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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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Argos vzw

Maarschalk Fochlaan 1/2A - 8900 Ieper
Tel.: 057 23 93 40 - Fax: 057 23 93 97
e-mail: argosvzw@argosvzw.be
www.argosvzw.be
De vzw Argos ontwikkelt vorming, opleiding en tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen. Het gaat
om allochtonen, 50-plussers, senioren, langdurig en laaggeschoolde werklozen, arbeidsgehandicapten en
ex-gedetineerden. De opleidingen, vorming en werkervaring zijn aangepast aan de behoeften van de doelgroep.
Hiervoor zet Argos vormings- en activeringsprojecten op met groepsleren als gehanteerde methodiek.
Trajectbegeleiding en individuele begeleiding voor de kansengroepen vormen eveneens een belangrijk onderdeel
van de werking.

Argos vzw is actief in volgende sector(en)
•
•
•
•

administratie (commercieel – communicatie)
dienstencheques
horeca
ICT

""Aanbod voor werknemers en werkzoekenden:
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Opleiding callcentermedewerker
-- Nederlands sector II - vooropleiding voor
technische beroepen
-- Cappuccino: opleiding tot tearoommedewerker
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Outplacement
-- Nazorg voor het leerwerkbedrijf
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: Werkperspectief (interne
partner)
-- Begeleiding art.60
""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer: vormingen
op maat
-- Jobfierheid
-- Mooi jezelf zijn
-- Sollicitatietraining
-- EHBO
-- Schoonmaakopleiding
-- Opleidingen ICT (dactylo, Excel, internet, ...)
-- Workshops ICT (Skype, Facebook, Picasa, ...)
-- Assertiviteit
-- Communicatieve vaardigheden

-- Arbeidsattitudes
-- Rechten en plichten
-- Gezonde voeding
-- Diversiteit
-- Kwaliteitsvol werken
-- ...
• Outplacement
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques voor
-- Gebruik van Nederlands op de werkvloer
-- Hef- en tiltechnieken
-- EHBO in het huishouden
-- Assertief communiceren
-- Verwachtingen communiceren
-- Stappenplan onderhoud leefruimtes
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Heeft een specifiek aanbod 50+:
competentieversterking en ICT
• Werkt samen met het sectorfonds Horeca
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De Poort vzw, voor wonen en werk
Damastweverstraat 3 – 8500 Kortrijk
Tel.: 056 24 41 00 - Fax: 056 24 41 37
e-mail: info@depoortvzw.be
www.depoortvzw.be

De Poort vzw is actief op vlak van werkervaring, enerzijds in samenwerking met OCMW Kortrijk, anderzijds
als werkervaringspromotor. Er worden 36 leerwerknemers tewerkgesteld in functies bouw, logistiek, groen,
schoonmaak in de Leerwerkplaats, het samenwerkingsverband tussen OCMW Kortrijk en De Poort vzw.
Daarnaast is de Poort vzw ook werkervaringspromotor bij voor een project van 18 medewerkers werkervaring. Wij
bieden werkervaring als uitvoerend bediende, technisch medewerker, groenarbeider en logistieke hulp aan. De
Poort is ook interne partner van Leerwerkbedrijf West 5. De inschakelingscoaches staan in voor de begeleiding
van de medewerkers bij externe promotoren uit de regio.

De Poort vzw, voor wonen en werk is actief in volgende sectoren
• bouw
• groen
• social profit
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: West 5 (interne partner)
-- Begeleiding Artikel 60
""Extra informatie
•
•
•
•

Partner van Jobkanaal
Beschikt over een diversiteitsplan
Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
Is aanwezig in werkwinkel Kortrijk
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Groep INTRO vzw - Kortrijk
Filips van de Elzaslaan 35 - 8500 Kortrijk
Tel.: 056 21 92 32 - Fax: 056 20 47 70
e-mail: westvlaanderen@groepintro.be
www.groepintro.be

Groep INTRO West-Vlaanderen is als vormingsorganisatie voor kansengroepen actief in de hele provincie.
Groep INTRO wil inzake levensbreed en ervaringsgericht leren een vooraanstaande rol vervullen naar specifieke
doelgroepen. Men richt zich in het bijzonder naar jongeren en jongvolwassenen die moeilijkheden ervaren bij het
vinden van aansluiting op meerdere maatschappelijke domeinen. Groep INTRO wil via vorming, opleiding en
trajectbegeleiding empowerment installeren bij de doelgroep met het oog op bredere participatie en integratie.
Groep INTRO werkt op maat van de doelgroep en partners door het opzetten van samenwerkingsverbanden en
partnerschappen met verschillende sectoren.

