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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.

Oktober 2013
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De Werf vzw

Destelbergenstraat 61- 9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 09 228 46 10 - Fax: 09 228 00 31
e-mail: ann@vzwdewerf.be
www.vzwdewerf.be
Vzw De Werf is een centrum voor persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor jongeren tussen de14j en 18j die
ingeschreven zijn in een centrum Leren en werken. Het ultieme streefdoel is de band met het onderwijs te behouden
of te herstellen en de jongeren terug op het spoor te zetten om door- of terugstroom naar het deeltijds onderwijs
mogelijk te maken. Wij bieden deze jongeren een vormingsprogramma rekening houdend met competenties,
mogelijkheden en beperkingen.

De Werf vzw is actief in volgende sector
• Onderwijs
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Coaching
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
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Grijkoort Begeleid Werk
Peperstraat 8 - 9600 Ronse
Tel.: 055 40 61 74 - Fax: 055 23 24 59
e-mail: rony.holvoet@grijkoort.be
www.grijkoort.be

Grijkoort-Begeleid Werk is een opleidings-, begeleidings- en tewerkstellingscentrum voor werkzoekenden
met verminderde mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Grijkoort-Begeleid Werk wil werkzoekenden opleiden,
begeleiden en vooral voorbereiden naar een tewerkstelling in het normaal economisch circuit, openbare
diensten en de sociale profit. Tot de doelgroep behoren onder meer laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden,
allochtonen, leefloners en vrouwen. De werkvorm baseert zich voornamelijk op de leerwerkmethode. Via een
reële werksituatie wordt het beroep in zijn werkelijke context aangeleerd. Naast de technische opleiding, is er
ruim aandacht voor vorming, sollicitatiebegeleiding en individuele begeleiding. Grijkoort-Begeleid werk is actief
in Sociaal restaurant, Strijkwinkel en Leerwerkbedrijf. Sinds juni 2012 is de werking uitgebreid met een afdeling
Sociaal Kruidenier “ KABOES”. Daarnaast is zusterorganisatie Grijkoort-Werkplaats erkend als sociale werkplaats
voor groenonderhoud, renovatiewerken en arbeidszorg.

Grijkoort Begeleid Werk is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

administratie
dienstencheques
horeca
Andere:
-- strijk
-- sociale kruidenier

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen / competentieversterkende acties
-- Keukenmedewerker ism Job&Co (Tender)
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖInterne partner LWB: LWB
Zuid-Oost-Vlaanderen
-- Begeleiding art. 60
ÖÖzonder bijkomende financiering (10 VTE’s)

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het EFQM kwaliteitslabel
• Werkt regelmatig samen met de sectorfondsen
Horeca
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Groep INTRO vzw - Regio Oost-Vlaanderen
Wijnveld 251 - 9112 Sinaai
Tel.: 03 772 60 61 - Fax: 03 772 67 07
e-mail: oost-vlaanderen@groepintro.be
www.groepintro.be

Groep INTRO Regio Oost-Vlaanderen is een vormingsorganisatie met een breed en kwalitatief vormend aanbod
voor laaggeschoolde en maatschappelijk kwetsbare jongeren en volwassenen uit de diverse kansengroepen. Het
aanbod werkt met de methodieken van ervaringsleren, is groepsdynamisch en persoonsgericht. Wij vertrekken
vanuit een geïntegreerde visie op de mens en wij bieden kansen op een verhoogde maatschappelijke en
professionele integratie van de deelnemers. We willen via empowerment de deelnemers, vanuit het geloof in
hun mogelijkheden, krachtiger maken om zelf hun leven in handen te nemen. Het aanbod van Groep INTRO
is georganiseerd in zeven sectoren: Vorming in de vrije tijd, vorming voor deeltijds lerenden, opleiding voor
werkzoekenden, trajectbegeleiding, jobcoaching voor werknemers, werkervaring en sociale economie. Naast het
bestaande aanbod is er zowel voor de deelnemer als voor de partner ruimte voor maatwerk.

Groep Intro vzw regio Oost-Vlaanderen is actief in volgende sectoren
• administratie (commercieel - communicatie)
• bouw
• groen
• ICT
• metaal
• social profit
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

""Aanbod voor werkgevers

• Opleidingen en competentieversterkende acties
-Schilder
-Hovenier
-Stellingbouwer
-Korte
modules in bovenstaande sectoren voor
PWA, sectorfonds, organisaties
-Voortrajecten
voor OCMW cliënten
-Opleidingsmodules
voor art. 60 op vraag van
OCMW
-Vormingsmodules
binnen de Alternatieve
Gerechtelijke Maatregelen
• Coaching
-Trajectbegeleiding
-Joben taalcoaching op de werkvloer
-Taalcoaching
op de opleidingsvloer
-Voortrajecten
-Persoonlijke
Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
-Begeleiding
naar werk voor gedetineerden
(Oudenaarde)
• Werkplekleren
-Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf Travox, Opstap, Waas en
Dender, ZOVL (interne partner)
-Begeleiding
Artikel 60
-Werkvloerbegeleiding
(Oproep Uitstroom Sociale
Economie)
-Brugprojecten
-

• Training en vorming op de werkvloer: op maat van
het bedrijf
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversitetsplan
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques
-Voor
Job- en taacoaching
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met volgende sectorfondsen:
-Edutec
-Fonds
Car en Bus
-Sociaal
Waarborgfonds Vrij Onderwijs
-VIVO
-
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GTB Oost-Vlaanderen vzw
Minnemeers 2 - 9000 Gent
Tel.: 09 269 46 80 - Fax: 09 269 46 99
e-mail: info.ovl@gtb-vlaanderen.be
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 Oost-Vlaanderen 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

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het ESF kwaliteitslabel
• Is momenteel aanwezig in de werkwinkel

