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INHOUDSTAFEL PERSONEEL
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

DE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

VANDERMEERSCH PATRICK 
REKENINGCOMMISSARIS

LEROY JOSEPH
REKENINGCOMMISSARIS

Elfi Ameel 
Coördinator   
 
Daphné De Jonghe 
Teamleider

Leen Ampe 
verantwoordelijke kwaliteit en ontwikkeling

Mieke Anthonissen 
verantwoordelijke mobiele poetsdienst, coach

Eline Descamps 
coach 
 
Emma Depouvre 
coach 

Jessica Casier 
coach 

Maxine Vandergunst 
Coach 

Thea Vandenbussche 
Coach 

Jolien Devlamynck 
Coach 

Maya Renier 
Coach 

Tiffany Vangheluwe 
Coach 

Annelies Verfaillie
coach

Benjamin Himpens 
Werkvloerbegeleider 

Sarah Legein 
Werkvloerbegeleider 

Elly Ghillebert 
Werkvloerbegeleider 

Floris David
Werkvloerbegeleider 

DAGELIJKS BESTUUR

RYDE EVA
VOORZITTER

HOORELBEKE PAUL
SECRETARIS

VANDERMEERSCH PATRICK 
PENNINGMEESTER

DELAHAYE PHILIPPE

RAAD VAN BESTUUR

BOUCHAERT EVELYN
COUSSENS KRIS
DEBAILLIE STIJN
DELAHAYE PHILIPPE
DESMADRYL DIEGO
DURNEZ MIET
GILLIS ANITA
HOORELBEKE PAUL
KNOCKAERT DIMITRI > DEHOLLANDER SASKIA
LARNOU REAL
LEROY JOSEPH
MENU ELVIRA
MESEURE STEVE
MICHIEL JOKE
OSTYN KATHLEEN
PATTYN CHRISTOPHE
RYDE EVA
TYDTGAT ALEXANDER
VANDEMAELE ANN
VANCAYSEELE SAM
VERBEKE CHRISTINE
VERBEKE HERMAN
VERSCHOORE JEF
VERSCHOOT TINE

DE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

VANDERMEERSCH PATRICK 
REKENINGCOMMISSARIS

DESOMER KATRIEN
REKENINGCOMMISSARIS

eerste jaarhelft tweede jaarhelft

IN DIENST 2020:

Iris Pyck
Joyce Maelstaf
Gust Claeys



Centrumraad Centrum Leren en Werken

Dagelijks bestuur Ambrajaze

I Know How 
(project inschakeling van mensen na kanker of burn out)

Lerend Netwerk ESF

Novum: innovatief netwerk

Netwerk Samen tegen Schooluitval

Overleg doorstroombegeleiding VDAB

Overleg jeugdwelzijnswerk Ieper

Provinciaal netwerk West-Vlaanderen

Provinciaal overleg NAFT

Regionaal Overlegplatform West-Vlaanderen

Scholenoverleg Ieper

Sectoroverleg NAFT

Sterpunt - Werkplekarchitecten 

Stuurgroep West 7

Tenderoverleg West-Vlaanderen met VDAB

Vlaams NAFT overleg

Vlaams overleg GOB

Vlaams overleg TWE

Werf 3 – Vereniging Ons Tehuis

ARGOS VERTEGENWOORDIGD IN



DIT WAS 30 JAAR ARGOS!

8 mei 2019



OFFICIËLE OPENING  
NIEUW  KANTOOR

21.11.2019

Boterweegschaalstraat 13 | VEURNE



12/201

05/2019 
Iedereen Ieper

11/2019
Krant van West-Vlaanderen

03/2019
Iedereen Ieper

12/2019
Krant van West-Vlaanderen



BETAALD WERK
JOBCOACHING | LOOPBAANBEGELEIDING

BETAALD WERK MET ONDERSTEUNING
MOBIELE ONDERHOUDSPLOEG

TIJDELIJKE ACTIVERENDE PROJECTEN
BEGELEIDING NAAR WERK | 
WERKPLEKLEREN

(ARBEIDSMATIGE) ACTIVITEITEN
VRIJWILLIGERSWERK | ACTIVITEITEN

SOCIALE CONTACTEN BUITENSHUIS 
OUTREACHEND WERKEN EN ACTIVERING

SAMENVERDERKIJKEN
De participatieladder is een beeld om de verschillende vormen 
van tewerkstelling en participatie van personen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt weer te geven.