Groep Intro vzw Kortrijk is actief in volgende sector(en)
• horeca
• social profit
• transport en logistiek
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Horeca-opleiding
-- Opleiding magazijnier/heftruck
-- Zorgwijzer: oriënterende opleiding
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: West 5 (interne part- ner)
-- Brugprojecten

""Extra informatie
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques voor
-- Job- en taalcoaching
-- Opleiding poetstechnieken
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met volgende sectorfondsen
-- FCBO
-- Sociaal waarborgfonds
-- VIVO
-- TOFAM
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Groep INTRO vzw West-Vlaanderen
Nieuwstraat 7 - 8000 Brugge
Tel.: 050 35 09 90 - Fax: 050 35 60 87
e-mail: westvlaanderen@groepintro.be
www.groepintro.be

Groep INTRO West-Vlaanderen is als vormingsorganisatie voor kansengroepen actief in de hele provincie.
Groep INTRO wil inzake levensbreed en ervaringsgericht leren een vooraanstaande rol vervullen naar specifieke
doelgroepen. Men richt zich in het bijzonder naar jongeren en jongvolwassenen die moeilijkheden ervaren bij
het vinden van aansluiting op meerdere maatschappelijke domeinen. Groep INTRO wil via vorming, opleiding en
trajectbegeleiding empowerment installeren bij de doelgroep met het oog op bredere participatie en integratie.
Groep INTRO werkt op maat van de doelgroep en partners door het opzetten van samenwerkingsverbanden en
partnerschappen met verschillende sectoren.

Groep Intro vzw West-Vlaanderen is actief in volgende sectoren
•
•
•
•

bouw
horeca
social profit
sociale economie

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Horeca-opleiding
-- Magazijnier/heftruckchauffeur
-- Zorgwijzer
-- Diverse kortdurende opleidingen op vraag van
externen
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: West 5 (interne partner)
-- Begeleiding Artikel 60
-- Brugprojecten

""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met volgende sectorfondsen
-- FCBO
-- SWF
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GTB West-Vlaanderen
Stationsdreef 83 - 8800 Roeselare
Tel.: 051 25 32 25 – Fax 051 25 32 27
e-mail: info.wvl@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 West-Vlaanderen vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
""Aanbod voor werkgevers
• HRM-advies en -ondersteuning
""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Is aanwezig in de werkwinkel
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Jobcentrum vzw
Koolskampstraat 24 - 8830 Gits
Tel.: 051 26 90 20 - Fax: 051 26 90 40
e-mail: info@jobcentrum.be
www.jobcentrum.be

Jobcentrum maakt deel uit van Dienstencentrum GID(t)S en is jaarlijks gids doorheen de loopbaan van meer dan
600 mensen. Werkzoekenden met een arbeidshandicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt
kunnen bij ons terecht voor hulp bij een langdurige tewerkstelling. Werknemers of zelfstandigen met vragen over
hun loopbaan kunnen bij ons terecht voor begeleiding en advies. Bedrijven, (lokale) overheden en organisaties zijn
voor ons belangrijke partners. Wij staan hen bij tijdens de aanwerving en inschakeling van een (nieuwe) medewerker. De expertise die we in meer dan 25 jaar hebben opgebouwd, delen we graag met onze collega’s. Daarom
ontwikkelden we verschillende producten en opleidingen die nuttig kunnen zijn voor coaches en begeleiders.

