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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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Arktos vzw - Coördinatiedienst
Valkerijgang 26 - 3000 Leuven
Tel.: 016 29 57 74 - Fax: 016 29 59 19
e-mail: info@arktos.be
www.arktos.be

Arktos is partner in jongerenprojecten, van overheden en organisaties, maar vooral partner van kinderen en
jongeren tussen 6 en 25 jaar die zoeken naar antwoorden op specifieke problemen in verschillende levensdomeinen
(onderwijs, arbeid, vrije tijd, welzijn en woonomgeving). Dat doen we door vorming aan maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren, door ondersteuning aan iedereen die met kinderen en jongeren werkt én door het uitzenden
van een positief signaal naar de samenleving. Arktos gelooft in de kwaliteiten van elk kind en van élke jongere,
maar ook in een wereld die uitsluiting uitsluit. Meer concreet zijn we actief in diverse tenderprojecten, projecten
i.s.m. OCMW’s, Time-Outprojecten, diverse projecten in de sector Alternerend Leren en Werken, buurtgerichte
projecten in tal van gemeenten en steden, weerbaarheidstrainingen in onderwijs en bijzondere jeugdzorg, enz.
Arktos ligt voor elk kind en elke jongere om de hoek. In vijf vormingscentra in Vlaanderen wordt onze missie
dagelijks in woord en daad omgezet, ondersteund door een coördinatiedienst in Leuven.

Arktos vzw is actief in de volgende sector
• social profit
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties:
Arktos stelt zichzelf drie opdrachten: vorming aan
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
(6 -25 jaar), ondersteuning aan hen die werken
met kinderen en jongeren en een signaalopdracht.
We werken op de verschillende levensdomeinen
van de kinderen en jongeren (arbeid, onderwijs,
vrije tijd/ woonomgeving, welzijn). Jaarlijks wordt
beslist welke specifieke vormingen in het aanbod
opgenomen zullen worden.
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
-- Individuele begeleiding van kinderen en
jongeren binnen projecten op alle levensdomeinen
(arbeid, onderwijs, welzijn, vrije tijd /
woonomgeving)
• Werkplekleren
-- Brugprojecten

""Extra informatie
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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De Vlaspit Opleiding en Werkervaring vzw
Basilieklaan 53 - 3270 Scherpenheuvel
Tel.: 013 78 46 34 - Fax: 013 78 59 13
e-mail: info@devlaspit.be
www.devlaspit.be

De kernopdracht van De Vlaspit bestaat uit het ondernemen van acties die bijdragen tot het welzijn en de
maatschappelijke integratie van kansengroepen, en meer bepaald van mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. In het werkervaringsproject van de Vlaspit krijgen medewerkers 1 jaar de kans om onder begeleiding
ervaring op te doen in bepaalde werksoorten en zich hierin verder te bekwamen. Na dit jaar werkervaring is het
de bedoeling dat deze medewerkers kunnen doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit, om zo hun situatie
fundamenteel te kunnen verbeteren.
Meer concreet zijn er twee werkervaringsploegen gericht op binnen- en buitenonderhoud en een afdeling
administratie:
- De poetsploeg onderhoudt waardevol patrimonium, openbare ruimtes, burelen en keukens & sanitair, dit op
vraag van openbare diensten en vzw’s.
- De groenploeg onderhoudt parken, tuinen en publieke buitenruimtes en voeren reinigingswerken en kleine
herstellingswerken uit in buitenruimtes, ook op vraag van openbare diensten en vzw’s.
- De administratie zet zich in op het onthaal en op diverse administratieve taken van De Vlaspit. Ze krijgen een
brede administratieve opleiding.
In het realiseren van zijn kernopdracht wil De Vlaspit in de eerste plaats graag een goede werkgever zijn. Maar ook
wil De Vlaspit het lokale weefsel in de buurt organisch laten groeien via zijn diverse activiteiten. In de ontwikkeling
van zijn activiteiten wil de organisatie garant staan voor het aanbieden van degelijke producten die inspelen op de
vraag van de klant en die het resultaat zijn van een sociale, meer rechtvaardige kijk op economie.

