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3VOORWOORD
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In 2018 hebben 9 lokale besturen uit de regio Leie en Schelde samen de projectvereniging  
Wijk-werken Leie en Schelde opgericht, dit in het kader van het organiseren van het wijk-werken. 
Op dat moment is er meteen in de statuten opgenomen dat de vereniging ook de intentie had  
om ruimere projecten te ontwikkelen gericht op de tewerkstelling van mensen met een afstand  
tot de arbeidsmarkt.

4 jaar later kunnen we zeggen dat deze projec-
ten steeds meer vorm krijgen. Zo nemen we on-
der meer de regierol sociale economie op, een be-
voegdheid vanuit Vlaanderen die we in onze regio 
met veel overtuiging en enthousiasme opnemen.  
Onze Leie en Schelde regio bruist namelijk van 
heel wat interessante sociale economiebedrijven.  
We brengen ze voor u alvast nog even in kaart in dit 
magazine. Ze zijn de partner bij uitstek om ook jouw 
bedrijf te ondersteunen. Bovendien kunnen sociale  
economiebedrijven de eigen bedrijfsvoering (nog) 
meer laten evolueren in de richting van circulaire eco-
nomie. Wat ons naadloos bij het MVO verhaal brengt. 

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen is al-
vast een slimme zet. Het zorgt ervoor dat jouw be-
drijf weerbaarder en efficiënter wordt en op die 
manier  in staat is om meer talent te behouden. De 
huidige arbeidsmarkt maakt meer dan ooit duidelijk  
dat er nood is aan talent. Wie vandaag de dag  

aankondigingen langs de weg voorbij rijdt, wie  
advertentiekrantjes leest ziet dat bedrijven er  
moeizaam in slagen om de geschikte kandidaten 
voor de precieze job te vinden... Hoe kunnen we er voor 
zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats te-
recht komt?

Ook in dit verhaal proberen we als lokale besturen 
een rol te spelen. Zoals je verderop zal lezen liggen  
er nog heel wat opportuniteiten open voor extra te-
werkstelling van mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. 

Laten we samen werken aan dat verhaal. Werken Leie 
en Schelde heeft hier alvast ‘goesting’ in. 

Annemie De Gussem
Voorzitter Werken Leie en Schelde 

stroom naar werk

werken 
leie & schelde

stroom naar werk
werken leie & schelde

stroom naar werk
werken leie & schelde

www.twografix.beinfo@twografix.be
0479 430 435

Gaversesteenweg 103
9800 Deinze





5INHOUD

In kaart

6 Ateljee

7 De Keiberg

8 Demival

9 Groep intro

10 Mobiliteitsdienst Destelbergen

11 Mia Sociale Kruidenier

12 Zonnehoeve

13 Ryhove

14 Open Plaats

15 Kompas

10

11

12

1513

14

6 6

7

9

9

8

18 VDAB – Freddy Van Malderen

19 TWE VOOR OCMW’S

19 STROOM NAAR WERK

16 Studio AMA – Soraya Wancour  

MVO

Werkvloer

stroom naar werk

werken 
leie & schelde

stroom naar werk
werken leie & schelde

stroom naar werk
werken leie & schelde

www.twografix.beinfo@twografix.be
0479 430 435

Gaversesteenweg 103
9800 Deinze



6

www.werkenleieenschelde.be www.facebook.com/wijkwerkenleieenschelde

IN KAART

Over AteljeeAteljee  
De Kringwinkel  
Deinze

Contact 
09 224 07 15
www.dekringwinkel.be/ateljee

Vestiging
Tolpoortstraat 89
9800 Deinze

Ateljee  
De Kringwinkel  
Nazareth

Contact
09 224 07 15 
www.dekringwinkel.be/ateljee

Vestiging
‘s Gravenstraat 134
9810 Nazareth

Ateljee is een maatwerkbedrijf dat ongeveer 450 
mensen tewerkstelt in diverse en uiteenlopende pro-
jecten. Zo zijn er onder meer sociale restaurants, het 
fietsproject Trans-fair maar ook de kringwinkels. In 
regio Leie en Schelde heeft atelier een kringwinkel in 
Nazareth en in Deinze. Binnen de kringwinkel kunnen 
werknemers verschillende functies uitoefenen. Er is 
kassawerk, de rekken dienen aangevuld te worden, 
etc. De verschillende functies vragen diverse compe-
tenties die werknemers er tijdens hun traject kunnen 
ontwikkelen. In onze regio worden er gemiddeld 35 
mensen tewerkgesteld.
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Over De KeibergDe Keiberg

