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WERKING
Jaarverslag 2015 vzw Argos

1.1 1.2 1.3
1

1.1 Missie, visie, waarden en doelstelling
Missie

De vereniging draagt als naam: vzw Argos, Centrum voor Vormings- en Activeringsprojecten, en heeft haar 
maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Fochlaan 1, 2A in het gerechtelijke arrondissement Ieper.

De vereniging stelt zich tot doel de participatie te bevorderen aan het sociale, culturele, economische en 

maatschappelijke achterstelling in het bijzonder.

Daartoe zal de vereniging, alleen of in samenwerking met derden, diensten verstrekken op het vlak van de 
organisatie van vormings- en opleidingsprojecten in het algemeen en van de creatie van activerings- en 
werkgelegenheidsprojecten in het bijzonder. 

Verder zal de vereniging beleidsadviezen kunnen formuleren en alle andere activiteiten ondernemen die 
met de realisatie van de doelstelling verband houden. 

Het werkgebied van de vereniging bevindt zich in hoofdzaak in de Westhoek en in de provincie 
West-Vlaanderen. Om de werking te versterken en te optimaliseren kunnen ook initiatieven buiten het 
werkingsgebied worden genomen, zelfs grensoverschrijdend.

1.4
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WERKING
Jaarverslag 2015 vzw Argos

1.2 1.3
1

Visie

Samen verder kijken als partners
De huidige partnerschappen worden versterkt en vzw Argos engageert zich om in te stappen in nieuwe en 
brede partnerschappen.

Samen verder kijken met de deelnemer
Vzw Argos bouwt verder aan een laagdrempelige werking. We coachen onze deelnemers door middel van 
competentiegerichte evaluatie.

Samen verder kijken als team
Er is een sterk HRM-beleid dat de medewerkers motiveert en stimuleert met garantie op een kwalitatieve 
dienstverlening.

Samen verder kijken als lerende organisatie
Onze expertise breiden we verder uit in belang van partner en deelnemer. We beheren de expertise en 
dragen deze over naar alle medewerkers.

Samen verder kijken voor duurzaamheid
Argos vzw integreert maatschappelijk verantwoord ondernemen in de werking.

1.1 1.4

1.1 Missie, visie, waarden en doelstelling
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WERKING
Jaarverslag 2015 vzw Argos

1.2 1.3
1

1.1 Missie, visie, waarden en doelstelling
Waarden en doelstelling

Het kernproces van vzw Argos omvat kennisoverdracht bij kansengroepen. 
Onder kennisoverdracht vallen alle vormen van 
opleiding, vorming, begeleiding en werkervaring. 

Het kernproces kun je opsplitsten in drie hoofdprocessen:
- kennisoverdracht door middel van opleiding;
- kennisoverdracht door middel van begeleiding;
- kennisoverdracht door middel van tewerkstelling.

TOEKOMSTGERICHT
GELIJKWAARDIG

TEAMSPIRIT

DESKUNDIG

DYNAMISCH

kritisch ingesteld

1.1 1.4
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WERKING
Jaarverslag 2015 vzw Argos

1.21.1 1.3
1

1.2 Bestuur, mandaten en labels
Bestuur

DAGELIJKS BESTUUR
Desomer Katrien   Voorzitter
Breyne Jan    Secretaris
Vandermeersch Patrick  Penningmeester
Hoorelbeke Paul 
Delahaye Philippe

RAAD VAN BESTUUR
Bouchaert Eveline  Delahaye Philippe  Leroy Joseph  Tydtgat Alexander
Breyne Jan   Delaleeuw Leo  Moeyaert Mariola  Vandemaele Ann
Callebert Johan  Desomer Katrien  Lannoo Vera   Vandermeersch Patrick
Clabau Marc   Hoorelbeke Paul  Ostyn Katleen  Vandevivere  Els
Cloet Marieke  Larnou Real   Six Nancy

ALGEMENE VERGADERING
De leden van de Raad van Bestuur

Leroy Joseph  Rekeningcommissaris
Vandermeersch Patrick Rekeningcommissaris

1.4
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WERKING
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1.21.1 1.3
1

1.2 Bestuur, mandaten en labels
Mandaten en labels

vzw Argos:

•  kreeg het ESF-kwaliteitslabel toegekend;
•  is een erkend bureau kosteloze arbeidsbemiddeling;
•  is gemandateerd voor kosteloze trajectbegeleiding en voor kosteloze competentieontwikkeling;
•  is erkend als sociaal inschakelingsbedrijf;
•  is een erkend loopbaancentrum;
•  heeft werknemers in dienst met een  erkend door CERTO.

1.4
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WERKING
Jaarverslag 2015 vzw Argos

1.31.1 1.2
1

1.3 Personeel en VTO
Personeel

  verantwoordelijke algemene werking / coördinator     

Leen Ampe  verantwoordelijke opleiding & begeleiding 

Kevin Pluym   verantwoordelijke tewerkstelling   

Lize Keyngnaert  educatieve kracht    

Ariane Scheldeman  educatieve kracht    

Emma Depouvre  educatieve kracht    

Eline Descamps  educatieve kracht       

Mieke Anthonissen  educatieve kracht    

Freya Samyn   educatieve kracht 

Annelies Verfaillie educatieve kracht

Evelyne Bonne  educatieve kracht   

Nils Meysman   instructeur MOVE    

Uit dienst

Anita Gillis  coördinator   Stefanie Gebbert  educatieve kracht

Melany Vauthier  educatieve kracht   Nele Derycke  werkvloerbegeleider MOVE

Laura Denuwelaere  educatieve kracht   Hannelore Coppens werkvloerbegeleider MOVE

Naomi Houtteman  educatieve kracht   Iris Van Loon  werkvloerbegeleider MOVE

Nathalie Cornette  educatieve kracht

1.4
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WERKING
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1.31.1 1.2
1

1.3 Personeel en VTO

10 jaar tendering (VDAB)          Serr in (Voka) 
Arbeidsreglement als handig instrument (Sociare)     Sociaal-culturele methodiek (Socius)
Bijblijfsessie sociale wetgeving (Jobcentrum)      Sociare (Werkplekachitecten)
Veranderingsmanagement (Werkplekachitecten)     Spreken is goud (UCT Ugent)
Cultuureducatie in meertalige context (Cultuureducatie Vlaanderen)   Student & Arbeid (Epos)
Trefdag voor arbeidsbemiddelaars (VIVO)      Inspiratiedag #Work (EW32)
Werkgeversbenadering(Werkplekachitecten)      Feedback geven en krijgen (SLN) 
Iedereen bemiddelaar - 6e staatshervorming (VDAB)     Werkplekleren (VDAB)
Infosessie Steunpunt Lokale Netwerken (Werkplekachitecten)   MLP in kader van SIW (VDAB)
Mediawijs: aan de slag met kansengroepen (Mediawijs)    Personeelswaarderingscyclus (Stad Ieper)
Netwerkevent Huis van het kind (OCMW Ieper) 
Radicalisering in het onderwijs (Politie Arro Ieper)
Hoe kan het lokaal bestuur lokale sociale economie ondersteunen? (n|C)
Veranderingsmanagement in de praktijk bij de WEP-hervorming (Werkplekachitecten)

1.4
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WERKING
Jaarverslag 2015 vzw Argos

1.1 1.3
1

1.4 Diversiteit

1.2 1.4

Loopbaandiversiteitsplan

Met een loopbaandiversiteitsplan kunnen organisaties via concrete acties hun personeelsbeleid 
versterken en hun organisatie openstellen voor competente medewerkers met diverse achtergronden

Voor de ontwikkeling van een loopbaan-en diversiteitsplan kon men een subsidie onder bepaalde 
voorwaarden aanvragen. In april 2015 zijn we met het loopbaandiversiteitsplan gestart. 
Het loopbaandiversiteitsplan loopt tot eind september 2016. 

