
30 JAAR ARGOS VZW
ARGOS… NOG NOOIT VAN GEHOORD? WE STELLEN JE DE VZW 

OP ZIJN 30STE VERJAARDAG GRAAG AAN JE VOOR. 

ARGOS IS EEN VZW DIE 30 JAAR GELEDEN IS ONTSTAAN ALS EEN 
PROJECT VAN EEN GROEP VRIJWILLIGERS. 30 JAAR LATER IS EEN 

BLOEIENDE VZW DIE IN HET PERRON GEHUISVEST IS EN HEEL 
WAT MENSEN AAN EEN BAAN HELPT. EEN BEKNOPT 

HISTORISCH OVERZICHTJE….

In 1994 start Argos met de jobclub: 
werkzoekenden worden speciaal 
getraind en opgeleid. In 2006 komen 
daar de tenderbegeleidingen bij.  De 
VDAB stuurt mensen naar Argos door 
en de vzw helpt de werkzoekenden 
intensief bij het vinden van een 
duurzame job. De laatste jaren doet 
Argos vooral aan werkplekleren: via 
stages in bedrijven of organisaties leren 
de mensen heel wat competenties 
aan. Argos ondersteunt zowel de 
werknemers als de werkgevers in dit 
proces.
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Argos coacht 
naar en tijdens 
tewerkstelling

Argos doet aan 
E-inclusie

In 1990 organiseert Argos de eerste 
computerlessen voor werkzoekende 
bediendes.  In 2006 stapte de vzw in 
samenwerking met Stad Ieper in het 
internationaal project CitizenFirst: 
computerlessen voor absolute 
beginners. Tot op vandaag wordt dit 
nog steeds verdergezet. Bovendien 
organiseert Argos ook korte thema-
workshops voor bijvoorbeeld tablet, 
smartphone en PC. Iedere donderdag 
is er een open computerklas waar 
iedereen die met een multimediavraag 
zit, gratis langs kan komen. 

Argos organiseert 
(sociale) tewerkstelling

Move, de mobiele poetsploeg, 
ontstaat in 1998. Move is een 
tewerkstellingsproject waar 
werkzoekenden de kans krijgen 
om werkervaring op te doen. De 
opdrachtgevers zijn kerkfabrieken en 
openbare diensten. Move startte met 
4 poetsers; nu zijn er al 15 poetsers 
en minstens 100 opdrachtgevers. Zij 
worden dagelijks begeleid door 4 
werkvloerbegeleiders.

Vanaf 1982 werden er lessen NT 2 
georganiseerd voor anderstaligen 
door vrijwilligers.  Vandaag legt 
Argos, met de steun van de Stad 
Ieper, de focus op het verruimen van 
het netwerk van de cursisten door 
bijvoorbeeld themawerking en allerlei 
activiteiten. Maar natuurlijk is er ook 
plaats voor grammatica. Go4Work 
is hier een nieuw Europees project 
waarbij bijzonder laagtaalvaardigen 
via praktijkgericht Nederlands en 
intensieve begeleiding een opstap 
krijgen naar werk.

Argos helpt jongerenArgos organiseert 
diverse activiteiten

Sinds 2009 richt Argos zich op een 
specifieke doelgroep: jongeren. Argos 
zoekt voor hen een speciale werkplek 
binnen verschillende organisaties of 
bedrijven. 

Jonge laaggeschoolde werkzoekenden 
krijgen ook sociale ondersteuning zoals 
samen sporten:  jongeren bewegen, 
ontmoeten elkaar en versterken hun 
social skills. In 2017 kreeg argos 
hiervoor zelfs een Europese Award.  

Argos biedt opleidingen, begeleiding 
en tewerkstelling aan en werkt 
daarvoor samen met een paar trouwe 
partners zoals ESF, VDAB, Vlaanderen, 
Stad en OCMW Ieper. Mensen die bij 
hen aankloppen zijn werkzoekenden 
die extra hulp of een specifieke 
ondersteuning nodig hebben om 
(opnieuw) aan het werk te geraken. 
Op vandaag speelt het organiseren van 
zinvolle vrijetijdsactiviteiten (taal- en 
computerlessen, kooklessen…) een 
belangrijke rol binnen hun werking 
(Schakel-In, Go4work... ).