Elke trede weerspiegelt een niveau waarop iemand op vandaag 
participeert in de samenleving en arbeidsmarkt.

Argos biedt via diverse projecten ondersteuning aan personen 
die zich op één van deze tredes bevinden. 

We streven er samen naar om te klimmen naar een hogere trede 
of tredes. Hierbij houden we rekening met het groeipotentieel, de 
persoonlijke en competentie-ontwikkeling van de persoon en 
omgevings- of andere factoren die een invloed kunnen hebben 
op het traject.



CIJFERS

6,68%
9,09%

0,28%

2,7%

41% 59%

geslacht

nationaliteit

81%

werkgebied

IEPER
82%

VEURNE
18%

988
aantal deelnemers geactiveerd, 

gevormd, begeleid naar of tijdens werk

tevredenheid

88,3%



OUTREACH & ACTIVERING
AMBRAJAZE VEURNE

IEPERSCHAKEL-IN
Schakel-In heeft als doel de deelnemers van het project 
via activering inzetbaar te maken voor gewone trajecten 
richting werk. De doelgroep is breed maar de focus ligt 
vooral bij  jongeren tot 26 jaar waarvan arbeidsparticipatie 
te hoog gegrepen is. De kloof met de verwachtingen van de 
arbeidsmarkt is te groot. Dit zijn vaak geïsoleerde 
deelnemers met weinig contacten buitenshuis.

De deelnemers komen 2 keer per week naar Argos. We 
trainen attitudes, algemeen technische vaardigheden en 
soft skills op een activeringsvloer (in de vorm van 
activiteiten en vrijwilligerswerk in groep, eventueel later 
individueel). De activiteiten en het vrijwilligerswerk 
worden afgewisseld met individuele gesprekken op maat 
van de deelnemer. Tijdens die gesprekken worden er 
acties bepaald die de deelnemer kan oefenen of 
uitproberen tijdens de activiteiten.

8
2     
1 
1
1
3

doorverwijzing vanuit Dienst Welzijn en CAW

In 2019 werd Schakel-In een project in eigen beheer 
als vervolg op een samenwerking  tussen Armoede 
Vlaanderen en Dienst Welzijn van Stad Ieper.

art. 60
Wijkwerken
tweedekansonderwijs
indidueel vrijwilligerwerk
verdere begeleiding

Ambrajaze biedt een langdurige, schoolvervangende 
dagbesteding aan voor jongeren die uit verschillende 
maatschappelijke systemen vallen. Het gaat onder andere 
om jongeren die niet meer te motiveren zijn voor school. 
Ze kampen als het ware met een ‘school-burn-out’. 

We bieden deze jongeren de kans om vanuit zichzelf terug 
in beweging te komen en te ontdekken welke richting ze 
uitwillen. 

Zo krijgen ze kansen om terug te schakelen naar school 
en/of werk. Via het aanbieden van ateliers spelen we in op 
de interesses van jongeren.

De Walhoeve, Zonnewende, Arktos, Kompani, 
Profo, Sociaal Huis Oostende, Vereniging Ons 
Tehuis, De Golfbreker, Stad Veurne

25



6

Go4WORK
Het doel van het project is om zeer taalvaardige 
leefloongerechtigden arbeidsrijp en trajectklaar krijgen richting 
arbeidsmarkt. Go4Work  wordt beschouwd als een voortraject 
die de deelnemer klaarstoomt om verdere acties te ondernemen 
onder de vorm van een OCMW-TWE-traject, een 
beroepsopleiding, intensieve begeleiding richting werk, 
werkplekleren of tewerkstelling (regulier of binnen maatwerk). 