""Aanbod voor werkgevers
• HRM-advies en -ondersteuning
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IKOO vzw - Het Passantenhuis
Papiermolenstraat 5 - 9200 Dendermonde
Tel.: 052 25 81 01 - Fax: 052 25 81 08
e-mail: ikoo.waasendender@cm.be
www.ikoo.be

Vzw Ikoo investeert in mensen en hun zorg. We organiseren initiatieven als schakels in de zorg voor ouderen
en personen met een verhoogde zorgbehoefte, namelijk dagopvang in een huiselijke sfeer, oppas aan huis en
assistentiewoningen. Via tewerkstellingsprojecten kunnen we extra medewerkers inzetten. Hierdoor bieden we
meer aandacht aan de zorgvrager én verhogen we de kansen van deze mensen op de arbeidsmarkt. Vzw Ikoo is
partner van het Leerwerkbedrijf Op Stap dat werkervaring biedt aan meer dan 50 VE interne doelgroepmedewerkers
en extra begeleiding aan meer dan 40 VE externe doelgroepmedewerkers.

IKOO vzw het Passantenhuis

is actief in de volgende sector

• Verzorging
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf Op Stap (interne partner)
• Begeleiding Artikel 60

""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met volgende sectorfondsen:
-- Fe.Bi
-- VIVO
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IPW vzw Integratieprojecten Welzijn & Werkgelegenheid vzw
Driegaaienstraat 160 - 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 780 35 94 - Fax: 03 776 13 21
e-mail: info@ipw-vzw.be
www.ipw-vzw.be

De groep IPW vzw (Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid) richt zich in eerste instantie naar personen met
een handicap. De basisgedachte is gelijke kansen voor iedereen. IPW vzw is de koepelvereniging voor volgende
dochterverenigingen: ATO vzw (Adviesbureau Toegankelijke Omgeving), DIT vzw (Diversiteit in Tewerkstelling)
en de sociale werkplaats JOMI vzw (Jobs & Milieu). Het aanbod van DIT vzw is gericht op mensen uit de
kansengroepen die op zoek zijn naar een geschikte opleiding of job. DIT vzw is eveneens werkervaringspromotor
in de groensector en partner in het leerwerkbedrijf Waas en Dender. DIT vzw is ook zorg- en empowermentpartner
binnen de Tender Activering Zorgbegeleiding.

IPW is actief in volgende sectoren
• groen
• social profit
• verkoop
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- niet-getenderde actie op vraag van klanten
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
-- Andere:
ÖÖzorg- en empowermentbegeleiding
• Werkplekleren
-- interne partner LWB: Waas & Dender

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Jeugd en Stad vzw - Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 128 - 9000 Gent
Tel.: 09 233 88 05 - Fax: 09 234 06 72
e-mail: an.vandamme@jes.be - inge.vanbrabant@jes.be
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 - een
kansenscheppende organisatie voor opleiding en tewerkstelling van werkloze jongeren - een straathoekwerkorganisatie voor restgroepjongeren in de hoofdstad - programmator van avontuurlijke vrijetijd op stadsmaat - steunpunt
voor hoofdstedelijk jeugd(welzijns)werk - deskundige partner grootstedelijk jeugdbeleid en -participatiebeleid exploitant van stedelijke infrastructuur.

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

groen
horeca
hout en bouw
logistiek
onderhoud en schoonmaak

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleiding en competentieversterkende acties
-- JAT: Jongeren arbeidsgerichte activering en
training (subsidie VDAB)
-- Side Kick: geïntegreerde competentietrajecten
jongeren (subsidie Stad Gent)
• Coaching
-- Voortrajecten
• Werkplekleren
-- Werkervaring: Interne partner LWB
-- Begeleiding Art. 60
ÖÖzonder bijkomende financiering (3 VTE’s)

""Aanbod specifiek voor werkgevers
• Training en vorming voor werknemers
-- Korte modules opleidingen aan werknemers
werkervaringsprojecten (dsp en art. 60)
-- haccp
-- elektriciteit
-- kassa en klantvriendelijkheid
-- sanitair
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
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Job & Co vzw

Antwerpsesteenweg 573 - 9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 09 266 18 10 - Fax: 09 266 18 20
e-mail: info@jobenco.be
www.jobenco.be
Job & Co wil mensen met mogelijkheden op de arbeidsmarkt duurzaam activeren in samenwerking met
ondernemingen. De prioritaire doelgroepen voor Job & Co zijn personen met arbeidshandicap, allochtonen,
kortgeschoolden, jongeren en 50+. Job & Co biedt werkzoekenden opleiding, begeleiding of werkervaring binnen
een traject naar of in een geschikte job. Het aanbod aan opleidings- en begeleidingsacties is heel verscheiden.
De methodieken die we hiervoor ontwikkeld hebben zijn dat ook. Wij bieden onder meer: individuele begeleiding
op maat; opleiding-concrete werkervaring: het leren van technische vaardigheden o.l.v. de opleider of mentor op
de werkvloer; algemene vorming ondersteunend aan de begeleiding/opleiding; stage: om beroep te verkennen,
aangeleerde technieken te verfijnen, om potentiële werkgever te overtuigen; gespecialiseerd aanbod voor
personen met indicatie van arbeidshandicap, job- en taalcoaching.
De expertise ontwikkeld uit deze dit dagdagelijks aanbod wordt als gespecialiseerde HR-ondersteuning ook aan
(potentiële) werkgevers en aan de arbeidsmarkt ter beschikking gesteld.