De Vlaspit vzw is actief in volgende sectoren
• administratie (commercieel – communicatie)
• groen
• onderhoud
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Werkplekleren
-- Cursus Sterk aan het Werk
-- Coachen klantvriendelijkheid
-- Sollicitatietraining
-- Computerlessen
-- Cursus rijbewijs
-- Cursus rijbewijs voor anderstaligen
-- Cursus Nederlands
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
-- Sollicitatiebegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: Oost-Brabant (interne
partner)
-- Begeleiding Artikel 60

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
-- Rugsparend werken
-- Veilig werken
-- Omgaan met conflicten
-- Basiscursus begeleiders op de werkvloer
-- POP-opleiding
-- Opleiding poetsproductenkennis
• HRM-advies en -ondersteuning
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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GOCI vzw

Schoolstraat 1 - 3200 Aarschot
Tel.: 016 570 560 - Fax: 016 56 24 78
e-mail: info@goci.be
www.goci.be
Werkzoekenden kunnen bij GOCI een individueel traject starten waarin coaching centraal staat, met als doel
een duurzame tewerkstelling in een niet-manueel beroep. Er zijn geen diplomavereisten. De coach zoekt
samen met de werkzoekende uit welke acties in het GOCI-traject opgenomen kunnen worden. Mogelijke acties:
competentieversterking, specifiek aanbod, stage en/of GIBO (gespecialiseerde beroepsopleiding) - Begeleiding
na indienstname. Onze ervaring en deskundigheid wordt niet alleen opengesteld naar werkzoekenden met een
arbeidshandicap maar ook naar werkenden en hun werkgever. Er wordt proactief ingegrepen bij de werkgever
o.a. jobcoaching, begeleiden bij functiewijziging of ingrijpen bij probleemsituaties. GOCI heeft een uitgebreide
expertise in het begeleiden van verschillende doelgroepen met bijzondere aandacht voor personen met Autisme
Spectrum Stoornis.

GOCI vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel-communicatie)
bouw
ICT
social profit
transport en logistiek
verkoop

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Competentieversterking
ÖÖ ICT-opleiding Office
ÖÖ Interne opleiding: modulair aanbod
(wiskunde, telefoneren, mechanica,
bedrijfseconomie) en eLeren
ÖÖ Externe opleiding: bij competentiecentra
(VDAB, CVO, ...), met begeleiding en opvolging
van de GOCI-coach
ÖÖ Sollicitatietraining en - begeleiding
-- Specifiek aanbod: communicatiecursussen voor
personen met autisme
• Coaching: Job- en taalcoaching op de werkvloer

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer: stage en/
of GIBO (gespecialiseerde beroepsopleiding) Begeleiding na indienstname
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Is aanwezig in werkwinkel Geel
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Groep INTRO

Paviljoenstraat 1 - 1030 Brussel
Tel.: 02 242 85 43 - Fax: 02 242 17 62
e-mail: info@groepintro.be
www.groepintro.be
Groep INTRO vzw biedt kansen via vorming, leerplichtonderwijs, opleidingen, 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 is actief in de vijf Vlaamse
provincies en Brussel.
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Groep INTRO Brussel
Charles Parentéstraat 6 - 1070 Anderlecht
Tel.: 02 558 18 80 - Fax: 02 558 18 81
e-mail: brussel@groepintro.be
www.groepintro.be

Groep INTRO biedt via een aantal werksoorten vormingskansen aan gericht naar kansengroepen. Binnen de
Brusselse regio bouwt Groep INTRO aan een kwalitatieve werking binnen de sectoren. Groep INTRO wil via de
aangeboden opleidingen mensen uit de kansengroepen ondersteunen bij het verwerven van competenties nodig
voor het vinden, behouden of verbeteren van de kwaliteit van hun tewerkstelling. Binnen elk van deze opleidingen
wordt heel wat aandacht besteed aan taalondersteuningstrajecten. Onze troef is dat er op vraag en op maat
gewerkt kan worden. Alle mensen die een opleiding volgen, krijgen een individuele trajectbegeleiding aangeboden.
Bovendien zoekt Groep INTRO voor werkgevers en voor de Brusselse Nederlandstalige werkervaringspartners
gemotiveerde en bewame kandidaten om hun vacatures in te vullen. Voorts biedt Groep INTRO binnen het
systeem van het voormalige deeltijdse onderwijs (Centra Leren en Werken) Persoonlijke Ontwikkelings Trajecten
(I-POT) aan. Deze richten zich tot jongeren met leermoeilijkheden van 15 tot 18 jaar. Groep INTRO biedt jongeren
uit de kansengroepen vormingskansen binnen het derde opvoedingsmilieu. De methodische vrijheden van deze
werksoort maakt dat we jaar na jaar met een brede waaier aan thema’s met de jongeren aan de slag kunnen gaan
.

