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01 v o o r
w o o r d

Verandering is de enige constante. Het zou de titel van dit jaarverslag kunnen zijn.

De arbeidsmarkt is immers in volle transitie. Voor iedereen een plek in het normaal economisch 
circuit. Iedereen, dus ook mensen in een kwetsbare positie. Een immense uitdaging voor 
iedereen die daarbij betrokken is maar geen utopie.

Doorstroom en werkplekleren maken al sinds jaar en dag deel uit van de corebusiness van 
Groep INTRO en vanuit die expertise willen we verder meebouwen aan de arbeidsmarkt 
waar iedereen mee is. 2015 was voor ons dan ook het jaar van de hertekening van onze 
organisatiestructuur. Een plan dat al langer op de tekentafel lag maar door het wegvallen 
van onze werkervaringsploegen (hierover lees je verder meer) sneller en krachtiger werd 
uitgerold. Onze nieuwe baseline SAMEN RICHTING GROEI is dan ook een uitnodiging, een 
boodschap en een engagement naar onze verschillende klantengroepen en partners.

Met de baseline SAMEN RICHTING GROEI richten we ons in eerste instantie naar onze 
primaire doelgroep. We engageren ons om alles op alles te zetten om met hen een geslaagd 
traject af te leggen dat bijdraagt aan hun persoonlijke groei en we doen dat samen, in gedeelde 
verantwoordelijkheid, in dialoog.

Met de baseline SAMEN RICHTING GROEI willen we een verhaal brengen naar bedrijven, 
openbare besturen en overheden. Vanuit onze expertise als nicheorganisatie zullen we samen 
met hen zoeken naar antwoorden op de uitdagingen waarmee zij te kampen hebben en zullen 
we ons sterk maken in het aantoonbaar maken van onze maatschappelijke impact.

We brengen dit verhaal naar partners. We willen met partners netwerken vormen, want 
moeilijke uitdagingen moeten we niet per sé alleen willen aangaan. We zijn dan ook bijzonder 
fier om 1 van de vele werkplekarchitecten in Vlaanderen en Brussel te zijn.

Maar het stopt voor ons niet bij die inclusieve arbeidsmarkt. Dit laatste is slechts een hefboom 
naar wat we écht willen: een inclusieve maatschappij. Ook dit jaar hebben we met onze 
vrijetijdsprojecten meer dan 7000 deelnemers bereikt. Deelnemers waarmee we samen tal 
van persoonsversterkende acties hebben georganiseerd.

Beste lezer, welkom dus bij Groep INTRO. We kozen dit jaar opnieuw voor beelden en verhalen. 
Verhalen over mensen, verhalen van medewerkers, verhalen over SAMEN RICHTING GROEI.

Vicky Coryn
Algemeen directeur
Groep INTRO vzw
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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

Opwijk

Vilvoorde

Zaventem

antwerpen

> Antwerpen

> Boom

> Hoboken

> Mechelen

> Willebroek

west-vlaanderen

> Assebroek

> Brugge

> Diksmuide

> Ieper

> Knokke 

> Kortrijk

> Oostende

> Roeselare

> Sint-Andries

brussel

> Anderlecht

> Molenbeek

> Schaarbeek

limburg

> Genk

> Sint-Truiden

> Beringen

> Bree

> Hasselt

> Houthalen

> Maaseik

> Maasmechelen

> Neerpelt 

> Peer

> Tongeren

oost-vlaanderen

> Aalst

> Beveren

> De Pinte

> Deinze

> Dendermonde

> Eeklo

> Gent

> Ledeberg

> Lokeren

> Maldegem

> Melle

> Ninove

> Oudenaarde

> Sint-Niklaas

> Temse

> Wetteren

> Zottegem
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X10

396

456

doelgroep
Werknemers

voltijdse
medewerkers

aantal deelnemers
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vorming in de vrije tijd

trajectbegeleiding

sociale economie

werkervaring

opleiding
leerplichtonderwijs

17.925

7042
4851

144

567

3967
1354
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Met ‘Vorming in de Vrije Tijd’ richten we ons hoofdzakelijk op drie 
doelgroepen:

>  jonge allochtonen, asielzoekers en nieuwkomers
>  jongeren die verblijven in een instelling voor bijzondere jeugdzorg
>  jongeren met een beperking

Met een heel laagdrempelig aanbod motiveren we deelnemers tot 
participatie in groep en hen sterker maken als persoon. We bieden 
activiteiten die hun zelfvertrouwen doen groeien en hen weerbaarder 
maken. Daarnaast hebben we ook een gespecialiseerd aanbod voor 
begeleiders van kinderen en jongeren in het jeugdwerk.

03 v o r m i n g
i n  d e 
v r i j e  t i j d

we bieden vormingsactiviteiten 
aan die het zelfvertrouwen van 
jongeren doen groeien en hen 

weerbaarder maken
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2014 2015

Deelnemers 6.583 6.801

Deelnemersuren 67.438 74.087

Vormingsuren 6.591 7.022

Vormingsinitiatieven 267 267

Mannen-vrouwen M: 3.971 - V: 2.296 M: 4.554 - V: 2.247

activiteiten voor jeugdwerkers

activiteiten voor jongeren en jeugdwerkers - enkel 2015

activiteiten voor jongeren

2014 2015

Deelnemers 361 241

Deelnemersuren 2.132 844

Vormingsuren 122 86

Vormingsinitiatieven 18 16

JONGEREN JEUGDWERKERS TOTAAL

Deelnemers 6.801 241 7.042

Deelnemersuren 74.087 844 74.931

Vormingsuren 7.022 86 7.108

Vormingsinitiatieven 267 16 283
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p r o j e c t
i n  d e 
k i j k e r

p r o j e c t  i

In project I creëerden we een platform waar jongeren hun talenten kunnen 
ontwikkelen met de focus op zinvolle vrijetijdsbesteding, contact met 
andere jongeren, contact met jeugdhuis Spektrum in Sint-Niklaas. In dit 
project I stond de I centraal. Enerzijds stond de I voor de ‘ik’ van de 
jongeren. Anderzijds stond deze voor een Introductie naar het Jeugdhuis 
Spektrum en hun werking.

Vormingswerker Sammy Declercq licht het idee achter dit project toe: “De 
bedoeling was om samen de instuif van het jeugdhuis even te ‘kapen’ en 
allerhande activiteiten voor en door de jongeren te organiseren. Ze mochten 
zelf hun vrienden en kennissen uitnodigen om samen aan de instuif van het 
jeugdhuis deel te nemen. Ze engageerden zich om drie avonden naar het 
jeugdhuis te komen en samen iets in elkaar te boksen. Op de vierde avond 
vond er dan een evenement plaats, dat werd opengesteld voor externe 
jongeren.”

" Er werd wekelijks spontaan gedanst, plaatjes 
gedraaid en gsm-nummers uitgewisseld "

Een interessante mix van jongeren

“We werkten met een groep van 10 jongeren. Enkele jongeren uit de 
Bijzondere Jeugdzorg, een aantal ex-OKAN leerlingen waarmee we nog 
steeds een goede band hebben en enkele jongeren uit het ROC. Een leuke en 
interessante mix van jongeren die op een losse manier aan kruisbestuiving 
konden doen. Zo werd er wekelijks spontaan gedanst, plaatjes gedraaid, gsm-
nummers uitgewisseld.”, aldus Sammy.