Job & Co vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
horeca
social profit
transport en logistiek
voedingsnijverheid
Andere:
-- werkkbegeleiding gebeurt ook onafhankelijk van de specifieke sector

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Horeca en voedingsnijverheid via werkervaring,
cva-tendering en Brugproject
-- Poetshulp en schoonmaak -onderhoudskracht
via werkervaring, Brugproject
-- Onthaalbediende via werkervaring
-- Technisch handlanger via werkervaring,
Brugproject
• Ervaringsbewijs
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
ÖÖmet VIA-middelen
ÖÖCommercieel
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Outplacement
-- Andere:
ÖÖPoP’s in de SEC, PoP’s
• Werkplekleren
-- Werkervaring: Interne partner LWB
-- Werkvloerbegeleiding
-- Brugprojecten
-- Andere:
ÖÖIBO, G-IBO, C-IBO, opleidingen op de
werkvloer, opleidingsstages

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer:
-- modulair aanbod rond schoonmaak
(KMO-portefeuille)
-- vormingsdagen voor werkenden:
50pluspowerdag / ecopowerdag / zenpowerdag
(stresspreventie)
-- Maatwerk aanbod afgestemd met en op vraag
van werkgever, klant
• HRM-advies en -ondersteuning
• Outplacement
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Is momenteel aanwezig in de werkwinkel
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+
(50+-powerdag)
• Werkt samen met het Sectorfondsen:
-- Horeca Vorming Vlaanderen
-- Sectorfonds Dienstencheques
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ACLVB Oost-Vlaanderen - Keerpunt vzw Opleidingscentrum
Koning Albertlaan 95 - 9000 Gent
Tel.: 09 242 39 66 - Fax: 09 221 04 74
e-mail: veerle.heirwegh@aclvb.be
www.aclvb.be/loopbaanbegeleiding

Werkzoekenden en werkenden kunnen bij de “Bijblijfconsulenten” in alle Vlaamse regio’s terecht voor
advies en ondersteuning in hun zoektocht naar werk. Men kan er terecht met vragen over: de verschilende
opleidingsmogelijkheden, het opmaken van een CV en een motivatiebrief, combinatie van werk en gezin (bv.
tijdskrediet), aanvragen educatief verlof, het opstarten van een eigen zaak,... Men kan een afspraak maken
voor een individueel gesprek of deelnemen aan één van de infosessies over actuele thema’s die regelmatig
georganiseerd worden. 50+ers die binnenkort een traject bij de VDAB zullen starten bieden we voorbereidende
gesprekken aan. Werknemers met loopbaanvragen kunnen terecht bij onze loopbaanbegeleiders. Tijdens een
intensief en individueel coachingstraject (minimum 6 uur) wordt, met behulp van oefeningen en opdrachten, een
antwoord gezocht op de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Om vervolgens de match te zoeken met
de arbeidsmarkt.binnen de Tender Activering Zorgbegeleiding.

Keerpunt vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
bouw
elektriciteit
groen
horeca
ICT
kinderopvang
kleding en textiel
metaal
social profit
transport en logistiek
verkoop
verzorging
voedingsnijverheid
Andere:
-- Energiebeheer, herstellingen en assemblages, interieur, onderhoude en schoonmaak, sanitair

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- LBVD: advies en ondersteuning van werkenden
en werkzoekenden met extra aandacht van 50+
-- LBB: werkenden met loopbaanvragen
• Coaching
-- Loopbaanbegeleiding
-- Outplacement
-- Andere: Bijblijf, pre-screening
""Extra informatie
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Kopa Werkwillig vzw (Aalst - Oudenaarde - Ronse)
Houtmarkt 1 - 9300 Aalst
Tel.: 053 75 01 92
e-mail: kopa.oudenaarde@skynet.be
www.kopa.be

Broekstraat 154 - 9700 Oudenaarde
Tel.: 055 30 28 60 - Fax: 055 30 08 22
e-mail: kopa.oudenaarde@skynet.be
www.kopa.be

Stationsstraat 21 - 9600 Ronse
Tel.: 055 30 90 18
e-mail: kopa.oudenaarde@skynet.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 opleiding/begeleiding zet KOPA zich in
voor de duurzame herinschakeling van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt (kansengroepen).
Met een KOPA-opleiding/begeleiding 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. Er kan in Aalst, Ronse en Oudenaarde opleiding gevolgd worden. Verder
organiseert KOPA Job- en Taalcoaching op de werkvloer

Kopa vzw Werkwillig is actief in volgende sectoren
• ICT
• social profit
• verkoop
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Ingroei Social Profit
-- Opleiding winkelverkoop
-- ZAP naar werk (Sollicitatietraining/jobhunt voor
anderstaligen gekoppeld aan stage)
-- Aangename kennismaking met computer
• Coaching
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques
-- Voor Job- en Taalcoaching
-- Voor het vormingsaanbod voor werknemers
• Beschikt over een kwaliteitslabel
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+: Aangename
kennismaking met pc

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer, op maat van
de klant
• HRM-advies en -ondersteuning
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Kopa Scheldeland vzw
Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent
Tel.: 09 265 52 61 - Fax: 09 265 52 08
www.abvv.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/begeleidingen zet
KOPA zich in voor de duurzame herinschakeling van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt (kansengroepen).
Met een KOPA-opleiding/begeleiding 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. Er kan in Aalst en Oudenaarde opleiding gevolgd worden.
Verder organiseert KOPA Job- en Taalcoaching op de werkvloer.

Kopa Scheldeland vzw is actief in volgende sectoren
• ICT
• social profit
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- ingroei social profit
-- aangename kennismaking met de computer
-- jobhunt voor -25-jarigen in deeltijdsonderwijs
• Coaching
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer, op maat van
de klant

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Erkenning
bij
het
Federaal
Sectorfonds
Dienstencheques
-Voor
Job- en Taalcoaching
-Voor
het vormingsaanbod voor werknemers
• Beschikt over een kwaliteitslabel
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+: Aangename
kennismaking met pc

Repertorium Oost-Vlaanderen

14

Kringloopcentrum Teleshop vzw
Alfred Nichelsstraat 14 - 9300 Aalst
Tel.: 053 78 61 73 - Fax: 053 78 70 95
e-mail: geert.wille@teleshop-aalst.be
www.teleshop-aalst.be