Het loopbaandiversiteitsplan bestaat uit vier acties: 

Actie 1: Oprichten en continueren van een werkgroep diversiteit

De werkgroep diversiteit komt tweewekelijks samen om de acties binnen het plan te bespreken en uit te 
werken. 
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WERKING
Jaarverslag 2015 vzw Argos

1.1 1.3
1

1.2 1.4

Actie 2: Onderzoek tevredenheid werknemers

Door de groei van de organisatie en het personeelsbestand is de organisatie een stuk ingewikkelder geworden. In het kader 
van de optimalisatie en structurering van ons onthaal stelden we een bevraging op voor de medewerkers die recent in dienst 
zijn gekomen. Dit voor zowel de bedienden als de arbeiders binnen de organisatie. Op deze manier kregen we zicht op hoe 
het er vandaag aan toe gaat en waar de tekortkomingen zitten. 

Actie 3: Analyseren en optimaliseren van het onthaalbeleid

Vertrekkend vanuit de inzichten uit het onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers (zie actie 2) willen we het onthaal 
binnen de organisatie optimaliseren en structureren. 

Dit door het uitwerken van: 

- een  voor de arbeiders van de poetsploeg Move (Welke informatie wordt op welk moment meegedeeld?) 
- een onthaalmap voor de arbeiders van de poetsploeg Move (Missie, visie, praktische info, enz.)
- een  voor de bedienden (Welke informatie wordt op welk moment meegedeeld?)
- een draaiboek voor de bedienden      (praktische           informatie: kopiëren, huisstijl, brieven versturen, enz.)                                                     
- een onthaalmap voor de bedienden      (visie, missie, waarden, charter, huishoudelijk reglement, enz.)     
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WERKING
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1.1 1.3
1

1.2 1.4

Actie 4: Kennismanagement

Mede door de groei die de organisatie heeft gekend, wordt het moeilijker om kennis door te geven. Het is niet meer zo evident 
om te kunnen samenzitten en nieuwe zaken te bespreken. Bovendien is het grootste deel van deze onzichtbare kennis 
aanwezig in de hoofden van de medewerkers met de meeste anciënniteit, wat de noodzaak om na te denken over 
kennisborging onderstreept. 

Concrete subacties binnen kennismanagement: 

- denkdag met expert (Annemie Simkens)
- uitwerken databeheersysteem
- herwerken van de mappenstructuur + afspraken rond digitale documenten opslaan
- actualiseren  voor kennisoverdracht instructeurs
- kennisoverdracht na gevolgde opleiding
- VTO-beleid
- kennisbank 

13



Jaarverslag 2015 vzw Argos

2
2.1 Strategische doelen 2015-2017

1. Strategisch doel 1: 
Deskundigheidsbevordering en investeren in kennis van de medewerkers, in stand houden en vergroten van de 
bekwaamheid van alle betrokken medewerkers tegen eind 2017

 1.1 Operationeel doel 1:
 Consolideren van bestaande kennis tegen eind 2015

 1.1.1 Opmaak en implementatie 
 1.1.2 Uitwerken van een onthaalprogramma voor de medewerkers

 1.2 Operationeel doel 2:
 Het uitbouwen van integraal databeheersysteem dat een overzicht biedt van de informatie waarover vzw Argos beschikt  
 tegen eind 2017

 1.2.1 Informatieverzameling
 1.2.2 Analyse huidig intranet en databeheer
 1.2.3 Uitwerken nieuw databeheersysteem
 1.2.4 Implementatie nieuw databeheersysteem
 1.2.5 Updaten nieuw databeheersysteem

 1.3 Operationeel doel 3: 
 De deskundigheid en competenties van medewerkers verhogen door middel van een VTO-beleidsplan (uitbouwen van  
 kennis) tegen eind 2016.

 1.3.1 Analyse huidig VTO-beleid
 1.3.2 Opmaak nieuw/optimaliseren van het VTO-beleid
 1.3.3 Implementatie nieuw VTO-beleid

2.22.1

STRATEGIE & BELEID
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Jaarverslag 2015 vzw Argos

2
2.22.1

STRATEGIE & BELEID

2. Strategisch doel 2:
Het opbouwen en implementeren van een transparant en doelgericht intern communicatiebeleid tegen eind 2016.

 2.1 Operationeel doel 1: 
 Bevorderen van communicatie in alle richtingen (top down, bottom up, horizontaal)
 
 2.2 Operationeel doel 2: 
 Responsabiliseren van alle medewerkers met betrekking tot hun rol in communicatie.
 
 2.3 Operationeel doel 3:  
 Implementeren en evalueren van het interne communicatiebeleid 

3. Strategisch doel 3: 
Inzet van kansengroepen door het blijven aanbieden van tewerkstelling in de regio tegen eind 2017

 3.1 Operationeel doel 1: 
 Onderzoek van nieuwe mogelijkheden voor het uitbouwen van een sociaal ondernemerschap tegen eind 2015.

 3.2 Operationeel doel 2:
 Uitwerken van een goed onthaalprogramma voor de doelgroepmedewerkers tegen eind 2016.

 
 3.2.1 Analyseren van huidig onthaalbeleid
 3.2.2 Opmaak nieuw/optimaliseren van het onthaalbeleid
 3.2.3 Implementatie nieuw onthaalbeleid

15
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2
2.22.1

STRATEGIE & BELEID

2.2 Kernresultaten 2015
aanmeldingen

967 706 
unieke 

38% 24% 17% 15% 6%

VDAB

pers

onbekend
professioneel

netwerk
sociaal

netwerk

via

736 Belgen
5 Polen
1 Schot
1 Spanjaard
1 Roemeen
1 Fransman
1 Kosovaar

17% nationaliteit onbekend

11 Iranezen
7 Russen
4 Armenen
2 Irakezen
1 Oezbeek
1 Afghaan
1 Pakistaan
1 Cambodjaan
1 Filipijn
1 Sri Lankaan
1 Chinees

5 Somaliërs
4 Ethiopiër
3 Burundezen
3 Kameroeners
2 Congolezen
2 Kenianen
2 Marokkanen
1 Tsjadiër
1 Tunesiër
1 Togolees
1 Guinees
1 Angolees
1 Tanzaniaan

77% 3%

3%

nationaliteit

205 niet gestart

68 wachtlijst

starters
694 gestart 

reden ongekend

op vraag klant

komt niet in aanmerking

medische reden

niet meer bereikbaar

werk

afstand te groot

opleiding volzet

reden niet gestart
35%

19%

17%

11%

9%

7%

1%

1%1%



PROJECTOPROEPEN
Jaarverslag 2015 vzw Argos

3

3.1 ESF-oproepen

ESF 2014-2020, investeringprioriteit 9i Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen vorderen richting 
arbeidsmarktgerichte integratie o.a. via maatschappelijke participatie.