Groep INTRO vzw Brussel is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•

bouw
elektriciteit
groen
logistiek
metaal
social profit
verkoop
verzorging

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen
-- vooropleiding social profit voor anderstaligen
-- logistiek assistent in de zorgsector
-- onderhoudsassistent in de social profit
-- basisopleiding bouw
-- tenderopleiding bouwsector Brussel (metselen,
vloer, PVC)
-- tenderopleiding bouwsector Liedekerke
(metselen, vloeren)
-- opleiding technisch onderhoudsarbeider/
klusjesman
-- tenderopleiding commerciële bedienden
-- tenderopleiding Op Stap
-- opleidingsmodules op maat
ÖÖkortlopende modulaire pakketten (gericht
op werkervaring, sociale interimkantoren en
sectorfondsen voor zowel werknemers als direct
leidinggevenden)
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Voortrajecten
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Wervloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale
Economie)
-- Brugprojecten

""Aanbod specifiek voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
-- SWF: opleidingen voor de arbeiders(sters) van
het vrij gesub. onderwijs
-- VIVO: opleidingen voor de mentoren van
beschermde werkplaatsen
-- FCBO: opleidingen communicatie aan bus-en
carchauffeurs
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het ESF-kwaliteitslabel
• Is aanwezig in de werkwinkel
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+: alle
opleidingen zijn toegankelijk voor 50 + met
specifieke aandacht voor deze doelgroep bij de
trajectbegeleiding die voorzien is na de opleidingen
• Werkt regelmatig samen met sectorfondsen:
VIVO-SWF-FCBO
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Groep INTRO vzw - regio Vlaams-Brabant
Jozef Degelaenstraat 3-5 - 1501 Halle-Buizingen
Tel.: 02 361 04 35 - Fax: 02 361 44 95
e-mail: vlaamsbrabant@groepintro.be
www.groepintro.be

Groep INTRO vzw is een organisatie voor opleiding, werkervaring, coaching, trajectbegeleiding, vorming en is
sinds 1992 actief in de regio Halle-Vilvoorde. Groep INTRO stelt zich tot doel om personen uit de kansengroepen
te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties. Doelgroep zijn maatschappelijk
kwetsbare jongeren en volwassenen, laaggeschoolde werkzoekenden en werkenden, leefloners, herintreders,
laaggeschoolde anderstaligen, ... Het werkervaringsproject (fietsateliers, mobiele renovatieploegen, poetsploeg,
...) heeft als doel mensen sterker te maken en kansen op tewerkstelling te verhogen. De projecten in kader
van sociale economie bieden mogelijkheden tot een meer “duurzame” tewerkstelling, met ondersteuning naar
doorstroom (klusploeg, de Fietspunten, het Bike&Mail-project, energiesnoeiers, dakisolatie).Via de opleidingen,
vormingen op maat en jobcoaching worden mensen uit de kansengroepen ondersteund bij het verwerven van
competenties nodig voor het vinden, behouden of verbeteren van de kwaliteit van de tewerkstelling. Onze troef
is dat we op vraag en op maat kunnen werken. Bij de trajectbegeleiding van Groep INTRO wordt voor iedere
deelnemer een individueel traject op maat uitgetekend, op basis van de interesses, vaardigheden, motivatie en
kennis van de werkzoekende. Groep INTRO heeft ook nog een specifieke werking voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren, waar het accent ligt op vorming in het kader van zelfontplooiing, opnemen van verantwoordelijkheid,
persoonlijke groei (o.a. Time-Out-project, voor jongeren die dreigen van school gestuurd te worden).

Groep INTRO vzw Vlaams-Brabant is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

bouw
dienstencheques
horeca
fietspunten

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Professionele schoonmaaktechnieken
-- Hovenier
-- Vormingen op maat voor OCMW’s:
ÖÖ Voortrajecten Nederlands voor art.60’ers
ÖÖ Attitudeversterkende opleidingen
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf Halle-Vilvoorde (interne
partner)
-- Begeleiding art.60
-- Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale
Economie)

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques voor
-- job- en taalcoaching
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met volgende sectorfondsen
-- FCBO
-- VIVO
-- SWF

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer voor
-- Beschutte werkplaatsen
-- Dienstenchequebedrijven
-- OCMW’s
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GTB Vlaams-Brabant/Brussel
Diestsepoort 6 bus 63 - 3000 Leuven
Tel.: 016 31 35 56 - Fax: 016 22 91 97
e-mail: info.vlb@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 Vlaams-Brabant 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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IGO

De Vunt 17 - 3220 Holsbeek
Tel.: 016 29 85 40 - Fax: 016 29 85 59
e-mail: info@igo.be
www.igo.be
IGO is een Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging. Zij ontwikkelt en verleent duurzame, maatschappelijk
relevante en kwaliteitsvolle diensten, inspelend op de behoeften van de lokale besturen en hun inwoners, met het
oog op de socio-economische ontwikkeling van de streek. IGO bouwt, op een deskundige en efficiënte manier,
samen met publieke en private partners een ‘mensgeoriënteerde’ werking uit op relevante socio-economische
domeinen waaronder werkgelegenheid, welzijn, leefomgeving en -milieu, toerisme, cultuur, vorming en
internationale samenwerking. IGO richt zich zeer speciaal tot de gemeenten en OCMW’s in de overtuiging dat
dit lokale bestuursniveau een belangrijke rol kan spelen om uitdagingen in de directe leefomgeving van onze
inwoners aan te pakken. Het is ook het niveau waarop de inwoners ten volle en rechtstreeks kunnen worden
betrokken bij allerlei initiatieven.

