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CONTACTGEGEVENS
BESTUUR
ONS TEAM
ONS NETWERK

Argos heeft uitgebreide ervaring en expertise in het activeren, begeleiden en
vormen van (vooral) personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als
doelstelling hun kansen te verhogen naar en bij tewerkstelling én in de
maatschappij in het algemeen.
Onze deskundige medewerkers werken op een laagdrempelige manier en
coachen hun deelnemers op maat.

IEPER
FOCHLAAN 1/2a
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CONTACTGEGEVENS

WEBSITE

E-MAIL

TELEFOON

#ArgosSamenVerderKijken
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BESTUUR

DAGELIJKS BESTUUR

DESOMER KATRIEN
VOORZITTER
BREYNE JAN
SECRETARIS
VANDERMEERSCH PATRICK
PENNINGMEESTER
HOORELBEKE PAUL
DELAHAYE PHILIPPE

RAAD VAN BESTUUR

BOUCHAERT EVELYN
BREYNE JAN
CALLEBERT JOHAN
CLABAU MARC
CLOET MARIEKE
DEBAILLIE STIJN
DELAHAYE PHILIPPE
DELALEEUW LEO
DESOMER KATRIEN
GILLIS ANITA
HOORELBEKE PAUL
LARNOU REAL
LANNOO VERA
MENU ELVIRA
OSTYN KATLEEN
RYDE EVA
SIX NANCY
TYDTGAT ALEXANDER
VANDEMAELE ANN
VERBEKE CHRISTINE
VERBEKE HERMAN
VERSCHOORE JEF
VERSCHOOT TINE

ALGEMENE VERGADERING

DE LEDEN VAN DE
RAAD VAN BESTUUR
VANDERMEERSCH PATRICK
REKENINGCOMMISSARIS
LEROY JOSEPH
REKENINGCOMMISSARIS
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ONS TEAM

LEEN
AMPE

ELINE
DESCAMPS

MIEKE
ANTHONISSEN

kwaliteitsverantwoordelijke
(loopbaan)coach

lesgever NT2

verantwoordelijke
tewerkstelling
coach

LIZE
KEYNGNAERT

EMMA
DEPOUVRE

JESSICA
CASIER

coach

educatief
medewerker

coach

MAXINE
VANDERGUNST
coach

JOLIEN
DEVLAMYNCK

THEA

coach

educatief
medewerker

VANDENBUSSCHE

BENJAMIN
HIMPENS

SARAH
LEGEIN

ELLY
GHILLEBERT

werkvloerbegeleider

werkvloerbegeleider

werkvloerbegeleider
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ONS NETWERK

VDAB | ESF | VLAANDEREN | STAD IEPER | DIENST WELZIJN IEPER | SERR | VOKA | CLW POPERINGE |
CLW NIEUWPOORT | OCMW WERVIK | SECUNDAIR ONDERWIJS IEPER | CDO | EPON VZW | DE POORT VZW |
LOCA CONSULT VZW | TOT UW DIENST VZW | GROEP INTRO | WERKPERSPECTIEF VZW | SENIORENRRAAD |
DIENSTENCENTRA IEPER | BEYOU | JEUGDWELZIJNSOVERLEG | REGIEROL SOCIALE ECONOMIE | PROVINCIAAL
NETWERK | STERPUNT INCLUSIEF ONDERNEMEN - WERKPLEKARCHITECTEN | NET’ANTWERK | WELZIJNSRAAD |
WERKGEVERS REGIO WESTHOEK - WESTKUST | EMINO | SPORTDIENST IEPER | SPORT VLAANDEREN |
KERKFABRIEKEN | STAD POPERINGE | VONDELS VZW | KOMPAS VZW | ...
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10

INCLUSIEVE ONDERNEMING
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ARGOS IN DE MEDIA
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2018
KERNRESULTATEN

714.