Contact 
09 210 47 71
ann.de.backer@keiberg.be
www.keiberg.be

Vestiging
Hundelgemsesteenweg 270
9820 Merelbeke

De Keiberg is een arbeidscentrum en biedt arbeids-
matige activiteiten aan personen met een psychi-
sche kwetsbaarheid. Deze activiteiten zijn onbezol-
digd maar richten zich erop om cliënten te versterken. 
Er wordt hiervoor vertrokken uit de krachten, compe-
tenties, keuzes en wensen van hun cliënten. 

Aan de hand van hun interesses werken zij mee in een 
van de vele ateliers die De Keiberg te bieden heeft. Zo 
is er onder meer een fietsenatelier maar ook een se-
mi-industrieel-, groen-, hout- en administratief ate-
lier. Of kunnen ze activiteiten uitvoeren in een externe 
organisatie. 

Verder helpen zij hun cliënten in het ruime spectrum 
van ‘deelname aan de samenleving’ van vrijwilligers-
werk tot betaald werk en loopbaanbegeleiding. 

Daarnaast zijn ze een partner voor de activeringstra-
jecten.
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IN KAART

Over DemivalDemival vzw

Contact 
09 386 33 29
info@demival.be
www.demival.be

Vestiging
Machelenstraat 169
8900 Deinze

Demival is een modern maatwerkbedrijf, waarbij het 
tewerkstellen van mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt prioritair is. Hun sterkte is hun veelzijdigheid. 
Ze beschikken over een verpakkingsafdeling, gespecia-
liseerd in voeding. Drie sterke, unieke technische afde-
lingen, metaalverwerking, kabelmontage en bestukken 
van printplaten. Deze 3 technische afdelingen geven 
hun de mogelijkheid om volledige technische eindas-
semblages te realiseren. Hierbij kunt u als klant volledig 
ontzorgd worden. Daarnaast beschikken ze ook over 
een groendienst voor het groenonderhoud. Door deze 
veelzijdigheid kunnen ze niet enkel hun maatwerkers 
een grote verscheidenheid van jobs aanbieden, waar-
in ze hun sterktes maximaal kunnen inzetten maar ook 
jouw bedrijf de nodige ondersteuning bieden.
 
De voorbije jaren waren uitdagende jaren door de co-
ronapandemie. Deze moeilijke periode is Demival zeer 
goed doorgekomen. Demival staat opnieuw klaar om 
nieuwe externe uitdagingen aan te gaan. 
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Over Groep IntroGroep Intro

Contact 
09 363 07 59
info@groepintro.be
www.groepintro.be

Vestiging
Fietspunt Deinze 
Statieplein 17a  
9800 Deinze

Groep INTRO Maatwerk is het sociaal economie de-
partement van Groep INTRO. Van een huurfiets tot een 
avontuurlijke speeltuin, Groep INTRO Maatwerk biedt 
een brede waaier aan dienstverlening op maat van 
particulieren, bedrijven, organisaties en lokale bestu-
ren. Samen met medewerkers, partners en bedrijven 
maakt Groep INTRO werk van persoonlijke groei. Een 
inclusieve samenleving is hierbij het doel. 
In het fietspunt in Deinze kun je terecht voor onder-
houd en herstelling van fietsen of verhuur van be-
drijfsfietsen. Ook voor opleidingen in verkeersveilig-
heid of duurzame mobiliteitsoplossingen ben je aan 
het juiste adres.
In de regio Leie en Schelde staat het ganse jaar door 
een ervaren team klaar voor allerhande groenop-
drachten. Netjes gemaaide grasvelden of goed on-
derhouden bedrijfsterreinen zijn alledaagse klussen. 
Daarnaast beschikt Groep Intro ook over een bestra-
tingsploeg wat vrij uniek is in de regio. 