WIJ!  - Werkinleving voor Jongeren 

actieplan en hen op basis hiervan verdere begeleiding aanbieden.

Deze opdracht werd ons gegund, in samenwerking met Groep Intro.

ESF 2014-2020 – prioriteit 8.2 Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met name 
jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen.

IBAL - Intensieve Begeleiding Alternerend Leren
Leren en Werken is een stelsel waarin leerlingen een arbeidsmarktgerichte opleiding kunnen volgen. Deze opleiding 
gebeurt deels op school en deels op de werkplek waarbij er inhoudelijke alternering is tussen het deel op de werkplek en 
het deel op school. Om leerlingen bij de instap in het normaal economisch circuit te ondersteunen, werd de intensieve 
begeleiding alternerend leren opgestart 
Deze oproep werd ons gegund, in samenwerking met Centrum Leren en Werken en vzw Werkperspectief

17
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PROJECTOPROEPEN
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3
3.2 VDAB-oproepen

NT2 VDAB taalopleidingen, begeleidingsacties voor NT2 werkzoekenden.

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van taalopleidingen en begeleidende acties voor NT2 werkzoekenden. 
 • Een opleiding (= een pakket hierna in de tekst) waarbij taakgericht werken voorop staat en E-wijs acties gekoppeld  
 aan de opleiding en/of begeleidingsacties naar werk, jobcoaching/nazorg, taalcoaching waar nodig.
 • Opleiding waarbij taakgericht werken voorop staan E-wijs acties en begeleidingsacties in functie van doorstroom   
 naar een 
De opdracht werd niet uitbesteed.

SIW - Subsidieregeling intensief werkplekleren

Vanaf 1 juli 2015 is de VDAB verantwoordelijk voor de Vlaamse maatregel ‘werkervaring’. Dat is één van de gevolgen van 
de 6e staatshervorming. De wepplus-maatregel werd geïntegreerd in het intensief werkplekleren, de vernieuwde aanpak 
van werkplekleren.
Het leerwerkbedrijf Werkperspectief-Argos voert deze opdracht uit.

18
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PROJECTOPROEPEN
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3

TIW- Tender intensief werkplekleren
Intensieve begeleiding en bemiddeling van langdurig werkzoekenden die via werkplekleren plaatsbaar zijn in het NEC

Op 20 september 2013 besliste de Vlaamse Regering om over te gaan tot een reorganisatie van het Vlaams 
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie. Voor de Vlaamse maatregel “werkervaring” heeft deze reorganisatie 
tot gevolg dat de maatregel zal worden overgeheveld naar VDAB.
In het kader van deze reorganisatie wordt de vernieuwde aanpak van intensief werkplekleren uitbesteed. In deze opdracht 
staat VDAB in voor de toeleiding van hoofdzakelijk langdurig werkzoekenden die via een systeem van werkplekleren de 
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overbruggen. De opdrachtnemers staan in voor de begeleiding op maat van het 
individu en gericht op tewerkstelling in het NEC, via werkplekleren (IBO, C-IBO, stages …). Daarnaast staan de 
opdrachtnemers in voor jobhunting, attitude- en sollicitatietraining, empowerment, begeleiding bij werkplekleren, 
jobcoaching en nazorg.

Deze opdracht werd ons gegund, in samenwerking met West7.

19
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ONZE DIENSTEN
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4
4.1 Vorming en opleiding
 
 4.1.1 Diverse vormingen door externe opdrachtgevers
   Opleiding verwachtingen communiceren

   Opleiding sociale vaardigheden

 4.1.2 ICT-opleidingen
   Beginnerscursus kennismaking met computer en internet

   Workshops ICT

   Open-Learning

 4.1.3 Nederlands voor anderstaligen
   In opdracht van VDAB

   In eigen beheer

 4.1.4 Voortrajecten Dynamo
  

Werkinleving voor Jongeren WIJ!

 
4.2 Begeleiding

 4.2.1 Tender intensieve begeleiding naar werk TIBBIII
 4.2.2 Subsidieregeling intensief werkplekleren SIW
 4.2.3 

Intensieve begeleiding alternerend leren IBAL 4.2.4 
Loopbaanbegeleiding 4.2.5 
Outplacement

4.3 Tewerksteling

4.1 4.34.2
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ONZE DIENSTEN
Jaarverslag 2015 vzw Argos

4
4.1 Vorming en opleiding
 
 4.1.1 Diverse vormingen door externe opdrachtgevers
 
Opleiding ‘Verwachtingen communiceren’
Dienstencheques bedrijf Net’antwerk, Ieper   
13/04/2015: 5 deelnemers   22/10/2015: 16 deelnemers  09/11/2015: 11 deelnemers
Opleidingsduur: 4 uur  Scores tevredenheidsmeting: 84%; 84%; 94%

 Inhoud:
 De huishoudhulp die in relatie staat met verschillende partijen (klant, werkgever, familieleden, collega’s...) krijgt in  
 de opleiding ‘Verwachtingen communiceren’ inzicht in het communicatieproces. De poetshulp leert non-verbale  
 signalen herkennen bij zichzelf en anderen. Een goede communicatie zorgt voor vertrouwen tussen alle partijen  
 en  werken. 

Opleiding ‘Sociale vaardigheden’
PWA
08/07/2015: PWA Alveringem:  16/12/2015: PWA Middelkerke: 18 deelnemers  

  Score tevredenheidsmeting: 85%   
 

 

Inhoud:

 

Een interactieve vorming aan de hand van het interimspel.

4.1 4.34.2

21

7 deelnemers
Opleidingsduur: 3 uur



4.1 Vorming en opleiding
 
 4.1.2 ICT-opleidingen
 
Beginnerscursus kennismaking met computer en internet

Methodiek
In 2015 werd opnieuw de opleiding “kennismaking met computer en internet” georganiseerd in vzw Argos. Dit 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. 
Dit jaar werd de cursus gegeven aan 6 groepen met een maximum van 12 cursisten per groep. Deze cursisten kunnen 
op donderdagnamiddag gratis komen oefenen onder begeleiding. Cursisten zonder computer in huis krijgen zo ook de 
kans om hun lessen in te oefenen. 
Deze opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door de Stad Ieper, die een groot deel van de cursus subsidieert. 
De bijdrage van de cursisten bedraagt 25 euro. We blijven hiermee investeren in het dichten van de digitale kloof.
In het totaal werden er 60 mensen opgeleid. 

 

ONZE DIENSTEN
Jaarverslag 2015 vzw Argos

4
4.1 4.34.2
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4.1 Vorming en opleiding
 

Resultaten
• Aantal aanmeldingen: 88
• Aantal starters: 64
• Aantal niet-starters: 24 (16 op vraag klant; 4 wegens een medische reden; 4 wegens een technische reden) 
• Aanwezigheden: 94,58% aanwezig; 0,42% gewettigd te laat; 4.17% gewettigd afwezig; 0.83 % afwezigheid door ziekte
• Aantal afhakers: 4 (3 wegens een medische reden; 1 op vraag klant)
• Aantal geslaagden: 60 
• Score tevredenheidsmeting: 89,5%

Workshops computer, tablet en smartphone

Methodiek
In 2015 organiseerden we op donderdagnamiddag workshops over onderwerpen die te maken hebben met computer, 
tablet of smartphone (bv. fotoboek, Skype, GPS/routeplanner, tablet, smartphone …). 
Met deze workshops willen we de mensen laten kennismaken met verschillende programma’s en multimedia. Met 15 
workshops van 2 uur en 10 workshops van tweemaal 2 uur werden 198 mensen bereikt. 

