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01 v o o r
w o o r d
v o o r
w o o r d

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Eigenlijk is dit binnen Groep INTRO dé hamvraag. Wat kunnen we voor u als bedrijf, werkende, 
werkzoekende, jongere, overheid, partner,… betekenen.

In 2015 zijn wij gestart met de hertekening van onze organisatie. In 2016 was het tijd voor 
de effectieve en verdere implementatie. Het moment ook om onze schatkist aan jarenlange 
ervaringen en expertise te openen en ons aanbod in een vernieuwd jasje te steken. En steeds 
stond de vraag hierbij voorop: ‘wat kunnen wij voor U betekenen?’

Of u nu 1 van onze partners bent, een werkzoekende, bedrijf, jongere,… steeds gaan wij op 
zoek naar de beste manier om onze expertise op zo’n wijze in te zetten dat deze voor U een 
nieuwe stap in de gewenste richting met zich meebrengt.

Inclusie wordt nog meer dan ooit dé uitdaging van onze maatschappij. ‘Of het geen mode-
woord is?’, vroegen we ons vorig jaar wel eens af. Is diversiteit misschien al wat oubollig en 
was het tijd voor een nieuwe term?

Helemaal niet. Onze samenleving is divers en zal alsmaar meer divers worden. Inclusie bereik 
je als je net de sterktes van al die diversiteiten kan benutten om verder te groeien. Verschillen 
tussen mensen als een sterkte, niet als een belemmering.

Inclusie is onze drijfveer én ons doel. Vorming, coaching, advies en tewerkstelling ons middel. 
Ook dit jaar weer kozen we voor een aantal verhalen waarmee we jullie willen meenemen in 
ons werk van alle dag.

Een werk dat door de snel veranderende omgeving bol staat van de uitdagingen. Een werk 
ook waarbij de focus op onze teams ligt. Sterke teams betekent binnen Groep INTRO onder-
nemende teams. Ook daarmee zijn wij in 2016 aan de slag gegaan. Hoe maken we als orga-
nisatie samen met de medewerkers werk van werkbaar werk terwijl resultaten meer en meer 
op de voorgrond staan?

Ook hierover leest u in dit jaarverslag meer.

Misschien hebben onze cijfers, verhalen of ideeën u geprikkeld en hoort u graag meer. 
Elk van mijn collega’s staat u graag te woord. U herkent ons aan ons Groep INTRO DNA!

Vicky Coryn
Algemeen directeur Groep INTRO – Groep INTRO Maatwerk
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02 a l g e m e n e
c i j f e r s

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Brussel

Mechelen

Hasselt

Antwerpen

Gent

Brugge

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen
Limburg

vlaams-brabant

Asse

Halle

Lembeek

Liedekerke

Londerzeel

Opwijk

Vilvoorde

Zaventem

antwerpen

> Antwerpen

> Boom

> Hoboken

> Mechelen

> Willebroek

west-vlaanderen

> Assebroek

> Brugge

> Diksmuide

> Ieper

> Knokke 

> Kortrijk

> Menen

> Oostende

> Roeselare

> Sint-Andries

> Torhout

> Waregem

brussel

> Anderlecht

> Molenbeek

> Schaarbeek

limburg

> Bilzen

> Genk

> Hasselt

> Houthalen

> Leopoldsburg

> Maaseik

> Maasmechelen

> Peer

> Sint-Truiden

> Tongeren

oost-vlaanderen

> Aalst

> Beveren

> De Pinte

> Deinze

> Dendermonde

> Eeklo

> Gent

> Ledeberg

> Lokeren

> Maldegem

> Melle

> Ninove

> Oudenaarde

> Sint-Niklaas

> Temse

> Wetteren

> Zottegem

w
e
r
k

n
e
m

e
r
s

k
la

n
te

n

530
medewerkers

klanten die begeleid 
worden door 
Groep INTro
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inclusief ondernemen 
(art. 60-medewerkers)

opleidingen voor 
werkenden en 
werkzoekenden

vorming in de vrije tijd

begeleidingen van 
werkzoekenden

onderwijs

4.151

62

6.422

2.208

2.482

5

15.325

X10
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03 E e n 
wa a r d e n g e d r e v e n 
o n d e r n e m i n g

G r o e p  I N T r o  i s …

… een onderneming

De arbeidsmarkt is al enige tijd aan grote veranderingen onderhevig. 
Digitalisering en globalisering zijn definitief doorgedrongen in de eco-
nomie en de arbeidsmarkt. Denk ook aan het toenemend belang van 
duurzaam ondernemen, een goede omgang met medewerkers en de 
inzet van diversiteit. Ook in de nabije toekomst verwachten we grote 
evoluties. Deze veranderingen vragen een groot aanpassingsvermo-
gen van elke medewerker en elk bedrijf.

Wij kiezen resoluut voor een actieve opstelling: we ontwikkelen zelf 
meer ondernemerschap en spelen sneller in op nieuw beleid en 
nieuwe projecten. Gedaan met afwachten wat er op ons afkomt. Cen-
traal staat de vraag: wat heeft onze klant nodig en hoe kunnen wij 
daarop inspelen?

… een waardengedreven onderneming

Onze waardengedrevenheid vertalen we vooral in de inclusie van 
mensen die op vele vlakken buiten de samenleving vallen, b.v. omdat 
ze geen opleiding hebben, van allochtone afkomst zijn, kampen met 
psychische problemen, ooit een misstap begaan hebben of geconfron-
teerd worden met een lichamelijke beperking. Ze krijgen een plek in 
onze eigen onderneming en we coachen en ondersteunen bedrijven 
die – om rationele en/of idealistische redenen - kiezen voor inclusie.

Werkgevers kunnen bij ons terecht voor de opleiding en coaching van 
werknemers met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Zij wor-
den immers geconfronteerd met een doorgedreven evolutie van ‘train 
& place’ naar ‘place & train’. Bedrijven moeten ook hun weg vinden 
in de grote diversiteit in aanwervingen, loopbanen en eindeloopbanen. 
Wij hebben de ervaring en de tools om hen daarin te ondersteunen.

… een inclusieve onderneming

Als inclusieve onderneming stellen we mensen te werk met een grote afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt. Met hen zetten we nieuwe, duurzame ondernemingen op en bouwen die uit 
tot goede leerwerkbedrijven die eigen inkomsten creëren. We hebben sociale restaurants en 
andere horecaprojecten, fietspunten, groenploegen, klus- en renovatieploegen (met energie-
snoeiers), strijkwinkels, ateliers voor houtwerk op maat en speelinfrastructuur.