De vzw Kringloopcentrum Teleshop werd opgericht op 3 december 1992 met twee voltijdse medewerkers en vijf
vrijwilligers. Sindsdien kent Teleshop een sterke groei. Vandaag werken er 35 vaste medewerkers en een ploeg
van 20 vrijwilligers. De Kringwinkel Teleshop is door de Vlaamse overheid als erkend kringloopcentrum. Er zijn
drie redenen waarom wij dit doen:
- Ten eerste willen we door zoveel mogelijk goederen te hergebruiken, de afvalberg verkleinen.
- Ten tweede willen we met de opbrengst van de verkoop zoveel mogelijk mensen tewerkstellen in werkervaring.
- Ten derde willen wij goederen aanbieden die betaalbaar zijn voor iedereen. Steuntrekkers en mensen in een
crisissituatie kunnen bovendien rekenen op een extra korting.
De Kringwinkel Teleshop is tevens door de Vlaamse overheid erkend als leerwerkbedrijf. Wij begeleiden 54
mensen op interne werkplaatsen en 42,5 VTE bij externe promotoren. Dit houdt in dat wij een inschakelingsmodule
aanbieden die complementair is met de werkervaringsmodule en die gericht is op het versterken van de generieke
competenties van de werkzoekende met het oog op de uitstroom naar werk.

Kringloopcentrum Teleshop vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•

electriciteit
metaal
onderhoud
kleding en textiel
transport
verkoop

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖInterne partner LWB - Leerwerkbedrijf vzw De
Kringwinkel Teleshop
-- Begeleiding art. 60
ÖÖzonder bijkomende financiering (5 VTE’s)
ÖÖMet bijkomende financiering (10 VTE’s)
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
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Meetjeslandse Leerwerkbedrijven vzw
Moeie 16a - 9900 Eeklo
Tel.: 09 376 71 02 - Fax: 09 376 71 03
e-mail: info@mlwb.be
www.mlwb.be en www.ivo.be

Meetjeslandse Leerwerkbedrijven (MLWB) vzw organiseert begeleiding, tewerkstelling en opleiding voor
personen die minder kansen krijgen in de samenleving. Alle projecten beogen de duurzame tewerkstelling van
personen uit specifieke doelgroepen: Promotor werkervaring - Partner in het Leerwerkbedrijf TravoX: aanbod
inschakelingscoaching externe promotoren werkervaring - Dienstencheque-onderneming met sociaal oogmerk,
duurzame tewerkstelling in de sociale economie - IVO opleidingsdatabank en helpdesk - Opleidingsproject
Metaal in samenwerking met Tofam en VDAB voor de opleiding, begeleiding en toeleiding van kansengroepen
naar vacatures in de metaalsector in de regio’s Meetjesland en Waas en Dender - Opleidingsproject Horeca in
samenwerking met VDAB en Panta Rei voor de opleiding, begeleiding en toeleiding van kansengroepen naar
vacatures in de horeca regio Meetjesland.

Meetjeslandse Leerwerkbedrijven vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
dienstencheques
horeca
metaal

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Opleidingen op maat in opdracht van de sector
Metaal &Technologie - provincie Oost Vlaanderen
(integraal project: screening, vooropleiding,
technische vorming, algemene vorming,
sollicitatietraining, individuele begeleiding/
trajectbegeleiding, jobcoaching en nazorg)
-- Andere projectmatige opleiding i.s.m. sectoren
en partners (bv Horecaproject Meetjesland in
2012)
• Coaching
-- Begeleidingscel MetaalMatch: screening en
jobmatching sector Metaal Oost-Vlaanderen
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf TravoX (interne partner)

""Aanbod voor werkgevers
• HRM-advies en ondersteuning
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Aanwezig in de werkwinkels:
-- zitmomenten in het kader van MetaalMatch, niet
als werkwinkelpartner
• Werkt samen met volgende sectorfondsen:
-- Tofam Oost-Vlaanderen
-- Horeca Vorming Vlaanderen
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OCMW Gent / Dienst Activering
Maïsstraat 142 - 9000 Gent
Tel.: 09 266 36 30 - Fax: 09 266 96 22
e-mail: otc@ocmwgent.be
www.ocmwgent.be

De Dienst Activering bestaat uit het Opleidings – en Tewerkstellingscentrum (OTC), de Leerwerkplekken en de
Emancipatorische Werking ( EW). Door middel van trajectbegeleiding op maat helpen wij ocmw cliënten hun
talenten en competenties te ontdekken en te ontwikkelen met het oog op volwaardige sociale en professionele
integratie in de samenleving.
Het OTC biedt, naast het aanbieden en coördineren van tewerkstellingen in het kader van artikel 60 en het
toepassen van andere tewerkstellingsmaatregelen (activa, IBO, art.61, …), een kwalitatieve en trajectmatige
begeleiding van leefloon- en levensminimumgerechtigden naar de arbeidsmarkt aan. Dit alles gebeurt via een
ruim aanbod aan interne en externe oriënterings-, opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven, waarbij de principes
van maatzorg centraal staan.
Met onze Leerwerkplekken beschikken wij over 5 eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art.
60§7, wep+, siné, arbeidszorg, …) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en
werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Daarnaast hebben de leerwerkplekken echter ook nog een
andere belangrijke taak namelijk het aanbieden van materiële dienstverlening aan OCMW cliënten. EW richt zich
naar de Ocmw cliënten die door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie (nog)
niet toe zijn aan een arbeidsactiveringstraject.
Enerzijds biedt EW individuele begeleiding. Samen met de cliënt gaan we op zoek naar een activeringsdoelwit
op maat al dan niet als opstap naar arbeidsactivering. Elke vorm van maatschappelijke inzet waarin de cliënt zich
van betekenis voelt, is een volwaardig sociaal activeringsdoelwit. Het opstarten van arbeidszorg kan een mogelijk
begeleidingstraject zijn. Daarnaast kan de cliënt bij ons ook terecht voor groepswerking.