ONZE DIENSTEN
Jaarverslag 2015 vzw Argos

4
4.1 4.34.2
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4.1 Vorming en opleiding
 

Resultaten
• Aantal aanmeldingen: 264
• Aantal niet-starters: 68 (36 op vraag klant; 7 wegens een medische reden; 6 wegens een technische reden; 3 wegens  
            volzet; 2 wegens afgelast; 14 wegens een ongekende reden)
• Aantal starters: 196
• Aanwezigheden: 100%
• Score tevredenheidsmeting: 92,6%

 
Open-learning 

Methodiek
In samenwerking met de Stedelijke Seniorenraad en met de Stad Ieper werd dit initiatief in 2015 verder aangeboden voor 
iedereen. Iedere donderdagnamiddag wordt de computerklas voorbehouden voor iedereen met een ICT-vraag en speci-

.

ONZE DIENSTEN
Jaarverslag 2015 vzw Argos

4
4.1 4.34.2
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 3
4.1 Vorming en opleiding
 
 4.1.3 Nederlands voor anderstaligen
   
In opdracht van VDAB

Technisch Nederlands voor anderstaligen: Sector II 

Methodiek 
Deze opleiding is een schakelopleiding waarin er taalondersteuning wordt voorzien voor anderstaligen die een beroepsopleiding 
willen volgen of werk willen zoeken. Om te bepalen of de betrokkenen voldoende Nederlands beheersen, moeten ze eerst slagen 
voor de Dominotest van de VDAB. De opleiding Technisch Nederlands voor anderstaligen richt zich op de secundaire sector. De 

aan volgende voorwaarden voldoen: ingeschreven zijn bij de VDAB en het attest NT2 1.1 behaald hebben. Als de cursisten 
geslaagd zijn, krijgen ze hun getuigschrift van Sector II. Ze hebben dit attest nodig om een andere beroepsopleiding te kunnen 
volgen. De bedoeling van de opleiding is om een betere doorstroming te verkrijgen van allochtone volwassenen naar een 

door de VDAB. 
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Resultaten
20 oktober 2014 – 27 februari 2015
• Aantal aanmeldingen Argos: 21 
• Aantal starters: 10 
• Aantal niet-starters + reden: 11 niet-starters: reden gekend door de VDAB 
• Aantal geslaagd: 3 
• Reden niet-geslaagd: 4 cursisten gestopt wegens ziekte – 2 cursisten haalden een onvoldoende score – 1 cursist is
gestopt om een andere opleiding te volgen. 
• Aanwezigheden: 66,02% aanwezig, 2,30% onwettig afwezig, 4,15% gewettigd afwezig, 27,53% ziekte 

. 
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Methodiek 

Nederlands dat bestaat uit een deel groepsleren, individuele taken en consultmomenten. Indien de cursist slaagt voor de 

De cursisten hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van 9u. tot 16u. en op woensdag van 9u. tot 12u. Deze 
opleiding liep van 28 augustus 2014 tot 3 april 2015 in het competentiecentrum van de VDAB in Roeselare. 

Resultaten 
De opleiding ging van start met 7 cursisten in 2014. In de loop van september, oktober en november zijn er nog 5 cursisten 
ingestroomd, dit waren cursisten die niet slaagden in de verkorte opleiding in Brugge of Kortrijk. 
Na Leerzone 1 werd er één cursist stopgezet wegens niet geslaagd en één cursiste ging naar de verkorte opleiding in Kortrijk. 
Na Leerzone 2 werd er één cursiste stopgezet wegens technische redenen. 
Leerzone 3 en 4 werden verder gegeven in 2015.

• Aantal aanmeldingen Argos: 13
• Aantal starters: 12
• Aantal afhakers: 6 (reden: kloof met de randvoorwaarden niet te overbruggen, onvoldoende kennis Nederlands, naar 
verkorte opleiding wegens te gemakkelijk)
• Aantal geslaagd: 1 (+ geslaagd voor vervolgopleiding polyvalent verzorgende)
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In eigen beheer

Methodiek 
In 2015 boden we 3 niveaus Nederlands voor anderstaligen aan in vzw Argos. Deze lessen konden plaatsvinden dankzij de 
steun van de Stad Ieper. 
We geven vooral praktijkgericht Nederlands waarbij de focus sterk gelegd wordt op vaardigheden en we gebruiken hierbij de 
boeken “Zo gezegd”. Eén niveau beslaat 18 weken en gaat 2 keer per week door à rato van 6 uur per week. 

In januari 2015 zijn we gestart met niveau 2.3 en in september 2015 startten we met niveau 1.2 en niveau 2.2. 
Geslaagde cursisten gaan eind januari 2016 naar respectievelijk niveau 2.1 en niveau 2.3 door. 

Er zijn jaarplannen, instaptesten en eindtesten per niveau. De cursisten moeten geslaagd zijn voor de instaptest om te kunnen 
starten. Om de 2 maanden voorzien we ook een consultmoment, dan worden de cursisten in gesprek met de instructeur 
individueel geëvalueerd en gevraagd naar hun welbevinden. Hierbij wordt er telkens een POP opgemaakt. Op deze manier 
kunnen we de cursisten van dichtbij opvolgen. 
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Resultaten 

Niveau 2.3: 27 januari 2015 – 25 juni 2015 
• Aantal aanmeldingen Argos: 18 
• Aantal starters: 15
• Aantal niet-starters + reden: 3 (2 met een ongekende reden; 1 voldeed niet)
• Aantal afhakers + reden: 8 (4 wegens een technische reden; 2 op vraag klant; 2 wegens te weinig aanwezig) 
• Aantal geslaagd: 7 
• Aanwezigheden: 76,58% aanwezig; 3,86% onwettig afwezig; 18,73% gewettigd afwezig; 0,83% afwezig wegens ziekte 
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Resultaten 

Niveau 1.2: 1 september 2015 – 21 januari 2016 
• Aantal aanmeldingen Argos: 32
• Aantal starters: 27 
• Aantal niet-starters + reden: 5 (1 voldeed niet; 1 wegens een technische reden; 2 wegens een ongekende reden)
• Aantal afhakers + reden: 7 (2 wegens een technische reden; 2 op vraag klant; 1 wegens te weinig aanwezig; 1 wegens een 
ongekende reden; 1 wegens een medische reden)
• Aantal geslaagd: 16 (4 niet geslaagd wegens te lage score) 
• Aanwezigheden: 73,34% aanwezig; 5,48% onwettig afwezig; 12,37% gewettigd afwezig; 8,80% afwezig wegens ziekte 

Niveau 2.2: 1 september 2015 – 21 januari 2016 
• Aantal aanmeldingen Argos: 27
• Aantal starters: 21 
• Aantal niet-starters + reden: 6 (4 wegens een technische reden; 1 op vraag klant; 1 wegens een ongekende reden) 
• Aantal afhakers + reden: 13 (9 wegens een technische reden; 1 op vraag klant ; 3 wegens een ongekende reden)
• Aantal geslaagd: 7 (1 niet geslaagd wegens een te lage score) 
• Aanwezigheden: 75,00% aanwezig; 3,40% onwettig afwezig; 15,05% gewettigd afwezig; 6,55% afwezig wegens ziekte

Scores tevredenheidsmeting: 89,6%; 98,8%
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4.1 Vorming en opleiding
 
 4.1.4 Voortrajecten Dynamo

Het voortraject ‘Dynamo’ is een traject 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. 