… een onderneming met focus op vorming en begeleiding

Groep INTRO is een vormings- en begeleidingsorganisatie. Met vorming in groep en via 
individuele coaching en begeleiding versterken we mensen die maatschappelijk kwetsbaar 
zijn. Onze aanpak is levensbreed. We hebben een vormingsaanbod in de vrije tijd van jonge-
ren, vormen leerplichtige jongeren buiten een schoolcontext, we organiseren verschillende 
beroepsopleidingen en voeren projecten uit die tot tewerkstelling leiden.

ondernemende teams vormen de ruggengraat van die onderneming

‘Wat heeft de klant nodig?’ Dat is de vraag die centraal staat in elk team. Het zijn zij die in 
eerste instantie een antwoord formuleren op deze vraag.

We verwachten van de teams een grote klant- en productgerichtheid. Daarom doorlopen we 
een traject naar een groter eigenaarschap van de teams. Teamverantwoordelijken krijgen 
vooral een coachende rol. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de overeengekomen 
resultaten, is de verantwoordelijkheid van het team als geheel. Op deze manier leggen we 
‘ondernemerschap’ in hun handen. Samen met die verantwoordelijkheid krijgen teams een 
grote vrijheid om de gezamenlijk overeengekomen doelstellingen te realiseren. 

Eind 2016 zijn er 27 teams in het departement ‘Vorming en Begeleiding’ en 10 teams in het 
departement ‘Inclusief Ondernemen’. Die zevenendertig teams, goed voor 530 medewerkers 
zijn in Vlaanderen en Brussel verspreid over 70 locaties. ‘Vorming en Begeleiding’ heeft 
8 coördinatoren en ‘Inclusief Ondernemen’ heeft er 3.

Het departement Vorming en Begeleiding richt zijn focus op vrijetijds-, onderwijs- opleidings- 
en tewerkstellingsprojecten voor jongeren, werkenden, werkzoekenden en bedrijven.

Het departement Inclusief Ondernemen zet diensten en producten in de markt die gerea-
liseerd worden door medewerkers die prima functioneren in een context waarin ze sterk 
begeleid en ondersteund worden.
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04 J o n g e r e n

Als het klopt dat je in de omgang met mensen best hun gebruiks-
aanwijzing raadpleegt, dan geldt dat zeker voor de jongeren die wij 
begeleiden. Meestal hebben ze weinig cadeau gekregen in het leven. 
Wij reiken hen een aantal handvatten aan waarmee ze in staat zijn 
te groeien naar zelfredzame volwassenen, liefst met een kwalifica-
tie, voldoende zelfvertrouwen en een stevig netwerk. We focussen 
op meerdere levensdomeinen: vrije tijd, onderwijs en toeleiding naar 
werk.

v o r m i n g

Om zich te handhaven in de samenleving en om te voldoen aan de 
verwachtingen moeten jonge nieuwkomers, asielzoekers en vluchte-
lingen, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg en jongeren met een han-
dicap, vaak op de toppen van hun tenen lopen. Ze kunnen deelnemen 
aan het reguliere vormings- en vrijetijdsaanbod. Maar het kost veel 
energie om een plaats te verwerven en te behouden in een omgeving 
waarmee je van huis uit niet vertrouwd bent.

Ze hebben natuurlijk wel nood aan vorming, vriendschap en verbon-
denheid met een groep. Daarom organiseren we voor hen een eigen 
aanbod, waar ze op een ongedwongen manier hun competenties en 
sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen, zelfredzamer worden en 
hun netwerk vergroten.

Medewerkers van jeugdorganisaties, sportverenigingen, leraren en 
opvoeders uit instellingen bijzondere jeugdzorg die willen werken aan 
assertiviteit, conflicthantering, ‘moeilijk’ gedrag en herstelgerichte 
gesprekken kunnen een beroep doen op onze ervaring en expertise.

6.422
Deelnemers

67.761
Deelnemersuren

6.665
vormingsuren

277
vormingsinitiatieven  
(gemiddeld meer dan 5 per week)



ja
a
r

20
16

v
e
r

s
la

g

10 11

o n d e r w i j s

Jongeren in de Centra Leren en Werken gaan in principe deeltijds naar school 
en deeltijds werken. Wij zijn partner van de Centra Leren en Werken en van de 
jongeren voor wie deze opdracht niet vanzelfsprekend is:

 > ondersteuning van de jongere om een job te vinden
 > ondersteuning van de jongere gedurende de eerste maanden dat hij aan 

de slag is
 > opleiding en ondersteuning van de jongere op de werkvloer
 > werken aan arbeidsattitudes en –vaardigheden
 > begeleiding in een persoonlijk ontwikkelingstraject

Jongeren die voltijds onderwijs volgen, komen soms ook serieuze hindernis-
sen tegen in hun schoolloopbaan. Als ze geen enkel schools perspectief meer 
hebben, maar wel voldoende gemotiveerd zijn voor een alternatief traject, 
brengen wij hen via ‘Leerrecht’ weer in beweging. Jongeren die door hun 
gedrag of omdat het echt niet klikt tussen hen en de leraar of de klas, moeilijk 
te handhaven zijn, vangen we tijdelijk op in een Time-outtraject.

Als schooluitval dreigt of als jongeren moeilijk een kwalificatie kunnen halen 
omdat er teveel pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke proble-
men zijn, trachten we deze situatie om te buigen via een NAFT-traject. Die 
NAadloze Flexible Trajecten kunnen we preventief of curatief inzetten. Ook de 
begeleiding van een klas of de coaching van een leraar is in dit kader mogelijk.