(2017) 1017
(2016) 824

trajecten
vorming | begeleiding | tewerkstelling

41% 59%

werkplekleren
18 BVS
4 GBVS
3 WES
14 BIO
12 IBO
2 K-IBO
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ARGOS IN DE MEDIA

Find Your Career
VZW Argos valt in de prijze
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TEWERKSTELLING
MOVE

Move is een inschakelingsbedrijf
met als hoofdactiviteit het schoonmaken
van kerken en monumenten.
Move heeft daarbij een tweeledig doel.
Enerzijds zijn we voor werkzoekenden
met een afstand tot de arbeidsmarkt een
opleidingsvloer. De deelnemers krijgen
een stage of tewerkstelling aangeboden
onder begeleiding van een professionele
werkvloerbegeleider. De bedoeling is om
de kloof naar het normaal economisch
circuit (NEC) kleiner te maken door te
werken aan een goede
werkhouding, generieke en technische
competenties. Anderzijds leveren we met
onze werking een bijdrage aan de zorg
voor het cultuurhistorisch
patrimonium in onze regio door aan
interieurzorg te doen.

mobiele poetsdienst

OPDRACHTGEVERS

AANMELDINGEN

104

47

90%
20

38

17

17

95

STARTERS

25
90%

20
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TIBB4 - TIW
TIBB3 - LBB

20
#
150

18
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COACHING
NAAR & TIJDENS
WERK

20
#
396

GOB - TIBB4
TIW - TWE
LBB
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GESPECIALISEERDE OPLEIDINGS-, BEGELEIDINGS- EN BEMIDDELINGSDIENST

GOB

Een GOB biedt gespecialiseerde begeleiding
- voor werkzoekenden (door middel van onder andere het aanbieden
van een werkplekleren - GBVS en K-IBO).
- en gespecialiseerde jobcoaching voor werknemers (ondersteuning op de werkvloer
voor werknemer, werkgever en werkomgeving). In Ieper, Veurne en Diksmuide.

21

Deelnemers hebben nood aan gespecialiseerde dienstverlening als het risico
op langdurige werkloosheid groot is ten gevolge van ernstige beperkingen op
vlak van gezondheid en functioneren.

nog geen trajecten beëindigd.

TENDER INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK 4

TIBB4

Werkzoekenden zitten minimum 6 tot maximum 9 maanden in begeleiding en krijgen
een intensieve begeleiding naar werk waarin realistische jobdoelen worden bepaald
en zowel collectieve als individuele sollicitatiemomenten worden gepland. Werkzoekenden worden toegeleid naar een job binnen het normaal economisch circuit. In
Veurne.

90

Werkzoekenden die bij aanvang een gebrek hebben aan actief sollicitatiegedrag en/of arbeidsattidudes en niet over de juiste sollicitatievaardigheden
of jobdoelen beschikken.

51 trajecten gemeten:
58% in een tewerkstelling.

#
396
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COACHING
NAAR & TIJDENS
WERK
TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (verlenging in 2018)

TIW

TIW is gericht op -hoofdzakelijk- langdurige werkzoekenden die via een systeem van
werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overbruggen. Binnen TIW is er
begeleiding, op maat van het individu en gericht op tewerkstelling in het NEC via
competentieversterking door middel van werkplekleren (IBO, stages …). Daarnaast
wordt jobhunting, attitude- en sollicitatietraining, empowerment, begeleiding bij
werkplekleren, jobcoaching en nazorg voorzien. Wij bieden TIW Ieper en Veurne aan.

8

Werkzoekenden die ingeschreven zijn bij VDAB en die prioritair minimum een
jaar werkzoekend zijn en inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt.

opgestart

2017: 70 trajecten
55% in tewerkstelling (aan 12 maanden begeleiding)

TENDER TIJDELIJKE WERKERVARING

TWE

De tender tijdelijke werkervaring of TWE is gericht naar werkzoekenden die
weinig of geen relevante werkervaring kunnen voorleggen, met een gebrek aan
arbeidsattitude en generieke competenties. Door middel van werkplekleren worden
hun competenties versterkt waardoor ze opnieuw de aansluiting vinden met de
reguliere arbeidsmarkt. TWE is een intensieve begeleiding en bemiddeling met een
duur van maximum twee jaar. Wij bieden TWE in Ieper en Veurne aan.

27

Werkzoekenden die weinig of geen relevante werkervaring kunnen voor-

leggen, met een gebrek aan arbeidsattitude en generieke
competenties.
16 trajecten beëindigd in 2018
31% in tewerkstelling.