IN KAART
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IN KAART

Over Mobiliteitsdienst Mobiliteitsdienst
Destelbergen

Contact 
09 210 82 66
vervoer@destelbergen.be
www.destelbergen.be/ 
mobiliteitsdienst

Vestiging
Kerkham 3C
9070 Destelbergen

De mobiliteitsdienst is een dienst aan inwoners uit de 
gemeente Destelbergen. Ze brengen onder meer men-
sen naar het dagverzorgingscentrum maar staan ook 
in voor éénmalige ritten voor een doktersbezoek, on-
derzoek, etc. Ze worden ook ingeschakeld om inwoners 
bij te staan bij hun boodschappen.
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Over MIAMIA Sociale kruidenier 
Merelbeke

Contact 
09 210 71 59
soc iale krui deni er@ mer elbe ke. be

Vestiging
Poelstraat 37
9820 Merelbeke

MIA staat voor ‘Merelbeke in Actie voor Mensen in Ar-
moede’. Het gaat om een ‘winkel’ waar gezinnen uit de 
gemeente Merelbeke terecht kunnen voor voedselpak-
ketten, kleding en dergelijke meer.

De MIA-werking is volledig afhankelijk van donaties. 
Gelukkig zijn er in Merelbeke heel wat scholen, bedrij-
ven, winkeliers en particulieren die MIA steunen. Van de 
plaatselijke handelaars ontvangen we voeding, nieuwe 
kleding, speelgoed... Daarnaast zijn er ook scholen die 
een actie op poten zetten om zo geld of voeding in te 
zamelen die nadien aan MIA geschonken wordt.

Deze beertjes kregen ze geschonken van het personeel 
van Lidl Merelbeke. Ze spaarden samen punten om zo 
de knuffels aan een goed doel te schenken. Dank je wel 
daarvoor!

Ook als particulier of bedrijf  kan je je steentje bijdragen 
aan de werking van MIA! Denk maar aan de conserven 
die in je berging blijven staan, of aan sinterklaaspakket-
ten die niet afgehaald worden, koekjes die bijna buiten 
datum zijn, of misschien heb je we een verkeerde sham-
poo gekocht… Al deze kleine beetjes kunnen helpen!
Wil je graag een schenking doen aan onze Sociale Krui-
denier (vb. droogvoeding, ongebruikte goederen,...) 
neem dan contact op.

IN KAART
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IN KAART

Over Zonnehoeve 
Production 

Zonnehoeve 
Production

Contact 
09 384 50 11
receptiebw@zonnehoeve.be
www.zonnehoeve.be/production

Vestiging
Zonnestraat 15
9810 Nazareth

Zonnehoeve Production  wil met de slogan ‘Uw werk, ons 
talent’ aantonen dat zij als maatwerkbedrijf zeer flexibel 
en vraag gestuurd werken. Op hun site (10.000m²), ge-
legen in Eke-Nazareth, staan zij elke dag met 250 me-
dewerkers klaar om een gevarieerd aanbod aan activi-
teiten uit te voeren.

Een grote pijler is houtbewerking. Zonnehoeve Produc-
tion is uitgegroeid tot een belangrijke producent van 
bedden en lattenbodems voor de Europese markt. De 
houtafdeling beschikt over een industriële zagerij met 
een uitgebreid machinepark voorzien van moderne 
technologie, wat ervoor zorgt dat zij een divers gamma 
aan houttoepassingen kunnen aanbieden. 

Naast het stik- en snijwerk voor de beddenproductie 
kunnen zij ook tal van andere textielbewerkingen uit-
voeren o.a. productie van kledij, kersenpittenkussens,….. 
Daarnaast kan u er terecht voor allerhande verpak-
kingsopdrachten en complexe assemblages. Boven-
dien beschikken ze over 2 sleevemachines voor het 
manueel sleeven van allerlei producten (dranken, cos-
metica,…).
Heeft u nood aan extra mankracht op uw site? Dan 
sturen zij graag een gemotiveerde ploeg ter plaatse 
onder toezicht van (een) begeleider(s). 
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Over RyhoveRyhove

Contact 
09 252 46 80
info@ryhove.be
www.ryhove.be

Vestiging
Ambachtsweg 11
9820 Merelbeke

Ryhove is een Gents maatwerkbedrijf met een afde-
ling in Merelbeke. Ze bieden tewerkstelling op maat 
aan voor personen met een arbeidsbeperking. Elke 
dag wordt er bijgedragen aan de persoonlijke ontwik-
keling van hun medewerkers. Waar mogelijk zoeken ze 
groeikansen richting de reguliere arbeidsmarkt.

