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Werken en Leren Antwerpen vzw 

 Bestaat sinds 2009  

 Jonge organisatie met veel ervaring  

  (TISO vzw –TIVO vzw) 

 Netoverschrijdende samenwerking met de 
Antwerpse Centra Leren en Werken 

 20-tal vaste medewerkers 

 



Werken en Leren Antwerpen vzw 

 Organisator van projecten met en voor 
jongeren uit het DBSO 

 Trajectvorm afhankelijk van de afstand tot 
de arbeidsmarkt: 

 

Voortraject Taal 

Voortraject Motivatie 

Brugprojecten 



Brugprojecten 

• Voor arbeidsbereide maar niet-
arbeidsrijpe jongeren  

• Maximaal 800 effectief gepresteerde uren 

• Gemiddeld 20u per week presteren 

• Leervergoeding €3.40 per effectief 
gepresteerd uur 

• Streven naar alternering aan de in het 
CLW gevolgde opleiding 

• Interne en externe brugprojecten 



Interne brugprojecten 

Eigen werkateliers 

6 tot 8 jongeren 

Atelierchef Wela vzw 

 interne en externe werkopdrachten 

100-tal beschikbare werkplaatsen 

 

 

 

 



Interne brugprojecten 

Leerwerkrestaurants: 

  La Cuisine 

  For Teens – Habbekrats 

  Personeelskantine Brandweerkazerne 

2 houtateliers 

2 lasateliers 

1 renovatieploeg  

 



Externe brugprojecten 

Ism externe partners (40-tal): 

 vzw’s, openbare besturen en OCMW 

Brugcoach Wela vzw (120 begeleidingen) 

Werkervaring op reële werkvloer 

 

 



Externe brugprojecten 

 Voertuigencentrum Stad Antwerpen 

  Carrosserie en automechanica 

 De Kringwinkel Antwerpen 

  Winkelbediendes, magazijnmedewerkers, 
 medewerkers technische ateliers 

 Beata vzw  

  Kinderzorg 

 Zorgbedrijf Antwerpen 

… 



Competentieversterking 

 Doelstelling brugproject: 

 Het verwerven van arbeidsattitudes en 
arbeidsmarktgerichte generieke 
competenties 

 -> Het verwerven van vaktechnische 
 competenties is minder prioritair 



Competentiewerking Wela vzw  

 Vanuit ESF-projecten (SST 
Samenwerkingsverband Sociale 
Tewerkstelling  en Herman-online) en 
samenwerking met verschillende partners 
(werkplaatsen, CLW’s,…) werden 10 
basiscompetenties geselecteerd 



10 Basiscompetenties 

 Assertiviteit 
 Doorzetten 
 Initiatiefname 
 Nauwkeurigheid 
 Omgaan met gezag en feedback 
 Omgaan met regels en afspraken 
 Samenwerken 
 Stiptheid 
 Werkmotivatie 
 Werkprocedures en technieken opvolgen 

 



Werken met competenties 

 Iedere competentie helder gedefinieerd  

 =  gemeenschappelijk taalgebruik 

 Iedere competentie in 4 niveaus   

 = duidelijk verwachtingspatroon 

 = evolutie is merkbaar 

 =  verbeter- of actiepunt voor het 
behalen van hoger niveau is omschreven. 



Werken met competenties 

 4 minimale competenties voor doorstroom 

  -Stiptheid 

 -Omgaan met gezag en feedback 

 -Omgaan met regels en afspraken 

 -Samenwerken 

 Prioriteiten incompetenties afhankelijk van 
de uit te voeren functie 

 Maandelijkse evaluatie van de 
competenties, bespreken van leerpunten 
en concrete tips  



Werken met competenties 

 Competenties worden opgenomen in het 
alterneringsplan (evaluatiedocument) 

 =  evolutie visueel gemaakt 
 Competenties gebruik in alle verschillende 

Wela-trajecten 
 Competentie-attest en competentiebundel 

worden uitgereikt aan het einde van het 
traject 

 Ook aandacht voor vaktechnische 
competenties (eveneens opgenomen in 
het altereneringsplan) 