Jobcentrum 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
-- Opleiding op de werkvloer (o.a. werkplekleren)
-- Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding
(GIBO)
-- Startblok: oriëntatiecursus voor werkzoekenden
-- OpStap: oriëntatie- en activeringsopleiding voor
personen met een psychische kwetsbaarheid
• Coaching
-- Loopbaanbegeleiding

""Extra informatie
• Partner van Jobkanaal
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met het Sectorfonds
Privé-Ziekenhuizen

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer:
-- Ergonomie
-- Omgaan met collega’s en hun beperking
• HRM-advies en -ondersteuning
• Selectie, screening en/of assessment
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KOPA West-Vlaanderen OTP - Oostende vzw
Nieuwpoortsesteenweg 98 - 8400 Oostende
Tel.: 059 55 60 78 - Fax: 059 55 60 51
e-mail: info@kopa-wvl.be
www.kopa.be

KOPA (Kans Op Arbeid) is een vzw die al 25 jaar de kansen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt wil vergroten.
We doen dit aan de hand van opleidingen en begeleidingsacties en zijn aanwezig op de opleidingsvloer en de
werkvloer. We zijn ontstaan in de schoot van het ABVV, en maken nog steeds deel uit van de interprofessionele
werking en de dienstverlening van het ABVV. 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 én is de kans op werk al weer heel wat groter geworden.

Kopa west-vlaanderen otp - Oostende vzw is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Verkoop
-- Jobmatching
-- Zappen op de arbeidsmarkt
-- Basis ICT
-- Ingroei Social Profit
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer

""Extra informatie
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Heeft een specifiek aanbod voor 50+:
Jobmatching, computeropleidingen
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Loca Consult

Baron Ruzettelaan 296 - 8310 Assebroek
Tel.: 050 49 03 63 - Fax: 050 78 86 63
e-mail: info@locaconsult.be
www.locaconsult.be
Loca Consult stimuleert competentieontwikkeling via begeleiding, coaching en training. We ondersteunen
werkzoekenden en werknemers, trainen leidinggevenden en geven mee gestalte aan competentiegericht
personeelsbeleid. Loca Consult heeft ruim 25 jaar ervaring in het (h)erkennen en versterken van competenties
bij mensen die moeilijk een opstap maken naar werk of drempels ervaren bij het (in-)groeien in hun werk. Onze
roots liggen in het opzetten van trajecten naar en binnen sociale tewerkstellingsprojecten en werkplekleren. We
bouwden onze expertise verder uit via coachingsopdrachten en individuele begeleidings- en bemiddelingstrajecten
en groeiden uit tot een raadgever die zijn expertise dagelijks toetst op de werkvloer en vertaalt in pragmatische,
hanteerbare tools gericht op persoonlijke groei.

Loca Consult
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

is actief in volgende sectoren

administratie (commercieel - communicatie)
bouw
dienstencheques
elektriciteit
groen
horeca
metaal
social profit
transport en logistiek
verkoop
voedingsnijverheid

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Competentieversterkende generieke
vaardigheden
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Voortrajecten
-- Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
-- Outplacement
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf West 5 (interne partner)
-- Begeleiding art.60

"" Aanbod voor werkgevers
•
•
•
•

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

""Extra informatie
• Erkenning bij het Federaal Sectorfonds
Dienstencheques voor
-- job- en taalcoaching
-- andere opleidingen
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Mentor vzw

Wandelweg 11 A - 8500 Kortrijk
Tel.: 056 26 44 34 - Fax: 056 26 44 35
e-mail: info@mentorvzw.be
www.mentorvzw.be
Mentor vzw, opgericht in mei 2000, is een centrum voor begeleiding, opleiding en oriëntering van werkzoekenden
en werknemers. Mentor is expert in het ondersteunen van kansengroepen naar een duurzame tewerkstelling via
talrijke opleidingen en begeleidingen op maat. Sinds 2008 biedt Mentor ook jobcoaching en taalcoaching op de
werkvloer aan. In het luik ‘oriëntering/selectie’ hebben wij een sterke expertise opgebouwd in het werken met
competenties/talenten bij kansengroepen en omkaderingspersoneel. In oktober 2008 werd Mentor erkend als
privaat arbeidsbemiddelingsbureau dat sinds 2010 uitgebreid werd met ‘outplacement’. Mentor geeft ook advies
aan werkgevers. Als erkend adviesbureau sedert 2006 ondersteunt ‘Mentor consult’ bedrijven, organisaties
en lokale besturen via adviesverstrekking op vlak van personeelsbeleid, financieel management, kwaliteit,
bestuurs- en organisatieontwikkeling. Door onze jarenlange ervaring in het werken met zowel werkgevers als
werkzoekenden en werknemers, beschikt Mentor over een bijzondere troef bij het geven van deskundig advies
in de sociale economie.