U kunt er als onderneming onder meer terecht voor 
diverse soorten assemblages en grafisch werk. Op 
de site in Merelbeke zijn ze gespecialiseerd in voeding 
gerelateerde assemblage.

stroom naar werk

werken 
leie & schelde

stroom naar werk
werken leie & schelde

stroom naar werk
werken leie & schelde

www.twografix.beinfo@twografix.be
0479 430 435

Gaversesteenweg 103
9800 Deinze



14

www.werkenleieenschelde.be www.facebook.com/wijkwerkenleieenschelde

IN KAART

Over Open PlaatsOpen Plaats

Contact 
09 227 25 64
info@openplaats.be 
www.openplaats.be
www.dekringwinkel.be/openplaats

Vestiging
Kringwinkel Open Plaats Destelbergen
Dendermondesteenweg 525 
9070 Destelbergen

Open Plaats vzw zet in op nieuwe kansen voor mensen 
en spullen. De organisatie combineert drie doelstellin-
gen: hergebruik, sociale tewerkstelling en armoede-
bestrijding. Open Plaats heeft twee Kringwinkels, de 
ene in Destelbergen en de andere in het hartje van de 
Brugse Poort in Gent, en een voedselsteunpunt voor 
kwetsbare buurtbewoners. 

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krij-
gen in de kringwinkels de kans om te wennen aan werk, 
ervaring op te doen en hun talenten te ontwikkelen. Via 
tijdelijke tewerkstelling zijn deze groeikansen een op-
stap voor een betere toekomst. De talrijke vrijwilligers 
die Open Plaats ondersteunen, vervullen een bijzondere 
rol op de werkvloer: ze werken zij aan zij met kwetsbare 
medewerkers en creëren zo oefenkansen Nederlands, 
bieden een luisterend oor en zorgen bovenal voor een 
warme sfeer.  
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Over Kompasvzw Kompas

Contact 
09 216 26 60
info@vzwkompas.be 
www.vzwkompas.be

Vestiging
Werkatelier Merelbeke
Fraterstraat 45
9820 Merelbeke

Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij 
wonen werken en vrijetijd. We zetten sterk in op zicht-
baar werk voor mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Je kan bij ons terecht op verschillende 
werkvloeren: horecazaken, keukenateliers, bakkerij, tui-
nonderhoud, wasserij en handlingateliers.

In Merelbeke hebben we een professionele wasserij en 
doen we handling of semi-industrieel werk voor exter-
ne klanten. Daarnaast verzorgen we ook de grootkeu-
ken voor enkele woonafdelingen.

We maken ook duurzame producten voor onze web-
shop Wijs Gemaakt. Neem gerust een kijkje op www.
wijsgemaakt.be om te zien wat wijs werk voortbrengt!
Op zoek naar een andere werkvloer? We bieden we ook 
begeleid werken en activeringstrajecten aan bij externe 
organisaties of bedrijven.

IN KAART
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Interview met Soraya 
Wancour van studio AMA

Made in China, Made in Bangladesh, Made 
in Taiwan, Made in Korea, etc. of mag het 
gewoon made in Belgium zijn? Beter nog 
begin vorig jaar startte Soraya Wancour 
haar eigen modelabel onder de naam  
Studio AMA.

Na haar carrière als ontwerper bij verschillen-
de modehuizen en in de textielindustrie was het 
tijd voor iets anders. Met studio AMA was het tijd 
voor haar eigen Belgische designermode, 100% 
circulair en lokaal sociaal gemaakt.

Waarom koos je resoluut voor  
deze omschakeling?

Soraya:’’Ik heb resoluut gekozen voor de pijlers: circu-
lair, lokaal en sociaal ondernemen en hier ook trans-
parant in geweest. Het is inderdaad een omschake-
ling als je kijkt hoe vandaag de dag de industrie eruit 
ziet. Met Studio AMA koos ik als start up om niet te 
vertrekken vanuit een bestaand bedrijfsmodel maar 
een uitwerking van hoe een modebedrijf er kan uit-
zien. Studio AMA is future proof en houdt rekening met 
mens en natuur.’’

Vanuit mijn achtergrond zag ik heel veel fout gaan 
en met de theorie en kennis die ik had over circulaire 
economie kon ik als start up laten zien wat mogelijk is. 
Door het proberen stuit je soms op grenzen maar het 
zijn net die grenzen tegenkomen die de leerkansen 
geven. Door nieuwe systemen te ontwikkelen zorgen 
we dat de mogelijkheden van circulaire en sociale 
economie ten volle te benutten zijn.‘’

Was het een bewuste keuze om  
naast duurzaam ook te kiezen  
voor sociale economie?