577
jongeren in persoonlijke ontwikkelingstrajecten, 
goed voor 238.878 begeleidingsuren

218
jongeren in brugprojecten,  
goed voor 38.705 begeleidingsuren

658
jongeren in een voortraject,  
goed voor 63.611 begeleidingsuren

56
jongeren in een traject leerrecht

150
trajecten Intensieve Begeleiding Alternerend Leren, 
goed voor 1.000 begeleidingsuren

681
jongeren in korte en lange time-out-trajecten 
en in individuele en klastrajecten

137
sollicitatietrainingen in het project Job XL
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M a c e d o n i ë  a l s 
u l t i e m e  k ata ly s at o r 
v o o r  e m p o w e r m e n t

Mag het soms wat meer zijn? Dagelijks dagen we jongeren uit om de gren-
zen van hun comfortzone op te zoeken om sterker te worden als persoon. 
Welke extra kansen dienen zich aan als je een avontuur aangaat over de 
landsgrenzen heen? Het startpunt lag min of meer vast, maar de kracht en 
de impact blijkt onbevattelijk te zijn. Voor jongeren en begeleiders was het 
een onvergetelijk avontuur.

verbinding
Dat avontuur begint met goesting die je overzet op jongeren, collega’s en 
internationale partners tot je iets verwezenlijkt dat niemand mogelijk acht. Zes 
jongeren uit onze vrijetijdswerking, zes vrijwilligers uit het lokale jeugdhuis, 
twaalf jongeren uit Kavadarci, Macedonië en 5 begeleiders. Allemaal met zeer 
uiteenlopende achtergronden, context, waarden- en normenpatroon en een 
eigen licht of zwaarder gevulde rugzak. En vooral allemaal met een hele-
boel (onontgonnen) talenten. Acht dagen samen om van, door en met elkaar 
intercultureel te leren. Al bleek achteraf dat die 8 dagen slechts een startpunt 
waren.

verwondering
Verwondering is de meest accurate samenvatting van alle emoties die ons 
dagen, weken en maanden verbonden. Als begeleiders waren we verwonderd 
om de leergierigheid van de jongeren, om hun zelfinzicht en empathie, om hun 
kritische reflecties, om hun bereidheid uit hun comfortzone te stappen, om 
hun verantwoordelijkheidszin en betrokkenheid, om hun flexibiliteit als alles 
toch anders liep dan verwacht. Niet in het minst waren we verwonderd om de 
impact die deze uitwisseling op hen had en nog steeds heeft. We waren ook 
verwonderd hoe deze specifieke context – waarin wij niet volledig de regie 
in handen hadden - ons als begeleiders deed nadenken over onze pedagogi-
sche en empowerende aanpak. Het was voor iedereen een rollercoaster aan 
leerervaringen.

Jani (jongere):
Ik heb meer inzicht gekregen in 

mijn eigen gedrag en besef meer de impact 
ervan. Hierdoor is het makkelijker om 

mijn gedrag aan te passen.

Richaerdo (jongere):
Door het leren kennen 
van een andere cultuur 

met zijn waarden en 
normen ben ik mij veel 

meer bewust geworden 
van mijn eigen cultuur, 

zowel positief als 
negatief.

ver-rijkend
We lieten jongeren ver en hoog rijken. Ze hebben gezien dat ze met geloof in eigen kunnen veel 
meer mogen verwachten van zichzelf en hun leven. We zijn ondertussen maanden verder en van 
onze zes jongeren trekken er de komende maanden drie als vrijwilliger opnieuw naar Macedonië. 
Ook de anderen spreken nog steeds over de mooiste en vooral leerrijkste ervaring uit hun leven. 

verderzetting
De invloed van één project was niet gering. Onze stop-motion video’s uit Macedonië werden 
door het KASK bewerkt, een tentoonstelling in de bib, de prijs ‘Jeugdwerk voor Allen’ van de 
Oost-Vlaamse jeugdraad, media-aandacht, nieuwe internationale plannen, jongeren die terug-
keerden en nog zullen terugkeren als vrijwilliger, een werkgroep internationalisering op landelijk 
niveau,… Kortom, er zijn veel zaadjes geplant waarvan we nog heel veel vruchten kunnen plukken.

Joe (jongere):
Deze ervaring heeft ertoe bijgedragen dat ik mijn 
leven opnieuw meer in handen ben gaan nemen en 

meer verantwoordelijkheid durf nemen.
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E e n  a l le m a n s lo k a a l

Alle jongeren tussen 12 en 25 jaar uit Strombeek zijn welkom in de 
jeugdwerking STB. Op deze plek mogen jongeren gewoon ‘zichzelf zijn’. 
We organiseren laagdrempelige instuifmomenten en activiteiten. Het 
ont-moeten en respect voor elkaar staan centraal. De jongeren zijn zoveel 
mogelijk eigenaar van het reilen en zeilen van de jeugdwerking. Dat is voor 
hen een bijzondere ervaring.

Laetitia, jongerenwerker, vertelt. “Wat begonnen is als een leeg lokaal met vier 
muren en een deur is nu voor sommige gasten hun vaste hangplek en zelfs 
een beetje hun thuis. Hangplek mag je soms letterlijk nemen. De jongeren 
komen hier lekker ontspannen na een hele dag school, door gewoon wat te 
hangen in de zetel. Ze kunnen zich uitleven met tafelvoetbal of met hun ping-
pongpalletjes het winnende punt scoren.”

Het succes van deze plek is te danken aan het feit dat de jongeren van in het 
begin betrokken werden. “Ze schilderden zelf, ze bepaalden mee de inrichting 
en ze brachten zelf meubels mee. Maar het gaat verder: ze bakten ook zelf 
wafels om de muziekinstallatie te betalen enz. Het allemanslokaal is echt van 
hen: ze hebben er zelf voor gezweet.”

De gasten kunnen met al hun – zeer uiteenlopende vragen - bij de jeugd-
werker terecht: waar kan ik verder studeren in mijn richting? Wat moet je doen 
als een condoom scheurt? Ik denk dat ik iets stouts gedaan heb, wat moet ik 
nu doen? Ik ben verliefd op een meisje en nu? Ik wil graag een vakantiejob, 
kan jij mij helpen met een cv? Mijn kameraad zit in het gevang. Ik ben hem 
gaan bezoeken en ik wil niet eindigen zoals hij, wat moet ik doen? Ik snap mijn 
huiswerk niet, kan jij mij helpen? Ik heb honger! Kunnen wij samen koken? 
Laetitia: “De jongeren bepalen zelf waarover onze gesprekken gaan. En ook 
de invulling van de activiteiten ligt voor een groot deel bij hen. Om het einde 
van de zomer te vieren, organiseerden de jongeren een barbecue. Het was 
een groot succes.”

Tot slot wil Laetitia dit nog kwijt: “Het allemanslokaal is een plek waar we 
lachen, dansen, koken, spelen, vertellen, luisteren, organiseren en eten. Kortom, 
een plek waar alleman graag komt!”

Wat begonnen is als 
een leeg lokaal met 

vier muren en een deur 
is nu voor sommige 

gasten hun vaste 
hangplek en zelfs een 

beetje hun thuis. 