36

Go4Work is een integraal traject: we coachen de deelnemers  op 
vlak van de verschillende levensdomeinen en ontwikkelen 
verder hun kennis van het Nederlands, hun attitudes en soft 
skills.

ROAD2WORK
Go4Work wordt in 2019 - 2021  verder gezet onder het nieuwe  project 
Road2Work. Hier begeleiden we dezelfde doelgroep en gaan we op 
dezelfde manier te werk.

Binnen dit project bereiden we ons werkgebied uit. De OCMW’s uit de 
regio’s kunnen toeleiden en proberen we om zodoende meer 
deelnemers te bereiken.
Toeleiding door: OCMW Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Langemark, 
Wervik, Diksmuide. Voor regio Diksmuide werken we samen met vzw 
Werkperspectief. 

In 2019 werden de eerste 6 trajecten van de 53 
opgestart.

OUTREACH & ACTIVERING

IEPER

Europees Sociaal Fonds, OCMW Ieper

BETAALD WERK

BETAALD WERK MET ONDERSTEUNING

TIJDELIJKE ACTIVERENDE PROJECTEN

(ARBEIDSMATIGE) ACTIVITEITEN

SOCIALE CONTACTEN BUITENSHUIS 

3%

14%

34%

14% (beroeps)opleiding
screening richting maatwerk

werkplekleren, Wijkwerken

tewerkstelling in NEC

art.60

vrijwilligerswerk (individueel)

100% deelname aan traject en collectieve activiteiten

waarvan 27 reeds opgestart in 2018



WIJ3
‘Werkinleving voor jongeren’ is een activeringsproject 
voor laaggeschoolde jongeren (18 tot en met 25 jaar) 
uit de Westhoek en heeft als doel om de afstand tot de 
arbeidsmarkt te verkleinen. Hierbij is sport een 
onderdeel van het bemiddelingsproces. Sport kan hier 
ingezet worden als sociaal middel, toepassingsmiddel 
en leermiddel.

De trajecten duren 18 maanden.

IBAL

65

NAFT

Intensieve begeleiding alternerend leren is een 
begeleidingstraject voor arbeidsrijpe en -bereide 
jongeren binnen het duaal leren binnen het huidig 
stelsel voor Leren en Werken.

5
Centrum Leren en Werken  Poperinge
Vlaamse overheid: departement onderwijs en vorming

Persoonlijk Ontwikkelingstraject (POT) 
en het voortraject van de voorgaande 
jaren vielen beide weg, hieruit ontstond 
NAFT. In tegenstelling tot POT en het 
voortraject is NAFT niet enkel 
toegankelijk voor jongeren uit het 
deeltijds onderwijs. Ook vanuit 
voltijdse scholen kunnen trajecten 
opgestart worden.

De naadloze aansluitende flexibele 
trajecten hebben als doel om schooluit-
val en vroegtijdig schoolverlaten in het 
secundair onderwijs tegen te gaan. Een 
naadloos flexibel traject kan preventief 
en remediërend ingezet worden en richt 
zich naar leerlingen, (klas)groepen, 
leerkrachten, teams en/of scholen.
Jongeren kunnen enkel en alleen via 
een aanmelding door het CLB een 
NAFT- traject volgen.

Vlaamse overheid: departement 
Onderwijs en Vorming en 
department Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

Groep Intro
Centra Leerlingenbegeleiding
Scholen Ieper en Poperinge
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 
Ieper

7
5 gedeelde trajecten met Groep Intro

25 trajecten werden afgesloten in 2019.

12% naar screening
72% deden werkervaring op (tewerkstelling, 
vrijwilligerswerk, stage)
12% volgden een opleiding

Bij 60% van de jongeren werd sport gebruikt 
als sociaal middel, toepassingsmiddel of 
leermiddel.

