
kwaliteitslabel

Samen verder kijken
vzw

@argosvzw Argos vzw

Argos versterkt en activeert.

Onze samenleving is complex. Mensen ervaren soms tijdelijk of permanent moeilijkheden 
om aan te haken. Naar school gaan, werk vinden en/of houden, een zinvolle tijdsbesteding 
hebben, zich gewaardeerd voelen... is niet altijd vanzelfsprekend. 
Argos versterkt deelnemers via verschillende projecten. We werken aan persoonlijke 
draagkracht, kennis van taal, digitale vaardigheden, het begrijpen van en kunnen omgaan 
met de omgeving, het oplossen van problemen op verschillende levensdomeinen... met als 
doel een betere deelname aan de samenleving te realiseren.

Argos begeleidt werkzoekenden en werknemers.

We zoeken samen met de deelnemers naar de best passende job. We stippelen een 
trajectplan op maat uit en houden hierbij rekening met de mogelijkheden en behoeften van de 
deelnemer. Doorheen het traject versterken we de sollicitatievaardigheden en doen we 
beroep op werkplekleren om de positie van onze deelnemers te versterken. 
Door werkzoekenden, werknemers en werkgevers bij te staan om elkaar beter te vinden en te 
begrijpen, draagt Argos bij aan kansen! Via jobcoaching begeleiden we de opstart in een 
nieuwe job of pakken we spanningsvelden op de werkvloer aan.

Argos biedt tijdelijke werkervaring.

De mobiele poetsdienst ‘Move’ is een werkervarings- en opleidingstraject met de focus op 
doorstroom. 
Via begeleide tewerkstelling krijgen deelnemers de kans om ervaring op te doen op een 
werkvloer en schoonmaaktechnieken aan te leren.  
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https://www.argosvzw.be/ https://www.facebook.com/argosvzw https://www.linkedin.com/company/29321803/
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https://www.argosvzw.be/
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Regio Ieper:  93%  52%  89%
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Regio Diksmuide: 1%  5%  0% 
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move   mobiele poetsdienst
109 poetslocaties

  Aanloopfase werkervaring             Intensieve begeleiding alternerend leren
     Beroepsopleidig Cappuccino      Tijdelijke werkervaring       Gespecialiseerde opleiding en begeleiding    
         Rentree         Tender intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk
  Doorstroombegeleiding     Loopbaanbegeleiding       Outplacement

           Naadloos flexibel traject    Aanloopfase vorming    Schakel-In           Road2Work    Werkinleving voor jongeren 3   
Nederlands voor anderstaligen  Taalpunt BIB Ieper     Taalstimulering voor leerlingen uit het secundair onderwijs           
            Workshops ICT en Open-Learning        Computerlessen voor anderstaligen      
                  Vorming vakantiejob voor anderstaligen      JOW!        Ambrajaze 

Digitale ondersteuning voor deelnemers die toegang 
hebben tot en kunnen gebruik maken van computer en 
internet.

Via stoepgesprekken bereiken we deelnemers die niet 
digitaal vaardig zijn.

Individuele gesprekken voor deelnemers die nood 
hebben aan intensieve ondersteuning.

Aanpassingen in infrastructuur en werkplanning maakt 
dat de mobiele poetsdienst de werking veilig kan 
verderzetten.

Corona Onze dienstverlening

We zamelden computers en laptos in. 
(oproep DigitalForYouth)

We gaven ondersteuning op afstand bij 
digivragen.

We hielpen bij de voedselbank Op ‘t 
Spoor.

We belden bezoekers op die niet bij de 
dienstencentra konden langsgaan.

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact op onze deelne-
mers en dienstverlening. Argos heeft zich zo georganiseerd dat 
we onze deelnemers kunnen blijven ondersteunen en begeleiden.

25
projecten

Extra acties

?

https://www.esf-vlaanderen.be/ https://www.vdab.be/ https://onderwijs.vlaanderen.be/ https://www.opgroeien.be/opgroeien/organisatie
https://www.ieper.be/

https://www.digitalforyouth.be/



Terug gaan werken na kanker is geen 
evidentie. Veel mensen botsen op 
obstakels en zitten met vragen, twijfels, 
onzekerheden.

Onze Rentree-coaches gaan samen op 
zoek naar antwoorden op die vragen. 

Mensen met kanker krijgen gratis de 
nodige ondersteuning bij hun werk-
hervatting of zoektocht naar een nieuwe, 
passende job.

Sterpunt inclusief ondernemen 
 VDAB 

JOW!

Pilootproject 
Jongeren Onderweg

Argos, CAW Centraal West-Vlaanderen, 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg,  
Kompas en Dienst Welzijn van Ieper 
slaan de handen in elkaar om de positie 
van 175 jongeren tussen 18 en 30 jaar 
op de arbeidsmarkt de versterken.

In samenwerking met ESF en VDAB.

 

www.jow-traject.be

30 % van onze deelnemers ontwikkelden hun kansen via werkplekleren. 
Zij deden praktijk- en werkervaring op in een onderneming. 

uitgelicht

Onze mobiele poetsdienst Move bestaat 22 
jaar. In de beginjaren bestond Move uit één 
poetsploeg. Op vandaag zijn er vier 
ploegen en bestaat het team gemiddeld uit 
15 medewerkers, die  - onder begeleiding 
van werkvloerbegeleiders - instaan voor de 
schoonmaak van grote ruimtes.

Naast een groei in het aantal poetsploegen, 
zien we jaar na jaar een stijging van het 
aantal opdrachtgevers. In de beginjaren 
behoorden vooral kerkfabrieken tot onze 
klanten. Op vandaag bestaat  27% van het 
klantenbestand uit lokale besturen, vzw’s 
en musea. Voor onze deelnemers die 
werkzaam zijn in Move, biedt dit extra 
opleidingskansen. Zij kunnen hun 
schoonmaaktechnieken leren toepassen in 

diverse poetsomgevingen.
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beroepsverkennende stage

gespecialiseerde beroepsverkennende stage

werkervaringsstage

beroepsinlevingsstage

individuele beroepsopleiding

doorstroomstage

stage voor leerlingen uit het deeltijds onderwijs

http://www.jow-traject.be/

https://www.rentree.eu/http://www.jow-traject.be
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stagiairs
Hogeschool Vives 

Kortrijk
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medewerkers

Op een supermissie met een krachtig team!

De deelnemers dagelijks zien groeien is geweldig. 
De dankbaarheid die we krijgen is de drijfveer om het telkens beter te 
doen.

Vergeet alle redenen waarom het niet zou lukken. En geloof in die ene reden waarom het wel lukt.

Een duwtje in de rug, een compliment, een luisterend oor, een realistische blik, een ervaring 
opdoen... Kleine stappen naar een grote verandering.

Laat het verleden niet bepalen wat je toekomst te bieden heeft.

“
“

“
““

Leerwerkvloer voor 33 stagiairs

Werkvloer voor 20 medewerkers 
binnen sociale economie of Art. 60