Soraya: ‘’vanuit mijn visie om goede kleding op de 
markt te brengen betekent ‘goed’ zowel ethisch als 

duurzaam, toon ik aan dat het beter en anders kan. 
Met een holistische blik kijken naar het klassieke busi-
ness model zorgde ervoor dat ik zag hoe we de klas-
sieke visie konden omvormen, herinterpreteren en 
resoluut voor ethisch en duurzaam konden gaan. Kie-
zen voor lokale productie was een evidente stap in dit 
proces, betrokkenheid, transparantie en kort op de bal 
kunnen spelen, dat heb je niet in complexe overzee-
se structuren. Dit zorgde ervoor dat ik koos voor loka-
le materialen en voor lokale sociale werkplaatsen. Dit 
laatste bracht me toen bij het atelier van de Zonne-
hoeve.

Voor mij is sociale economie onlosmakelijk verbon-
den met duurzame economie. Duurzaamheid gaat 
over de tijd en rekening houden met de meerwaar-
de en de gevolgen die mens en planeet hebben op 
langere termijn. Jobs voor mensen die op de reguliere 
arbeidsmarkt niet dezelfde kansen krijgen zijn duurza-
me jobs. Door te kiezen voor inclusie en meer mensen 
meer kansen geven zorgen we voor meer autonomie 
en meer welvaart. Mensen met een duurzame job zijn 

copyright: Kevin Faignaert
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doorgaans gelukkige mensen. Dat welzijn is een on-
derdeel van duurzaamheid. Wanneer we als mens 
een waardevol leven kunnen leiden zijn we beter in 
staat om voor onszelf en voor alles rondom ons zorg 
te dragen.‘’

Hoe loopt deze samenwerking?

Soraya: ‘’ De samenwerking met de sociale economie 
is een intensieve samenwerking. Het is nodig om el-
kaar te begrijpen. Zicht krijgen op de werking van een 
atelier en wat de dynamiek is van een maatwerkbedrijf 
is belangrijk. Daarnaast is het nodig zicht te krijgen op 
de mogelijkheden van de mensen en machines zodat 
de ontwerpen hierop afgestemd zijn. Ontwerp en werk 
op maat. Anderzijds is het ook belangrijk dat er een 
investering en een engagement is van het maatwerk-
bedrijf. Motivatie zorgt ervoor dat zij het proces aan-
gaan te begrijpen wat de collectie nodig heeft en aan 
welke kwaliteitseisen de kledingstukken moeten vol-
doen. Werkbegeleiders kunnen meedenken over het 
optimaliseren van processen. Zij hebben immers het 
beste zicht op hun mensen.

Je kan de samenwerking omschrijven als een nauwe 
samenwerking waarin een bepaalde techniciteit naar 
boven komt en waarin engagement en overleg cru-
ciaal zijn.

Door deze communicatie luister je naar elkaar en is er 
te allen tijde aandacht voor de wensen van mezelf als 
ondernemer maar ook voor de mogelijkheden van de 
sociale economie

Wat is de invloed van de samenwerking  
met een sociaal economiebedrijf als  
de Zonnehoeve op je collecties?

Soraya: ’’De invloed van de samenwerking gaat erover 
dat we heel goed weten wat kan en niet kan. Samen 
gaan we op zoek naar manieren om de collectie uit 
te breiden met nieuwe vormen, nieuwe technieken, 
nieuwe handelingen, etc. Daar zit een leerproces in 
voor de mensen die de kleding maken. Zij worden op 
een bepaalde manier uitgedaagd waardoor ze nieu-
we capaciteiten ontwikkelen. De Zonnehoeve zorgt 
ervoor dat alle stukken gemaakt worden en zijn een 
verlenging van Studio AMA.‘’

Wat is je invloed als ontwerper op het  
verduurzamen van de mode-industrie?