Europees Sociaal Fonds

IEPER & VEURNE

IEPER 

IEPER 

WERKINLEVING VOOR  JONGEREN 3

NAADLOOS AANSLUITEND FLEXIBEL TRAJECT

INTENSIEVE BEGELEIDING ALTERNEREND LEREN



AANLOOPFASE VORMING

AANLOOPFASE WERKERVARING

In de aanloopfase vorming voorziet Argos in een 
groepsaanbod voor arbeidsbereide jongeren die 
ingeschreven zijn bij het Centrum Leren en Werken in 
Poperinge. De aanloopfase vorming effent het pad naar 
stage  bij openbare besturen of binnen de sociale 
economie voor de deelnemende jongere. Dit traject 
duurt zo kort mogelijk, maar ook zo lang als nodig.

Arbeidsbereide jongeren die stage lopen binnen het 
NEC worden samen met CLW Poperinge begeleid. 
Terwijl de school focust op de technische competenties, 
richten de coaches van Argos zich op de arbeids-
gerichte competenties (attitudes en soft skills). 

13

8

Dynamo is het voortraject voor leerlingen die school 
volgen in het Centrum Leren en Werken. Deze leerlingen 
volgen 2 dagen school maar zijn nog niet klaar om op de 
andere dagen te gaan werken of brugproject te doen. De
leerlingen ervaren een kloof tot de arbeidsmarkt omwille 
van verschillende redenen (te jong, te weinig technische 
kennis in hun studierichting, weinig of slechte 
arbeidsattitudes, enz.). Deze leerlingen komen 1 of 2 
dagen per week naar het voortraject om te werken aan 
arbeidsattitudes. Dit gebeurt in groep aan de hand van 
vormingen, activiteiten, bezoeken, sport, enz.

13

VOORTRAJECT DYNAMO 
schooljaar 2018-2019 schooljaar 2019-2020

Centrum Leren en Werken  Poperinge
Vlaamse overheid: departement onderwijs en vorming
Aanloopfase: Werkperspectief vzw

IEPER 

IEPER 

IEPER 



TIBB 4
TENDER INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK

In 2019 werden in 59 trajecten opgestart 

deden een stage
vonden werk tegen eind 2019
worden verder begeleid in 2020

27
8 
34 
 

VDAB, WEST7 
(De Poort, Emino, Tot uw dienst, 
Werkperspectief)

VDAB, Groep Intro

59%      tewerkstelling

74 trajecten werden in 2019 beëindigd:

Werkzoekenden die bij aanvang een gebrek hebben 
aan actief sollicitatiegedrag en/of arbeidsattitudes en 
niet over de juiste sollicitatievaardigheden of 
jobdoelen beschikken, worden doorverwezen naar 
TIBB4.

De werkzoekenden zitten minimum 6 tot maximum 
9 maanden in begeleiding en krijgen een intensieve 
begeleiding naar werk. We bepalen realistische 
jobdoelen en trainen de sollicitatievaardigheden. De 
werkzoekenden worden toegeleid naar een job binnen 
het normaal economisch circuit.

TWE
TENDER TIJDELIJKE WERKERVARING

De tender tijdelijke werkervaring is een 
begeleidingstraject voor werkzoekenden met als 
uiteindelijk doel een duurzame tewerkstelling. 
Tijdens het begeleidingstraject kunnen 
verschillende vormen van werkplekleren worden 
opgestart om de competenties van de deelnemer 
te versterken of om werkervaring op te bouwen.

78

IEPER & VEURNE

VEURNE

129
waarvan 39 reeds opgestart in 2018



coach

GOB

Binnen GOB begeleiden wij enerzijds werkzoekenden met 
ernstige beperkingen op vlak van gezondheid en functioneren 
naar duurzaam werk via intensieve ondersteuning bij 
gespecialiseerd werkplekleren. 