Mentor vzw

is actief in volgende sectoren

• administratie (commercieel –
communicatie)
• 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
-- Beroepsopleiding keukenhulp
-- Beroepsopleiding bediende onthaal &
communicatie
-- Conversatietafels
-- Babbelbox
-- Kiezen
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer
-- Outplacement
-- Begeleiding Franstalige werkzoekenden
• Werkplekleren
-- Begeleiding art.60
-- Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom
Sociale Economie)

""Aanbod voor werkgevers
• Training en vorming op de werkvloer
-- Sollicitatietraining
-- Beroepshouding
-- Omgaan met personen met een beperking
-- Sociale Wetgeving
-- Klantvriendelijk onthaal Nederlands
-- Netiquette: vriendelijk communiceren via mail
-- BIN-normen
-- Computer Initiatie
-- Microsoft Word, Excel, Outlook, ... basis &
gevorderd
-- Adobe Photoshop, Indesign, ... basis
-- Websites maken basis
-- Persoonlijke ontwikkelingsplannen
-- Mijn rol als werkvloerbegeleider
-- Opzetten van een wer(k/v)end VTO-beleid
-- Klantencontacten voor niet-commerciëlen
-- Opstarten van jouw commercieel beleid
-- Strategische beleidsplanning
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-- Deugdelijk bestuur: ook in de social profit?
-- Financieel inzicht voor niet-financiëlen
-- Met de correcte attitude aan het werk als huishoudhulp
-- Schoonmaaktechnieken
-- Ruwbouw
-- Groenonderhoud
-- ...
• HRM-advies en -ondersteuning
• Selectie, screening en/of
assessment
• Outplacement
• Erkenning als Adviesbureau in de Sociale Economie (sinds 2006): Advies op maat aan organisaties en
bedrijven, steden en gemeenten, ocmw’s, ...
-- personeelsbeleid
-- financieel beleid
-- organisatie- en kwaliteitsbeleid
-- commercieel beleid
""Extra informatie
•
•
•
•
•
•

Partner van Jobkanaal
Beschikt over een diversiteitsplan
Beschikt over het kwaliteitslabel ESF (EFQM)
Is aanwezig in de werkwinkel Kortrijk
Heeft een specifiek aanbod voor 50+: Project iAge
Werkt samen met het sectorfonds Horeca
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OCMW Ieper

Rijselsestraat 38 - 8900 Ieper
Tel.: 057 20 48 31 - Fax: 057 21 83 89
e-mail: paul.hoorelbeke@ocmwieper.be
Begeleiding, opleiding en werkervaring van leeflooncliënten en langdurig werklozen binnen de geïntegreerde
werking van de werkwinkel. Samen met de cliënt wordt op zoek gegaan naar de meest passende oplossing.
Dit kan zowel in het normaal economisch circuit zijn, of kan bestaan uit een voortraject via een werkervaringsof artikel 60-tewerkstelling. Wat artikel 60 betreft zijn er een 25-tal mogelijke en diverse arbeidsplaatsen in het
OCMW, stadsdiensten en enkele vzw’s. Ook is er een erkenning voor vijf artikel 60-werknemers binnen sociale
economie-initiatieven.

OCMW Ieper is actief in volgende sectoren
• bouw
• groen
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf Werkperspectief (externe
partner)
-- Begeleiding Artikel 60
-- Brugprojecten
""Extra informatie
• Is aanwezig in werkwinkel Ieper
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OCMW Middelkerke Opleidingscentrum
Sluisvaartstraat 17 - 8430 Middelkerke
Tel.: 059 31 92 20 - Fax: 059 31 21 52
e-mail: tineke.deboyser@ocmwmiddelkerke.be
www.opleidingscentrummiddelkerke.be