LOOPBAANBEGELEIDING
Loopbaanbegeleiding is voor personen die toe zijn aan een nieuwe stap in hun
loopbaan maar niet goed weten hoe dit aan te pakken. Met loopbaanbegeleiding
kan men beroep doen op een loopbaancoach die helpt en ondersteunt bij de
gewenste job of bij de loopbaanvraag. De loopbaanbegeleiding kan zich situeren
op verschillende vlakken: analyse van de kwaliteiten en talenten, analyse van de
motieven en drijfveren aangaande werk, verkennen van de arbeidsmarkt, zichzelf
leren sturen, eigen netwerk in kaart brengen...

4
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CHRISTA | WERKZOEKENDE
“Op 54 jarige leeftijd werd ik
werkzoekend. Via VDAB kwam het
voorstel om in begeleiding te gaan bij
Argos en om eerlijk te zijn, daar zag ik
toch wat tegenop. Mijn twee laatste
tewerkstellingen hadden wat frustraties
nagelaten. Bij de eerste kennismaking
met Argos moest je jezelf voorstellen,
zeggen naar welke job je op zoek was, je
leeftijd en regio... Lap! Ik was de oudste...
dus kwamen er nog meer twijfels. Maar
de goede ontvangst en de begeleiding
van Maxine maakten het een stuk
gemakkelijker. De hulp bij het opmaken
van een sollicitatiebrief, cv en de
voorbereiding voor het examen
‘polyvalent medewerker bij
Dienstencentum De Zonnebloem’
kwamen goed van pas. Door deze
stappen te doen, ben ik aangeworven bij
DC De Zonnebloem te Veurne als polyvalent medewerker. Nu zijn we 1 jaar later,
heb ik een vast contract, een goede job
waar ik mij goed bij voel en kom ik met
plezier werken. Hopelijk kan ik deze job
uitoefenen tot aan mijn
pensioen.”

DE ZONNEBLOEM | WERKGEVER
“Voor onze eerste kennismaking met Argos gaan
we enkele jaren terug. De verantwoordelijke vroeg
naar het gebruik van lokalen in ons
dienstencentrum voor de begeleiding van
werkzoekenden. De frequentie van gebruik van de
lokalen lag hoog, dus het zag ernaar uit dat we er
precies een paar binnenkort vertrouwde gezichten
zouden bij krijgen. En dat gebeurde ook! Kind aan
huis in de Zonnebloem, wisten de medewerkers
van Argos zich vertrouwd te maken met het
Veurnse publiek. Ook naar de medewerkers toe was
de aanwezighied van Argos een meerwaarde,
meerdere belgeidingen resulteerden in
tewerkstelling of stage in onze diensten. Een
vertrouwde omgeving biedt duidelijk de mogelijkheid om het pad te effenen voor een succesvol
beëindigd traject!”

TOM | WERKZOEKENDE
“Bij Argos vond ik een luisterend oor en de drive om verder te gaan. De
zoektocht naar werk is niet altijd even simpel, Argos hielp mij er toe om te
groeien en nieuwe inzichten te krijgen in deze rol. Hierdoor had ik niet langer
het gevoel er alleen voor te staan. Mijn coach stelde me voor om een
kortlopende cursus te volgen die mij ook weer geholpen heeft in mijn
persoonlijke groei. Door de coaching voelde ik mij gesterkt en dit heeft mijn
zelfzekerheid een boost gegeven, net wat ik nodig had om mijn doel - een
vaste job - te bereiken. Bedankt Argos, bedankt coach, bedankt Maxine.”

JONGEREN

18

WERKINLEVING VOOR
JONGEREN
In oktober 2017 kregen we de goedkeuring van ESF om te starten met
‘Werkinleving voor jongeren 3’. Deze
oproep is het vervolg van ‘Werkinleving
voor jongeren 2’ en heeft tot doel om de
afstand tot de arbeidsmarkt voor laaggeschoolde jongeren te verkleinen.
Hierbij is sport een onderdeel van het
bemiddelingsproces.
De trajecten kunnen tot 18 maanden
duren, afhankelijk van de noden van de
jongeren.