Soraya:’’Ik ben ontwerper van opleiding en heb ervoor 
gekozen om in mijn pad als ontwerper een bedrijf te 
ontwikkelen die als missie heeft aan te tonen dat de 
mode industrie er anders kan uitzien. Met Studio AMA 
probeer ik een positieve impact te genereren voor 
mens en milieu wat recht tegenover de huidige mode 
aanpak staat. Als ontwerper maak je een eigen reali-
teit. Ontwerpen kan je vertalen als beslissingen ma-
ken. Wanneer ik stukken maak kies je voor bepaalde 
vormen en kleuren maar ook voor bepaalde materi-
alen en samenwerkingen. Door hier bewuste keuzes 
in te maken slagen we erin om met Studio AMA im-
pactrijke keuzes te maken voor mens en planeet. We 
blijven uiteraard een klein onderdeeltje uit de kledin-
gindustrie wat maakt dat onze globale impact niet 
de grootste cijfers op de teller geeft. Anderzijds weet 
ik dat studio AMA een businesscase heeft die andere 
bedrijven kan inspireren om ook circulair en sociaal te 
ondernemen. En dat laatste is wat ik met Sudio AMA 
voor bedrijven tracht te verwezenlijken. Hiermee ver-
zorg ik de productiebegeleiding van kleding van an-
dere merken bij sociale en lokale bedrijven. Hierdoor 
wordt de waardeketen die door Studio AMA is opge-
bouwd ook ingezet voor andere merken en wordt lo-
kale sociale productie mogelijk gemaakt.copyright: Kevin Faignaert

copyright:  
Kevin Faignaert
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VDAB

Op zoek naar jouw ideale 
werknemer? Die leid je zelf op! 

De arbeidsmarkt in de regio Schelde en Leie 
is net zoals de rest van Vlaanderen heel 
krap. Er staan heel wat vacatures open en 
er is een kloof met de competenties die 
werkzoekenden hebben. Geen nood: met 
werkplekleren biedt VDAB een oplossing. 

Je kan als werkgever een werkzoekende 
met beperkte ervaring stage laten volgen in 
jouw bedrijf. Zo leert de werkzoekende jouw 
onderneming kennen, en kan die ervaring 
opdoen. VDAB heeft verschillende trajecten 
in de aanbieding: Individuele Beroepsoplei-
ding in de Onderneming (IBO), Opleidings-
stages of de Beroepsinlevingsstage (BIS). 

Individuele Beroepsopleiding IBO
Heb je een openstaande vacature maar er ontbreken 
technisch competenties bij de sollicitanten? 
Dan is de IBO een unieke formule voor een on-the-
job training in jouw bedrijf. Je leidt een gemotiveerde 
cursist op tot werknemer. Na de IBO werf je de cursist 
aan met een arbeidscontract. Lees meer op: vdab.be/
werkgevers/ibo

Opleidingsstage
VDAB organiseert en erkent heel wat praktische oplei-
dingen. De cursist past tijdens een stage in een echte 
werkomgeving toe wat die geleerd heeft. Stel je werk-
vloer open voor een cursist, wie weet leer je zo je toe-
komstige werknemer kennen. Meer details vind je op 
vdab.be/werkgevers/stageplaats-melden

Beroepsinlevingsstage BIS
Heb je geen openstaande vacature maar wil je iemand 
toch de kans geven om een job te leren? Dan kan je deze 
persoon een betaalde stage laten volgen in jouw be-
drijf. Zo kan die tijdelijk extra competenties aanleren op 
de werkvloer. Een BIS heeft geen aanwervingsverplich-
ting. Alles over de beroepsinlevingsstage ontdek je op:  
vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsstage 

Taalondersteuning
Sommige sollicitanten spreken niet goed Nederlands, 

maar hebben wel de vereiste ervaring én een gezon-
de portie goesting om bij jou aan de slag te gaan. Laat 
deze kans niet liggen en vraag taalondersteuning via 
VDAB aan. Onze taalcoaches begeleiden de nieuwe 
werknemers en jouw personeel. Meer details hierover 
vind je op vdab.be/werkgevers/anderstalig-talent

Freddy Van Malderen, directeur van VDAB Oost-Vlaan-
deren, gelooft in deze stages: “Door het openstellen 
van de werkvloer voor stages en andere vormen van 
werkplekleren, kunnen werkgevers heel wat mensen 
laten instromen en wordt de drempel naar tewerkstel-
ling kleiner.” Interessant weetje: in 2021 hebben zo’n 
300 werkzoekenden een stage via VDAB of zijn part-
ners gevolgd!