Anderzijds bieden we binnen GOB gespecialiseerde 
jobcoaching aan, voor werknemers die een bepaalde 
ondersteuningsnood hebben op de werkvloer en eventueel 
ondersteunen we hierin eveneens hun werkgever en 
werkomgeving.

De aanmelding gebeurt door de VDAB-bemiddelaar of de 
GTB-bemiddelaar via doorverwijzing.

GESPECIALISEERDE OPLEIDING EN BEGELEIDING
IEPER - VEURNE - DIKSMUIDE

waarvan 23 opgestart in 201940
tewerkstelling

65% gespecialiseerde beroepsverkennende stage
5%   individuele beroepsopleiding PLUS

VDAB, WEST7

werk-
zoekende

werk-
gever

STAGE

BEGELEIDING

coach

werk-
nemer

werk-
gever

WERK

JOBCOACHING

coachcoach

34% na 6 maanden
40% na 9 maanden
49% na 12 maanden
76% na 18 maanden

werkplekleren



DOORSTROOMBEGELEIDING

De hele sector van de sociale economie is in beweging. Waar vroeger 
een verschil werd gemaakt tussen Beschutte Werkplaatsen, Sociale 
Werkplaatsen, Invoegbedrijven en Lokale Diensteneconomie, wordt 
de sector van de sociale economie herleid tot slechts twee pijlers: 
Maatwerk en Lokale Diensteneconomie.

Binnen deze pijlers worden de werknemers in sociale economie 
gestimuleerd om ‘in beweging’ te komen. Door in te zetten op een 
ontwikkelingsgericht competentiebeleid, worden werknemers geacht 
om op termijn door te stromen naar het normaal economisch circuit 
(NEC).  

Via een terbeschikkingstelling (of detachering) kunnen de 
werknemers uit een maatwerkbedrijf of een lokale dienstenecono-
mie-initiatief een bepaalde periode proefdraaien in een NEC-bedrijf. 
Na een positieve evaluatie kan het bedrijf de werknemer in dienst 
nemen.

Argos is de schakel tussen de werknemers uit de sociale economie 
en werkgevers uit het normaal economisch circuit.  De coach biedt 
oriëntering en sollicitatietraining aan en brengt de competentiekloof 
in kaart. Verder gaat de coach op zoek naar ondernemingen die een 
terbeschikkingstelling willen aanbieden. De coach verzorgt de 
begeleiding tijdens de terbeschikkingstelling. 

Argos werd eind 2019 promotor binnen Consortium West7.

1
VDAB, ESF, Consortium West7, 
Consortium Mentor-Emino

In 2020 deed deze deelnemer een 
terbeschikkingstelling bij Pidy en werd 
daarna in dienst genomen.

IEPER 



Vlaamse overheid: departement 
Onderwijs en Vorming en 
department Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

Groep Intro
Centra Leerlingenbegeleiding
Scholen Ieper en Poperinge
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 
Ieper

OUTPLACEMENT

7

Wanneer een werknemer zijn ontslag krijgt, 
heeft hij onder bepaalde voorwaarden recht 
op outplacementbegeleiding. Tijdens deze 
begeleiding krijgt de ex-werknemer onder-
steuning naar een nieuwe job of zelfstandige 
activiteit.

Deze begeleiding duurt in totaal 12 maanden 
en is onderverdeeld in 3 fases van telkens 
20u.

Tewerkstelling:
2 na fase 1
4 na fase 2

Nog in traject: 1  (fase 2)

Royal Sanders, Certo

“Bij deze wil ik je van harte bedanken voor alle hulp en 
geduld dat je me gaf. Ben super blij dat ik me gesteund 
voelde bij mijn zoektocht. Duizend maal bedankt.”

deelnemer outplacement

2
Loopbaanbegeleiding  is  voor  personen  die  toe  zijn  
aan  een  nieuwe  stap  in  hun  loopbaan maar niet 
goed weten hoe dit aan te pakken. 
Via 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...