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… Binnen het 
voortraject bestaan er 9 modules. Wie welke module volgt is afhankelijk van een screening op school.

1. arbeidsidentiteitsontwikkeling en mobiliteit
2. basisvaardigheden en attitudes
3. arbeidsethiek
4. leren leren en leren werken
5. jobclub
6. communicatieve vaardigheden
7. assertiviteit
8. sociale vaardigheden en maatschappijoriëntatie
9. assessment
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Voor jongeren waarbij dit moeilijk loopt, bestaan er verschillende oplossingen. Eén van deze oplossingen is het voortrajact 
‘Dynamo’ dat door vzw Argos wordt aangeboden.



4.1 Vorming en opleiding
 

Resultaten 
Schooljaar 2014-2015: januari 2015 – juni 2015
• Aantal aanmeldingen: 9
• Aantal starters: 9 
• Aantal aanwezigheden: 81,66% aanwezig, 8,52% gewettigd afwezig, 9,82% onwettig afwezig 
• Aantal stopgezet: 5
• Aantal doorstroom: 2 
• Aantal uitstroom: 1 

Schooljaar 2015-2016: september 2015 – december 2015 
• Aantal aanmeldingen: 15 
• Aantal starters: 15 
• Aantal aanwezigheden: 74,88% aanwezig, 12,03% gewettigd afwezig, 13,09% onwettig afwezig 
• Aantal stopgezet: 6
• Aantal doorstroom: 4 
• Aantal uitstroom: 2

Score tevredenheidsmeting: 68,9%
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4.2 Begeleiding
 
 4.2.1 Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling naar werk - TIBBIII
 
Begin mei 2013 werd er een bestek uitgeschreven door de VDAB voor de Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling 
naar werk 3. Vzw Argos (als penhouder) diende samen in met Loca Labora voor het perceel West-Vlaanderen 2. Eind 2013 
kregen we de goedkeuring van het dossier. De tender werd met 1 jaar verlengd (2016).
Loca Labora neemt de begeleiding op zich voor Brugge, Oostende, Torhout en Blankenberge. Vzw Argos doet begelei-
dingen in Ieper en Veurne. In Ieper gaat de begeleiding door in Het Perron, in Veurne in het Dienstencentrum De Zonne-
bloem. 

Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit de kansengroepen kortgeschoolden en allochtonen, zowel curatief als preventief.
Het betreft werkzoekenden waarvan de VDAB vaststelt dat: 
- de vacaturematching, al dan niet na competentieversterkende acties, niet onmiddellijk resultaat oplevert; 
- er geen nood (meer) is aan bijkomende opleidingen; 
- een intensieve begeleiding en bemiddeling naar tewerkstelling vereist is. 

arbeidsmarkt, intensievere begeleiding nodig hebben. 
De deelnemers dienen voldoende Nederlands te kennen om een begeleidingsgesprek te voeren en om hun 
voorkeursberoep te kunnen uitoefenen. 

4.2 4.34.1
4
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We bepalen samen met de deelnemer zijn/haar jobdoelen. De begeleiding duurt minimaal 6 maanden. 
De doelstelling is het vinden van een duurzame tewerkstelling. We ondersteunen de zoektocht van de deelnemer 
via sollicitatietraining, vorming, collectieve & individuele sollicitatiemomenten. 

Resultaten (stand van zaken april 2016)

• Starters 2014
  Opgestart Gemeten   Huidige uitstroom
Totaal  258  229  74%   

• Starters 2015
  Opgestart Gemeten Huidige uitstroom
Totaal  222  93  96%   
    

Er werd een tevredenheidsmeting afgenomen van de werkzoekenden: 82,5%
Ieper:   85,3% 
Veurne:  79,8% 

In 2016 loopt de TIBBIII verder.
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4.2 Begeleiding
 
 4.2.2 Subsidieregeling intensief werkplekleren SIW

Methodiek
De WEP-maatregel liep af op 30 september 2015 en werd ingekanteld in een vernieuwde aanpak van werkplekleren. 
In een eerste fase vanaf 01/06/2015 gebeurde dit in een subsidieregeling intensief werkplekleren (SIW) waarbij de 
leerwerkbedrijven instaan voor de begeleiding van langdurig werkzoekenden en waarbij het werkplekleren gebruikt wordt om te 
groeien naar een tewerkstelling in het normale economische circuit. Voor West-Vlaanderen wordt SIW uitgevoerd door het 
samenwerkingsverband West7. Dit is een partnerschap tussen de twee leerwerkbedrijven in West-Vlaanderen: West5 en 
Werkperspectief/Argos. 

Voor vzw Argos werden in het kader van de SIW 24 langdurig niet-werkende werkzoekenden toegeleid vanuit de VDAB. 
De trajecten zijn opgestart in september 2015 en lopen tot eind 2016. Het traject bestaat uit drie fases:
 Fase 1: diepgaande oriëntering met als einddoel een persoonlijk actieplan met concrete jobdoelen en acties
 Fase 2: werkplekleren als tussenstap naar het normaal economisch circuit
 Fase 3: tewerkstelling in het normaal economisch circuit
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De coach voorziet zowel de instap in als het doorlopen van het werkplekleren. Tijdens de tewerkstelling (fase 3) wordt ook 
nazorg voorzien. Eind 2015 hebben alle werkzoekenden waarvan het traject is opgestart minstens de eerste fase al 
doorlopen.

Resultaten
• Aantal aanmeldingen  25
• Aantal starters   24
• Aantal niet-starters   1 (wegens niet bereikbaar)
• Aantal stopgezet   0
• Aantal doorstroom   Meting eind 2016
• Aantal uitstroom   Meting eind 2016
• Score tevredenheidsmeting:  78,5%
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4.2 
 
 4.2.3 Werkinleving voor jongeren WIJ!

Sinds september 2015 zijn Groep INTRO en vzw Argos gestart met het ESF-project ‘Werkinleving voor jongeren (WIJ)’. 

‘WIJ’ is een ESF-project (Europees Sociaal Fonds) waarbij vzw Argos en Groep Intro vzw 178 jongeren naar werk begeleiden in 
de regio Westhoek. 
Op geregelde tijdstippen starten er nieuwe groepen in Veurne, Ieper of Diksmuide. 

Toeleiding
Voor de toeleiding van dit project werd er gerekend op 60% instroom uit het eigen netwerk. VDAB zorgt ook voor toeleiding.

Oriëntering
Elke jongere komt eerst op intakegesprek. Na dit gesprek start de oriëntering, die drie weken duurt. Hierbij krijgen de jongeren 
zicht op hun eigen competenties, hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en hun belemmeringen tot de arbeidsmarkt. Op het 
einde  van de oriëntering wordt alles gebundeld in een actieplan, dat de leidraad vormt voor de verdere begeleiding.
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4.1

Begeleiding

Begeleiding

vervroegd werd stopgezet. Tijdens de begeleiding wordt er gesolliciteerd, worden de netwerken en competenties versterkt en 
wordt er gewerkt aan de randvoorwaarden. De begeleiding omvat individuele gesprekken, werkateliers, bedrijfsbezoeken en 
werkplekleren.