Samenwerking met het jeugdhuis

De samenwerking met het Jeugdhuis Spektrum in Sint-Niklaas was bijzonder 
aangenaam. Er werd veel peer-to-peer vorming gegeven. Zo gaf een jonge 
breakdancecrew breakdanceles aan alle aanwezige jongeren. Later waren er 
grafitti-initiaties door vrijwilligers uit Sint-Niklaas zelf. De jongeren maakten 
op een zeer ontspannen en aangename manier kennis met het aanbod van 
het jeugdhuis. 

voor 
vormingsmedewerker 

sammy was de 
samenwerking met het 

jeugdhuis spektrum een 
belangrijke factor voor 
het slagen van project i.
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Een creatief project over mannelijke huwelijksmigratie. Verliefd worden kan je overal. Het hart 
houdt immers geen rekening met grenzen. De verbintenis of het huwelijk aangaan, kan dus 
migratie inhouden. In het project M-power brengt Groep INTRO mannen samen die hier hun 
hart verloren zijn. Zij zijn voor hun huwelijk naar België gemigreerd. Wij vroegen hen wat dit 
voor hen betekent? Hoe voelt het om te leven in een andere cultuur en samenleving, in een 
multiculturele relatie, wat was verrassend? Wat begreep je niet of vond je vreemd? Na de 
eerste indrukken van het nieuwe land, starten de mannen een traject van inburgering.

Katty Lowet: “Als nieuwkomer krijgen ze een inburgeringscursus maar toch dreigen sommige 
mannen naast de samenleving terecht te komen of raken ze verstrikt in een web van diensten 
en organisaties, rechten en plichten. Vaak is het hun partner die de vragen oplost maar daarom 
ook niet altijd een pasklaar antwoord heeft. Daarom organiseert Groep INTRO een aanvullend 
programma dat het tempo van de nieuwkomer volgt en hen helpt door een divers netwerk aan te 
bieden.” 

Persoonlijke reis

In dit project M-Power werden hun ervaringen gedeeld, vragen beantwoord, adviezen geformuleerd 
voor de volgende nieuwkomers. Daarnaast brachten de mannen verslag uit van hun persoonlijke 
reis, hun ervaringen, hun successen, hun belevenissen en dit via keramiek, fotografie, film, 
interviews, teksten..

Tentoonstellingen

Verschillende werkvormen werden ingezet om een crossmediaal verslag te krijgen over hun 
ervaringen en het traject dat ze hebben afgelegd. Het resultaat was te zien in 2 tentoonstellingen. 
De tentoonstelling ging door op vrijdag 20 november bij Groep INTRO Genk en op 12-13 december 
in Alden Biesen i.s.m. Internationaal comité. Deze tentoonstellingen wierpen een ander licht op 
hun reis, integratie en doorzettingsvermogen 

m - p o w e r :  o v e r  g r e n z e lo z e 
l i e f d e  e n  t r o u w e n  o v e r  d e 
g r e n z e n  h e e n
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01
Systemen van Leren en Werken

Groep INTRO is actief in de systemen van 
Leren en Werken en promotor van persoonlijke 
ontwikkelingstrajecten, voortrajecten en brugprojecten. 
Daarnaast heeft Groep INTRO ook een aantal 
samenwerkingsverbanden met Centra Leren en 
Werken.

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten

Jongeren die nog niet klaar zijn om deeltijds te werken, 
kunnen in hun eigen tempo werken aan een aantal 
vaardigheden en tot zichzelf komen. Zo ontstaan er 
kansen om problemen op te lossen of ze – gedeeltelijk 
– achter zich te laten. We herstellen het contact met 
de jongeren, versterken hen als persoon en herstellen 
hun band met de samenleving.

Voortrajecten

Een voortraject bereidt jongeren voor op hun integratie 
op de reguliere arbeidsmarkt. We realiseren een 
betere doorstroom naar de arbeidsmarkt en verhogen 
de kans op reguliere tewerkstelling.

Brugtrajecten

In 2015 bood Groep INTRO brugtrajecten aan. De 
resultaten van die werking vindt u onder het hoofdstuk 
'Werkervaring'.

Samenwerkingsverbanden met Centra Leren en 
Werken

Groep INTRO werkt samen met een tiental Centra 
Leren en Werken voor ASPV (= algemene, sociale en
persoonlijkheidsvorming) en voor een aantal projecten 
met bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren 
met een BUSO-profiel, nieuwkomers met nood aan 
taalcoaching, of de screening van nieuwe leerlingen).

02
projecten die zich richten op jongeren 
uit alle vormen van secundair onderwijs

Time-out

Groep INTRO organiseert korte en lange time-outs. 
Daarnaast zijn er ook klasbegeleidingen.

Leerrecht

In het schooljaar 2014-2015 begeleidde de regio 
Vlaams-Brabant 47 trajecten.

Job XL

In Brussel bieden we een training aan om jongeren 
te ondersteunen in hun sollicitatiezoektocht. In 2014-
2015 werden 120 jongeren begeleid.

* KTO = korte time-out
* LTO = lange time-out

* FLOTO = flexibele Oostendse time-out
* FLOB = flankerend onderwijsbeleid

04 le e r p l i c h t
o n d e r W i j s

REGIO BEGELEIDE JONGEREN 2015

Sint-Niklaas 47 KTO / 14 LTO

Dendermonde 9 KTO / 2 LTO / 20 Cool Down /
7 TO-klas (82 lln.)

Halle 9 TO

Vilvoorde 15 Time in

Kortrijk 26 LTO

Oostende 17 TO-jongeren / 13 FLOTO-jongeren /
6 FLOTO-klas/2 LTO

Roeselare 7 KTO / 2 LTO / 28 FLOB-trajecten /
1 klastraject

Tielt 2 KTO / 1 LTO

Torhout 14 TO-jongeren / 2 TO-klas

Ieper 14 KTO / 1 LTO

Veurne 3 KTO / 1 LTO

Diksmuide 3 KTO / 1 LTO
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systemen van leren en werken

PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGSTRAJECTEN VOORTRAJECTEN

REGIO DOELSTELLING RESULTAAT
DEELNEMERSUREN

MEISJES JONGENS RESULTAAT
DEELNEMERSUREN

AANTAL
JONGEREN

BRUSSEL

Brussel 8.310 10.422 10 18

Halle-Vilvoorde 6.869 7.302 4 10

LIMBURG

Limburg 22.158 22.814 11 32 10.672 84

OOST-VLAANDEREN

Aalst 19.622 21.826 18 37 8.123 83

Dendermonde 8.064 9.145 6 16

Eeklo 7.706 9.333 5 11 3.247 23

Gent 24.192 28.137 10 36 5.971 48

Waas 18.189 19.634 15 22 4.343 48

WEST-VLAANDEREN

Brugge 16.593 16.428 12 20 7.070 93

Kortrijk 5.376 6.199 4 13 14.692 182

Oostende 14.872 17.020 9 24 3.125 40

Roeselare 9.441 95.059 6 9 4.165 52

Westhoek 5.314 6.967 4 10

165.866 180.286 114 258 61.408 653



12

p r o j e c t
i n  d e 
k i j k e r

e r  z i t  m u z i e k 
i n  o n s  i p o t

In ons persoonlijk ontwikkelingstraject in Gent 
merkten we dat jongeren graag musiceerden. Eén 
iemand kon wat gitaar spelen, een ander kon een 
streepje piano en nog een derde hield wel van zingen. 
Het groeide steevast uit tot gezellige middagpauzes 
met veel sfeer. Wat begon met losse improvisaties 
tijdens de middagpauzes, groeide stelselmatig uit tot 
een heus muziekproject.