S f e e r m a k e r

Als scholen met hun handen in het haar zitten omdat ze geen raad meer weten met bepaalde 
leerlingen of klassen, zoeken wij mee naar een oplossing. Met tools die hun diensten bewezen 
hebben (en die we voortdurend bijsturen) kunnen we moeilijke situaties ontmijnen. Al hoeft 
het zover niet te komen. Als we preventief ingeschakeld worden, kunnen we zeker bijdragen 
om problemen te voorkomen. 

Eind september komt er bij Groep INTRO Oostende een telefoontje binnen. De leerlingenbegelei-
der van een school voor beroepsonderwijs vertelt over de slechte sfeer tussen twee klassen van 
het vierde jaar. Het is al snel duidelijk dat dit geen eenvoudige situatie is: alle leerlingen zitten op 
internaat en leven dus tijdens de week 24 uur op 24 uur samen. Met andere woorden: naast de 
klassieke problemen die zich voordoen in de klas (kliekjesvorming en pesten), gebeuren er een 
heleboel zaken na de lessen en ‘s avonds.

Vormingswerker Koen: “Wij zien vrij snel dat we hulp kunnen bieden en trekken naar de school voor 
een eerste overleg. Samen met de directie, leerlingbegeleiding, klastitularissen en de internaats-
verantwoordelijke bespreken we de problemen ten gronde. Wij doen een voorzet en samen komen 
we tot een duidelijk strategie.”

Er volgen twee afzonderlijk klasgesprekken waarbij de leerlingen via verschillende methoden aan 
het woord komen. Wat stellen we vast?
 > alle leerlingen hebben last van de mindere sfeer zowel in de klas als op het internaat
 > de twee klassen hebben een verschillende perceptie van de problemen
 > de leerlingen zijn bereid om er iets aan te doen, maar ze weten niet hoe

Koen gaat verder: “In een volgend overleg met de school doen we uitgebreid verslag van deze 
gesprekken. Samen besluiten we om een teambuildingsdag te organiseren voor de twee klassen 
samen.”

Op deze teambuildingsdag zijn de beide klastitularissen en twee opvoeders aanwezig zodat het 
internaat mee betrokken is bij het creëren van een beter klimaat. We smijten de twee klassen door 
elkaar en geven verschillende samenwerkingsopdrachten. We maken uitgebreid tijd voor reflecties 
en evaluaties. Op het einde van de dag spreken leerlingen, leerkrachten en opvoeders een per-
soonlijk engagement: dit is mijn bijdrage om tot een betere sfeer te komen.

De evaluatie van dit traject met de school leidt tot deze overwegend positieve besluiten:
 > de sfeer in de klassen en op het internaat zijn merkbaar beter
 > zaken die te maken hebben met de sfeer in de klas of het internaat zijn nu makkelijker 

bespreekbaar
 > alle aanwezigen zijn er van overtuigd dat alle klassen deugd zouden hebben aan deze aanpak, 

maar dan in preventieve zin
 > de opvoeders zijn van oordeel dat zo’n programma best gebracht wordt door externen omwille 

van de vrijere positionering
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05 W e r k g e v e r s

Werkgevers willen geschikte en goed opgeleide medewerkers, die 
liefst op een korte termijn en tegen een schappelijke prijs renderen 
voor het bedrijf. Dat is de uitdaging waarmee werkgevers kampen. En 
daarin willen wij naast hen gaan staan.

Wij zijn partner van werkgevers op vlak van:
 > ondersteuning bij werving en selectie
 > coaching van medewerkers
 > opleidingen
 > werkplekadvies

Elk team is zo samengesteld dat het een aantal taken in dit partner-
schap kan opnemen. Om de teams in dit proces te versterken, kregen 
alle teamverantwoordelijken in het voorjaar van 2016 een opleiding 
‘werkgeversbenadering’. En er is een 5-daags vormingspakket waar-
mee medewerkers leren om succesvolle werkgeverscontacten op te 
bouwen.

182
referentiebewijzen inclusief ondernemen* 
die Groep INTRO voor 2016 toekende aan bedrijven die bereid zijn om werkenden en werk-
zoekenden die wij begeleiden een kans te geven in het bedrijf, b.v. met een brugproject, voor 
een stage, voor werkplekleren of onder vorm van job- en taalcoaching.

*Een referentiebewijs ‘Inclusief Ondernemen’ is een instrument van de Werkplekarchitecten, 
leden van Sterpunt Inclusief Ondernemen

1.224 
klanten die in het kader van de Tender Intensieve 
Begeleiding en Bemiddeling (TIBB) een job vonden

175 
klanten die in het kader van de Tender Subsidiëring 
Intensief werkplekleren (SIW) een job vonden

42
bedrijven en organisaties waar we in 2016 
job- en taalcoaching deden

211
organisaties en bedrijven waarvoor we in 2016 
opleidingen gaven
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C o a c h i n g  m é t 
r e s u lta at

Groep INTRO geeft job- en taalcoaching aan medewerkers van diverse 
organisaties en bedrijven. Het voorbije jaar liep onze job- en taalcoach 
Anouk een intensief traject met vier poetsmedewerkers van College 
O.L.V.-ten-Doorn. 

Met succes, zo getuigt Nadine De Wispelaere (College O.L.V.-ten-Doorn): “Ik 
ben heel tevreden over de job- en taalcoaching op de werkvloer die vier van 
mijn medewerkers kregen van een coach van Groep INTRO. Zowel de aanpak 
van de coaching als het resultaat voldeden aan mijn verwachtingen. De vier 
medewerkers zijn echt ‘gegroeid’ doorheen het traject. Ze voelen zich beter 
in hun job(omgeving).”

De job- en taalcoach werkt niet alleen met de medewerkers, maar ook met de 
omgeving (diegene die hen aanstuurt, de collega’s, de organisatie …). Nadine 
ziet dit als een absolute meerwaarde: “Ik werd zelf goed betrokken bij het tra-
ject door middel van korte gesprekjes met de coach voor- en na de coaching 
van mijn medewerkers. De coach nodigde mij ook een keer uit om bij een 
sessie aanwezig te zijn. Dit heeft het contact met mijn werknemers verbeterd. 
De job- en taalcoaching was echt een meerwaarde en ik zal er zeker opnieuw 
beroep op doen. Het is een win-win voor medewerkers én werkgevers. Ik 
beveel dit aanbod zeker aan bij anderen.”

Het project ‘job- en taalcoaching’ bij College O.L.V.-ten-Doorn viel zelfs in de 
prijzen. Het ontving een WGO-award van de Taborgroep. Met deze tweejaar-
lijkse prijs wil de Taborgroep inspirerende projecten in de kijker zetten die 
WaardeGericht Ondernemen in de praktijk brengen. Een mooie waardering 
voor het werk van onze job- en taalcoach Anouk!