38

Jongeren die wonen in het RESOC-gebied Westhoek; die minstens 17 jaar zijn
en maximum 25 jaar op het moment van toeleiding; met een getuigschrift van
het buitengewoon secundair onderwijs, maximaal getuigschrift van tweede
graad ASO, TSO of KSO, maximaal getuigschrift derde graad BSO.

17

nog geen trajecten beëindigd.

20
74

WIJ2

JASON GAAT ERVOOR

19

GETUIGENIS

Maak kennis met JASON, 22 jaar oud en alleenstaande papa van een zoontje van 3 jaar. Jason volgt een
WIJ-traject. Tijdens de begeleiding zijn er 3 onderdelen om de jongeren te versterken naar werk:
Search4Work, Grow4Work en Coach4Work.
Jason heeft ervaring in verschillende sectoren en
staat open voor verschillende jobs. Hij wil graag zo
snel mogelijk werk vinden en terug alleen gaan
wonen. Jason woont afgelegen. Hij behaalde ondertussen zijn voorlopig rijbewijs B en heeft een eigen
wagen, maar mag zijn zoontje nog niet vervoeren.
Zijn zoontje is om de week bij hem, waardoor enkel
dagwerk mogelijk is.

SEARCH4WORK
Hoe is de zoektocht naar werk voor jou tot nu toe verlopen?
J: “De zoektocht naar werk verloopt erg moeizaam. Omdat ik insta voor mijn zoon, kan ik mij niet erg flexibel
opstellen naar werkuren toe. Hierdoor kan ik niet altijd ingaan op mooie vacatures. Dit zorgt voor een grote
belemmering op werkvlak, wat mij vaak erg frustreert.”
Op welke manier ervaar je ondersteuning tijdens de zoektocht naar werk?
J: “Als activiteit zijn we op bezoek gegaan naar het competentiecentrum van VDAB afdeling metaal. Ik was erg
geïnteresseerd geraakt in het lassen. Sinds november ben ik gestart met de opleiding. Uit mezelf zou ik die stap
niet gezet hebben.”
GROW4WORK
Voordat je in de opleiding zat heb je regelmatig deelgenomen aan verschillende activiteiten, waaronder ook de
sportactiviteiten. Hoe heb je deze ervaren?
J: “Goed! De ene activiteit iets beter dan de andere, maar ik vond het over het algemeen wel leuk. Je kan nog eens
goed lachen, je leert de anderen beter kennen en bent zelf nog eens in beweging. Ik denk er nu zelf over na om
te boksen. Ik mag volgende week een gratis proefles meedoen bij een boksclub! Misschien zal ik mij hiervoor
inschrijven als dit goed meevalt. Zelf ga ik ook heel vaak vissen. Voor mij voelt dit niet aan als sport, maar als
ontspanning. Het brengt mij vooral veel rust.”
COACH4WORK
Hoe ervaar jij deze ondersteuning Jason?
J: “Ik ben blij dat ik iemand heb waarbij ik terecht kan met mijn vragen. Bepaalde papieren vind ik soms moeilijk om alleen in te vullen, vaak door moeilijke woorden die gebruikt worden. Met deze vragen kan ik steeds
terecht bij mijn coach.”
Binnenkort zijn we 2019: Wat wil je zeker bereiken in 2019?
J: “Heel veel (lacht)! Er moet nog heel veel veranderen en het liefst zo snel mogelijk. Ik wil heel graag terug alleen
gaan wonen, maar deze zoektocht is erg moeilijk gezien ik geen vast werk heb. Je moet meestal werkcontracten
van de laatste 3 maanden kunnen voorleggen. Ik hoop zo snel mogelijk op een vaste job! Binnenkort mag ik mijn
praktisch examen afleggen voor rijbewijs B. Dit zou het voor mij al véél gemakkelijker maken. Daarnaast wil ik
ook graag een stuk gezonder leven: fruit en groenten eten, sporten, stoppen met roken en minderen met energiedrankjes.” (lacht)

20

JONGEREN

VOORTRAJECTEN
DYNAMO

20

32

22

17

Bij Dynamo vertrekken we vanuit de groeikracht
van de jongeren. We trachten de jongere de nodige
basis- en werkattitudes bij te brengen zoals
stiptheid, aanwezigheid, leren samenwerken, leren
werken onder gezag, leren luisteren… dat doen we
door vormingen, activiteiten, bezoeken en vrijwilligerswerk aan te bieden. De jongeren kunnen zo
doorstromen naar een brugproject of een tewerkstelling.