Teamverantwoordelijke Wouter Detienne vertelt: “Eerst 
werd er elke vrijdagmorgen gemusiceerd onder onze 
begeleiding. Dit bleek meteen een schot in de roos. Bij 
een eerste evaluatie merkten we al dat we hier een 
sterke hefboom in handen hadden. Jongeren uitten 
makkelijker hun gevoelens, durfden zich kwetsbaar 
opstellen, luisterden naar elkaar, leerden samenwerken 
én de aanwezigheden waren beter dan voorheen.” 

Samenwerking met Goeste Majeur

“Het idee groeide om op zoek te gaan naar partners en 
middelen om dit verder uit te bouwen. Canon Cultuurcel 
keurde ons dynamoproject goed en samen met Goeste 
Majeur gingen we nog een stap verder. Vanaf nu 
ondersteunde een professionele muzikant de groep elke 
vrijdagmorgen. Elke jongere koos één nummer dat voor 
hem bijzonder is en daarmee gingen ze telkens aan de 
slag. Dit zorgde voor een hele hoge betrokkenheid op 
het project en het straalde ook vaak af op hun traject. 
Uiteindelijk rondden we het project af met een heuse 
videoclip in Gent. De jongeren waren erg trots met het 
resultaat.” 

En dit is nog maar het begin … 

“Goeste Majeur nam een samenwerking met ons op 
in hun beleidsplan en ook intercultureel centrum De 
Centrale laat weten graag met ons samen te werken. 
We zijn dus nog maar begonnen… “, besluit een trotse 
Wouter. 

Jongeren uitten 
makkelijker hun 

gevoelens, durfden zich 
kwetsbaar opstellen én 

de aanwezigheden 
waren beter. 
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Esmeralda start als 15-jarig Roemeens Romameisje 
in een persoonlijk ont-wikkelingstraject. Ze is erg 
gemotiveerd en de familie kent onze werking goed. 
Ze heeft een grote schoolse achterstand omdat ze 
veel heeft gespijbeld. Ze maakte de basisschool niet 
af en heeft een negatieve beleving van het onderwijs. 
Het eerste doel voor Esmeralda is: terugvinden van 
schoolritme, zelfvertrouwen en inzicht in haar talenten. 
Het tweede doel: nadenken over een toekomstig beroep. 

Katelijn Schevelenbos, teamverantwoordelijke in ons 
vormingcentrum te Molenbeek, licht het geslaagde traject 
van Esmeralda toe. “Omdat Esmeralda een schitterende 
evolutie doormaakte op het vlak van aanwezigheden, 
stiptheid en motivatie, kon ze haar P.O.T.-traject 
combineren met een brugproject. Het team besprak met de 
begeleider van het brugproject hoe Esmeralda evolueerde 
en welke oefen- en leerkansen we samen konden bieden.”

Openbloeien

“In het brugproject, waar zij administratieve taken opnam, 
kreeg ze positieve feedback. Esmeralda ontdekte wel 
dat ze liever wou werken in de verkoop. Ook wij zagen 
dat zij meer talent had voor vlot klantencontact dan voor 
nauwkeurig administratief werk. Ondertussen bloeide 
Esmeralda verder open: ze was stipt aanwezig, zette zich 
in, haar attitudes evolueerden positief en ze straalde uit 
dat ze zich gelukkig en betrokken voelde. Zij gedroeg zich 
sociaal en enthousiast en was altijd bereid om de handen 
uit de mouwen te steken. Op het einde van schooljaar had 
zij veel bereikt, maar haar algemene schoolse basiskennis 
en haar Nederlands waren nog beperkt. Terug naar school 
was nog een stap te ver en dus kwam ze na de vakantie 
terug naar het P.O.T. Ze maakte enthousiast en met een 
groeiend zelfvertrouwen gebruik van 2 dagen per week 
intensieve lessen Nederlands. Esmeralda nam ook deel 
aan de Zuiddag: ze werkte een dag in een schoenwinkel 
en haar loon ging naar een ontwikkelingsproject. Op de 
jaarlijkse kerstmarkt bij vrouwenwerking Dar Al Amal, 
verkocht zij zelfgemaakte artikelen en kon ze oefenen op 
competenties die een winkelbediende nodig heeft.”

Klaar voor de volgende stap

“Esmeralda wist nu zeker dat zij wou werken in de verkoop. 
Ze stroomde door naar het CDO voor een opleiding 
winkelbediende. Ze kwam eerst in een overgangsklas. Ze 
verbeterde haar Nederlands, kwam altijd op tijd, gedroeg 
zich leergierig en gemotiveerd. Kortom, ze was klaar 
voor een volgende stap. In januari startte Esmeralda in 
een tweede brugproject, ditmaal in de cafetaria van de 
Koninklijke Bibliotheek. Ze wil dit schooljaar kost wat het 
kost een deelcertificaat verwerven. Alles wijst erop dat 
Esmeralda haar weg verder zet en dat ze haar kwalificatie 
zal behalen in het CDO en regulier werk zal vinden.”

“Alleen door te ervaren dat ze hun weg ook 
écht vinden naar de arbeidsmarkt, integreren 
jongeren zoals Esmeralda zich als volwaardige 

participanten van de samenleving." 

Katelijn, 
teamverantwoordelijke

Intensieve begeleiding

“Een lange weg…”, geeft Katelijn toe, “maar gezien 
de specifieke noden van Esmeralda is de intensieve 
begeleiding (mét nazorg) geen overbodige luxe. Er is een 
goede samenwerking met de brugplaatsen, het Huis van 
het Nederlands, het CDO en het CLB, de Romadienst, de 
beroepsopleidingen, de werkgevers en Actiris.“

Pioniers

Katelijn geeft ook nog graag mee: “Alleen door te ervaren 
dat ze hun weg ook écht vinden naar de arbeidsmarkt, 
integreren jongeren zoals Esmeralda zich als volwaardige 
participanten van de samenleving. Zij zijn pioniers in hun 
gemeenschap. Weinig mensen hebben een reguliere job of 
een kwalificatie. Daarom geloven we sterk in de positieve 
gevolgen van deze intensieve begeleiding.” 

E e n  g e s l a a g d  t r a j e c t 
v o o r  E s m e r a l d a
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Via opleidingen ondersteunen we werknemers en werkzoekenden uit 
kansengroepen bij het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn 
voor het vinden, uitvoeren en behouden van een job. Groep INTRO reikt 
zowel algemeen vormende als beroepstechnische opleidingen aan. 
De opleidingen voor werkzoekenden gebeuren in opdracht van VDAB, 
Actiris en ESF. 