Het project 'job- en 
taalcoaching' bij 

College o.L.v.-ten-Doorn 
viel zelfs in de 

prijzen. Het ontving 
een WGo-award van 

de Taborgroep. 

W a r m  w e l ko m !

Het voorbije jaar organiseerden we een tiental opleidingen mentorship. Medewerkers van 
bedrijven die het onthaal van nieuwe medewerkers belangrijk vinden, kunnen deze opleiding 
volgen. Ervaren medewerkers leren hier hoe ze nieuwe collega’s kunnen coachen en opleiden. 
Als bedrijven verzekerd willen zijn van de vlotte integratie van nieuwe medewerkers, laten zij 
hun medewerkers deze opleiding volgen.

vele rollen
Mentoren krijgen in deze opleiding handvatten om op een efficiënte manier een nieuwe medewer-
ker te onthalen en hem te ondersteunen in zijn integratie op de nieuwe werkplek. De toekomstige 
mentoren krijgen inzicht in de verschillende rollen die een mentor opneemt en in de taken die erbij 
horen. De mentor is naast coach ook vertrouwenspersoon, klankbord, adviseur, gids en voorbeeld 
voor de nieuweling. Ze trainen communicatie- en coachingstechnieken, een opleidingsplan opstel-
len, instructies geven, vorderingen opvolgen, motiveren en feedback geven. De duur van deze 
opleiding varieerde in 2016 van 1 tot 5 dagen.

Een stevig opleidingspakket
FCBO – Car & Bus Opleiding vindt het belangrijk om hierin te investeren. Ze kiezen voor een 
5-daagse opleiding voor hun chauffeurs. Het pakket bevat 3 inhoudelijke dagen, 1 terugkomdag en 
1 extra dag ‘spreken voor publiek’.

Hans Dewit, directeur FCBO – Car & Bus Opleiding vzw aan het woord: ‘De peter- en meter-
schapsopleiding vormt een essentieel onderdeel binnen het retentiebeleid van de sector op twee 
manieren. Vooreerst is het een uitstekende manier om een efficiënt onthaalbeleid in de onderne-
ming uit te werken. En het biedt de peter/meter de mogelijkheid om nieuwe taken op te nemen 
binnen het bedrijf. Op basis van de expertise die we samen met Groep INTRO opbouwden en in 
het kader van de nascholing van de chauffeurs, die we meer en meer aan interne lesgevers toe-
vertrouwen, werd de opleiding zelfs uitgebreid met een module ‘spreken in publiek’. Cis Vandael, 
teamverantwoordelijke: “De module ‘spreken in publiek’ geeft de deelnemers handvaten om zelf 
een vorming te geven aan een groep collega’s.”

pakket op maat 
“We maken de opleiding op maat van de klanten en de organisatie of het bedrijf”, licht Katty Lowet, 
ook teamverantwoordelijke, toe. “Dit houdt in dat de cases die we gebruiken relevant zijn en 
gestoeld zijn op de realiteit van de klanten. We starten immers vanuit de noden en vragen van de 
klanten en waarborgen zo dat de inhoud bruikbaar is en gestoeld is op hun realiteit.”

Voor een cursist die aan het werk is bij IN-Z vzw, betekende de opleiding zeker een meerwaarde: 
“De cursus was boeiend en interessant. Ik zou dit zeker overdoen. Ik heb interessante dingen bij-
geleerd en er was een leuke afwisseling tussen luisteren en doen. De mentor heeft dat uitstekend 
gedaan.”

Doelgroepvermindering voor mentoren
“Deze peter- en meterschapsopleiding komt in aanmerking voor een doelgroepvermindering voor 
mentoren binnen de sector. Dit is een lastenverlaging voor werkgevers die opleidingen op de 
werkvloer organiseren voor jongeren en die daarvoor één of meer werknemers als begeleider/
opleider inzetten” aldus Hans Dewit.
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06 W e r k n e m e r s  e n 
w e r k z o e k e n d e n

Grote groepen werknemers en werkzoekenden zoeken naar opleidin-
gen en coaching. Op die domeinen hebben wij hen veel te bieden. 

Wij zijn partners van werknemers op het vlak van:
 > opleidingen in opdracht van sector- en vormingsfondsen zoals 

SWF, VIVO, FCBO, Vormingsfonds LDE, Vorm DC
 > coaching onder vorm van job- en taalcoaching, loopbaanbege-

leiding en outplacement (start ontwikkeling methodiek in 2016, 
aanbod vanaf 2017)

Wij zijn partners van werkzoekenden op het vlak van:
 > opleidingen in opdracht van VDAB, Actiris en ESF: professionele 

schoonmaaktechnieken, huishoudhulp, onderhoudsassistent in 
de social profit, keukenmedewerker voor anderstaligen, winkel-
bediende voor anderstaligen, basisopleiding bouw (Bouwwijzer), 
dakdekker, PVC&ALU-schrijnwerker, metselaar-bekister, Zorg-
wijzer, Vooropleiding Social Profit (VOSPA), werk-welzijnstrajec-
ten en , Job- en Taalcoaching op de OpleidingsVloer

 > coaching in opdracht van VDAB, Actiris en ESF: Atelier Actief 
Zoeken naar Werk (AAZW), Oriëntering jongeren, Subsidiëring 
Intensief Werkplekleren (SIW), Tender Intensief Werkplekleren 
(TIW), Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling naar werk 
(TIBB3), Voortraject kwetsbare groepen, Werkinleving jonge-
ren(WIJ!), Youth Employement Initiative (YEI), Tender Activering 
Zorg (TAZ), Tender Activering Zorg bis, Werkpad (begeleiding van 
jongeren), 50+-werking en Re-active (detentieproject)

 > begeleiding tijdens werkplekleren in opdracht van VDAB, Actiris 
en ESF: werkplekleren zoals het lopen van stage, gelinkt aan 
beroepsopleidingen of begeleidingsprojecten zoals Subsidiëring 
Intensief Werkplekleren, Tender Intensief Werkplekleren, Tender 
Activering Zorg bis

23.842
opleidingsuren aan werknemers en werkzoekenden

4.151
klanten die deelnamen aan de opleidingen

136
klanten die deelnamen aan job- en taalcoaching

40
klanten die deelnamen aan loopbaanbegeleiding

2.208
klanten in de begeleidingsprojecten 
voor werkzoekenden
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Begeleidingsprojecten werkzoekenden

Voor de afkortingen: zie blz. 20.