IGO is actief in volgende sectoren
• bouw
• groen
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf Oost-Brabant (interne partner)
-- Begeleiding Artikel 60
-- Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale Economie)
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF (EFQM)
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Job-link vzw

Klein Park 9 - 3360 Lovenjoel
Tel.: 016 46 81 20 - Fax: 016 46 81 29
e-mail: info@job-link.be
www.job-link.be
Job-Link is al dertig jaar expert inzake arbeidshandicap op het werk. Job-Link begeleidt niet alleen werkzoekenden
met een arbeidshandicap naar werk, maar begeleidt ook werknemers met een arbeidshandicap in hun werk.
Daarnaast ondersteunt Job-Link werkgevers die personen met een arbeidshandicap in dienst (willen) nemen.

Job-Link 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
• Opleidingen en competentieversterkende acties: Job-Link biedt modulair opgebouwde opleidingstrajecten
naar alle beroepen. We werken voornamelijk met opleidingen op de werkvloer die intensief opgevolgd worden
door een jobcoach.
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Intensieve begeleiding naar werk met stages
""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer: trainingen i.v.m. omgaan met arbeidshandicap op de werkvloer
• HRM-advies en -ondersteuning
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Kopa vzw - Landelijk secretariaat
Hoogstraat 42 - 1000 Brussel
Tel.: 02 289 01 95 - Fax: 02 289 01 89
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.
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Landelijke Thuiszorg vzw
Remylaan 4 - 3018 Wijgmaal-Leuven
Tel.: 016 24 39 90 - Fax: 016 24 39 72
e-mail: thuiszorg@groepkvlv.be
www.landelijkethuiszorg.be

Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Haar missie is thuiszorg te
bieden aan zorgbehoevende personen, waarvoor een hulpvraag is gesteld, zodat zij zo lang mogelijk comfortabel
thuis kunnen blijven wonen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor:
- de meest zorgbehoevende personen
- de minst begoede en kansarme personen
De basiswaarden die deze zorg inspireren zijn autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Bovendien erkent Landelijke Thuiszorg de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg. Deel uitmakend van
Ons, heeft Landelijke Thuiszorg een bijzondere band met het platteland en de zorg voor en door vrouwen. Om
haar missie in daadkracht om te zetten en om haar prioriteiten te duiden, werkt Landelijke Thuiszorg jaarlijks
doelstellingen en acties uit die binnen een vijfjaarlijks referentiekader van 7 krachtlijnen passen. Landelijke
Thuiszorg heeft eigen opleidingscentra waar opleidingen tot verzorgende/zorgkundige ingericht worden. Landelijke
Thuiszorg maakt deel uit van Ons.

Landelijke thuiszorg vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

groen
klusjesdienst
social profit
verzorging

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Polyvalent verzorgende/zorgkundige
• Erkend als testcentrum voor het ervaringsbewijs
polyvalent verzorgende/zorgkundige
• Coaching
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Begeleiding Artikel 60
-- Projecten in Lokale Diensten Economie

""Extra informatie
•
•
•
•
•

Partner van Jobkanaal
Beschikt over een diversiteitsplan
Beschikt over een kwaliteitslabel
Heeft een specifiek aanbod 50+
Werkt samen met sectorfondsen
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Pluspunt vzw

Nerviërsstraat 67 - 1730 Asse
Tel.: 02 452 33 55 - Fax: 02 452 33 55
e-mail: guido.ebraert@vzwpluspunt.be
www.vzwpluspunt.be
Vzw Pluspunt organiseert werkervaring en is een partner van het Leerwerkbedrijf Halle-Vilvoorde. Bij vzw Pluspunt
krijgen langdurig werkzoekenden en leefloners de kans om, onder intensieve begeleiding, een jaar aan het werk te
zijn in het kader van een werkervaring. De begeleiding en de mogelijkheid om specifieke cursussen te volgen, worden
aan de noden van het individu aangepast. Qua methodiek opteert men voor dagelijkse werkvloerbegeleiding in een
commerciële omgeving, waarbij werkzoekenden de nodige ervaring kunnen opdoen. Via regelmatige evaluatie
en de hantering van competentieprofielen binnen een POP kan de arbeidsattitude en specifieke bekwaamheid
worden getoetst en zonodig verbeterd. De Kleerboetiek te Asse biedt werkervaring in verkoop van (tweedehands)
kledij aan en administratie. Bij Inout-Zellik en Inout-Ternat worden tweedehandsgoederen gesorteerd en verkocht,
en krijgt men werkervaring aangeboden m.b.t. verkoop, meubelrenovatie en –montage en chauffeur rijbewijs B
(ophaling en levering goederen). Deze werkvloeren geven uitgelezen kansen om werkzoekenden hun talenten
als verko(o)p(st)er, chauffeur, administratieve of polyvalent medewerker te ontdekken en te versterken. Parallel
worden de doelgroepmedewerkers begeleid door een inschakelingscoach die hen ondersteunt in het zoeken
naar een duurzame tewerkstelling achteraf.