Het merendeel van de opleidingen voor werknemers vinden plaats 
in opdracht van sector- en vormingsfondsen zoals SWF, VIVO, FCBO, 
Vormingsfonds LDE, Vorm DC ... 

Daarnaast ontwerpt Groep INTRO voor allerhande opdrachtgevers en 
werkgevers opleidingen op maat. Hierbij ligt de focus op het versterken 
van de vaardigheden die de deelnemers nodig hebben voor het uitvoeren 
van hun job. 

o p le i d i n g e n05

80,7% van de deelnemers hebben 
een postieve doorstroom!
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focus van de opleidingen

gegevens over de deelnemers

algemene gegevens
2014 2015

Opleidingsuren 30.802,20 31.572,02

Aantal deelnemers 3.239 3.967

2014 2015

% opleidingsuren aan werkzoekenden 92,71 % 95,65 %

% opleidingsuren aan werknemers 7,29% 4,35%

% opleidingsuren algemene vorming 11,93% 13,93%

% opleidingsuren beroepstechnische vorming 88,07% 86,07%

2014 2015

% bereikte werkzoekenden 853 (26,34%) 998 (25,16%)

% bereikte werknemers 2.386 (73,66%) 2.969 (74,84%)

*Enkel voor de opleidingen aan WZ*  > 32u:

% mannelijke deelnemers 58% 54%

% vrouwelijke deelnemers 42% 46%

Aantal kortgeschoolde deelnemers 626 514

Aantal allochtone deelnemers 536 325

Aantal 50-plusdeelnemers 59 31

Aantal deelnemers met een arbeidshandicap 45 34

% deelnemers met positieve doorstroom (uitstroom werk of doorstroom opleiding) 78,93% 80,70% **

% deelnemers die NWWZ*  bleven (geen uitstroom werk of doorstroom opleiding) 21,07% 19,30% **

* WZ = werkzoekende
* NWWZ = niet werkende werkzoekende
** op basis van de gekende doorstroomgegevens van 383 deelnemers
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Bruikbare 
theoretische kaders 

vertalen we naar 
de dagdagelijkse 

realiteit op de 
werkvloer.

In samenwerking met TOFAM West-Vlaanderen organiseert Groep INTRO sinds een 
vijftal jaar de opleiding coachen op de werkvloer. TOFAM is het tewerkstellings- 
en opleidingsfonds voor arbeiders uit de metaalsector en biedt deze opleiding aan 
alle aangesloten bedrijven aan. We organiseren de opleiding 4x per jaar. Doel van 
de opleiding is om de eerste leidinggevenden handvatten aan te reiken om op een 
efficiënte manier een team, afdeling of ploeg aan te sturen, te ondersteunen en 
te coachen. Een module bestaat uit 32u waarvoor betaald educatief verlof kan 
worden aangevraagd.

“In deze vierdaagse opleiding gaan we op een actieve manier aan de slag”, licht 
teamverantwoordelijke Bert Degryse toe. “Bruikbare theoretische kaders vertalen we 
naar de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer. We starten vanuit de noden en vragen van 
de deelnemers. Deze inbreng uit de groep is essentieel voor het verloop van de opleiding. 
Hoe lopen zaken nu op de werkvloer en hoe kunnen we de leidinggevende versterken om 
wat goed is te behouden en wat voor verbetering vatbaar is, aan te pakken?”

Onze aanpak

“We staan stil bij de eigen leiderschapsstijl en hoe deze verder ontwikkeld kan worden 
op de werkvloer. Via allerlei concrete oefeningen doen we in groep ervaringen op die 
we daarna bespreken. In rollenspelen, discussierondes, stellingenrondes luisteren de 
cursisten naar elkaar en gaan ze bovendien in dialoog over de zaken die voor hen 
echt belangrijk zijn. De reflectie in groep zorgt voor een onderlinge dynamiek die de 
cursisten appreciëren. De geboden veiligheid in de groep zorgt voor de ruimte om 
ook heikele thema’s te bespreken en te kijken hoe er elders mee omgegaan wordt.”

Terugkomdag

“Na drie sessies met telkens een ander focus, organiseren we na een ruime tijd een 
terugkomdag. Iedere cursist krijgt op deze laatste dag de kans om zijn ervaringen 
terug in groep te brengen en uit te wisselen met de anderen. Zo kunnen we samen 
zien hoe ieder op zijn of haar manier de zaken uit de opleiding heeft toegepast op 
zijn werkvloer. Deze reflectie vormt het fundament om hier blijvend mee aan de slag 
te gaan.”

Een tevreden partner

Kristof de Vylder van TOFAM: “De opleiding is specifiek uitgewerkt voor onze 
doelgroep (metaalarbeiders) en biedt de mogelijkheid tot verdere inhouse coaching 
op maat. Zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn wij bijzonder tevreden en blijven 
we trouw aan Groep INTRO.”
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Groep INTRO geeft taalcoaching op de 
opleidings- en op de werkvloer. Onze taalcoaches 
ondersteunen de deelnemers in het begrip en 
gebruik van het Nederlands. Anderzijds coachen 
ze de lesgever, leidinggevende of andere collega’s. 
De taalcoaching is heel gericht op de praktische 
noden van de deelnemers. De taalcoaches 
geven geen Nederlandse les maar coachen de 
deelnemers daar waar zij op taaluitdagingen 
botsen. Ze laten hen al doende leren.

Dominique De Cremer is taalcoach in Vlaams-
Brabant. Ze is taalcoach bij de zorgopleiding, 
gegeven door CVO Meise-Jette. Én bij de 
dakdekkersopleiding van VDAB bij Conform (Eternit) 
te Kapelle-op-den-Bos. Daarnaast geeft ze job- en 
taalcoaching op verschillende werkvloeren.

Struikelen op de opleidingsvloer

In de zorgopleiding is Dominique mee aanwezig 
in de lessen, en komt ze tussen, wanneer ze 
vraagtekens ziet verschijnen op de gezichten van 
de cursisten. “Waar de deelnemers vooral over 
struikelen, is de cursustaal. Neem nu het begrip 
‘basisprincipes’. Als de deelnemers dit woord in de 
tweede module horen, geven ze aan dat ze dat al 
gezien hebben in de eerste module. Maar dit begrip 
komt natuurlijk terug in elke module. Het duurt 
eventjes voor ze door hebben wat dat betekent. Wat 
de cursisten eveneens lastig vinden, is wanneer de 
lesgever andere woorden gebruikt voor eenzelfde 
iets. Maar het is belangrijk dat ze synoniemen - en 
zelfs dialecten - leren. Op de werkvloer zullen hun 
collega’s ook verschillende termen gebruiken.”