VDAB

LOOPBAANBEGELEIDING



‘Cappuccino’ richt zich op werkzoekenden met interesse 
in de sector horeca en/of grootkeuken. 
Deze beroepsopleiding is erkend door de VDAB. 
De cursisten worden gedurende de volledige begeleiding 
opgevolgd door Argos, de praktische opleiding wordt ver-
zorgd door CVO Miras en Cervo-go. 

Er worden 5 modules aangeboden: basis keuken - initiatie 
warme keuken - koude keuken - basis zaal - initiatie 
snacks/tearoom. Tijdens de opleiding worden er 
2 stageperiodes van telkens 2 weken georganiseerd.  

16
81%      
50%  
 

geslaagd 
tewerkstelling na de opleiding

BEROEPSOPLEiDING CAPPUCCINO 
KEUKENMEDEWERKER

Huize Zonnelied, Ieper
Huize Sint-Jozef, Ieper
Kok ou Vins, Ieper
Restaurant Sint-Jan, Diksmuide
Hotel New Regina, Ieper
AZ Delta, Menen
Jan Yperman ziekenhuis, Ieper
PZ Heilig Hart, Ieper
Restaurant Berkenhof, Westouter
De Keiwijzer, Poperinge
WZC De Pottelberg, Kortrijk
Taverne De Dreve, Zonnebeke

IEPER

CVO Miras, Cervo-go, Horeca Vlaanderen, VDAB
ST
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NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

We bieden taaloefenkansen aan, waar het actief functioneren en 
integreren in de maatschappij centraal staan.  

Dit doen we aan de hand van ‘Themawerking en activiteiten’. 
Daarnaast werken we samen met de bibliotheek van Ieper, waar 
we ondersteuning bieden binnen het Taalpunt van de bibliotheek. 
Ook organiseren we de module basis grammaticalessen. 

Ons aanbod staat open voor alle niveaus van Nederlands.

Stad Ieper, bibliotheek Ieper

IEPER

47

THEMAWERKING, TAALPUNT & GRAMMATICA

TAALSTIMULERING
Vanuit het secundair onderwijs kregen we het signaal dat anderstaligen moeilijk 
slagen op school. Daarom werd er in samenwerking met de Dienst Welzijn en 
verschillende secundaire scholen van Ieper het project ‘Taalstimulering’ opgestart. 
De taalstimulering bestaat uit 10 lessen van telkens 2 uur waarbij de focus ligt op 
taalverwerving en taalbewustzijn. De leerlingen krijgen ondersteuning op vlak van 
Nederlands en leren verschillende manieren van ‘leerstofverwerking’ aan, om het 
leren zo soepel mogelijk te laten verlopen.

IEPER

24 Heilige Familie, Immaculata, GO! 
Technisch Atheneum, GO! Atheneum, 
Stad Ieper

“Ik wil je laten weten dat ik er 
GELUKKIG door ben!
Hartelijk bedankt omdat jij mij 
heel veel heeft geholpen echt 
waar je bent één van mijn 
beste leerkrachten ooit, bedankt 
voor je hulp en weet zeker je 
had een grote invloed op mijn 
punten zonder jou zou mijn 
punten nog slechter zijn.“

deelnemer taalstimulering



IEPER
WORKSHOPS ICT & OPEN-LEARNING

Wekelijks organiseren we laagdrempelige kennismakingsworkshops 
ICT. Het doel van deze workshops is om ICT toegankelijk te maken 
voor iedereen en dat doen we door workshops aan te bieden over 
onderwerpen zoals smartphone, tablet, online een fotoboek maken, 
leren werken met bepaalde apps, enz. Hiermee proberen we een 
steentje bij te dragen aan het verkleinen van de digitale kloof.

37 workshops

OPEN-LEARNING
Wekelijks stellen we onze computerklas open als 
openbare computerruimte. Iedereen die wil, kan gratis 
langskomen om met kleine multimediavragen of 
om hun digitale skills te oefenen.