Pluspunt vzw is actief in volgende sectoren
• administratie (commercieel - communicatie)
• transport en logistiek
• verkoop
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Coaching
-- Geletterdheidcoaching in samenwerking met CBE Halle-Vilvoorde
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf Halle-Vilvoorde (interne partner)
-- Begeleiding art.60
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Pro Natura vzw

Felix Roggemanskaai 8 - 1501 Halle
Tel.: 02 356 56 56 - Fax: 02 356 38 39
e-mail: info@pronatura.be
www.pronatura.be

Pro Natura is één van de pioniers van de intergemeentelijke Natuur- en Landschapsteams (INL) in het kader
van de Samenwerkingsovereenkomst. Op dit ogenblik participeren zowat alle gemeenten van Halle-Vilvoorde
aan deze werking. De INL-werking wordt ingevuld via collectieve invoeg, nu overgezet naar LDE, groenjobs en
werkervaring.

Pro Natura vzw is actief in de volgende sector
• groen
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf Halle-Vilvoorde (externe partner)
-- Begeleiding Artikel 60
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF (opstap ESF)

Repertorium Vlaams-Brabant

16

SPIT vzw

IJzermolenstraat 4 - 3001 Heverlee
Tel.: 016 26 09 21 - Fax: 016 35 82 89
e-mail: info@spit.be
www.spit.be
Vzw SPIT geeft opleidingen/werkervaring met specifieke aandacht voor individuele trajecten. De doelgroep
bestaat uit personen die nood hebben aan structurele training van arbeidsattitudes via opleiding koken/poetsen
(werkervaring), art. 60 § 7 medewerkers en jongeren uit het deeltijds onderwijs. Binnen vzw SPIT loopt ook het
project 10 voor koken dat leefloners een korte arbeidsmarktgerichte horeca opleiding aanbiedt. Deze opleiding
wordt gerealiseerd in samenwerking met verschillende partners waaronder VDAB, OCMW, VTI, Sodexo, Horeca
vorming Vlaanderen en Open School. vzw SPIT Tewerkstelling is een sociale werkplaats en heeft drie grote
doelstellingen: tewerkstelling van wie niet of moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, het verminderen
van de afvalberg door maximaal hergebruik te stimuleren en een ruim aanbod aan herbruikbare goederen waar
iedereen zijn gading vindt. De Kringloopwinkel-Sociale Werkplaats wil duurzame tewerkstelling aanbieden aan
laaggeschoolde langdurig werklozen (min. 5 jaar inactief bij het aangaan van het contract in de sociale werkplaats),
art. 60 van het OCMW en medewerkers arbeidszorg, deeltijds onderwijs en werkgestraften.

SPIT vzw is actief in volgende sectoren
• administratie (commercieel - communicatie)
• horeca
""Aanbod:
• Opleidingen
-- 10 voor koken voor leefloners
-- Deeltijds onderwijs
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Voortrajecten
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkervaring
-- Leerwerkbedrijf Oost-Brabant (externe partner)
-- Begeleiding art.60 met bijkomende financiering OCMW’s (10 vte’s)
-- Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale Economie)
-- Brugprojecten
""Extra informatie
•
•
•
•
•

Is partner van Jobkanaal
Beschikt over een diversiteitsplan
Beschikt over het EFQM kwaliteitslabel
Heeft een specifiek aanbod voor 50+
Werkt regelmatig samen met sectorfondsen (PC 302 Horeca)
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Storzo vzw

Tiensestraat 39 - 3440 Zoutleeuw
Tel.: 011 78 90 45 - Fax: 011 58 13 43
e-mail: storzo@skynet.be
www.storzo.be
Vzw Storzo is een intergemeentelijke vereniging met als werkingsgebied Zuid-Oost-Hageland en werd opgericht
op 29 mei 1989. STORZO staat voor scholing, tewerkstelling en opleiding in de regio. Meer dan 20 jaar
zet STORZO zich in voor de ontwikkeling van de streek en de opleiding en tewerkstelling van de inwoners.
Tegelijk heeft de vereniging een aantal dienstverleningen uitgebouwd, die het woon-en leefcomfort van de
burgers ten goede komt. Dienstverlenende projecten binnen de vzw Storzo: Kinderdagverblijf De Kaboutertjes,
tewerkstellingsproject werkervaring en Vlaams Fonds, dienstencheque project, consultatiebureau Kind en Gezin,
opvoedingsondersteuning en kinderarmoedebestrijding.