Vaktechnische termen

Voor de dakdekkersopleiding heeft Dominique zich 
helemaal verdiept in de vaktechnische termen. Ze 
werkt hier eerder individueel. Ze haalt de cursist uit 
de les om de gebruikte woordenschat in te oefenen 
en ondersteuning te bieden bij het begrijpen van 
de cursus. “Die cursus is best moeilijk als je de 
vaktermen niet kent, ook voor Nederlandstaligen. 
En ik moet soms wel eens de wenkbrauwen 
fronsen bij de rekenkundige vraagstukken”. Na de 
coaching kijkt Dominique af en toe ook mee naar 
een brief die de cursist heeft ontvangen thuis. “Ik 

help hen de brief te begrijpen. Je merkt dat de 
cursisten dit appreciëren”. Dominique maakt ook 
tijd om de instructeurs van Conform algemene raad 
te geven op taalvlak. “Ik geef hen bijvoorbeeld het 
advies om beeldspraak te vermijden. Het is voor 
een cursist heel vreemd als hij van de instructeur te 
horen krijgt dat hij iets “in de gaten” moet houden. 
Welke gaten bedoelt die instructeur dan precies… 
? We gebruiken veel meer beeldspraak dan je zou 
vermoeden!”

Misverstanden op de werkvloer

Elke coaching op de werkvloer verloopt 
anders: “Enerzijds stem ik de coaching af op de 
verwachtingen van de werkgever, anderzijds 
op de verwachtingen van de werknemer zelf. 
Dit is belangrijk om motivatie bij de werknemer 
te bekomen. Bij de ene werk ik meer rond 
woordenschat, bij de ander rond spreekdurf, of 
rond uitspraak. Een verkeerde uitspraak, kan soms 
vreemde situaties opleveren. Zo vroeg ik onlangs 
aan iemand wat hij graag deed. Spontaan zei hij: 
‘zwart werken’. Ik vond dit antwoord wel extreem 
open en vroeg hem om dat nog eens te herhalen. 
Hij zei weer hetzelfde: ‘zwart werken’. Maar klonk 
de ‘a’ nu niet wat langer dan de eerste keer? 
Uiteindelijk werd het mij duidelijk: hij had het over 
‘zwaar werk’. Een bewijs dat een foute uitspraak tot 
grote misverstanden kan leiden…”

Een kusje als bedanking

“Dat kleine nuances in onze taal soms een groot 
verschil maken werd mij ook duidelijk bij een 
andere deelneemster. Zij was zo blij met wat ze 
die dag geleerd had, dat zij spontaan zei: ‘ik ga jou 
een kusje geven!’ Niets mis met dit lieve gebaar en 
ik begreep dat zij mij gewoon wilde bedanken voor 
haar nieuw verworven inzichten. Maar, probeer een 
anderstalige eens uit te leggen dat je in sommige 
gevallen het woord beter niet verkleint…”

T a a lc o a c h i n g



'Begeleiding' omvat alle projecten van Groep INTRO 
waarin deelnemers als resultaat werk willen. De 
meesten onder hen zijn werkzoekend. Werkenden 
kunnen genieten van job- en taalcoaching en 
loopbaanbegeleiding. 

Ondersteund door één vaste contact-persoon gaan 
ze met een plan aan de slag.

In elke provincie én in Brussel vinden dagelijks 
deelnemers hun weg naar Groep INTRO. In 2015 
waren dat er  meer dan 4800.

Om de begeleiding kwaliteitsvoller te maken 
ontwikkelde Groep INTRO in 2015 drie 
instrumenten:

Symbaloo

Dit is een portaalpagina waarop rechtstreekse 
links naar vacaturepagina’s van bedrijven staan. 
Deelnemers vinden dit interessant. Ze vinden 
sneller een vacature. De visualisering via de logo’s 
werkt goed voor anderstaligen. De deelnemers 
kunnen zoeken via de verschillende rubrieken: 
jobsites, uitzendsector, sectoren en provincie. 
 
Werkgeversdatabase

Als een medewerker een actieve lead heeft, zet 
hij deze in de werkgeversdatabase. Zo delen 
medewerkers binnen Groep INTRO werkgevers 
met elkaar. De samenstelling is als volgt: 

> Regio 
> Taal
> Soort onderneming: privé, non-profit, 

sociale economie, uitzendkantoor, opleiding, 
diversiteitsplan, openbaar bestuur

> Sectoren en functies, idem zoals benoemd 
door de VDAB

> Actief of niet-actief 

Het instrument laat ook toe om rapporten te trekken 
allerhande. Bij resultaat vindt men de rubrieken:

> Tewerkstelling ->  62 
> Stage -> 188
> Voorlopig niets -> 142
> Negatief -> 31 
> Interim job -> 13
> Contacteren op -> 31
> Er is samenwerking -> 112

Deze cijfers zijn nog geen referentie voor alle 
werkgeverscontacten die binnen Groep INTRO 
actief waren in 2015, omdat het instrument slechts 
gaandeweg ingang vond. In 2016 zal dit volledig 
operationeel in orde zijn.

Daarnaast zijn ook rapporten mogelijk volgens:

> Werkgever
> Provincie of Brussel
> Sector en functie
> Medewerker
> Soort contact: telefonisch, e-mail, bezoek

Deelnemersdatabase

Hierin registreren de medewerkers per project 
elke deelnemer die begeleid wordt. Dit moet een 
papieren dossier overbodig maken. Het laat toe om 
rapporten te trekken en nauwkeuriger op te volgen 
wat de stand van zaken is.

De cijfers die hieruit gerapporteerd kunnen worden 
leest u hiernaast. Let op: als er erg lage aantallen 
staan, betekent dit dat het project pas eind 2015 
werd opgestart. 

b e g e le i d i n g06
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gegevens
PROJECT AANTAL

DEELNEMERS
OPDRACHTGEVER PROVINCIE

AAZW – Atelier Actief Zoeken naar Werk 207 Actiris Brussel

BIU – Begeleiding van jongeren die hun 
beroepsinschakelingsuitkering dreigen te verliezen

24 VDAB Oost-Vlaanderen

OT – Oriëntering jongeren 255 VDAB Limburg

SIW – Subsidiëring Intensief Werkplekleren 248
100
29
50

VDAB Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Antwerpen

TIBB 2 – Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling 662
827
983

VDAB Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Limburg

TIBB 3 – Tender Intensieve begeleiding en Bemiddeling 148 VDAB Vlaams Brabant

Voortraject Kwetsbare groepen 156
167

ESF Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen

WIJ! – Werkinleving Jongeren 18
96
30

ESF West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen

Individuele coaching UB 3 Uitbreiding Beroepsopleiding Brussel 20 VDAB Brussel

YEI – Youth employment Initiative 6 ESF Brussel

Leerstraf alternatieve gerechtelijke maatregelen 66 Justitie West-Vlaanderen

WZK - Begeleiding artikel 60 40 ESF Vlaams-Brabant

TAZ bis – Tender Activering Zorg 80
80
68

VDAB Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

Job- en Taalcoaching werkvloer en opleidingsvloer 42
20
16

VDAB Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Antwerpen

Loopbaanbegeleiding 26 VDAB Alle provincies en Brussel

POP PAP 174 ESF Alle provincies behalve 
Brussel

Begeleiding van deelnemers met een intra-Europese 
migratieachtergrond (ROMA) 

47 ESF Oost-Vlaanderen

Begeleiding mensen in detentie 46 Actiris Brussel

Begeleiding jongeren in alternering 120 Actiris Brussel

19
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p r o j e c t
i n  d e 
k i j k e r

I n t e n s i e v e  b e g e le i d i n g 
e n  b e m i d d e l i n g  n a a r 
w e r k  t e  B r u g g e

In opdracht van VDAB voerde Groep INTRO de 
Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling 
naar werk (TIBB2) uit in de provincies Limburg, 
Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Deze 
tender loopt af in juni 2016.  TIBB2 richtte 
zich op werkzoekenden die inzetbaar en 
bemiddelbaar waren, maar nood hadden aan een 
intensieve begeleiding. De ondersteuning die 
werd geboden, was  heel divers en uiteenlopend. 
Van ondersteuning bij het maken van een 
motivatiebrief tot samen op zoek gaan naar 
werkgevers.  Een begeleidingstraject had een 
duur van 6 maanden.