AAZW

Werkpad

oriëntering 
jongeren

siwtiw

Tibb33

50+ werking

wij!

yei

taz bis

re-activ

detentieproject

242

50

97

255

427424

317

34

181

49

83

49

S t e r k e r  d a n  o o i t

Langdurig werklozen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen een tra-
ject van werkplekleren doorlopen naar duurzame tewerkstelling in het Normaal Economisch 
Circuit. Dat kan met een IBO (individuele beroepsopleiding, instapstage of opleidingsstage). 
De begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Tender Subsidiëring Intensief Werkplekleren 
(SIW). Wij zorgen ook voor jobhunting, attitude- en sollicitatietraining, de begeleiding bij 
werkplekleren, de jobcoaching en de nazorg.

Trajectbegeleidster Nancy vertelt ons het succesverhaal van John
“Op 21 oktober 2015 startte voor John het SIW-traject. John is een 44-jarige man die van VDAB 
naar Groep INTRO ‘moest’ komen. Met veel tegenzin, maar hij moest ‘in orde’ blijven voor den dop. 
Tijdens de infosessie liet hij dan ook duidelijk merken dat hij geen hulp nodig had en dat hij wel 
alleen werk zou vinden.

John heeft geen diploma en kon niet met de computer werken. Hier en daar voerde hij een korte 
interimopdracht uit, maar dit liep meestal niet van een leien dakje. Hij liet niet over zich heen lopen 
en kon dit nogal verbaal assertief verwoorden. Hierdoor botste het vaak met collega’s en bazen, 
waardoor een vaste tewerkstelling uitbleef. Hij had privé zeer zware problemen, zijn vrouw had 
hem laten zitten en had een berg schulden gemaakt waar hij niet van op de hoogte was. De fiscus 
klopte aan en als klap op de vuurpijl moest hij zijn huis verkopen. Ook stond hij plots alleen in voor 
de zorg voor zijn zoontje omdat die niet bij zijn mama wou verblijven.

Het allerlaatste waar John op dat moment aan dacht was werk zoeken. Beetje bij beetje kon ik 
hem overtuigen dat een job juist een deel van zijn problemen kon verlichten. We spraken af om 
wekelijks samen te solliciteren. In het begin stuurde hij vaak zijn kat. Ik bleef hem opbellen. Met 
resultaat. Samen hebben we een afbetalingsplan gemaakt, opvang gezocht voor zijn zoontje en 
onderdak gevonden. En… werk!

John werkt nu als arbeider in een houtbedrijf met een contract van onbepaalde duur. Af en toe krijg 
ik een berichtje van hem. En dan ben ik blij te horen dat het de goede kant blijft uitgaan.”
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E e n  b o e k  z o n d e r 
le g e  p a g i n a ' s

Werknemers die met één of andere loopbaanvraag zitten, kunnen gebruik 
maken van loopbaancoaching. De loopbaancoach ondersteunt de klanten 
op maat van hun behoeftes en hun situatie. Klant en coach doorlopen een 
denkproces zodat de klant bewuste loopbaankeuzes- en beslissingen kan 
maken.

Dimitris Bousoulas, loopbaancoach: “Ik vergelijk het loopbaanproces met het 
schrijven van een boek. Heel je loopbaan lang ben je een boek aan het schrij-
ven. En dan ineens … verschijnen er lege pagina’s. Dan heb je iemand nodig 
om het schrijven weer op gang te brengen. Dat ben ik dan: de loopbaancoach. 
De schrijver blijft echter wel de schrijver. Hij heeft zijn loopbaan in zijn han-
den.”

De loopbaancoaching doorloopt geen programma met vaststaande oefeningen. 
We bieden steeds maatwerk. Ieders traject loopt anders. We volgen wel een 
gelijkaardig stappenplan. De tijd die we aan elke stap besteden, verschilt per 
werknemer, afhankelijk van zijn noden.

Dimitris: “We starten met het verkennen van de loopbaanvraag. Die moeten 
we scherp krijgen om de juiste coaching te voorzien. Vervolgens laten we de 
klant dromen over wat hij graag zou willen, los van alle mogelijke drempels. 
Na verdere verkenning van zijn motieven, waarden, talenten en mogelijkheden 
en de exploratie van de arbeidsmarkt, filteren we uit die dromen realistische 
doelen. We bekijken samen welke acties de klant wil ondernemen om tot zijn 
zelf opgestelde doelen te komen. Tot slot evalueren we de genomen stappen 
en stellen we een persoonlijk actieplan op waar de klant verder alleen mee aan 
de slag kan. Het succes van de loopbaancoaching toetsen we op het einde: ‘Is 
jouw loopbaanvraag nu beantwoord?’”.

Wat loopbaanbegeleiding opbrengt, is voor iedereen verschillend. “Zo coachte ik eens een poets-
man. Hij kwam tot inzicht dat hij de job heel graag deed. Maar hij vond het wel lastig dat zijn 
omgeving de job onderwaardeerde. Samen formuleerden wij acties om zichzelf te sterken in de 
fierheid over zijn job. Bij andere klanten gaat het om andere zaken: werken aan zelfvertrouwen of 
een communicatieplan maken naar de werkgever bij re-integratie na een burn-out.”

Voor de loopbaancoaching start, heb je eerst een intakegesprek met de loopbaancoach. Vervolgens 
start de 4u (of 8u) effectieve loopbaancoaching. Daarna voorzien we nog een nazorgmoment. 
Tussendoor kan je altijd contact opnemen met de loopbaancoach. Ook na afloop van de coaching 
blijft de deur open staan.

Wat kost zo’n loopbaancoaching? “Als je voldoet aan de voorwaarden, heb je recht op loopbaan-
cheques. In ruil voor 1 loopbaancheque, krijg je 4u coaching. Per loopbaancheque betaal je € 40. 
De reële waarde bedraagt € 550. De rest past de Vlaams overheid bij. Je krijgt dus een zeer mooie 
korting.”
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07 I n c l u s i e f 
o n d e r n e m e n

Mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen via een (tijde-
lijke) job werkervaring opdoen. Ze zetten hun talenten in en leren 
nieuwe vaardigheden zodat ze kunnen doorgroeien naar werk op de 
reguliere arbeidsmarkt. 

Groep INTRO hervormde in 2016 haar sociale economie afdelingen. 
We lanceerden de nieuwe naam ‘Inclusief Ondernemen’ en van een 
regionaal model stapten we over naar een model dat producten en 
diensten groepeert in drie clusters. 

