelprojecten
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: CALL (interne partner)

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+: Lerend
Netwerk actief ouder worden (www.limburg.be/
actiefouderworden)
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TEAM vzw

Meerdegatstraat 155 - 3570 Alken
Tel.: 011 59 39 22 - Fax: 011 59 39 22
e-mail: onthaal@team-alken.be
www.team-alken.be
TEAM maakt een duidelijke keuze om te werken aan het realiseren van duurzame, volwaardige tewerkstelling
voor kansengroepen die een combinatie van struikelblokken hebben waardoor zij effectief minder kansen hebben
op de arbeidsmarkt. TEAM biedt daarom een verregaande integrale begeleiding aan in diverse projecten die
duurzame tewerkstelling betrachten. TEAM steunt daarvoor op de succesvolle begeleidingsaanpak die het heeft
uitgewerkt als buurt- en nabijheidsdienst, invoegbedrijf en dienstenonderneming. TEAM staat voor Tewerkstelling
en Engagement in de Alkense Meerwaardeneconomie, maar richt zich ondertussen tot heel Zuid-Limburg.

TEAM vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•

bouw
dienstencheques
elektriciteit
groen
social profit

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Uitstroom sociale economie (in het kader van
het project 236)
ÖÖde doelgroepmedewerker ontwikkelt
arbeidsgerichte competenties in functie van zijn
loopbaan
ÖÖde doelgroepmedewerker een duidelijk zicht
geven op zijn positie op de arbeidsmarkt
ÖÖde doelgroepmedewerker ondersteuning
geven bij het plannen van zijn loopbaan
ÖÖloopbaanplanning geïmplementeerd in het
personeelsbeleid
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
-- Outplacement
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: CALL (interne partner)
-- Begeleiding art.60
-- Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom
Sociale Economie)
-- Brugprojecten

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques voor werkvloerbegeleiding
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+:
Werkgelegenheidsplan 45+
• Werkt samen met volgende sectorfondsen
-- VIVO
-- VSPF
-- VIA

Repertorium Limburg
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TOP vzw

Industrieweg 2007 - 3520 Zonhoven
Tel.: 011 81 81 41 - Fax: 011 81 82 01
e-mail: top@ping.be
Het Tewerkstellings- en Opleidingsproject (TOP) biedt langdurig werkzoekenden verschillende leerwerkactiviteiten
aan binnen een reëel productieproces. Technische kennis en arbeidsattitudes worden al doende bijgebracht
(training on the job). Er wordt sterk geïndividualiseerd gewerkt, vertrekkend vanuit de beginsituatie en volgens het
niveau van iedere cursist. De opleiding wordt gestoeld op concrete opdrachten om de normale functionaliteit te
garanderen. TOP streeft sociale integratie en sociale weerbaarheid na met een aanbod van sociale begeleiding.
Andere activiteiten behelzen tewerkstelling in de sociale werkplaats Abri.

TOP vzw is actief in de volgende sector
• metaal
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: Limburgs Leerwerkbedrijf (externe partner)
-- Begeleiding art.60
-- Brugprojecten
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
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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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Werkende Handen vzw
Industrieweg Zuid 1325 bus1 - 3520 Zonhoven
Tel.: 011 81 79 11 - Fax: 011 81 83 30
e-mail: info@werkendehanden.be
www.werkendehanden.be

Al sinds 1987 is Werkende Handen in Limburg als onafhankelijke vzw actief met de bedoeling tewerkstelling te
realiseren. Heel wat tewerkstellingsformules en -projecten werden sinds die tijd opgezet. Werkende Handen heeft
door die jarenlange praktijkervaring met huishoudhulp, zowel voor de klanten als voor de helpsters, efficiënte en
duidelijke werkvormen ontwikkeld die zorgen voor tevredenheid bij klanten en personeel. Meer dan 200 helpsters
zijn dagelijks in Limburg op pad om vooral huishoudelijke hulp te leveren en schoon te maken. In 2003 is vzw
Werkende Handen uitgebreid met een groendienst (tuinonderhoud en klusjesdienst) en in 2004 zijn we met de
populaire strijkdienst (met dienstencheques) gestart.

Werkende Handen vzw is actief in volgende sectoren
• dienstencheques
• groen
• social profit
"" Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Coaching
-- Kwaliteitscoaching
• Werkplekleren
-- Begeleiding art.60
-- Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale Economie)
""Aanbod voor werkgevers
•
•
•
•

HRM-advies en -ondersteuning
Selectie, screening en/of assessment
Outplacement
Wetgeving

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+: cao 104
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Toegevoegde leden

De Biehal Sociaal Tewerkstellingscentrum vzw
Balendijk 76 - 3920 Lommel
Tel.: 011 79 03 90 - Fax: 011 55 38 20
e-mail: info@debiehalstc.be
www.debiehalstc.com
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Repertorium Limburg 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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SLN vzw				
Reigerstraat 10			
9000 Gent				
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tel: 09/220.84.31
fax: 09/220.81.73
info@sln.be
www.sln.be
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