Trajectbegeleider Isabel over de TIBB2 in Brugge. 
“We zetten de werkzoekende echt centraal en 
helpen hen zo individueel mogelijk. Samen bekijken 
we wat de hobbels op iemands weg zijn. Alleen 
zo komen we tot een succesverhaal waarin de 
werkzoekende evolueert tot werknemer”.

Een luisterend oor

‘Wie wil werken, vindt werk’, hoe vaak horen we dit 
niet in de (sociale) media. De werkelijkheid is soms 
weerbarstiger. Er zijn vele factoren die de weg 
naar werk bemoeilijken en beïnvloeden. “Sommige 
deelnemers hadden een mooie cv, hadden bakken 
vol ervaring maar de tegenslagen tijdens het 
solliciteren lieten hun sporen na. Een luisterend 
oor kon hier wel wonderen verrichten.”

Tevreden deelnemers

“ De tevredenheidsmetingen van de kandidaten 
liegen er niet om. Onze cliënten ervaren 
onze intensieve begeleiding als een absolute 
meerwaarde in hun zoektocht naar werk. We kijken 
dan ook vol verwachting uit naar vol verwachting 
uit naar TIBB4 om onze kwalitatieve begeleidingen 
verder te zetten. “

‘Ze begreep direct wat ik wou en wat niet, ze 
steunde mij hier ook in.‘ 

Faye 
01/10/’15

‘Een begripvolle doch kordate begeleiding met 
doelstellingen, tips en motivatie.’

Jolan 
09/07/’15

‘Ik ben erg tevreden dat er begripvol werd 
omgesprongen met mijn situatie. Na de 

introductie gingen we aan de slag met mijn 
werkpunten. Het was voor mij een opluchting 

dat ik eindelijk werd geholpen. Ze stelde mij 
hier ook gerust in.'

Ginny 
02/07/’15

‘Ik ben heel tevreden van de 
trajectbegeleiding: de begeleiding betekende 

voor mij zeker een meerwaarde. Vooral op 
mentaal vlak gaf de begeleiding mij telkens 

een boost! Merci!'
Jasmine
 18/04/’16

‘Zoals we in Antwerpen zeggen …nen ele 
ele dikke merci! Ik kan me geen betere 

begeleiding voorstellen. Merci om in mij te 
geloven en mij aan te moedigen. Met tranen 
heb ik de tevredenheidsmeting ingevuld. Je 

hebt mij echt supergoed geholpen!’
Emilie 

02/02/’16
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YEI is een project waarbij Brusselse NEET-jongeren (Not in Employment, 
Education or Training) begeleid worden naar een opleiding, naar stage, of 
naar werk. De jongeren volgen vorming in groep, en krijgen begeleiding op 
maat. In hun traject zoeken ze samen met hun begeleider uit wat ze willen 
bereiken, en is er veel ruimte voor experimenteren en uitproberen.

Enkele impressies van de YEI-coaches: 

“Op een bepaald moment nam een jongere zijn papa mee naar het jongerenproject. 
Zijn papa was zijn werk kwijtgeraakt, en, de jongere hoopte dat we hem even goed 
konden helpen als we de jongere zelf hadden kunnen helpen. Uiteindelijk werd de 
papa doorverwezen naar een ander begeleidingsproject van Groep INTRO. YEI 
blijft immers een jongerenproject :-).” 

“A.is een jonge gast die we sinds januari begeleiden. Hij is hier toegekomen als 
18-jarige, zijn mama en jongere broers woonden al aantal jaar in België. Naast 
lessen Nederlands, was A. op zoek naar een activiteit of opleiding. Bij YEI komt hij 
voor conversatietafels Nederlands, allerlei activiteiten en individuele begeleiding. 
Bij het achterhalen welke verblijfspapieren hij juist had en of hij al dan niet een 
arbeidskaart B nodig heeft, kwam ik contact met zijn mama. Zijn mama heeft 
me toen uitgebreid bedankt voor de steun en hulp wie we hem bieden. Ze is een 
alleenstaande moeder met 4 kinderen, het was niet evident voor haar om haar 
kinderen alle begeleiding te bieden die ze nodig hadden. Ze voelt dat A. gelukkiger 
is en meer een idee heeft naar waar hij naartoe wil, nu hij naar YEI komt.”

“F. had veel randproblemen toen hij startte met het YEI-project. Zijn mama is 
chronisch ziek, F. neemt veel zorg op zich, waardoor hij op school was afgehaakt. 
F. had wel zin om iets te leren, en had interesse in de bouwsector. Daarom is 
hij begonnen met een vooropleiding bouw bij Groep INTRO: op die manier kon 
hij van dichtbij worden ondersteund wanneer het nodig was. Dankzij blijvende 
ondersteuning, waarbij F. telkens gebeld werd als hij afwezig was, en zich 
welkom bleef voelen, heeft hij de vooropleiding afgemaakt. Hij is nadien gestart 
met de beroepsopleiding bouw, waar het heel goed gaat.”

“De groepsactiviteiten waarbij de focus niet op werk ligt, zijn momenten waar 
de jongeren veel energie uit halen. Bij het koken, voetballen en de rijbewijslessen 
zien we een leuke dynamiek tussen de jongeren. Koken, omdat de jongeren hier 
hun kookkunsten kunnen showen aan de andere jongeren, en ze zo kennis maken 
met typische gerechten eigen aan hun cultuur. Voetbal, omdat de jongeren hier 
tot het uiterste gaan. Lessen rijbewijs, omdat ze dromen van rijden in een (eigen) 
wagen. Doorzettingsvermogen hebben ze dus: de coach probeert nadien hen 
datzelfde gevoel te geven bij het zoeken naar een opleiding of werk.”

“Voor mij zijn de meest hartverwarmende momenten de momenten waarop 
jongeren blijk geven dat ik een plaats heb in hun leven en dat ik een bijdrage kan 
leveren. Zo kreeg ik een sms van Diego met enkel 'thanks a lot for you help' in en 
zo kreeg ik te horen van Anil dat het door mij kwam dat hij kan starten met zijn 
huidige opleiding. Heerlijke momenten.”

ye i

We zetten de 
werkzoekende echt 
centraal en helpen 
hen zo individueel 

mogelijk.



22

Sinds 1993 was Groep INTRO actief als werkervaringspromotor. 
Vanaf 2009 was Groep INTRO penhouder of partner van meerdere 
leerwerkbedrijven in heel Vlaanderen. Deze werkervaringsprojecten 
combineerden werk met opleidingen op de werkvloer en waren ingebed 
in een traject naar duurzame tewerkstelling. Werkervaring richtte zich 
speciaal naar werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Deze doelgroep kon tewerkgesteld worden via een WEP-pluscontract, 
artikel 60-contract of een brugproject. In 2014 werd duidelijk dat er 
een einde kwam aan het werkervaringsstelsel in zijn huidige vorm. In 
de loop van 2015 kwam daarmee een einde aan de tewerkstelling van 
WEP’ers in onze organisatie.