HORECA GROEN- 
RENOVATIE- 
ENERGIE-HOUT

MOBILITEIT

Lunchcafé Koek en 
Ei Sint-Niklaas

Groenonderhoud 
en natuurbeheer

Fietspunten

De Refuge
Mechelen

Klus- en renovatie
Fietsherstel-
plaatsen

Bedrijfsrestaurant 
Woestijnvis Vilvoorde

Isolatie en energie Koerierdiensten

Strijkatelier
Beveren

Houtbewerking
Aanleg en herstel 
van bestrating

 

In onze ondernemingen werken medewerkers in verschillende 
tewerkstellingsstatuten. Ieder draagt volgens zijn mogelijkheden en 
competenties bij aan het gemeenschappelijk resultaat. We realiseren 
onze producten en diensten met medewerkers die tewerkgesteld zijn 
in het kader van de lokale diensteneconomie en Maatwerk. Andere 
medewerkers lopen stage, zijn deeltijds lerenden of vrijwilligers. We 
tonen daarmee aan dat ‘werkbaar werk’ verenigbaar is met het beha-
len van kwalitatieve bedrijfsresultaten. 

54
medewerkers in de projecten Lokale Diensten Economie

52
medewerkers Groep INTro Maatwerk

62
medewerkers artikel 60
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T h e  m a k e - o v e r

U kent ze wel, de klassieke grijze speelplaats met betontegels van muur tot 
muur. De directie en het oudercomité van basisschool ‘De Kleine Planeet’ 
in Zottegem hadden er genoeg van. Zij droomden van iets helemaal anders, 
iets actiefs én natuurlijk!

Voor de uitvoering van hun wilde plannen zochten ze contact met Groep INTRO. 
Onze groenploegen, bestratingsploegen en houtateliers hebben alle know-how 
om in een recordtempo een oude, saaie speelplaats een volledige make-over 
te geven.

Ontwerpatelier Korstmos ontwierp een plan en onze ploegen gingen aan de 
slag. Het houtatelier van Maldegem maakte in de zomer van 2016 alle speel-
constructies op maat. De renovatie- en groenploegen uit Aalst zorgden voor 
de grondwerken en de groenaanleg.
 
Op 1 september konden de kinderen van ‘De Kleine Planeet’ hun ogen nau-
welijks geloven. Hun speelplaats was niet meer te herkennen. Sindsdien is de 
speeltijd nog meer een echt speel- en uitleefmoment.

Voor de ploegen van Inclusief Ondernemen smaakte dit proefproject naar 
meer. De provincie Oost-Vlaanderen wil de samenwerking tussen reguliere 
en sociale economie bevorderen. Met die steun wordt het mogelijk om de 
samen werking tussen Ontwerpatelier Korstmos en de Groen-en houtploegen 
van Groep INTRO te verdiepen. Deze tandem wil vooral groene, actieve bewe-
gingsruimte creëren in verstedelijkt gebied.

De ‘making off’ kan je bekijken door onderstaande QR-code te scannen met 
je smartphone.

 

M a s t e r c h e f  i n  T v - l a n d

In de loop van 2015 vroeg Woestijnvis aan Mikstorant, sociaal restaurant van Groep INTRO om 
broodjes te leveren voor vergaderingen. Deze broodjes vielen zo in de smaak dat de mensen 
van De Vijver Media een bedrijfsrestaurant wilden starten met Groep INTRO. Na maanden van 
overleg, lag er een plan op tafel.

Het team van begeleider-instructeur Guust werkte een aanbod uit om dagelijks te serveren aan de 
medewerkers van De Vijver Media en SBS. Een prachtige uitdaging voor het team (medewerkers art. 
60 en Siné LDE) onder de kundige leiding van hun begeleiders. De Vijver Media zorgde voor een 
mooie setting en investeerde in een goede keuken en een prachtige eetruimte. 

De gerechten zijn op maat van het jonge en hippe publiek. De focus ligt op lekkere hoofdgerechten, 
zelfgemaakt broodbeleg, huisgemaakte exotische salades en gezonde dranken.

Het werd een schot in de roos. Vergeet salades met droge geraspte wortels, vergeet smaakloze 
grootkeukenkost! Welkom gezonde hippe slaatjes, huisgemaakte ice tea, homemade broodbeleg en 
lekkere warme maaltijden. Dit resultaat was ongetwijfeld de wens van De Vijver Media en SBS toen 
ze op zoek gingen naar een partner voor de uitbating van hun bedrijfsrestaurant. 

In maart 2016 startte na maanden voorbereiding het bedrijfsrestaurant. Vanuit Mikstorant maakten 
we alles klaar om deze nieuwe weg in te slaan. Vanuit de expertise van Guust werd ook het team 
voorbereid op de nieuwe uitdaging. 

We bereiden de gerechten in Mikstorant. Elke dag om 11 uur vervoeren we alles naar de bedrijfs-
keuken, twee kilometer verder, om de laatste voorbereidingen te treffen. Daarna zijn de medewer-
kers van Woestijnvis en de zenders Vier, Vijf en Zes elke dag meer dan welkom voor een heerlijke 
maaltijd. 

Foto’s: Filip Claessens
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08 r e s o l u u t 
k i e z e n  v o o r 
t a le n t

K wa l i t e i t  d o o r  e n
v o o r  i e d e r e e n

De organisatie: dat zijn alle medewerkers samen. Door de talenten 
van iedereen aan te boren en te ontwikkelen, garandeert elk van hen 
datgene waarvoor Groep INTRO staat: Groepsdynamiek – Respect – 
Ontdekkingen – Empowerment – Individuele begeleiding.

Er was al vraag naar structurele coaching. Daarbij kwam de behoefte 
aan meer eigenaarschap. De nood aan een instrument om de tevre-
denheid hoog te houden in een uiterst veeleisende werkomgeving was 
de vraag: zichzelf voortdurend heruitvinden, proactief noden herken-
nen en daar op inspelen, trends zetten, producten lanceren, resultaten 
boeken en monitoren, klanten werven en binden. 
 
Coaching met resultaatsgerichte opvolging biedt het antwoord. Wend-
baarheid en dynamiek zijn het resultaat. 
 

C o a c h i n g  m e t 
r e s u lta at g e r i c h t e 
o p v o l g i n g

Elk team en elke medewerker maakt een jaaractieplan. Dit plan bevat doelen met daaraan 
verbonden resultaten. Het plan is een vertaling van wat werd vastgelegd in de begroting, 
het beleidsplan en het team-specifieke en persoonlijke ontwikkelplan. Medewerker en coach 
bespreken zeswekelijks de uitvoering van het plan tijdens een resultaatsgericht opvolgings-
gesprek. 