Onmiddellijk na de oriëntering start elke jongere in de intensieve begeleiding, tenzij het traject om specifieke redenen



 
 
 

4.2
 

 
 

Nazorgbegeleiding
Wanneer een jongere begint te werken of met een opleiding start, wordt er nazorg voorzien. De nazorgbegeleiding houdt minimaal 
een maandelijks contact in met de jongere. Indien de jongere dit wil, wordt er contact opgenomen met de werkgever. Bij 
problemen gaan we langs op de werkvloer. Bij verlies van werk of bij een stopzetting van de opleiding kan de jongere opnieuw 
instappen in de begeleiding. 

Pilootproject sport
Aan WIJ werd ook het pilootproject SPORT gekoppeld. Dit project is erop gericht om de werkgerelateerde sleutelcompetenties 

Doelgroep
Jongeren:
• die wonen in het RESOC-gebied Westhoek;
• die minstens 18 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.
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4.2 
 
Duur
Het volledige traject duurt één jaar.

Resultaten

september 2015.

Ieper
• Aantal aangemeld in 2015: 28
• Aantal gestart in 2015: 21

Veurne
• Aantal aangemeld in 2015: 29
• Aantal gestart in 2015: 20 

De toeleiding van dit project loopt nog tot juni 2017, het project loopt nog tot juni 2018.
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4.2 Begeleiding
 
 4.2.4  Intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL)

Intensieve begeleiding alternerend leren is een project van ESF waarbij jongeren uit het deeltijds onderwijs, die kunnen starten 
met een tewerkstelling, maximum 25 uur begeleiding krijgen door de IBAL- begeleider. Deze begeleiding is voornamelijk gericht 
op het onthaal en de integratie op de werkvloer en het aanscherpen van de werkattitudes. De IBAL- begeleider is verantwoordelijk 
voor het evalueren van de arbeidsattitudes op de werkvloer. Hij/zij staat hierbij nauw in contact met het Centrum Leren en Werken 
(CLW), de leerling en de werkgever. 

Doelgroep
Intensieve Begeleiding AL is een trajectonderdeel bedoeld voor jongeren die: 
• ingeschreven zijn als regelmatige leerling in een CLW;
• ingeschreven zijn als deeltijds lerende bij de VDAB/ACTIRIS;
• minimum 15 jaar zijn;
• bij het instappen nog niet in het bezit zijn van een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van 
het beroepsonderwijs of van een diploma secundair onderwijs;
• arbeidsrijp zijn maar intensieve begeleiding nodig hebben in de opstartfase van een reguliere tewerkstelling in het NEC. 

Indien 

Zowel in de toeleiding naar, als bij het inhoudelijke aanbod van intensieve begeleiding AL dienen extra inspanningen geleverd te 
worden om de groep NEETS (allochtone jongeren en laaggeschoolde jongeren) te bereiken. 

ONZE DIENSTEN
Jaarverslag 2015 vzw Argos

4
4.2 4.34.1

40

de jongere een nieuwe tewerkstelling start, heeft hij/zij recht op een begeleidingstraject. 



4.2 Begeleiding
 
Toeleiding
De toeleiding gebeurt door het CLW Westhoek en het CLW Poperinge. De toegeleide leerlingen worden verdeeld 
onder Werkperspectief 

Cijfers
• Aantal aanmeldingen: 1
• Aantal starters: 1
• Aantal niet-starters: 0
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4.2 Begeleiding
 
 4.2.5 Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is voor mensen die toe zijn aan een nieuwe stap in hun loopbaan maar niet goed weten hoe dit aan te
pakken. Iedereen kan loopbaanbegeleiding volgen als men op het ogenblik van de aanvraag aan volgende voorwaarden voldoet: 
- minimum 1 jaar deeltijds/voltijds aan het werk zijn als werknemer of zelfstandige in Vlaanderen of het Brussels gewest. 
- in Vlaanderen, het Brussels gewest, een lidstaat van de EER wonen of vanuit de EER verhuisd zijn naar Wallonië. 
- de persoon mag in de laatste 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding hebben gevolgd. 

Methodiek 
Eerst wordt de persoon die interesse heeft in loopbaanbegeleiding uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek in vzw Argos. 
Op basis van dit gesprek, beslist de persoon of loopbaanbegeleiding iets voor hem/haar is. Is dit het geval, dan start de 
loopbaanbegeleiding op. In een eerste fase bekijkt de deelnemer samen met de loopbaanbegeleider wat het loopbaandoel is, wat 

   ne netietilawk raah/njiz ni thcizni nem tgjirk nethcardpo ne negninefeo aiV .nessap raah/meh jib re sboj eklew ,treevitom raah/meh
competenties en wat hij/zij minder belangrijk vindt in zijn/haar loopbaan. Daarna wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke stappen er moeten worden ondernomen. 
Tot slot wordt met de loopbaanbegeleider overlopen hoe de deelnemer de begeleiding ervaren heeft . Er is 12 maanden nazorg 
voorzien. 

  Aangemeld  Opgestart
2015  13   3
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4.2 Begeleiding
 
 4.2.6  Outplacement

Werkgevers kunnen outplacementbegeleiding aanvragen bij vzw Argos. We helpen de werknemer(s) om binnen een zo kort 
mogelijke termijn een nieuwe werkgever te vinden of een beroep als zelfstandige te ontplooien. 
De begeleiding kan in groep of individueel. Dit gebeurt op vraag en voor de rekening van de werkgever. 
Vzw Argos heeft consulenten in dienst die beschikken over het bekwaamheidsattest van Certo. 

Methodiek 
Outplacement houdt in dat de deelnemer wordt begeleid bij het zoeken naar werk. Het gaat om: administratieve steun; het 
opmaken van een persoonlijke balans; psychologische begeleiding; hulp bij het vinden van jobs en begeleiding tijdens de 
integratie in de nieuwe job.

In 2015 heeft vzw Argos 1 persoon begeleid in outplacement.
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4.3 Tewerkstelling
 
Mobiele onderhoudsploeg in de monumentenzorg move

Move is een opleidings- en tewerkstellingsproject in de monumentensector dat enerzijds opleiding en werkervaring
aanbiedt aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding van werkvloerbegeleiders en 
anderzijds een bijdrage levert aan de zorg voor het cultuurhistorisch patrimonium in onze regio door aan 
interieurzorg te doen.