Het Opleidingscentrum Middelkerke (OC) is een afdeling binnen het OCMW Middelkerke. Het OC organiseert
opleidingen keukenmedewerker en handlanger bouw. Alle opleidingen zijn erkend door de VDAB, het Sectorfonds
en het FBV en worden gesteund door het ESF/de VDAB. De opleidingen worden gegeven door professionele
instructeurs, twee gedetacheerd van het volwassenenonderwijs CVO Westhoek en Cervo Go voor de opleiding
keukenmedewerker en twee instructeurs van het OCMW. De maatgerichte begeleiding wordt opgenomen door
maatschappelijk assistenten van het OCMW. Voor algemene vorming wordt beroep gedaan op Vokans vzw. De
opleiding duurt een zestal maanden. Tijdens deze periode vinden op geregelde tijdstippen evaluatiemomenten
plaats met de betrokkene. Gedurende de opleiding worden stages ingebouwd. Wanneer de opleiding succesvol
werd beëindigd, ontvangt de cursist een getuigschrift. Door het maatgericht aanleren van technische vaardigheden,
arbeidsattitudes en sociale vaardigheden wil het Opleidingscentrum kansengroepen laten doorstromen naar de
reguliere arbeidsmarkt in de kustregio en hierdoor integratie in de maatschappij bevorderen alsook het garanderen
van een menswaardig(er) bestaan.

OCMW Middelkerke Opleidingscentrum is actief in volgende sectoren
• bouw
• horeca
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Opleidingen en competentieversterkende acties
-- Keukenmedewerker
-- Handlanger bouw
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Taalcoaching op de opleidingsvloer door Vokans
• Werkplekleren
-- Begeleiding art.60
-- Art.61
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
• Werkt samen met de volgende sectorfondsen:
-- Horeca
-- Bouw

Repertorium West-Vlaanderen
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OCMW Roeselare Team Opleiding & Tewerkstelling
Vestiging site Noord, Désiré Mergaertstraat 14 - 8800 Roeselare
Tel: 051 23 25 28 - Fax: 051 26 89 60
e-mail: info@ocmw-roeselare.be
www.ocmw-roeselare.be

Het Team Opleiding en Tewerkstelling van het OCMW Roeselare heeft de volgende kerntaken: Voortraject,
competentiescreening, sollicitatietraining- en monitoring en vormingsaanbod in samenwerking met de VDAB en
vormingsorganisaties met het oog op een zo spoedig mogelijke activering van OCMW steun- en leefloongerechtigden
/ Individuele trajectbegeleiding en tewerkstelling voor OCMW steun- en leefloongerechtigden die nood hebben
een intensiever begeleidingstraject (cliënten van het OCMW Roeselare en cliënten van de 10 OCMW’s binnen
de cluster het regionaal samenwerkingsverband in Midden West-Vlaanderen) / Brugprojectopleiding voor
leerlingen van CDO Roeselare en CDO Lendelede i.s.m. ESF Vlaanderen / Voortrajectopleiding binnen het project
JUMP voor OCMW cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in samenwerking met ESF Federaal /
Werkvloeropleiding en sociale activering in het zorgproject ‘t Koekegoed voor OCMW cliënten met fysische en/of
psychische problematiek die nood hebben aan langdurige ondersteuning / Nazorg voor artikel 60 trajecten met
het oog op een succesvolle overdracht naar VDAB of normaal economisch circuit.

OCMW Roeselare Team Opleiding & Tewerkstelling is actief in volgende sectoren
• Andere: trajectbegeleiding, sociale activering, tewerkstelling OCMW cliënten en Brugprojectjongeren
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Opleidingen
-- Brugprojecten: trajectbegeleiding en
alternerende tewerkstellingstrajecten voor
jongeren binnen het deeltijds onderwijs van CDO
Lendelede en CLW Roeselare.
-- Voortrajectopleiding aan OCMW cliënten met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt ism Groep
Intro & drughulpverlening Kompas, mmv ESF
Federaal.
-- Sociale activering en werkvloeropleiding van
Ocmw-cliënten met een fysische of psychische
problematiek
-- Sollicitatiemonitoring en groepsaanbod
sollicitatietraining voor OCMW cliënten ism met
vormingsorganisatie CVO Roeselare.
-- Trajectbegeleiding en tewerkstelling artikel 60
voor steun- en leefloongerechtigden van OCMW
Roeselare en van OCMW’s binnen het regionaal
samenwerkingsverband van 10 OCMW in Midden
West-vlaanderen.
-- Werkvloeropleiding Poetsproject Site Noord voor
OCMW-cliënten met oog op doorstroom naar een
tewerkstelling als logistiek- of poetsmedewerker.
-- Nazorg in het kader van warme overdracht
naar NEC of VDAB na een artikel 60
tewerkstellingstraject.
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
-- Voortrajecten
• Werkplekleren
-- Begeleiding art. 60 (zonder bijkomende
financiering, 65 vte’s)
-- Brugprojecten