329 deelnemers

Stad Ieper
Seniorenteam

Opnieuw een mooi 
bedrag voor bednet: 

€158,60
50 cent steun van 
deelnemers voor 
cursusblaadjes.



WORKSHOPS ICT & OPEN-LEARNING

PROCESBEGELEIDING
OCMW WERVIK
In 2019 deed OCMW Wervik terug beroep 
op de expertise van Argos inzake 
procesbegeleiding bij het uitbouwen van 
TWE-OCMW-traject.

Maatschappelijk werkers en 
werkvloerbegeleiders zaten samen aan 
tafel om te werken rond volgende 
thema’s:

VERWACHTINGEN COMMUNICEREN
DIENSTENCHECQUESBEDRIJF NETANTWERK

83
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. Daarna wordt in groepsoefeningen enerzijds 
getraind op luistervaardigheid (ontvangen van verwachtingen) en anderzijds het 
overbrengen van verwachtingen. Een goede communicatie zorgt voor vertrouwen 
tussen alle partijen en efficiënter werken.

COMPUTERLESSEN VOOR 
ANDERSTALIGEN

13
Op vraag van Dienst Welzijn Ieper 
werden er in 2019 computercursussen 
voor anderstaligen (laag taalvaardigen) 
gegeven.

1

2

3

4

5

Onthaalbeleid

Actiegericht werken rond attitudes

Rollen en taakverdeling in de 
begeleiding

Procedures en afspraken

Jobrotatie en evaluatie



MOBIELE POETSDIENST
De mobiele poetsdienst heeft  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 patrionium door in onze regio aan 
interieurzorg te doen.

onze medewerkers

25
verkennende stage (BVS/GBVS)

opgestart 2019

22

18

10

vervolgstage (WES / BIS)

tewerkstelling (SINE / VOP / ART. 60)

onze opdrachtgevers

120

De mobiele poetsdienst is een inschakelingsbedrijf met als 
hoofdactiviteit het schoonmaken van kerken en monumenten.



lijst met gebruikte afkortingen

art.60 Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60§7: OCMW bezorgt aan 
iemand een baan die uit de arbeidsmarkt is gestapt ofgevallen, 
met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de 
sociale zekerheid en in het arbeidsproces.

BVS Beroepsverkennende stage (werkplekleren)

BIS Beroepsinlevingsstage (werkplekleren)

CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk

CLB Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLW Centrum Leren en Werken

CVO Centrum voor Volwassenonderwijs

ESF

Gespecialiseerde beroepsverkennende stage 
(werkplekleren uitsluitend binnen GOB)

GBVS

Europees Sociaal Fonds

Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienstGOB

Gespecialiseerd Team BemiddelingGTB

Intensieve begeleiding alternerend lerenIBAL

Naadloos aansluitende flexibele trajectenNAFT

Normaal economisch circuitNEC

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijnOCMW

OCMW traject tijdelijke werkervaringOCMW-TWE

Persoonljk ontwikkelingstrajectPOT

Tewerkstelling in sociale inschakelingseconomieSINE

Tender intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk 4TIBB4

Tijdelijke werkervaringTWE

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleidingVDAB

Vlaamse OndersteuningspremieVOP

Werkinleving voor jongeren 3WIJ3

Werkervaringsstage 
(werkplekleren uitsluitend binnen TWE)

WES



kwaliteitslabel

FOCHLAAN 1 - 2a
8900 IEPER
057 23 93 40

BOTERWEEGSCHAALSTRAAT 13
8630 VEURNE
058 29 28 23

ARGOSVZW@ARGOSVZW.BE
FB:  @argosvzw

Naadloos aansluitende flexibele trajecten

Normaal economisch circuit

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

OCMW traject tijdelijke werkervaring

Persoonljk ontwikkelingstraject

Tender intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk 4

Tijdelijke werkervaring

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

Vlaamse Ondersteuningspremie

Werkinleving voor jongeren 3