Het voortraject 'Dynamo' is voor jongeren die deeltijds onderwijs volgen.
Deze jongeren dienen twee dagen school te lopen en drie dagen te werken.
Bij sommigen levert de combinatie tussen onderwijs volgen en gaan werken
problemen op. Voor jongeren waarbij dit moeilijk loopt, bestaan er verschillende oplossingen. Één van deze oplossingen is het voortraject 'Dynamo' dat
door vzw Argos wordt aangeboden.

59% geslaagd.

IBAL
INTENSIEVE BEGELEIDING
ALTERNEREND LEREN
IBAL is een begeleidingstraject voor arbeidsrijpe en -bereide jongeren in het stelsel van Leren en
Werken, die werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst in het normaal economisch circuit
maar nog extra begeleiding nodig hebben. Naast jongeren in een tewerkstelling beoogt dit
begeleidingstraject eveneens de ondersteuning van jongeren in een fase ‘te oriënteren naar
arbeidsdeelname’. In dit begeleidingstraject krijgen de jongeren de mogelijkheid tot begeleiding in
het solliciteren en het vinden van een alternerende tewerkstellingsplaats.

5

Voor jongeren die ingeschreven zijn in een centrum voor deeltijds onderwijs
of centrum voor vorming van zelfstandigen en KMO of ingeschreven in een
studierichting in het kader van het tijdelijke project ‘schoolbank op de werkplek’.

16

17

40% in tewerkstelling.
40% in voortraject.
20% in brugproject.

20
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NEDERLANDS VOOR
ANDERSTALIGEN
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module 2.1

...?
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ve r hu i i zen
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In de eerste jaarhelft van 2018 boden we niveau 2.1 aan. Vanaf september 2018
vernieuwden we ons aanbod. In Ieper zijn er heel wat bestaande initiatieven, daarom werd er
gekeken naar het huidige aanbod en welke kansen we zagen om een nieuw aanbod uit te
werken. Hiervoor zijn we in overleg gegaan met niet alleen de huidige aanbieders, maar ook
met de anderstaligen zelf. Uit deze gesprekken ontstond er een nieuw aanbod: module 1.2,
themawerking en activiteiten, open klas en basismodule grammatica. Om de 2 maanden voorzien we ook een consultmoment. De cursisten worden in een gesprek met de lesgever geëvalueerd naar hun welbevinden. Hierbij wordt een POP opgemaakt. Op deze manier kunnen we
de cursisten van dichtbij opvolgen.
20

39
- themawerking en activiteiten: 8
- basismodule grammatica: 13

17

45

Eerste jaarhelft 2018: 13
Tweede jaarhelft 2018
- module 1.2: 16
- open klas: 9

22

NEDERLANDS VOOR
ANDERSTALIGEN

Binnen de Sint-Maartensscholen in Ieper
wordt taalstimulering aangeboden aan
enkele anderstalige leerlingen. De leerlingen
krijgen concrete manieren van leren om het
leren zo soepel mogelijk te laten verlopen: ze
leren daardoor ‘hoe’ ze efficiënt moeten en
kunnen leren.
De focus ligt op taalverwerving en taalbewustzijn. Afhankelijk van het taalniveau en
leervermogen van de leerling wordt er
ingezet op het verwerven van woordenschat
en/of het begrijpen en toepassen van de
grammaticaregels. De taalstimulering
bestaat uit 10 lessen van telkens 2 uur.

6

GO4WORK
begeleiding kwetsbare
doelgroepen
Praktijkgericht Nederlands voor laagtaalvaardigen met de focus op een traject naar werk.
De begeleiding omvat competentieversterking op vlak van de attitudes en soft skills
(Grow4Work), oriëntering naar jobdoelen en
aanleren van de sollicitatievaardigheden
(Search4work) en begeleiding op maat op
vlak van de levensdomeinen (Coach4work).
De deelnemers ontvangen leefloon en
worden toegeleid door het OCMW van Ieper.
Deze begeleiding is een actie binnen hun
GPMI en wordt aanzien als een voortraject in
functie van een mogelijk TWE-traject.