OCMW Gent is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
bouw
groen
horeca
social profit
verhuizingen

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- poetsopleidingen - Niet-getenderde actie
-- opleiding ‘verhuizer drager/verhuizer inpakker’
-niet-getenderd
-- opleiding ‘heffen en tillen’ - niet-getenderd
-- opleiding ‘restauratie’ - niet-getenderd
-- opleiding ‘meubelschilderen - niet-getenderd
-- opleiding ‘hout’ - niet-getenderd
-- groepswerking: ‘perfect is saai’ - ‘opnieuw je
eigen centen beheren’ - ‘Extra time’ - ‘sociale
gidsen’ - niet-getenderd
-- basiswerking Ledeberg/Centrum niet-getenderd
• Ervaringsbewijs - erkend als testcentrum
-- Monitor/begeleider in beschutte en sociale
werkplaatsen
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer:
gefinancierd met ESF

-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Werkervaring: interne partner LWB (Leerwerk
Gent)
-- Begeleiding art. 60:
ÖÖMet bijkomende financiering (ESF)
ÖÖMet bijkomende financiering (OCMW)
""Aanbod specifiek voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer: Taal en
competentietraining
""Extra informatie
•
•
•
•

Partner van jobkanaal
Beschikt over een diversiteitsplan
Beschikt over het kwaliteitslabel EFQM
Aanwezig in de werkwinkel ‘Minnemeers’
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Oikonde vzw / Ateljee
Vlaamse kaai 10 - 9000 Gent
Tel: 09 269 25 50 - Fax: 09 233 78 47
e-mail: info@ateljee.be
www.ateljee.info

Oikonde organiseert opleiding en tewerkstelling voor laaggeschoolde langdurig werklozen. Het werkervaringsproject
biedt een opleiding aan tot polyvalent medewerker in de horecasector.

Oikonde vzw is actief in volgende sectoren
• horeca
• Social Profit
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Horeca
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖExterne partner LWB
-- Begeleiding art. 60
ÖÖZonder bijkomende financiering (5 VTE’s)

""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over een ESF kwaliteitslabel
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OTC Spoor Twee
Spoorwegstraat 1B - 9220 Hamme
Tel: 052 48 00 60 - Fax: 052 48 14 70
e-mail: dc@spoor2.be
www.spoor2.be

Via opleiding en werkervaring in renovatie en poets wil Spoor Twee de tewerkstellingsperspectieven verhogen
van werkzoekenden. Er wordt vertrokken vanuit een groepsgegeven met individuele begeleiding afgestemd op
de noden van de individuele werkzoekende. Na de opleiding worden werkzoekenden verder ondersteund in hun
zoektocht naar werk. Spoor Twee is tevens erkend als sociale werkplaats met als activiteiten: kringloop, strijken,
groen- en natuurbeheer en arbeidszorg.

OTC Spoor Twee is actief in volgende sectoren
• bouw
• dienstencheques
• groen
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖExterne partner LWB: Groep INTRO
""Extra informatie
• Beschikt over een ESF kwaliteitslabel
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Sociale Werkplaats De Sleutel vzw
Mahatma Ghandistraat 2A- 9000 Gent
Tel.: 09 325 83 89 - Fax: 09 232 58 18
www.weerwerk.net

De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel is een afdeling van het netwerk van De Sleutel. Onze doelstelling is de
bevordering van de reïntegratie van mensen met een verslavingsprobleem. We gebruiken hiervoor de hefboom
van “werk”. Als afdeling beschikken we over een erkenning als sociale werkplaats, werkervaringspromotor
en arbeidszorgcentrum. We werken vooral in de regio’s Gent en Antwerpen en secundair in de regio’s
Brugge en Mechelen. We hebben vijf commerciële entiteiten, werkplaatsen: twee groenwerkplaatsen, twee
renovatiewerkplaatsen en één atelierwerking. Deze operationele teams werken onder de naam “Weerwerk,
sterk in maatwerk”. Verder ontwikkelden we een voortraject naar werk. Op deze activerende werkvloer geven
we tijd en opleidingen aan mensen die een grote afstand hebben tot de realiteit van de arbeidsmarkt. Centraal
staat de activerende werkvloer : de medewerker is actief in een leer- en werkomgeving in groep die sterke
gelijkenissen vertoont met een reële werkvloer, maar waar de nadruk ligt op leren (meer dan op de gepresteerde
arbeid), en aandacht kan gaan naar zorg. Werk als methodiek om de medewerker in beweging te krijgen en zorg
nadrukkelijk aanwezig om het veranderingsproces te begeleiden. ‘Place and train’ is een methodiek die bij deze
doelgroep goede resultaten geeft. We werken in drie fasen: In de 1° fase ligt de focus op prevocationele training
: tijdens het werk worden vaardigheden getraind die noodzakelijk zijn om een traject naar werk effectief te kunnen
aanvatten: op tijd komen, beleefdheid, in groep werken, leiding aanvaarden, persoonlijke hygiëne, doorzetting,
“goesting” hebben om te werken. De 2° fase concentreert zich op het leren nemen van verantwoordelijkheden
in een productieproces. We leren de medewerker op een standvastige manier werken in een verantwoordelijke
relatie met de volledige werkomgeving: verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit van werken, voor collega’s,
voor gereedschap,… In deze fase starten we ook met een actief POP voor elke medewerker. In de 3° fase gaat
een diepgaande screening door op 11 arbeidsgerelateerde competenties , alsook een persoonlijkheidstest met
als resultaat een advies voor het verdere traject naar werk.