Het spreekt voor zich dat dit een grote verandering betekent. Niet in het minst voor de leiding-
gevenden voor wie het credo is: naast situationeel leiderschap ook coachen en dus loslaten. 
Maar ook voor elk team en elk individu: handelen in termen van concrete resultaten en zelf 
oplossingen zoeken. Naast een tweedaagse training en maandelijkse intervisie voor alle lei-
dinggevenden, zijn er ook groeps- en individuele consulten om dit leerproces te faciliteren. 

Twee evaluatiemomenten tijdens het proefjaar 2017 maken bijsturingen mogelijk. Wordt ver-
volgd in het jaarverslag van 2017! 

F le x w e r k e n 

Flexibel werken is een manier van werken waarbij medewerkers zelf bepalen waar, wanneer 
en hoe lang ze werken. Afhankelijk van het takenpakket kan een medewerker meer of minder 
telewerken. We geloven dat medewerkers het best presteren wanneer we hen ruimte en vrij-
heid geven. Uit onderzoek blijkt ook dat flexibel werken bijdraagt aan de productiviteit, mede-
werkerstevredenheid en – loyaliteit. Om de groepsdynamiek binnen het team te behouden, 
waarborgt elke teamverantwoordelijke dat collega’s van hetzelfde team elkaar op regelmatige 
basis treffen. 
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09 S a m e n  r i c h t i n g 
e e n  d u u r z a m e 
o n d e r n e m i n g

Onder impuls van het departement Inclusief Ondernemen ontstond 
in 2016 toenemende aandacht voor duurzaamheid. Dit departement 
smeedde plannen en bedacht acties om van Groep INTRO een meer 
duurzame onderneming te maken.

We hebben nog een lange weg te gaan, maar enkele acties i.v.m. 
‘milieu’ en ‘duurzaam mensbeleid’ hebben we al in gang gezet. 

Om het aantal dienstverplaatsingen met de auto te verminde-
ren ten voordele van het openbaar vervoer, krijgen teams een blue 
bike-abonnement, zodat de combinatie fiets en trein aantrekkelijker is.

Het energieverbruik wordt naar beneden gehaald via twee sporen. 
We maken de medewerkers gevoeliger voor energieverbruik en we 
maken de gebouwen energiezuiniger. We gebruiken meer hernieuw-
bare energie door de afsluiting van een nieuw elektriciteitscontract 
waarbij de elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare en Belgische 
energiebronnen.

We organiseren een medewerkersforum zodat medewerkers van onze 
eigen bedrijven rechtstreeks in dialoog kunnen gaan met de directie 
over materiaal, veiligheid, werkkledij en begeleiding.

Het concept P.O.P of Persoonlijk OntwikkelingsPlan werd in 2016 ver-
fijnd. Ondertussen zijn er P.O.P.-coaches aangesteld die de persoon-
lijke ontwikkelingsplannen van medewerkers opvolgen.

We werken verder aan de doorstroom van medewerkers, zowel in de 
LDE-projecten (Lokale DienstenEconomie) als in ons maatwerkbedrijf.

We creëren meer jobs door de start van een ploeg Inclusief Onderne-
men in het Brussels Gewest.

Dit zijn slechts onze eerste, bescheiden stappen. Daarom maken we 
van 2016 ons benchmark, gekoppeld aan de indicatoren die in het 
Global Reporting Initiative (GRI) bepaald zijn. In 2017 onderzoeken we 
of groei is gerealiseerd.
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voor 
vormingsmedewerker 

sammy was de 
samenwerking met het 

jeugdhuis spektrum een 
belangrijke factor voor 
het slagen van project i.

A l g e m e n e 
v e r g a d e r i n g

Berghman Marc
Bambust Johny
Colsoul Daniëlle
Verschueren Luk
Spitaels Raphaël
Geenen Ludo
Huyghe Serge
Nieuwdorp Paul
Vandenbroucke Miche
Pex Gilbert
Jansen Frank
Pauwels Mario
Branson Hans
Mattheus Pieter-Jan
Van Den Eede Eddy
Vijverman Johan
Vervloet Louis
Schack Ludwig
De Cuyper Claudine

10 S a m e n s t e l l i n g 

D i r e c t i e -
c o m i t é

Algemeen directeur
Vicky Coryn

Directeur Vorming en Begeleiding
Herman Verhelst

Directeur Inclusief Ondernemen
Ariane Roggemans

r a a d  va n 
B e s t u u r

Berghman Marc
Bambust Johny
Colsoul Daniëlle
Verschueren Luk
Spitaels Raphaël
Geenen Ludo
Huyghe Serge
Nieuwdorp Paul
Vandenbroucke Miche
Pex Gilbert
Jansen Frank

Voor de realisatie van de vele projecten 
binnen Groep INTRO vzw, werken we 
samen met heel wat partners.

De Vlaamse provincies, de vele Vlaamse 
steden, gemeenten en OCMW’s.

Heel wat organisaties in de opleidings-, 
vormings- en tewerkstellingssector.

Vlaanderen
is werk



www.groepintro.be

Jeugdwerk van Groep 
INTro valt in de prijzen

 26/11 
Het Laatste Nieuws 

Dendermondse 
jongeren van Groep 

INTro op uitwisseling 
in Macedonië

 22/7 
Nieuwsblad

Jongeren gaan 
op speeddate 

met werkgevers

 8/6 
De Standaard

vlaanderen zet 
Brusselse jongeren 

op de goede weg

 24/05 
Nieuwsblad

Deinze koploper 
met 23 000 Bluebike 

ontleningen

 21/12 
Nieuwsblad

15.000 schoenen in 
Halle – Actie Werelddag 

tegen Armoede

 15/10 
Website

op zoek naar 
dreamteam. Mijn pop-up-
restaurant werkt samen 

met Groep INTro

 6/3 
Gazet van Antwerpen

Achter de muren 
opent de deuren

 10/05 
Het Belang van Limburg

Groep INTRO vzw
Parentéstraat 6
1070 Brussel

T +32 (0)2 242 85 43
F +32 (0)2 242 17 62
info@groepintro.be

Volg ons op 
www.groepintro.be

i n  d e  p e r s

Natuurgebied De Maten 
viert 60-jarig bestaan

 22/05 
Het Belang van Limburg