07 w e r k -
e r va r i n g

werkervaring richtte zich 
speciaal naar werkzoekenden 
met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt
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deelnemersgegevens 2015

doelgroepkenmerken 2015

REGIO AANTAL 
DEELNEMERS 

DEELNEMERS IN WEP DEELNEMERS 
IN ARTIKEL 60

DEELNEMERS 
BRUGPROJECT

intern extern

Oost-Vlaanderen 333 178 135 16 4

West-Vlaanderen 75 12 9 54

Vlaams-Brabant 109 56 47 6

Antwerpen 50 50 0

Totaal 567 296 182 31 58

% DEELNEMERS

Mannen 39 %

Vrouwen 11 %

-25 jaar 3 %

25 tot 50 41 %

50-plus 6 %
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H e t  v e r h a a l 
va n  S e r g e

We zetten hier graag het verhaal van een van onze deelnemers 
Werkervaring in de kijker. Dit verhaal komt uit het artikel “De klopjacht op 
langdurig werklozen” dat verscheen in HUMO.

Serge pendelt een kleine anderhalf uur naar zijn werk met het openbaar 
vervoer. Enkel. Een auto heeft hij niet, dat is te duur. Ooit had Serge een 
goeie job, een vriendin, een huis, een auto en een pasgeboren zoontje. Ooit is 
intussen meer dan achttien jaar geleden. Nu deelt hij op zijn drieënveertigste 
een appartementje met zijn moeder. Zij de voorkamer, hij de achterkamer.

Serge is een tijd werkloos geweest, maar werkt sinds kort weer halftijds 
bij Groep INTRO als hulpinstructeur in een fietspunt. "Ik heb een loon van 
838 euro. Ik klaag niet, maar veel kan je daar niet mee opbouwen, he", lacht 
hij wrang en schuifelt wat op zijn stoel. "Mijn zoon van achttien heeft al 
meer bereikt dan ik ooit zal kunnen. Hij is uitstekend opgevoed door zijn 
pleegouders, hij heeft werk, een vriendin, een auto, hij neemt geen drugs en 
hij studeert verder.”

Serge frunnikt aan zijn trui. Hij is zenuwachtig, weet geen blijf met 
zichzelf. Sporen van een heftig leven. "Ik ben altijd onrustig geweest. Ik 
kan niet tegen stress. Geef mij te strakke deadlines op het werk en ik kan 
ontploffen. Toen ik hier in het begin weer begon, liep het ook niet echt goed. 
Aanpassingsproblemen."

'Ik hoop te kunnen werken tot mijn pensioen.'

Zelf heeft Serge gaandeweg De Grote Dromen opgeborgen. Eén droom blijft: 
“Ik hoop te kunnen werken tot mijn pensioen. Werk houdt mij uit de miserie. 
Als ik te lang werkloos ben, ontspoort het. Normaal hoor je na je geboorte 
netjes school te lopen, je vriendin te ontmoeten, kinderen te krijgen en een 
huis te kopen. Lukt dat niet, dan zit je in de penarie. Kijk naar mij."

Waar het precies misliep bij Serge, is moeilijk te zeggen. Er liep zoveel mis. 
Tot zijn twaalfde ging het goed - hij woonde met zijn ouders en zijn broer 
in een mooi huis. Toen zijn ouders scheidden, verdween zijn vader met de 
noorderzon, zijn moeder raakte aan de pillen, Serge hing soms vaker rond op 
straat dan op school. "Wat doe je als je geen geld hebt? Je steekt van alles 
uit. Futiliteiten, diefstal. Om te overleven." Hij aarzelt even. "Ok, misschien 
ook wel voor de kick."

de klopjacht op 
langdurig werklozen

 - humo -
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Hij kreeg een relatie, snel volgde een zwangerschap, nog sneller de relatieproblemen. Dat drugs 
zo gemakkelijk beschikbaar waren in die tijd, deed er helemaal geen goed aan. En toen kreeg hij 
een arbeidsongeval. "De pezen en zenuwen van mijn hand waren doorgesneden. Ik kreeg morfine 
tegen de pijn. Morfine werd heroïne." De pijnstiller voor de problemen in zijn leven.

Zijn relatie liep op de klippen, zijn ex kreeg een kind met een ander, waar zijn zoontje in de weg liep. 
De kinderen werden uit huis geplaatst. Bij Serge ging het van kwaad naar erger. Hij belandde zelfs 
even in de gevangenis - onschuldig, beweert hij zelf. Een jaar verslaving werd jaren therapie in 
De Sleutel. "Daar leerden ze me weer belang hechten aan normale dingen: opstaan, eten, gezond 
leven. En via hen heb ik weer contact opgenomen met mijn zoon. Ik had hem acht jaar niet gezien."

“Ge moet zélf iets van uw leven maken, zeggen ze. Maar de ene heeft het toch wel gemakkelijker 
dan de andere. Voor sommigen is het leven misschien een feest, maar ik heb toch vooral afgezien.” 
Zijn zoon was misschien wel de enige echte reden waardoor hij niet finaal uit de bocht vloog. 
“Anders zou ik hier misschien niet meer zitten. Ge moet een reden hebben waarvoor je bereid 
bent af te zien."

Serge wìl werken, maar is de man van twaalf stielen en dertien ongelukken geworden. "Ik heb al 
alles geprobeerd. Ik hoopte dat ik ooit wel zou ontdekken wat ik écht graag doe. Dit doe ik graag. 
Maar werk is een struikelblok voor mij. Werk houden. Ik heb soms moeite met bazen. Die kunnen 
me opstandig maken. En wie boel maakt, krijgt zijn ontslag. Niets is zo gemakkelijk te krijgen als 
je C4.”

'Gelukkig kan je vandaag terecht in de sociale economie.'

“De werkdruk is te hoog vandaag: het is àlles of niets. Ofwel moet je volle bak meedraaien ofwel 
vind je géén werk meer. Er zou toch iets tussenin moeten blijven. Voor mensen die nog willen 
werken, maar die de volle 110% niet meer aankunnen. Gelukkig kan je vandaag terecht in de sociale 
economie. Ik zie hier genoeg mensen die het anders niet zouden halen.”

"Zolang een arbeider kan werken, redt hij het wel. Maar één tegenslag en het wordt een pak 
moeilijker. En als je zoals ik iets hebt mispeuterd, krijg je al helemaal geen tweede kans meer. 
Voor mijn arbeidsongeval had ik alles. Daarna nog weinig. Alleenstaanden zijn de sukkelaars van 
vandaag."

Serge weet één ding: "Deze job is mijn redding. Ik verdien nu zelfs evenveel als de uitkering die 
ik kreeg. Ik zou niet willen doppen. Als ik thuis zit, word ik zot." Werk biedt Serge de broodnodige 
structuur. "Het geeft een reden om uit bed te komen. Wat moet ik anders? Wakker worden en naar 
het plafond liggen staren?"