""Extra informatie
• Is partner van Jobkanaal
• Beschikt over het ESF-kwaliteitslabel Vlaanderen
• Is momenteel aanwezig in de werkwinkel
Roeselare
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Sociale Economie Oostende vzw
Stationsstraat 54b - 8460 Oudenburg
Tel.: 059 43 80 90 - Fax: 059 43 80 91
e-mail: seo.vzw@werkhoek.be
www.seo-vzw.be

Sociale Economie Oostende organiseert sociale tewerkstellingsinitiatieven voor mensen uit de kansengroepen met de bedoeling
hen duurzame (sociale) tewerkstelling te bezorgen. Ze zijn actief op de domeinen: Kringwinkels (verkoop tweedehandsgoederen),
groenonderhoud voor overheden en bedrijven, energiescans en dakisolatie, strijk- en poetsdiensten i.k.v. de dienstencheques, chartering
van traditionele schepen uit het Belgisch maritiem erfgoed en bouw en renovatie van traditionele schepen, begeleiding van opstartende
zelfstandigen, promotie van de invoegmaatregelen bij bedrijven, aanspreekpunt voor alles in verband met sociale economie in de
Oostendse regio.

Sociale Economie Oostende is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•

bouw
dienstencheques
groen
verhuizingen
verkoop

""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Werkplekleren
-- Begeleiding Artikel 60
-- Brugprojecten
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Tot uw Dienst vzw
Noordstraat 161 - 8800 Roeselare
Tel.: 051 22 03 00 - Fax: 051 22 03 40
e-mail: info@totuwdienstvzw.be
www.totuwdienstvzw.be

Doel: Tot uw dienst vzw bevordert de sociale integratie en de kwaliteit van leven van personen uit kansengroepen,
door hen een job en leerwerkkansen aan te bieden. De vereniging creëert deze jobs en leerwerkkansen in de
dienstensector en draagt daardoor direct of indirect bij tot kwaliteit van leven. Activiteiten: Hierbij zal vzw Tot uw
dienst opleiding, werkervaring en arbeidsbegeleiding aanbieden.

Tot uw Dienst vzw is actief in volgende sectoren
• dienstencheques
• kleding en textiel
""Aanbod werkzoekenden en werknemers:
• Opleidingen
-- sollicitatietraining en vorming arbeidsattitudes (binnen kader van werkervaring)
• Coaching
-- Job- en taalcoaching op de werkvloer
ÖÖGefinancierd met VIA-middelen
ÖÖDienstencheques
-- Begeleiding van de werkervaringsmodule
• Werkplekleren
-- Leerwerkbedrijf: West5 (interne partner)
-- Begeleiding art. 60 (zonder bijkomende financiering, 12 vte’s)
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Is momenteel aanwezig in de werkwinkel Roeselare

Repertorium West-Vlaanderen
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Vokans vzw - West-Vlaanderen
Kanunnik Dokter Louis Colensstraat 7 - 8400 Oostende
Tel.: 059 55 25 45 - Fax: 059 56 04 70
e-mail: greet.deconinck@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 West-Vlaanderen is actief in volgende sectoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

""Aanbod voor werkzoekenden
en werknemers
• Opleidingen en
competentieversterkende acties
-- Huishoudhulp
-- Kamermeisje/
ontbijtmedewerker
-- Jobclub met
conversatietafels voor
anderstaligen
-- Vooropleiding Nederlands
voor opleiding particuliere
schoonmaak
-- Wegwijzerproject
(assessment) in penitentiair
complex Brugge
• Erkend als testcentrum voor
ervaringsbewijzen
-- Begeleider in de
buitenschoolse kinderopvang
-- Arbeidsconsulent
-- Opleider - begeleider in