Storzo vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•

dienstencheques
groen
kinderarmoedebestrijding
kinderopvang
opvoedingsondersteuning

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf IGO Leuven (externe partner)
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
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Televil Sociale Tewerkstelling vzw
Mechelsesteenweg 588D - 1800 Vilvoorde
Tel.: 02 255 19 40 - Fax: 02 255 19 45
e-mail: info@televil.be
www.televil.eu

Televil Sociale Tewerkstelling vzw is sinds januari 2009 goedgekeurd als werkervaringspromotor en heeft hiervoor
een samenwerkingsovereenkomst met LWB Halle-Vilvoorde. Er kunnen 10 personen tewerkgesteld worden in
een werkervaringscontract. Dit kan zowel in een onderhoudsploeg als klusjesman of poetshulp (5 pers.), of in een
winkelteam als winkelmedewerker (5 pers.).

Televil Sociale Tewerkstelling vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

kleding en textiel
onderhoud en klus
social profit
verkoop

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf Halle-Vilvoorde (externe partner)
-- Begeleiding Artikel 60
-- Brugprojecten
-- Alternatief gestraften
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Velo vzw

Hollestraat 1 - 3001 Leuven
Tel.: 016 29 87 40 - Fax: 016 29 87 59
e-mail: info@velo.be
www.velo.be
Bij VELO draait het om mensen die moeilijk aan een job geraken (jongeren deeltijds beroepsonderwijs, langdurig
werklozen, leefloontrekkers,…). VELO biedt hen een opleiding in de fietstechniek en een werkervaring aan.
Doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt is het doel. Intussen wordt er duchtig gesleuteld. Fietswrakken
worden gedemonteerd en uit de herbruikbare onderdelen verrijzen opnieuw tweewielers. Die vervolgens gretig
aftrek vinden bij studenten. Op deze basis begon VELO in 1994. Inmiddels werd de activiteitenradius aardig
uitgebreid. Het meest opvallend zijn de fietspunten in de stations van Leuven, Aarschot en Diest met aandacht voor
orde en netheid in de stalling door de ploeg parkeermedewerkers, fietsenverhuur en -herstel. Ook bedrijfsfietsen
zijn een kolfje naar de VELO-hand. En een batterij aan nieuwe ideeën rond fietsmobiliteit wordt continu aan de
haalbaarheid getoetst.

Velo vzw is actief in de volgende sector
• metaal
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Interne opleiding fietstechniek
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
-- Brugproject op externe werkvloeren
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf Oost-Brabant (interne
partner)
-- Begeleiding Artikel 60
-- Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale
Economie)
-- Brugprojecten

""Extra informatie
•
•
•
•

Partner van Jobkanaal
Beschikt over een diversiteitsplan
Beschikt over het kwaliteitslabel ESF (EFQM)
Werkt samen met het sectorfonds Metaal
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Vokans vzw - Centrale Begeleidingscel
Haachtsesteenweg 579 - 1030 Brussel
Tel.: 02 246 34 85 - Fax: 02 246 34 90
e-mail: info@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 kansengroepen, werkzoekenden
en werknemers, 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 Centrale Begeleidingscel is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
bouw
dienstencheques
elektriciteit
groen
horeca
kinderopvang
social profit
verkoop
verzorging
voedingsnijverheid

""Aanbod voor werknemers en werkzoekenden
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Logistiek assistent (rust- en ziekenhuizen)
-- (Voor)oriëntatie social profit
-- Ingroei social profit
-- Sollicitatie- en attitudetraining (voor art.60,
anderstaligen)
-- Taalbad solliciteren
-- Jobhunting/sollicitatietraining jongeren 18+
deeltijds onderwijs
-- Jobclub met conversatietafels voor anderstaligen
-- Vooropleiding Nederlands voor opleiding
particuliere schoonmaak
-- Nederlands voor anderstaligen
-- Nederlands op de opleidingsvloer Metaal,
Logistiek
-- Poets- en strijktechnieken
-- Winkelbediende voor anderstalige
werkzoekenden
-- Mode/verkoop voor anderstalige werkzoekenden
-- Huishoudhulp
-- Kamermeisje/ontbijtmedewerker
-- Assessment en ingroei toezichtsberoepen
-- Vooropleiding bewakingsagent
-- Leren fietsen
-- Aangename kennismaking met de computer