30
In 2018 werd een aanbod op maat
uitgewerkt binnen Westlandia. De vraag
kwam er vooral omdat de werkgever
merkte dat er weinig contact was tussen de
anderstalige en de Nederlandstalige
collega’s. Er werden 10 lessen gegeven,
telkens na de werkuren.
Tijdens de lessen werd de focus gelegd op
het vergroten van de spreekdurf
en zo meer contact te hebben
met collega’s.

9

349

17

E-INCLUSIE

20

23

COMPUTERLESSEN VOOR BEGINNERS
In 2018 organiseerden we opnieuw de opleiding “kennismaking met computer en internet”
in vzw Argos. De opleiding is een beginnerscursus waarin de cursisten onder andere leren
werken met de muis, het toetsenbord, het internet, e-mailen, Word, enzovoort. De cursisten
krijgen gedurende 8 weken les in onze computerklas à rato van 3 uur per week.
De cursisten leren stapgewijs en op een aangepast tempo werken met de computer en het
internet. De verschillende basisvaardigheden worden aangeleerd en ingeoefend. De
cursisten krijgen een cursus die ze ook thuis kunnen raadplegen. Er is ook een mogelijkheid
om op donderdagnamiddag de aangeleerde vaardigheden te oefenen in onze open
computerklas. In samenwerking met Stad Ieper.

9

WORKSHOPS ICT
In de workshops ICT laten we mensen kennismaken en zich verder verdiepen in ICTonderwerpen zoals smartphone, tablet, foto’s bewerken, dropbox, Whatsapp... . Elke
donderdag wordt er een workshop georganiseerd. In de workshops gaan de cursisten zelf
aan de slag met hun tablet, smartphone of met de computer. Na de workshop is er veel
ruimte om vragen te stellen. Naast de wekelijkse workshops organiseerden we wegens groot
succes nog 4 extra momenten. In totaal werden er 39 workshops georganiseerd.
In samenwerking met Stad Ieper.

366
COMPUTERLESSEN VOOR ANDERSTALIGEN
Op vraag van het OCMW van Ieper organiseerden
we computerlessen voor anderstaligen. De
inhoud werd herwerkt op maat van de deelnemers en met aandacht voor taal.

6

ACTIVERING

24

SCHAKEL-IN
Het doel van het project is om deelnemers te activeren om stappen te zetten in een traject
naar werk. Argos vzw werkt binnen dit project samen met het OCMW van Ieper. Het project
is bedoeld voor mensen die (nog) niet klaar zijn om onmiddellijk de stap naar werk te
zetten.
Samen werken we aan attitudes en vaardigheden die in elke job belangrijk zijn. Dit gebeurt
onder begeleiding van een coach, met een opbouwende intensiteit en moeilijkheidsgraad
(deelnemen aan activiteiten, vrijwilligerswerk, stage, tewerkstelling).

3

ACTIVITEITEN
Binnen onze verschillende projecten organiseren we activiteiten (naast de voorziene begeleiding). Deze activiteiten laten de coaches toe om via observatie en evaluatie het werkvermogen, de attitudes en de competenties van de deelnemer in kaart te brengen. Daarnaast
bevordert het volgen van de activiteiten het sociaal netwerk en wordt er gewerkt aan het
zelfbeeld en het zelfvertrouwen (geloven in eigen kunnen). De deelnemer wordt gestimuleerd om zelf stil te staan bij het uitvoeren van de activiteit, onder andere via zelfevaluatie.
Wat zijn mijn sterke punten, aan welke werkpunten moet ik nog sleutelen? Met andere
woorden: de deelnemer krijgt zicht op zijn attitudes en soft skills en maakt hierbij de
transfer naar werk/de arbeidsmarkt.

6

Voorbeelden van activiteiten: sportactiviteiten, kookactiviteiten, culturele activiteiten, vrijwilligerswerk
(collectief ), bedrijfsbezoeken, muziekeducatie,
gezelschapsspelen, speeddates, klusjes opknappen,
voorleesmoment in kleuterschool, meehelpen in de
voedselbank...
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