Sociale Werkplaats De Sleutel vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•

Administratie
Bouw
Groen
Verhuizingen
Andere:
-- Enclavewerking: ondersteuning op externe werkvloeren

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen / competentieversterkende acties
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
ÖÖvia OMCW of stad
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖExterne partner LWB (OCMW Gent)
-- Begeleiding Art. 60
ÖÖmet bijkomende financiering (OCMW)
-- Werkvloerbegeleiding (oproep Uitstroom Sociale
Economie)

""Extra Informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een ESF kwaliteitslabel
• Aanwezig in de werkwinkels:
-- Antwerpen Copernicus
-- Gent Ledeberg
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Stad Gent Dienst Werk
Botermarkt 1 - 9000 Gent
Tel.: 09 266 83 00 - Fax: 09 266 83 59
e-mail: werk@gent.be
www.gent.be

De Dienst Werk van de Stad Gent heeft de opdracht om het stedelijke werkgelegenheidsbeleid uit te voeren en
besteedt daarbij bijzondere aandacht aan Gentse bedrijven en inwoners in kwetsbare posities. De vier afdelingen
creëren nieuwe kansen voor mensen die moeilijk aan werk geraken en garanderen samen een optimale service
aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden.
Werkervaring als hefboom: De Afdeling Leerwerkbedrijf biedt langdurig werkzoekenden de kans werkervaring op te
doen in echte werkomgevingen, en dit binnen verschillende tewerkstellingsmaatregelen. Zij biedt daarbij ook
ondersteuning via vorming en begeleiding. Ook vanuit de Werkwinkels helpen trajectbegeleiders werkzoekenden
in hun traject naar de arbeidsmarkt via integrale en intensieve begeleiding.
Dienstverlening voor ondernemers: De accountmanagers van de Afdeling Bedrijvenwerking ondersteunen bedrijven in
hun zoektocht naar geschikte werknemers. Zij adviseren over en helpen met vacatures, personeels-, opleidingsen loopbaanbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen ..
Sociale economie De Afdeling Sociale Economie ondersteunt alle regionale initiatieven in de sociale economie en
initieert zelf projecten waarin nieuwe jobs tegelijk een bestaande maatschappelijke nood lenigen.
(Re)Integratie op de arbeidsmarkt De Afdeling Activering en Preventief Arbeidsmarktbeleid ontwikkelt projecten die
werkloosheid willen terugdringen door bijvoorbeeld de aansluiting tussen school en werk vlotter te laten verlopen.
Het uiteindelijke doel is steeds werkloosheid te vermijden of werkzoekenden te re-integreren op de arbeidsmarkt.
De Dienst ondersteunt ook het open partnerschap voor werkgelegenheid: Gent, stad in werking. Werkgevers- en
werknemersorganisaties, opleidings- en begeleidingsdiensten zetten samen innovatieve projecten op voor een
duurzame werkgelegenheid in de Gentse regio. In samenspraak met de stadsdiensten geeft het partnerschap het
Gentse werkgelegenheidsbeleid mee vorm. Meer info op www.gsiw.be
U vindt meer informatie bij de Dienst Werk over: De Werkwinkels - Begeleiding van werkzoekenden Werkervaringsprojecten - Opleiding - Jobcoaching - Jobkanaal - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
- Sokratest.

Stad Gent Dienst Werk is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
bouw
groen
horeca
kinderopvang
metaal
transport en logistiek
Andere:
-- wegenwerken, poets, straatvegers, onderhoud van parkbanken, hondentoiletten en
publiek sanitair

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer:
ÖÖgefinancierd met VIA-middelen
ÖÖjobcoaching als extra begeleiding tijdens IBO
• Werkplekleren
-- Werkervaring: interne partner LWB (Leerwerk
Gent)
-- Begeleiding art. 60: zonder bijkomende
financiering (10 VTE)
-- Brugprojecten
-- Andere:
ÖÖLokale diensteneconomie en
startbaanovereenkomsten

""Extra informatie
• Partner van jobkanaal
• Heeft een erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques voor job- en taalcoaching
• Beschikt over de kwaliteitslabels ESF-EFQM
• Aanwezig in de werkwinkels:
-- ‘Rabot-Brugsepoort’, ‘Nieuw-Gent’, ‘Ledeberg’
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UGent - UCBO

Begijnhoflaan 464 - 9000 Gent
Tel.: 09 331 03 31 - Fax: 09 331 03 57
e-mail: info@ucbo.be
www.ucbo.be

Het UCBO wil werkzoekende en werkende personen met een arbeidshandicap opleiden en/of begeleiden
naar een passende en duurzame tewerkstelling, bij voorkeur binnen het normaal economisch circuit. Hierbij
zijn onze ervaring, expertise en de focus op de persoon met arbeidshandicap onze grootste troeven bij deze
gespecialiseerde dienstverlening.

UGent - UCBO is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Het UCBO is erkend door de VDAB als GOB,
of dienst voor Gespecialiseerde Opleiding,
Begeleiding en Bemiddeling naar tewerkstelling
op de open arbeidsmarkt, en dit voor personen
met een indicatie van een arbeidshandicap. Onze
werking staat open voor alle functiebeperkingen,
en alle beroepssectoren. We bieden opleiding
op maat in ons centrum en op de werkvloer. We
zoeken samen met de cliënt naar een passende
en langdurige job die aansluit bij de vaardigheden
en wensen van de cliënt en de realiteit van de
open arbeidsmarkt.

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
• HRM-advies en -ondersteuning
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Vokans vzw Aalst-Oudenaarde
Hopmarkt 41 - 9300 Aalst
Tel.: 053 73 45 70 - Fax: 053 78 43 86
e-mail: lieve.demiddeleer@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 Aalst-Oudenaarde is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel - communicatie)
bewaking
dienstencheques
ICT
kinderopvang
social profit
toezichtsberoepen
voedingsnijverheid

""Aanbod voor werkzoekenden en
werknemers
• Opleidingen /
competentieversterkende acties:
-- Huishoudhulp
-- Assessment en ingroei
toezichtsberoepen
-- Vooropleiding
bewakingsagent
-- Oriëntatie social profit
-- Vooropleiding social profit
anderstaligen
-- Sollicitatietraining art. 60
-- Leren fietsen
-- Logistiek assistent
-- Jobhunting/sollicitatietraining
jongeren 18+ deeltijds
onderwijs
• Erkend als testcentrum voor
ervaringsbewijzen
-- Opleider-begeleider bedrijven
-- Arbeidsconsulent
-- Monitor beschutte en sociale
werkplaatsen
-- Begeleider buitenschoolse
kinderopvang
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de
werkvloer:

-- Taalcoaching op de
opleidingsvloer
-- Outplacement
• Werkplekleren
-- Brugprojecten
""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op
de werkvloer: aanbod naar
werknemers
-- Beter, bewust en efficiënt
communiceren
-- Omgaan met conflicten en
agressie op de werkvloer
-- Efficiënt en klantgericht aan
de slag als huishoudhulp
-- Ergonomie en hef- en
tiltechnieken
-- Poetstechnieken
-- Groene schoonmaak
-- Opleiding kinderopvang
-- Omgaan met stress op de
werkvloer
-- Sleutelen aan
sleutelcompetenties
-- ...
• Training en vorming op
de werkvloer: aanbod naar
leidinggevenden/werkgevers
-- Starten met coachend
leidinggeven
-- Competentiegericht
Repertorium Oost-Vlaanderen

rekruteren en selecteren
-- Omgaan met verzuim op de
werkvloer
-- Omgaan met moeilijke
klanten (DCO)
-- Omgaan met anderstaligheid
-- Nederlands op de werkvloer
-- ...
• HRM-advies en -ondersteuning
• Selectie, screening en/of
assessment
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Erkenning bij Federaal
Sectorfonds Dienstencheques
voor:
-- Job- en taalcoaching
-- Diverse opleidingen
• Beschikt over de
kwaliteitslabels Qfor en EFQM
• Werkt samen met volgende
sectorfondsen:
-- Gezondheidsinrichtingen en
-diensten (GID)
-- Ouderenzorg (ROB-RVT)
-- IPV
-- Dienstencheques
-- VIVO
-- Vastgoedsector
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Vokans vzw Gent - Eeklo
Frans Van Rijhovelaan 241 - 9000 Gent
Tel.: 09 265 44 83 - Fax: 09 265 44 82
e-mail: sofie.willems@vokans.be
www.vokans.be

Vzw Vokans vormt de brug tussen werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Het is onze visie dat permanente
vorming en participatie aan de arbeidsmarkt een fundamenteel recht is voor iedereen. De drijvende kracht van de
vzw Vokans ligt in haar maatschappelijke opdracht. Enerzijds: vormen, opleiden, trainen, begeleiden en coachen
van mensen om zo hun competenties te versterken en hun tewerkstellingskansen te verhogen. Anderzijds:
werkgevers en leidinggevenden ondersteunen op de werkvloer in het selecteren, aanwerven en opleiden van
personeel, werkplekleren, leidinggeven, mensen leren evalueren en competentiemanagement. ‘Werken’ is voor
ons de belangrijkste factor in de sociale integratie en persoonlijke ontwikkeling en is de motor van economische
groei. Het besef daarbij dat onze (HR) dienstverlening in de toekomst alsmaar belangrijker wordt, geeft de
Vokans-medewerker zinvol werk, goesting en motivatie voor de job. Innoveren en flexibiliteit, klant- en marktgericht
werken zijn voor ons kernbegrippen. We helpen organisaties en natuurlijk ook onszelf (!) bij het motiveren van
personeel, meer resultaatgericht werken, breder inzetbaar personeel, langer met de glimlach werken en zoeken
naar werkbaar werk; Kortom, Vokans is uw bondgenoot in ‘the war for talent’.

Vokans vzw Gent-Eeklo

is actief in volgende sectoren

• administratie (commercieel –
communicatie)
• bouw
• dienstencheques
• groen
""Aanbod voor werkzoekenden en
werknemers
• Opleidingen en
competentieversterkende acties
-- Huishoudhulp
-- Logistiek assistent
-- Oriëntatie social profit
-- Voororiëntatie social profit
-- Geïntegreerd traject WEP++
-- Doorstroomproject art.60
-- Mindswitch-traject 50+
-- Coaching werkateliers Gent
-- Sollicitatieondersteuning /
jobhunting
• Erkend als testcentrum voor
ervaringsbewijzen
-- Arbeidsconsulent
-- Opleider-begeleider in
bedrijven
-- Monitor in beschutte en
sociale werkplaatsen
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de
werkvloer
-- Taalcoaching op de
opleidingsvloer
-- Outplacement

•
•
•
•
•

horeca
ICT
kinderopvang
kleding en textiel
metaal

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op
de werkvloer: aanbod naar
werknemers
-- Beter, bewust en efficiënt
communiceren
-- Omgaan met conflicten en
agressie op de werkvloer
-- Efficiënt en klantgericht aan
de slag als huishoudhulp
-- Ergonomie en hef- en
tiltechnieken
-- Poetstechnieken
-- Groene schoonmaak
-- Kinderopvang
-- Omgaan met stress op de
werkvloer
-- Leren leren en
geheugentraining
-- ...
• Training en vorming op
de werkvloer: aanbod naar
leidinggevenden/werkgevers
-- Starten met coachend
leidinggeven
-- Competentiegericht
rekruteren en selecteren
-- Personeelsgesprekken
voeren
-- Omgaan met verzuim op de
werkvloer
-- Omgaan met moeilijke
klanten
Repertorium Oost-Vlaanderen

•
•
•
•
•

social profit
transport en logistiek
verkoop
verzorging
voedingsnijverheid

-- Omgaan met anderstaligheid
-- ...
• HRM-advies en -ondersteuning
• Selectie, screening en/of
assessment
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Erkenning bij het Federaal
Sectorfonds Dienstencheques
-- Voor job- en taalcoaching
-- Diverse opleidingen zijn
reeds erkend
• Beschikt over diverse
kwaliteitslabels:
-- ESF (EFQM commited to
excellence (C2E) (Bbest))
-- Qfor-label
• Heeft een specifiek aanbod
voor 50+:
ÖÖMindswitch
• Werkt samen met volgende
sectorfondsen:
-- Sectorfonds
gezondheidsinrichtingen en diensten (GID)
-- Sectorfonds ouderenzorg
(ROB-RVT)
-- Sectorfonds IPV
-- Sectorfonds
Dienstencheques
-- Sectorfonds VIVO
-- Sectorfonds vastgoedsector
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Vokans vzw Waas en Dender
H. Heymanplein 7 - 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 765 24 50 - Fax: 03 765 24 55
e-mail: an.samyn@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 Waas en Dender is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie
bouw
dienstencheques
elektriciteit
ICT
kinderopvang
social profit
verkoop
verzorging

