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Werkvormm vzw biedt zeer laagdrempelige opleidingen en werkervaring aan voor
laageschoolde allochtonen. We zijn hierbij actief in Antwerpen en Lier en vanaf 2010-2011 ook
in Mechelen.

Werkvormm vzw richt zich tot alle mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of achtergrond , die
zich willen (her) - inschakelen in een sociaal of economisch arbeidsproces.
We realiseren dit door het geven van opleidingen, het opzetten van werkervaringsprojecten en
door het organiseren van finaliteitstewerkstelling.
In eerste instantie worden projecten opgezet die aanleunen bij de sectoren metaal, horeca en
toerisme in de ruime Antwerpse regio.
Graag formuleren we onze missie in 10 kernwoorden: inzetbaar - zelfstandig

- laagdrempelig opleiding - werkervaring - tewerkstelling - samenwerking - maatwerk - integratie respect.

Werkvormm vzw is in 2002 ontstaan in de schoot van het incubatiecentrum De Kempische Brug.
Vanuit verschillende hoeken werd de nodige expertise gebundeld om laagdrempelig met moeilijk
bemiddelbare werkzoekenden aan de slag te gaan. Deze opdracht hebben we vastgelegd in onze
naam: Werk, Vormings-, Opleidings- en Reïntegratieprojecten op Maat van Mensen.
Bedoeling is om onze doelgroepmedewerkers de nodige werkervaring te laten opdoen om langs deze
weg hun technische en sociale competenties te kunnen versterken. Op deze manier slagen we er in
om deze mensen te laten doorstromen naar een reguliere job. We doorbreken hierdoor de spiraal van
armoede en realiseren voor deze mensen een betere integratie in de maatschappij. We zijn actief in
verschillende secotoren waaronder: horeca, metaal, toerisme en buitenonderhoud.
We focussen nadrukkelijk op horeca, metaal en toerisme, waarbij de centrale invalshoek maritiemtoeristisch is:




onderhoud en upgrading van maritieme en toeristische sites
onderhoud en restauratie van maritiem erfgoed
onderhoud van het openbare havendomein

Onze habitat is het Eilandje, een omgeving waar we ons als vanzelfsprekend thuisvoelen: het is
een levende buurt met een groot maritiem en toeristisch potentieel. Aan de ontwikkeling daarvan
dragen we graag nog lang ons steentje bij.
Het is onze ambitie om ook buiten Antwerpen aan de slag te gaan. We hebben nu een project lopen in
Lier rond het beheer van de toeristische infrastructuur. Ook in Mechelen zijn we aan het plannen voor
de toekomst.
Onze doelgroepmedewerkers verplaatsen zich elke dag met lichte bestelwagens naar hun
verschillende werkplaatsen. Gezien de belangrijke groei van onze vzw in de voorbije jaren hebben we
dan ook dringend nood aan lichte bestelwagens.
In dat kader situeert zich onze aanvraag voor aankoop van een nieuwe bestelbus bij UFB.