bedrijven en organisaties
-- Monitor/begeleider
in beschutte en sociale
werkplaatsen
• Coaching
-- Loopbaanbegeleiding
-- Job- en taalcoaching op de
werkvloer
-- Taalcoaching op de
opleidingsvloer
-- Outplacement
""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
-- Klantgericht werken in de
social profit
-- Efficiënt en klantgericht aan
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de slag als huishoudhulp
-- Ergonomie en hef- en
tiltechnieken
-- Poetstechnieken
-- Groene schoonmaak
-- Omgaan met stress op de
werkvloer
-- Leren leren &
geheugentraining
-- Professioneel omgaan met
klanten voor de huishoudhulp
-- Respect voor jezelf en
anderen
-- Veilig in & om het huis
-- Sleutelen aan
sleutelcompetenties
• Training en vorming op
de werkvloer: aanbod naar
leidinggevenden/werkgevers
-- Starten met coachend
leidinggeven
-- Competentiegericht
rekruteren en selecteren
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-- Personeelsgesprekken voeren (functioneringsgesprekken, POP/loopbaangespreken, verzuimgesprekken,
evaluatiegesprekken, ...)
-- Omgaan met verzuim op de werkvloer
-- Omgaan met moeilijke klanten (DCO)
-- Omgaan met anderstaligheid

-- Waarderen van menselijk kapitaal: een aangepast motivatie- en retentiebeleid in uw organisatie
-- Opstellen van functie- en competentieprofielen + koppeling met POP
-- Een positief leerklimaat in uw bedrijf
-- De coördinator als inhoudelijk beroepsexpert (DCO)
• 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: EFQM, Qfor
• Werkt samen met volgende sectorfondsen
-- Sectorfonds Ouderenzorg (ROB-RVT)
-- Sectorfonds IPV
-- Opleidingsfonds Dienstencheques
-- Sectorfonds VIVO
-- Sectorfonds vastgoedsector

Repertorium West-Vlaanderen
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Werkperspectief vzw
Sparkevaardekenstraat 4 - 8600 Diksmuide
Tel.: 051 51 05 72 - Fax: 051 50 58 64
e-mail: info@degroenekans.be
www.werkperspectief.be

Werkperspectief heeft als kernopdracht de maatschappelijke participatie van kansengroepen te bevorderen via
het aanbieden en bevorderen van arbeidskansen. In het kader van het leerwerkbedrijf biedt Werkperspectief een
laagdrempelige werkervaring binnen de groensector. De werkervaring is een onderdeel van een traject dat de
werkzoekende doorloopt op zoek naar een job. Hierbij staat doorstroming naar het normaal economisch circuit
centraal. De doelgroepen zijn langdurig werklozen, steuntrekkers, allochtonen, licht mentaal gehandicapten en
personen onder probatie.

Werkperspectief vzw is actief in de volgende sector
• groen
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers:
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: Werkperspectief (interne partner)
-- Brugprojecten
""Extra informatie
• Beschikt over een diversiteitsplan
• Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
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Wonen en Werken vzw - Menen
Kazernestraat 7 -11 - 8930 Menen
Tel.: 056 52 80 80 - Fax: 056 52 80 90
e-mail: johan.kerckhof@veerkracht4.be
www.veerkracht4.be

Wonen en Werken Menen is een leerwerkplaats waar aan trajectbegeleiding gedaan wordt, en tevens
werkervaringsprojecten aangeboden worden. Door het aanbieden van werkervaring en integrale arbeidsbemiddeling
op maat, wil men de maatschappelijke en professionele wederinschakeling van laaggeschoolde langdurig
werklozen bevorderen. Wonen en Werken is sinds 28 februari 2005 door de FOD Werkgelegenheid erkend als
initiatief in de sociale economie.

Wonen en Werken vzw - Menen is actief in de volgende sector
• schoonmaak
""Aanbod voor werkzoekenden en werknemers
• Coaching
-- Trajectbegeleiding
• Werkplekleren
-- Werkervaring
ÖÖ Leerwerkbedrijf: West 5 (interne partner)
""Extra informatie
• Beschikt over het kwalitelitslabel ESF
• Is aanwezig in werkwinkel Menen-Wervik
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Toegevoegde leden

Sobo@werk vzw
Pathoekeweg 9 A/7 – 8000 Brugge
Tel.: 050 67 37 99 - Fax: 050 32 01 49
e-mail: info@sobo.be
www.sobo.be

Repertorium West-Vlaanderen
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Repertorium West-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
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Reigerstraat 10			
9000 Gent				
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