-- Mindswitch-traject 50+
-- Ergonomie
-- EHBO
-- Assertiviteitstraining
-- Geïntegreerd traject WEP++
-- Doorstroomproject art.60
-- Coaching werkateliers Gent
-- Verkoop multimedia
-- Basis Word en Excel
-- Competentiespiegel
• Erkend als testcentrum voor ervaringsbewijzen
-- Ervaringsbewijs arbeidsconsulent
-- Ervaringsbewijs monitor beschutte en sociale
werkplaatsen
-- Ervaringsbewijs opleider bedrijven
-- Ervaringsbewijs begeleider BKO
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Outplacement
• Werkplekleren
-- Brugprojecten

Repertorium Vlaams-Brabant

21

""Aanbod voor werkgevers
•
•
•
•

Training en vorming op de werkvloer
HRM-advies en -ondersteuning
Selectie, screening en/of assessment
Outplacement

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds Dienstencheques voor
-- Job- en taalcoaching
-- Diverse andere opleidingen
• Beschikt over diverse kwaliteitslabels: ESF, EFQM C2E, Qfor
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+: Mindswitch
• Werkt samen met volgende sectorfondsen
-- IPV
-- Gezondheidsinrichtingen en -diensten
-- Woon- en zorgcentra
-- Dienstenchequeondernemingen
-- Vastgoedsector
-- VSPF
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Vokans vzw - Vlaams-Brabant
(Brussel-Halle-Vilvoorde)
Toekomststraat 17 - 1800 Vilvoorde
Tel.: 02 557 88 25 - Fax: 02 557 88 34
e-mail: vlaams.brabant@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 kansengroepen, werkzoekenden
en werknemers, 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 Vlaams-Brabant is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
bouw
dienstencheques
elektriciteit
groen
horeca
ICT
kinderopvang

""Aanbod voor werknemers en werkzoekenden
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Taalbad solliciteren in Vilvoorde, Asse,
Zaventem en Brussel
-- Oriëntatiecentrum voor anderstalige
werkzoekenden in Vilvoorde, Asse en Halle
-- Winkelbediende voor anderstalige
werkzoekenden in Vilvoorde en Brussel
-- Mode/verkoop voor anderstalige
werkzoekenden in Brussel
-- Nederlands op de opleidingsvloer Metaal,
Logistiek in Brussel
-- Sollicitatietrainingen in Voeding en horeca,
Logistiek in Brussel
-- Wegwijzer MVO Assessment Leuven-Centraal
-- Sollicitatietrainingen Leuven-Centraal
• Erkend als testcentrum voor ervaringsbewijzen
-- Arbeidsconsulent
-- Monitor/begeleider beschutte en sociale
werkplaatsen
-- Opleider/begeleider in bedrijven en organisaties
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Outplacement
• Werkplekleren
-- Brugprojecten

•
•
•
•
•
•
•
•

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

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer: aanbod naar
werknemers
-- Communicatietrainingen
-- Conflicthantering en omgaan met agressie op
de werkvloer
-- Opleiding tot (taal)peter of (taal)meter op de
werkvloer
-- Sleutelen aan sleutelcompetenties
-- ...
• Training en vorming op de werkvloer: aanbod naar
leidinggevenden/werkgevers
-- Starten met coachend leidinggeven
-- Competentiegericht rekruteren en selecteren
-- Personeelsgesprekken voeren
-- Omgaan met moeilijke klanten
-- ...
• HRM-advies en -ondersteuning
• Selectie, screening en/of assessment
• Outplacement
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Vokans vzw - Vlaams-Brabant (Leuven)
Martelarenlaan 8 - 3010 Kessel-Lo
Tel.: 016 21 94 45
e-mail: vlaams.brabant@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 kansengroepen, werkzoekenden
en werknemers, 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 Vlaams-Brabant is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
bouw
dienstencheques
elektriciteit
groen
horeca
ICT
kinderopvang
kleding en textiel

""Aanbod voor werknemers en werkzoekenden
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Taalbad solliciteren in Vilvoorde, Asse,
Zaventem en Brussel
-- Oriëntatiecentrum voor anderstalige
werkzoekenden in Vilvoorde, Asse en Halle
-- Winkelbediende voor anderstalige
werkzoekenden in Vilvoorde en Brussel
-- Mode/verkoop voor anderstalige werkzoekenden
in Brussel
-- Nederlands op de opleidingsvloer Metaal,
Logistiek in Brussel
-- Sollicitatietrainingen in Voeding en horeca,
Logistiek in Brussel
-- Wegwijzer MVO Assessment Leuven-Centraal
-- Sollicitatietrainingen Leuven-Centraal
• Erkend als testcentrum voor ervaringsbewijzen
-- Arbeidsconsulent
-- Monitor/begeleider beschutte en sociale
werkplaatsen
-- Opleider/begeleider in bedrijven en organisaties
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Outplacement
• Werkplekleren
-- Brugprojecten