Heb je nog vragen over wat VDAB voor jou kan beteke-
nen? Neem contact op met onze accountmanagers 
via vdab.be/accountmanagers

Interessant weetje: Oost-Vlaanderen telde 5 423 unie-
ke werkzoekenden die een vorm van werkplekleren 
deden in 2022 (tem november) waarvan 1 547 IBO’s!

Foto Freddy (copyright: VDAB)
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Tijdelijke Werkervaring voor OCMW’s

Stroom naar werk

Deze activeringsmaatregel werd in 2017 in het leven geroepen. Het heeft als doel art.60 te-
werkstellingen in een ruimer begeleidingstraject te plaatsen. Via dit traject wil men werk-
zoekenden toe leiden naar het Normaal Economisch Circuit (NEC). De werkzoekenden krijgt 
hiervoor maximaal twee jaar de tijd om dit te verwezenlijken. Belangrijk hierbij is dat de werk-
zoekende zijn competenties kan versterken door verschillende werkplekken en taakinhou-
den te leren kennen. Hiervoor zijn verschillende instrumenten voor handen, zoals een be-
roepsverkennende stage, een werkervaringsstage, art.60 tewerkstelling of bijvoorbeeld een 
IBO-contract. 

Voor deze maatregel komen enkel leefloongerechtigden in aanmerking.  De maatschappelijke assistent van het 
OCMW onderzoekt of die persoon een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en een gebrek kent aan generieke 
competenties en (recente) werkervaring. Binnen regio Leie en Schelde zijn we steeds op zoek naar interessante 
werkvloeren om stages en terwekstellingen te laten plaatsvinden. Er wordt aan bedrijven slechts een vergoeding 
van €500 per maand gevraagd als bijdrage in de loonkost art.60. Bovendien geniet je als werkgever van de nodige 
ondersteuning op de werkvloer. 

2022 was het startschot van het nieuw Stroom naar 
werk project. De projectvereniging Werken Leie en 
Schelde heeft hierbij de trekkersrol op zich genomen. 
Het komt tegemoet aan een gedeelde nood die werd 
vastgesteld bij de projectvereniging en de 7 lokale 
besturen (De Pinte, Destelbergen, Gavere, Melle, Na-
zareth, Sint-Martens-Latem en Zulte) die reeds sa-
menwerken binnen TWE voor OCMW’s. 

Terwijl TWE OCMW een bepaald profiel van leefloon-
gerechtigden kan begeleiden naar een duurzame 
tewerkstelling, valt een groep mensen hierdoor uit de 
boot. Dit zijn bijvoorbeeld OCMW- cliënten die geen 
leefloon ontvangen of cliënten die leefloongerech-
tigd zijn maar niet gebaat zijn met een TWE-OCMW 
traject. Wat deze mensen delen is een engagement 
om zich in te schrijven als werkzoekende en uitein-
delijk graag tewerkgesteld willen worden in het Nor-
maal Economisch Circuit (NEC). Om dit te bereiken 
hebben ze echter nood aan een intensieve begelei-
ding. 

Het vaststellen van deze nood resulteerde in een 
subsidieaanvraag bij de Provincie Oost-Vlaande-
ren, die hieraan besloot tegemoet te komen. Met de 
financiële steun voor een halftijdse arbeidstraject-
begeleider, heeft de projectvereniging een nieuw 

personeelslid aangeworven. 
Zo kan de projectvereniging 
een anderhalve VTE coach 
ter beschikking stellen bin-
nen de 7 gemeenten, waarbij 
een halftijds equivalent zich zal 
richten op het begeleiden van 
deze specifieke doelgroep. 

De arbeidstrajectbegeleider zal binnen het project 
Stroom naar werk instaan voor een kwaliteitsvolle 
screening van de werkzoekende. Indien deze per-
soon kan opgenomen worden zal dit leiden tot een 
begeleiding op maat. Afhankelijk van de noden kun-
nen volgende stappen naar werk ondernomen wor-
den:
• Sollicitatietraining (hulp bij opmaak CV, sollicita-

tiebrief, etc.)
• Ondersteuning bij inschrijving VDAB en het gebruik 

van Mijn Loopbaan
• Onderzoeken van de diverse tewerkstellingsmaat-

regelen en begeleiden tijdens een effectieve te-
werkstelling. 

• Informeren over opleidingen of vormingen en de 
opvolging hiervan

Zo streven we ernaar competentieversterkend te 
werken en mensen zo hoog mogelijk te laten partici-
peren op de arbeidsmarkt. 
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