'Ik heb wél altijd voor mijn eigen stutjes gezorgd.'

"Ook al heb ik nu niets. Ik heb geen luxe, ik leef als een pater. Maar ik ga niet zitten kniezen. 
Dat helpt niemand verder." Eén ding moet ik zéker opschrijven, zegt hij. "Ik heb altijd mijn trots 
behouden. Ik ben nooit bij het OCMW gaan aankloppen, ben nooit gaan schooien voor geld. Ik heb 
altijd voor mijn eigen stutjes gezorgd. Niet altijd op de schoonste manier, ik ben over de schreef 
gegaan, maar toch.”
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Inclusief Ondernemen omhelst alle projecten en activiteiten die 
begeleide tewerkstelling aan werknemers uit kwetsbare groepen 
aanbieden. Dankzij individuele ondersteuning kunnen deelnemers die 
voldoende vaardigheden verworven hebben, doorstromen naar de 
reguliere arbeidsmarkt. Groep INTRO onderneemt inclusief binnen de 
horeca-, strijk-, mobiliteit-, groen- en renovatiesector, verspreid over 
Vlaanderen.

08 i n c l u s i e f
o n d e r n e m e n

je kan bij ons 
lunchen in koek 
& ei, de refuge en 

mikstorant.
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doelgroepwerknemersgegevens 2015

Groep INTRO LDE OPSET SPECTRUM TOTAAL SE

Aantal werknemers 71 61 12 144

-25 2 3 0 5

25-50 40 33 6 79

50-plus 29 25 6 60

Mannen 62 45 0 107

Vrouwen 9 16 12 37

Aantal werknemers in VTE 65 53,75 7,4 126,15

Aantal artikel 60'ers 42 24,5 66,5
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p r o j e c t
i n  d e 
k i j k e r

d e  r e f u g e

De Mechelse armoedeverenigingen en Groep INTRO pleitten al jaren 
voor de komst van een sociaal restaurant in Mechelen, en in 2015 was 
het eindelijk zover. Groep INTRO sloeg de handen in elkaar met de Stad 
Mechelen en het Sociaal Huis Mechelen om De Refuge op 1 oktober 2015 
van start te laten gaan.

De Refuge – de naam verwijst naar de Refugie van Grimbergen, waarin het 
sociaal restaurant gevestigd is – werd door de renovatieteams van Groep 
INTRO omgevormd tot een gezellig eetcafé. 

Opleiding op de werkvloer

De Refuge is een sociaal tewerkstellings-initiatief, er wordt gewerkt met 
mensen die opgeleid worden op de werkvloer. Onder leiding van de begeleider 
sleutelen ze aan arbeidscompetenties en attitudes. Het ultieme doel is om 
de medewerkers na hun opleiding te laten doorstromen naar een job in de 
reguliere economie.

Gezonde en evenwichtige maaltijden

De andere focus van het sociaal restaurant ligt op het aanbieden van gezonde, 
evenwichtige maaltijden aan de klanten. Dankzij de Stad Mechelen en Sociaal 
Huis Mechelen kunnen mensen in armoede gebruik maken van de UITpas. 
Mensen in armoede kunnen genieten van een maaltijd aan een verlaagd tarief. 
Maar niet enkel de mensen met een UITpas vinden hun weg naar de Refuge, 
ook de gewone klant is zeer welkom en komt ook dagelijks. “Ongeveer de helft 
van de klanten van De Refuge zijn mensen die niet aan verlaagd tarief komen 
eten. Zij komen gewoonweg voor de lekkere en gezonde gerechten”, vertelt 
teamverantwoordelijke Hans Braem. “Op die manier kunnen we spreken van 
een mooie sociale mix aan klanten, arm en rijk eet hier samen aan één tafel.”

Groeiende Refuge en groeiende mede-werkers

“Het is super om te zien hoe onze keukenploeg vanaf dag één klaar stond 
om er iets geweldigs van te maken”, vertelt Hans Braem “Dagelijks wordt 
er een nieuw menu gemaakt door onze keukenploeg, met aandacht voor het 
gezonde en het duurzame. Na een aantal maanden zijn we ook gestart met 
het aanbieden van verschillende suggesties. Op die manier groeit De Refuge 
mee met het keukenpersoneel dat ze opleidt en die langzaam maar zeker 
betere keuken – en zaalmedewerkers worden.”

de refuge is een sociaal 
tewerkstellingsinitiatief: 

de mensen worden 
opgeleid op de 

werkvloer.

De Refuge is gelegen in de 
Onze-Lieve-Vrouwestraat 52 in Mechelen. 

Je kan er elke weekdag terecht 
tussen 11.30 uur en 14 uur. 
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Op vrijdag 2 oktober 2015 opende het Gemeentebestuur van Temse het Natuurhuis in het 
natuurgebied de Roomkouter in Steendorp. Het gebouw is een uitvalsbasis voor scholen 
en groepen die ervaringsgerichte natuur- en milieuactiviteiten aanbieden aan kinderen en 
jongeren. Voor deze groepen, maar ook voor individuele bezoekers, is een belevingstuin 
aangelegd, een samenwerkingsproject waarbij natuur(educatie) en kunst verenigd worden.

Het Natuurhuis werd gebouwd door medewerkers Inclusief Ondernemen van Groep INTRO. De 
realisatie kwam tot stand dankzij Europese, Vlaamse en Provinciale subsidies en met medewerking 
van het Gemeentebestuur en een grote groep vrijwilligers.

n at u u r h u i s

het natuurhuis werd gebouwd 
door medewerkers inclusief 
ondernemen van groep intro
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09 10d i r e c t i e
c o m i t é

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

Algemeen directeur   
Vicky Coryn

Directeur Vorming en Begeleiding  
Herman Verhelst

Directeur Inclusief Ondernemen  
Ariane Roggemans

Diensthoofd O3
Lieven Monserez

Bambust Johny
Berghman Marc
Branson Hans
Colsoul Daniëlle
Jansen Frank
Vandenbroucked Miche
Van den Eede Eddy
Talloen Katrien
Van Zele Karin
Spitaels Raf
Verschueren Luk
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11 12r a a d  va n
b e s t u u r p a r t n e r s

Bambust Johny
Berghman Marc
Branson Hans
Colsoul Daniëlle
Jansen Frank
Vandenbroucke Miche
Verschueren Luk
Van den Eende Edy

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
Groep INTRO vzw
Paviljoenstraat 1
1030 Brussel

Volg ons op 
www.groepintro.be

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

Sociaal restaurant 
nu helemaal 

van start

natuurhuis langs 
roomkouter in steendorp 

open voor het publiek

groep intro vzw 
belangrijke schakel in 
de ketting bij Colruyt

groep intro vzw, lokale sociale 
partner voor duurzame 

projecten

rolstoelwash stoomt 
jeugd klaar voor 

een job

fietspunt oostende viert 
vijfde verjaardag met 

graveeractie

opening 
kindvriendelijk 

lunchcafé in gildenhuis

Asielzoekers leven 
zich uit tijdens 
Highland Games

Fietspunt 
Deinze is 
verhuisd

bx en groep intro
 coachen 

de coaches

Sociale Economie.be


