
30/05/2018 

1 

WEB Werkervaringsbedrijven 

WEB bouwt aan duurzaam en kwaliteitsvol werk. We 
begeleiden daarbij intensief werkzoekenden en werknemers 
uit de Kempen en omstreken. 

 

Wij bieden jobcoaching, jobtraining en werkplekleren. Voor 
wie na diepgaande begeleiding niet aan de slag is, creëren 
we zelf werkgelegenheid. Zoals bijvoorbeeld onze klusdienst, 
onze kringwinkels of ResourceLab. 

 

Om dit allemaal waar te maken, slaan we de handen in 
elkaar met bedrijven, organisaties en onze 
partnergemeenten. 

Missie 
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WEB Werkervaringsbedrijven 

De arbeidsmarkt is niet voor iedereen even toegankelijk. 
Sommigen vinden niet onmiddellijk hun plaats. Vanuit WEB 
zoeken we mee naar een baan die bij hen past. 

 

Ook werkgevers worden uitgedaagd door allerlei HR-
vraagstukken. We voorzien hen van een complete HR-
dienstverlening en samen werken we aan de best mogelijke 
match op de werkvloer. 

Doelstelling 
Een inclusieve arbeidsmarkt 

OPLEIDING / BEGELEIDING 
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WEB Werkervaringsbedrijven 

Structurering 

Activerende activiteiten  

 

• Groepsmodules mensen in armoede 

• Voortrajecten deeltijds onderwijs 

• Activerende trajecten voor anderstalige 

leefloners 

• Samenwerkingen met OCMW’s  

• Samenwerking met Emino in kader van AAW 

(assessments anderstaligen met 

welzijnsproblematieken) 

• Activ8!  

• …  
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Bemiddeling/Arbeidsmarktinclusie 
 
 

Op de doorsnede activering en bemiddeling 

• GOBwerking – trajecten werkplekleren 

• Doorstroombegeleiding sociale economie 

en lokale diensteneconomie 

• Begeleiding werknemers SW WEB en 

LDE  

• Begeleiding art.60 werknemers binnen 

maatwerk WEB  

• Activering van werkzoekenden met MMPP 

– problematiek (ism welzijnspartner) 

• … 

Bemiddeling/Arbeidsmarktinclusie 
 

Coaching naar een job op maat 

• Opleiding Hulp in Grootkeuken (ism JP) 

• Trajectbegeleiding - 

(oriënteren/jobhunting/jobmatching), 

anderstaligen 

• Begeleiden intensief werkplekleren en 

alternerend leren 

• Stagebegeleidingen 

• WIJ – Werkinlevingstrajecten voor 

Jongeren 

• … 
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I – Diverso  

Activiteiten op externe werkvloeren, dienstverlening voor 
bedrijven en organisaties 

• Screening & selectie 

• Job-, taal- en loopbaancoaching 

• Advies & consultancy 

• Training/opleiding 

• Subsidiebegeleiding 

• Outplacement 

• … 

 
www.i-diverso.be  
 

 

TEWERKSTELLING 

http://www.i-diverso.be/
http://www.i-diverso.be/
http://www.i-diverso.be/
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WEB Werkervaringsbedrijven 

Structurering 

Leerwerkplekken 

• arbeidszorg 
 

• Informatek 
• Recyclage afgeschreven 

bedrijfscomputers  
 
• Onderhoud / facility 

• gebouwen WEB + enkele externe 
bedrijven  
 

• CEBES 
• Kantoorsimulatie aan 

opleidingsinitiatieven en het 
regulier onderwijs 
 

• Verwerkingskeuken 
• voedseloverschotten 
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Hergebruik 

• Kringwinkelcentrum 
 

• Turnhout (Kringwinkel, magazijn, 
ophaaldienst, textielsortering, 
herstelwerkplaats elektro, 
administratie) 

 

• Meer (Kringwinkel, magazijn, 
ophaaldienst) 

 

• Retie (Kringwinkel, klein magazijn) 
 

• La Ganga, Turnhout centrum 
(Kringwinkel kleding) 

 
 

 
 
 

 
 

   ResourceLab 

• Gestart in 2011 i.s.m. met MAD faculty Genk 
 

• Duurzame tewerkstelling voor mensen die op de 
reguliere arbeidsmarkt weinig tot geen kansen krijgen: 

– 5 vte (5 deelnemers) via maatwerk 

– Art. 60 
 

• Hergebruik van (afval) materialen 
 

• Meubelen en Maatwerkinterieurs 
 

 

DUURZAAM ECO-DESIGN 

GEMAAKT VAN AFGEDANKTE MATERIALEN 

http://www.resourcelab.be/rl/
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Maatwerkinterieurs  
Enkele voorbeelden van gerealiseerde projecten: 

DUURZAAM ECO-DESIGN 

GEMAAKT VAN AFGEDANKTE MATERIALEN 

Eethuis • opgestart in 1997 
 

• Missie: 
• Duurzame  tewerkstelling voor 

mensen die op de reguliere 
arbeidsmarkt weinig tot geen 
kansen krijgen. 

• Gezonde verse voeding 
• Aandacht voor mens en milieu 

 

• Catering voor lokale besturen en sociale 
partners 
 

• Keuken internaat Heilig Graf 
 

• Verwerkingskeuken 
 

• Samenwerking ‘T ANtWOORD 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.resourcelab.be/rl/
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  Assist 

– LDE : 
 

• Klusdienst 

– Hulpbehoevenden (ism Welzijnszorg Kempen + ocmw’s)  

– Ouderen 

– Lokale overheden 
 

• Energiesnoeiers  

– Energiescans 

– Advies renteloze leningen huishoudelijke toestellen 

– dakisolatie 

 

– Dienstenscheques 
 

werkvloeren 
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Opleidings- / begeleidingstrajecten 
911 trajecten 

Opleidings- / begeleidingstrajecten 
911 trajecten 