•
•
•
•
•
•
•

metaal
social profit
transport en logistiek
verhuizingen
verkoop
verzorging
voedingsnijverheid

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer: aanbod naar
werknemers
-- Communicatietrainingen
-- Conflicthantering en omgaan met agressie op de
werkvloer
-- Opleiding tot (taal)peter of (taal)meter op de
werkvloer
-- Sleutelen aan sleutelcompetenties
-- ...
• Training en vorming op de werkvloer: aanbod naar
leidinggevenden/werkgevers
-- Starten met coachend leidinggeven
-- Competentiegericht rekruteren en selecteren
-- Personeelsgesprekken voeren
-- Omgaan met moeilijke klanten
-- ...
• HRM-advies en -ondersteuning
• Selectie, screening en/of assessment
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Wonen en Werken Opleiding vzw - Leuven
IJzerenmolenstraat 2 - 3001 Leuven
Tel.: 016 22 33 57 - Fax: 016 22 99 58
e-mail: info@wonen-en-werken.be
www.wonen-en-werken.be

Wonen en Werken is een organisatie, bestaande uit twee vzw’s, die opleiding en tewerkstelling aanbiedt aan mensen
die al lange tijd werkloos zijn en/of een lage scholing hebben. Wonen en Werken Opleiding vzw is een opleidingsen werkervaringsproject voor laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden. Door middel van opleidings- en werkervaringsinitiatieven wil de organisatie mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de normale arbeidsmarkt, een
gelijkwaardige kans geven. Daarnaast zijn we ook actief in sollicitatietraining, trajectbegeleiding, jobcoaching en
het aanbieden van Nederlands op de opleidings- en werkvloer. Binnen Wonen en Werken Opleiding vzw bestaat
tevens een sui-generis afdeling Lokale Diensten Economie en een Dienstenchequesbedrijf. Wonen en Werken
Tewerkstelling vzw is een sociale werkplaats die opereert in regio Leuven. Haar activiteiten situeren zich in de
sectoren van groenonderhoud, schoonmaak, schilderen, buurtonderhoud, biologisch tuinieren en het isoleren van
daken. De filosofie van het huis is mensen waarderen, motiveren en terug kansen geven.

Wonen en Werken Opleiding vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•

bouw
carrosserie
dienstencheques
groen
verhuizingen

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Vooropleiding bouw
-- Opleiding (systeem) bekisten en basis metselen
-- Opleiding plaatsen ondervloer en chapper
-- Natte en droge bepleistering
-- Opleiding huishoudhulp
-- Opleiding hulpschrijnwerker
-- Nederlands op de opleidingsvloer
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Sollicitatietraining en begeleiding voor
anderstaligen
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf Oost-Brabant (interne
partner)
-- Begeleiding Artikel 60
-- Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale
Economie)

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer:
vormingswerker provincie
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques voor:
-- Job- en taalcoaching
-- Attitudetraining
-- Communicatie
-- Strijken
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met volgende sectorfondsen
-- Sectorfonds van de bouw (FVB)
-- Sectorfonds dienstencheques

Repertorium Vlaams-Brabant
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Toegevoegde leden

Centrum voor Basiseducatie Open School - Campus
Leuven-Aarschot-Diest-Haacht-Tienen
Parkstraat 146 – 3000 Leuven
Tel.: 016 22 10 68
e-mail: leuven@cbeopenschool.be
www.cbeopenschool.be

De Kringwinkel Hageland vzw
Walstraat 2 – 3300 Tienen
Tel.: 016 82 45 55 - Fax: 016 82 57 01
e-mail: info@kringwinkelhageland.be
www.kringwinkelhageland.be

Landelijk Dienstencoöperatief cvba
Remylaan 4B - 3018 Wijgmaal
Tel.: 016 46 90 09
e-mail: dienstencoop@groepkvlv.be
www.dienstencoop.be

Pajottenlands Centrum Opleiding
Kroonstraat 1 - 1750 Lennik
Tel.: 053/64.11.66 - Fax: 053/64 11 63
e-mail: Nathalie@edc-liedekerke.be
Website: www.pajottenlandscentrum.be

Repertorium Vlaams-Brabant
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Repertorium Vlaams-Brabant 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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