Werkervaringsproject WEP
Het werkervaringsproject biedt langdurig werkzoekenden een begeleide competentieversterkende leerervaring. Move beschikte 
in de periode 01/01/2015 tot en met 30/09/2015 over 10 4/5 WEP-plaatsen (8 voltijdse equivalenten met een invullingsgraad van 
97,86%) en 3 voltijdse equivalenten art. ‘60. Het programma bestaat uit een werkervaringsmodule en een inschakelingsmodule 
die gericht zijn op de duurzame uitstroom van de doelgroepwerknemer naar de reguliere arbeidsmarkt. De doelgroepwerknemers 

vernieuwde aanpak van werkplekleren die vanuit de VDAB wordt georganiseerd. Het werkplekleren wordt op poten gezet vanuit 
trajectbegeleiding (SIW: subsidieregeling intensief werkplekleren en TIW: tender intensief werkplekleren: zie hoger 3.2). 
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Omdat we onze waardevolle doelstellingen ook na het einde van de WEP-maatregel wensten verder te zetten, hebben we 

- erkenningsaanvraag als inschakelingsbedrijf, zodat ook SINE-werknemers in dienst kunnen worden genomen (langdurig 
uitkeringsgerechtigde niet-werkende werkzoekenden zonder diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs): we kregen
hiervoor eind 2015.
- breder inzetten op de nieuwe vormen van werkplekleren en stages (beroepsverkennende stages (BVS), 
beroepsinlevingsovereenkomsten (BIO), instapstages (ISS), individuele beroepsopleiding (IBO)…)

Niet-werkende werkzoekenden worden niet langer tewerkgesteld via een jaardurend WEP-contract, maar worden nu in dienst 
genomen via andere tewerkstellingsmaatregelen (Activa, Sine, VOP, IBO…) of krijgen een leerervaring aangeboden via de 
verschillende stagevormen. De duur van het contract hangt samen met de grootte van de afstand tot het NEC, zodat de 
nadruk op doorstroom naar het NEC groter wordt.

Na 30/09/2015 werden vier personen in dienst genomen die in aanmerking komen voor Activa (1 hiervan komt eveneens in 
aanmerking voor VOP) en 2 personen hebben stage gelopen via een beroepsinlevingsovereenkomst. 

ONZE DIENSTEN
Jaarverslag 2015 vzw Argos

4
4.34.24.1

45



Opdrachtgevers
Move telde in 2015 84 opdrachtgevers. De meeste van onze opdrachtgevers zijn kerkfabrieken maar ook eigenaars en beheer-
ders van monumenten, musea, stads- en gemeentebesturen en openbare besturen kunnen een beroep doen op onze ploeg. 
Wij voeren onder andere volgende taken uit: het verwijderen van spinnenwebben en stofnetten, het ontstoffen van meubilair, 
het zemen van stoelen, het poetsen van ramen en glazen deuren, het onderhoud van kaarsenbakken, het in de was zetten van 
meubilair, het poetsen van vloeren (machinaal of manueel), stofzuigen van tapijten, het onderhoud van het portaal, sacristie, 
doksaal, publieke ruimtes…

In de loop van 2015 hebben vier opdrachtgevers geen gebruik gemaakt van onze diensten:
- Heilige Familiekerk Brandhoek (herbestemming)
- Sint-Martinuskerk Haringe en Onze-Lieve-Vrouwkerk Poperinge (budgettaire redenen)
- Reninge kapel (de kapel werd in 2015 gepoetst door vrijwilligers)

Daartegenover staan 4 nieuwe opdrachtgevers in 2015:
- Ondernemingscentrum/blokcentrum (tijdens de blokperiode van de studenten)
- Sint-Martinuskerk Beselare (4-daagse grote poetsbeurt na renovatiewerken)
- Sint-Laurentiuskerk Klerken (4-daagse grote poetsbeurt na renovatiewerken gevolgd door driemaandelijkse periodieke poets-
beurten)
- Onze-Lieve-Vrouwkerk De Panne (tweewekelijkse poetsbeurten)

In 2015 voerden wij opdrachten uit voor de opdrachtgevers hieronder. De nieuwe opdrachtgevers zijn vetgedrukt. 91,7% van 
onze opdrachtgevers behoren tot de Westhoek.
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Ieper-centrum (15)
Sint-Maartenskathedraal, Sint-Jacobskerk, Sint-Pieterskerk, Capucienenkerk, Sint Georgeskerk, Kapel Wieltjesgracht, 
Sint-Niklaaskapel, Kompas vzw, Vondels vzw, Sint-Maartenskring, bezinningsruimte Zonnebeekseweg, Fenix, camping 
Jeugdstadion, Protestantse kerk, Sociaal verhuurkantoor, ondernemingscentrum

Groot-Ieper (19)
Sint-Michielskerk Boezinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk Brielen, Sint-Janbaptistkerk Dikkebus, Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk Hol-
lebeke, Sint Janbaptistkerk Sint-Jan, Sint-Vedastuskerk Vlamertinge, Sint-Leonarduskerk Zuidschote, gemeentehuis 
Vlamertinge, OC Boezinge, Sint-Margarethakerk Geluveld, Sint Barnabaskerk Noordschote, Onze-Lieve-Vrouwkerk Zonnebeke, 
Sint-Rictrudiskerk Woesten, Onze Lieve Vrouwkerk Poelkapelle, Sint-Andreaskerk Bikschote, Onze-Lieve-vrouwkerk 
Voormezele, Sint-Catharinakerk Zillebeke, Sint-Martinuskerk Beselare

Heuvelland/Poperinge (5)
Sint-Vedastuskerk Reningelst, Sint-Eligiuskerk Westouter, Sint Niklaaskerk Mesen, Sint-Medarduskerk Wijtschate, 
Sint Janbaptistkerk Dranouter

Regio Diksmuide (11)
Sint-Wandregesiluskerk Beerst, Sint-Pieterskerk Esen, Sint-Niklaaskerk Leke, Sint-Bavokerk Merkem, Sint-Rictrudiskerk 
Reninge, Sint-Niklaaskerk Keiem, Sint-Martinuskerk Vladslo, Sint-Pieterskerk Lo, kapel Langewaede Merkem, kapel Esen, 
Sint-Laurentiuskerk Klerken
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Regio Veurne (17)
Sint-Niklaaskerk Veurne, Walburgakerk Veurne, Onze Lieve Vrouwkerk Nieuwstad Veurne, Sint-Audomaruskerk Alveringem, 
Sint Michielskerk Avekapelle, Onze-Lieve-Vrouwkerk Beauvoorde, Sint Audomaruskerk Beveren a/d Yzer, Sint-Audomaruskerk 
Vinkem, Zuidkapel Veurne, Sint Jan Onthoofdingskerk Eggewaertskapelle, Sint-Petruskerk Gijverinckhove, Sint Lambertuskerk 
Hoogstade, Sint-Martinuskerk Leisele, Sint-Mildrethakerk Izenberge, Kapel Izenberge, Mariaheem Beauvoorde, Vondels vzw 
Veurne

Kust (10)
Sint-Audomaruskerk Adinkerke, Sint-Pieterskerk De Panne, Sint-Pieterskerk Koksijde, Sint Bernarduskerk Nieuwpoort-Bad, 
Sint-Laurentiuskerk Ramskapelle, Sint-Joriskerk Sint-Joris, Sint-Willibrorduskerk Wulpen, OC Oostduinkerke, Sint-Jansheem De 
Panne, Onze-Lieve-Vrouwkerk Nieuwpoort-Stad, Onze-Lieve-Vrouwkerk De Panne

Regio Roeselare (3)
Sint-Godelievekerk Roeselare, Sint-Jozefskerk Roeselare, Sint Pieters  en Pauluskerk Rumbeke

Regio Brugge (4)
Onze-Lieve-Vrouwkerk Veldegem, Sint-Eligiuskerk Zedelgem, OC Zedelgem, OC Loppem
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Vorming
De doelgroepwerknemers krijgen maandelijks, op een woensdagvoormiddag, vorming rond volgende onderwerpen: ergonomie, 
EHBO, deontologie, veiligheid, kwaliteiten van de poetsmedewerker, opstellen van het huishoudelijk reglement, communicatie, 
ziekteverzuim, discriminatie en diversiteit, sollicitatietraining... Deze vormingen worden in kleine groepjes gegeven om 
interactieverhogend en meer op maat te kunnen werken.

