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move   mobiele poetsdienst
91 opdrachtgevers

  Aanloopfase vorming              Aanloopfasewerkervaring     Intensieve begeleiding alternerend leren     
Exclusief Inclusief     BIKO West     Tijdelijke werkervaring       Gespecialiseerde opleiding en begeleiding    
         Rentree         Tender intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk     
        Integrale begeleiding +   Doorstroombegeleiding     Loopbaanbegeleiding       Outplacement

           Naadloos flexibel traject   Road2Work    Werkinleving voor jongeren 3   

 Taalstimulering voor leerlingen uit het secundair onderwijs           
      Externe vorming: workshops ICT  en vorming 21ste eeuwse vaardigheden voor Jan Ypermanziekenhuis 
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Taalzin, Taallabo,Taalpunt  

JOW!     West4Youth    Ambrajaze  Workshops ICT en Open-Learning         

stage voor leerlingen uit het deeltijds onderwijs

opleidingsstage 

individuele beroepsopleiding

beroepsinlevingsstage

werkervaringsstage

gespecialiseerde beroepsverkennende stage

beroepsverkennende stage

47

26

21

17

4

29

13

50
In 2021 werkte Argos samen met 50 unieke werkgevers 

in kader van :

   werkplekleren en jobcoaching

   talentoscoop : 5 werkgevers startten een talentoscooptraject op 

(advies rond inclusief ondernemen binnen hun onderneming)

 

ACTIVERINGSTRAJECTOUTREACH

ATELIER
VORMING

WERKATELIER
HORECA

WERKATELIER
SCHOONMAAK

WERKATELIER
KLUS & DOMEIN

STAGE &
SOLLICITEREN

OPEN AANBOD

DE ACTIVITEITENCENTRALE
ACTIVITEITEN VOOR WERKZOEKENDEN

uitgelicht

OPEN AANBOD

OPLEIDING
WERK

INDIVIDUELE TRAJECTBEGELEIDING

ROAD2WORK
OUTREACH & ACTIVERING

Laagdrempelige activiteiten voor
werkzoekenden

Activiteiten bevinden zich in de vrije 
tijdsfeer

Doelstellingen:

- zinvolle dagbesteding
- netwerk vergroten
- talenten en interesses ontdekken
- taal leren
- (latente) activeringsvraag 
detecteren

 schakelfunctie naar een activerings- 
of begeleidingstraject naar werk ATELIER VORMING

thema’s rond arbeid en werken

Belemmerende randvoorwaarden 
wegwerken

Zelfredzaamheid verhogen

WERKATELIERS
activerende werkvloeren

Kennismaken met sectoren en beroepen
Aanleren vaktaal en basisvaardigheden

Aanleren arbeidsattitudes en sociale 
vaardigheden

aanbod werkplekleren
uitvoeren sollicitatieacties

projectperiode
2019 - 2023

gegunde
verlenging & uitbreiding:

ruimere doelgroep
regio Westhoek

FOCUS
OP AANLEREN

TAAL

activiteitencentrale 
kadert in het project

schakel

uitgelicht
naar site Hofland
Dikkebusseweg 15a Ieper

GROEIEN EN LEREN
OP DE WERKVLOER

GLOW
De opdracht bestaat uit het begeleiden en bemiddelen 
van werkzoekenden naar het normaal economisch circuit 
via een intensief traject met inzet van werkplekleren om 
de match met de arbeidsmarkt te maken.

OPSTART 2023

IB + of Integrale Begeleiding Plus is een intensief en integraal begeleidings- en 
bemiddelingstraject te voorzien voor langdurig werkzoekenden met de focus op 
55+’ers. 

Het aanbod focust op het empoweren van de werkzoekende, arbeidsmarkt-
voorbereiding en de inzet van een intensieve jobhunting. 
Jobhunting is een intensieve vorm van bemiddeling waarbij de nadruk ligt op 
een (pro)actieve benadering van werkgevers.

regio Brugge | Oostende | Diksmuide | Roeselare | Ieper | Veurne | Kortrijk

Argos is penhouder en werkt hiervoor samen met 
Werkperspectief, De Poort en Groep INTRO

INTEGRALE BEGELEIDING PLUSIB+ NIEUW

management4

25%  75%

gemiddelde
leeftijd

gemiddelde
anciënniteit

opleidingsverantwoordelijken 
& coaches

gemiddelde
leeftijd

gemiddelde
anciënniteit

werkvloerbegeleiders4

50%  50%
gemiddelde

leeftijd

gemiddelde
anciënniteit

doelgroepmedewerkers28

Leerwerkvloer voor 21 stagiairs

Werkvloer voor 16 medewerkers 
binnen sociale economie of Art. 60

medewerkers

72%  28%
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10,5

39

3,36

30,5

1,75

43,5
21%  79%

Samen verder kijken
vzw

kerncijfers  

empoweren 
van de 

deelnemer

arbeids-
bereidheid
verhogen

arbeidsmarkt-
voorbereiding

intensieve
jobhunting &
werkgevers-
benadering

wanneer nodig
heroriëntering

nazorg bij
tewerkstelling

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.  

Onze jobcoaches ondersteunen werknemers en werkgevers. Op elk moment in de loopbaan 
kan jobcoaching een antwoord bieden om de opstart in een nieuwe job vlot te laten
verlopen en/of het functioneren van een werknemer te bevorderen.

Argos begeleidt werkzoekenden en werknemers.
We zoeken samen met de deelnemers naar de best passende job. We stippelen een 
trajectplan uit op maat en houden hierbij rekening met de behoeften en wensen van de 
werkzoekende. Doorheen het traject versterken we de sollicitatievaardigheden en doen we 
beroep op werkplekleren om de positie van onze deelnemers te versterken richting en op de 
arbeidsmarkt. 

Argos activeert.
Deelnemen aan de samenleving is niet voor iedereen een evidentie. Naar school gaan of 
naar het werk, het hebben van toekomstperspectieven of een zinvolle vrijetijdsbesteding is 
voor veel van onze deelnemers niet vanzelfsprekend. Deze personen zijn vaak weinig 
zelfredzaam, spreken onze taal onvoldoende, hebben te weinig financiële draagkracht of 
slepen een rugzak mee.
Argos zoekt samen met deze deelnemers naar haalbare perspectieven, geeft 
ondersteuning op alle levensdomeinen, biedt taalondersteuning en ontwikkelt de attitudes 
en de 21ste eeuwse vaardigheden.