""Aanbod voor werkzoekenden en
werknemers
• Opleidingen /
competentieversterkende acties:
-- Logistiek assistent, oriëntatie
social profit, voororiëntatie
social profit, sollicitatieondersteuning/jobhunting,
sollicitatietraining voor
anderstaligen, aangename
kennismaking met de
computer, mobiliteit leren
fietsen, sollicitatie- en
attitudetraining, Mindswitch,
Nederlands voor anderstaligen,
conversatietafels,
begeleiding van de opleiding
Electrotechnisch installateur
(Syntra), poetstechnieken,
strijktechnieken, ergonomie,
opleiding EHBO,
assertiviteitstraining
• Ervaringsbewijs:
-- arbeidsconsulent, opleiderbegeleider in bedrijven,
monitor in beschutte en sociale
werkplaatsen
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding

-- Job- en taalcoaching op de
werkvloer:
ÖÖgefinancierd met
VIA-middelen
ÖÖbetalend door klant
-- Taalcoaching op de
opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Outplacement
• Werkplekleren
-- Begeleiding art. 60
-- Brugprojecten
""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de
werkvloer naar werknemers
-- beter, bewust en efficiënt
communiceren
-- omgaan met conflicten en
agressie op de werkvloer
-- efficiënt en klantgericht aan
de slag als huishoudhulp
-• Training en vorming op de
werkvloer naar werkgevers
-- starten met coachend
leidinggeven
-- competentiegericht
rekruteren en selecteren
-- personeelsgesprekken
voeren

Repertorium Oost-Vlaanderen

-- omgaan met verzuim op de
werkvloer
-- ...
• HRM-advies en -ondersteuning
• Selectie, screening en/of
assessment
• Outplacement
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Erkenning bij Federaal
Sectorfonds Dienstencheques
voor:
-- Job- en taalcoaching
-- Diverse opleidingen zijn
reeds erkend
• Beschikt over de
kwaliteitslabels Qfor en EFQM
• Heeft een specifiek aanbod
voor 50+:
-- Aangename kennismaking
met de computer
• Werk regelmatig samen met
volgende sectorfondsen:
-- Gezondheidsinrichtingen en
diensten (GID)
-- Ouderenzorg (ROB-RVT)
-- IPV
-- Dienstencheques
-- VIVO
-- Vastgoedsector
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Werkwijzer vzw

Zuidmoerstraat 136 bus 7- 9900 Eeklo
Tel.: 09 218 17 41 - Fax: 09 218 17 49
e-mail: info@werkwijzervzw.be
www.werkwijzervzw.be

Missie: de Werkwijzer wil belemmeringen wegwerken, die de toegang tot de arbeidsmarkt in Eeklo en het Meetjesland
bemoeilijken. We vertrekken vanuit de rechten van de werkzoekenden en behandelen iedereen gelijk, net door
iedereen op maat te helpen. Onze focus ligt op de beste weg naar duurzaam werk. Met het oog hier op sluit de
Werkwijzer strategische partnerschappen af met relevante lokale (arbeidsmarkt)actoren.
Visie: om deze missie waar te maken beschikt de Werkwijzer over 3 deelwerkingen: arbeidsmarktbeleid,
dienstverlening en ondersteunende diensten. In de dienstverlening ontwikkelen we initiatieven rond vacaturematching,
informatieverstrekking en individuele sollicitatiebegeleiding. In het arbeidsmarktbeleid willen we invloed uitoefenen
op de lokale werkgelegenheidspolitiek via de opmaak en uitvoering van Strategische Actieplannen Werkgelegenheid
in de regio. We versterken beide werkingen via de input die gegeven wordt door eigen projecten (al dan niet in
samenwerking met partners). De ondersteunende diensten hebben betrekking op de boekhouding, secretariaat,
personeelsadministratie, onderhoud en logistiek.
Waarden:
• Interne:
-- Gelijkwaardige behandeling van klanten door maatwerk
-- De Werkwijzer is een huis van vertrouwen voor de klant. We staan aan de kant van de klant.
-- De klant kan rekenen op de tijd die nodig is om het probleem op te lossen.
• Externe:
-- De Werkwijzer zet ten allen tijde de belangen van de werkzoekenden voorop
-- De Werkwijzer weerlegt systematisch het individuele schuldmodel

Werkwijzer vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
binnenscheepvaart
bouw
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
-- Jobkranten
-- Individuele sollicitatiebegeleiding
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+:
sollicitatietraining
• Werkt samen met het Sectorfonds Metaal

Repertorium Oost-Vlaanderen
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Toegevoegde leden

Landelijk Dienstencoöperatief - Gent
Stationsstraat 90 - 9900 Eeklo
Tel.: 09 218 83 12 - Fax: 09 373 45 15
e-mail: kverhelst@Ons.be
www.ikwerkmetdienstencheques.be

Lejo vzw

Antwerpsesteenweg 701-703 - 9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 09 223 21 54 - Fax: 09 225 88 34
e-mail: info@lejo.be
www.lejo.be

Repertorium Oost-Vlaanderen
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Repertorium Oost-Vlaanderen 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

Repertorium Oost-Vlaanderen
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SLN vzw				
Reigerstraat 10			
9000 Gent				
						

Repertorium Oost-Vlaanderen

tel: 09/220.84.31
fax: 09/220.81.73
info@sln.be
www.sln.be
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