Werkoverleg
Om de drie maanden wordt er een werkoverleg georganiseerd. Het doel van het werkoverleg is dat we de werknemers meer 
willen betrekken bij de algemene werking van Argos en dat hun participatie in het project Move meer waarde krijgt. In het overleg 
komen volgende zaken aan bod:
- praktische informatie over de werking;
- voorstelling van nieuwe initiatieven binnen Argos;
- poetsbeurtevaluaties door opdrachtgevers;
- knelpunten + verbetervoorstellen;
- tevredenheidsmeting onder de deelnemers.

Teamdag
Dit jaar ging er opnieuw een teamdag door voor de doelgroepwerknemers. Dit ter bevordering van de samenwerking en de 
teamsfeer. De doelgroepwerknemers hebben zelf enkele voorstellen op tafel gelegd: bowling, KUBB… Uiteindelijk heeft een 
meerderheid beslist om te gaan KUBB’en. Een ontspannende voormiddag die door iedereen erg werd gesmaakt!
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Resultaten

• Aantal aanmeldingen  57
• Aantal niet-starters   35 (13 wegens niet weerhouden na sollicitatiegesprek, 12 komen niet  in aanmerking, 4   
     wegens geen interesse meer na stage of vrijwilligerswerk, 3 wegens niet bereikbaar, 1   
     wegens werk, 1 wegens medische reden, 1 wegens andere opleiding)
• Aantal op werfreserve  9
• Aantal nieuwe starters in 2015 13 (op 01/01/2015 waren er nog 12 werknemers in dienst van 2014)
• Aanwezigheden   80,56%
• Afwezigheden   13,23% wegens ziekte, 3,40% wegens verlof, 0,40% wegens ongewettigd afwezig, 2,05%  
     wegens gewettigd afwezig, 0,23% wegens ongewettigd te laat, 0,13% gewettigd te laat
• Aantal stopgezet   3 (wegens onwettige afwezigheid)
• Aantal doorstroom   0
• Aantal uitstroom   4
• Score tevredenheidsmeting 92,1%

In 2013 waren de doelgroepwerknemers 13,23 % van de normale arbeidstijd ziek. In 2014 is dit percentage gezakt naar 10,63%. 
In 2015 steeg dit percentage terug naar 13,23%. Twee personen waren langdurig ziek (twee maand en vijf maand), wat een 
negatieve invloed heeft gehad op het ziektecijfer. 
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3
Sollicitatietraining

Methodiek
Er werden 10 vormingen sollicitatietraining gegeven aan 51 externe WEP+’ers. De vormingen beslaan 4 halve dagen voor 
maximaal 6 WEP+’ers per groep.
De deelnemers leren er een curriculum vitae opstellen, sollicitatiebrieven maken en we gaan op verkenning op de arbeidsmarkt. 
Tevens leren ze over tewerkstellingsmaatregelen waarvoor ze in aanmerking komen en krijgen ze tips om een goede indruk 
te maken tijdens een sollicitatiegesprek. Op deze manier krijgen ze de nodige achtergrond aangereikt om na het einde van de 
WEP+-tewerkstelling een geschikte job te vinden. Ze krijgen hierbij, na hun tewerkstelling, nog steun van een trajectbegeleider 
bij Argos vzw.

Resultaten
Aantal aanmeldingen 56
Aantal starters  51
Aantal niet-starters  5 (wegens langdurig ziek)
Aanwezigheden  96,02%
Afwezigheden  3,98% gewettigd afwezig, 2,99% gewettigd te laat, 4,98% ongewettigd te laat
Aantal geslaagd  51
Aantal stopgezet  0
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Vorming rechten en plichten

Methodiek
De opleiding rechten en plichten heeft 1 keer plaatsgevonden in 2015. De opleiding is bedoeld voor de werknemers van de 
WEP+- promotoren, aangesloten bij het Leerwerkbedrijf Werkperspectief-Argos. De werknemers leren er welke rechten 
en plichten ze hebben als werknemer en als werkzoekende.

Resultaten

Aantal aanmeldingen 8
Aantal starters  6
Aantal niet-starters  2 (wegens ziek)
Aantal geslaagd  6
Aantal stopgezet  0

.
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Vorming sociale vaardigheden

Methodiek
De opleiding sociale vaardigheden heeft 2 keer plaatsgevonden. De opleiding is bedoeld voor de werknemers van de WEP+- 
promotoren, aangesloten bij het Leerwerkbedrijf Werkperspectief-Argos.

Resultaten

Aantal aanmeldingen 14
Aantal starters  10
Aantal niet-starters  4 (3 wegens ziekte, 1 gewettigd afwezig)
Aantal geslaagd  10
Aantal stopgezet  0

.
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Nazorg WEP+

Methodiek
Na de tewerkstelling volgt zes maanden begeleiding door een begeleider van het leerwerkbedrijf Werkperspectief/Argos
De nazorg omvat individuele ondersteuning op de nieuwe werkvloer en/of intensieve begeleiding bij het  zoeken naar
een geschikte tewerkstelling.

Resultaten

Aantal aanmeldingen 54
Aantal starters  36
Aantal niet-starters  18 (8 wegens werk, 4 wegens langdurig ziek, 3 wegens overplaatsing traject door verhuis, 2 niet 
    bereikbaar, 1 wegens weigering medewerking)
Aantal stopgezet  3 (2 wegens weigering medewerking, 1 wegens overplaatsing traject door verhuis)
Aantal doorstroom  1
Aantal uitstroom  14

.
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West 7 voor SIW en TIW
De Poort, Kortrijk
Tot uw dienst, Roeselare
Loca consult, Brugge
Groep Intro, West-Vlaanderen
Wonen en Werken, Menen
Werkperspectief, Diksmuide
Argos, Ieper

Toeleiding TIBB, WIJ, SIW en TIW
VDAB Ieper, Veurne en Diksmuide

WIJ Ieper, Veurne en Diksmuide
Groep INTRO 
Europees Sociaal Fonds
 
Voortrajecten
CLW Poperinge 
Dienst Beroepsopleidingen

IBAL
CLW Nieuwpoort
Dienst Beroepsopleidingen
Europees Sociaal Fonds

Loopbaanbegeleiding
VDAB Vlaanderen
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SAMENWERKINGSVERBANDEN

NT2
VDAB Vlaanderen

Nederlands voor anderstaligen 
Kennismaking met computer en internet
Stad Ieper

Open-Learning
Seniorenraad Ieper

Diversiteitsplan
SERR Oostende-Westhoek

Vorming op aanvraag
PWA Alveringem
PWA Middelkerke
Netantwerk 

Move 
OCMW Ieper (tewerkstelling Art. 60) 
OCMW Poperinge (tewerkstelling Art. 60)   
OCMW Moorslede (tewerkstelling Art. 60) 
Vlaams subsidieagentschap - afdeling werk en sociale economie

Leerwerkbedrijf
Werkperspectief
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