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UITBREIDING WERVINGSKANALEN

Het medium waarlangs u uw vacature verspreidt, bepaalt wie uw vacature te lezen krijgt. Misschien is er een hele groep 
arbeidskrachten die over de nodige kwalificaties beschikt, maar die u niet in het vizier krijgt. Deze checklist ‘uitbreiding 
wervingskanalen’ geeft u een overzicht van mogelijke vacaturekanalen in de provincie. Misschien zijn er kanalen waar u 
zelf nog niet aan had gedacht of die voor u totaal onbekend zijn. Het schema biedt een korte situering van deze organi-
saties en waar u ze kunt vinden. Door uw vacatures ruimer te verspreiden, bereikt u waardevolle kandidaten die anders 
moeilijker de weg naar uw onderneming vinden.

Hieronder vindt u mogelijke vacaturekanalen voor de provincie West-Vlaanderen. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

I. Specifieke kanalen voor kandidaten uit de kansengroepen
II. Algemene rekruteringskanalen

Wij dagen u uit om bij een volgende vacature eens contact op te nemen met één van de minder bekende kanalen.

I. SPECIFIEKE KANALEN VOOR KANDIDATEN UIT DE KANSENGROEPEN

U staat open voor kandidaten uit de kansengroepen? 

terecht, want 50+-ers, allochtonen of mensen met een arbeidshandicap zijn net zo goed bekwaam, ervaren en 
gemotiveerd en hebben vaak de ideale bagage om een positief verschil te maken. 

veel van de zogenaamde kansengroepen komen overigens in aanmerking voor specifieke tewerkstellingsmaatre-
gelen. Het betreft loonkostverlagende maatregelen in de vorm van voordelen of premies met als doel de tewerk-
stelling te bevorderen. Als u hieromtrent bijkomende informatie wenst,  kunt u steeds terecht bij:

• De VDAB
• De lokale werkwinkel
• De hieronder vernoemde kanalen, elk voor hun eigen doelgroep(en)
• www.aandeslag.be

Maak uw vacature bekend bij een of meerdere van de volgende organisaties:

• Jobkanaal
• GTB: Gespecialiseerde dienst voor Trajectbepaling en -Begeleiding van personen met een arbeidshandicap
• Centra voor intensieve trajectbegeleiding op maat
• Opleidings- en werkervaringsprojecten
• Centra Deeltijds Onderwijs (CDO’s) en de leersecretariaten van Syntra (de leertijd)

Op de volgende pagina's vindt u de contactgegevens.
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JOBKANAAL

Jobkanaal is een samenwerking tussen de werkgeversorganisaties Voka, VKW, UNIZO en Verso. Jobkanaal verza-
melt openstaande vacatures van ondernemingen en speelt die door aan hun brede netwerk van arbeidsbemidde-
laars. Zo komt u gratis in contact met een onaangeboord potentieel van werkzoekenden dat u anders misschien niet 
had kunnen bereiken. 

www.jobkanaal.be

Contactpersonen:

VOKA

Mieke Goegebeur
Regio: Noord-West-Vlaanderen en Westhoek
Tel. 056 24 16 50 – 0494 210 788
mieke.goegebeur@voka.be

Matthieu Marisse
Regio: Zuid- & Midden-West-Vlaanderen
Tel. 056 23 50 48 – 0492 970 722
matthieu.marisse@voka.be

VOKA – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk – Fax 056 20 33 37

UNIZO

Francine Lefevere
UNIZO Zuid West-Vlaanderen en Westhoek
Lange Steenstraat 10, 8500 Kortrijk
Tel. 056 26 44 68 – 0496 16 03 09
francine.lefevere@unizo.be

Jan Tytgat
UNIZO Noord en Midden West-Vlaanderen
Wapenplein 10, 8400 Oostende
Tel. 059 55 19 19 – 0487 644 336
jan.tytgat@unizo.be

VERSO (Social Profit)

Jan Verdée
VERSO Oost- en West-Vlaanderen
Kol. Bourgstraat 122 bus 4, 1140 Brussel
Tel. 0473 82 52 38 – Fax 02 736 75 06
jan.verdee@verso-net.be

GTB  (Gespecialiseerde dienst voor Trajectbepaling en -Begeleiding van personen met een 
arbeidshandicap)

Mensen met een handicap, mensen die buitengewoon onderwijs hebben gevolgd, mensen die een ziekte-uitkering 
ontvangen, laaggeschoold zijn of langdurig werkloos: allemaal mensen met een zogenaamde “arbeidshandicap”. 
GTB begeleidt deze mensen in hun zoektocht naar een passende job.

Contactpersoon: Koen Vandamme
Stationsdreef 83, 8800 Roeselare – 051 25 32 25 – 0472 51 46 18
koen.vandamme@gtb-vlaanderen.be – www.gtb-vlaanderen.be
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INTENSIEVE TRAJECTBEGELEIDING OP MAAT

De VDAB biedt kandidaten uit kansengroepen een intensieve jobbegeleiding op maat aan. Kandidaten worden 
hiervoor doorgestuurd naar diverse gespecialiseerde centra. Daar wordt dan volgens de behoefte een aangepast 
traject uitgewerkt van opleiding en jobtraining met o.m. accenten op sollicitatietraining, praktijkgerichte opleiding, 
arbeidsvaardigheden en attitudes tot zelfs begeleiding op de werkvloer.

ARGOS

Argos is een centrum voor vormings- en activeringsprojecten. Deze organisatie ontwikkelt lokale opleidings- en 
tewerkstellingsinitiatieven voor bijzondere doelgroepen zoals langdurig werklozen, anderstaligen en kortgeschoolde 
vrouwen. De doelstelling is om de deelnemers te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. 

Contactpersoon: Anita Gillis
Het Perron, Maarschalk Fochlaan 1/2A, 8900 Ieper –  057 23 93 40
argosvzw@argosvzw.be – www.argosvzw.be

BOUWKAN

Bouwkan begeleidt werkzoekenden die gemotiveerd zijn om in de bouw te werken. Ze worden bijgestaan in het 
vinden van passende en duurzame tewerkstelling. Indien nodig wordt ook de passende bouwopleiding voorzien. 
Bouwkan verleent hierbij advies aan zowel de kandidaat als het bouwbedrijf.

Contactpersoon: Wouter Vanhecke
Kortrijksestraat 389B, 8500 Kortrijk – 056 24 55 49 – 0478 58 57 43
wouter.vanhecke@constructiv.be

GROEP INTRO VZW

Groep Intro organiseert vorming, activiteiten en begeleiding met als doel maatschappelijk kwetsbare jongeren, jong-
volwassenen en volwassenen te ondersteunen op weg naar persoonlijke sociale groei, maatschappelijke integratie 
en tewerkstelling.

Contactpersonen:

Regio Brugge-Oostende
Brugge:  Vicky Coryn 
Keurlingenweg 1, 8310 Brugge – 050 35 09 90
brugge@groepintro.be

Regio Kortrijk-Roeselare-Westhoek
Contact: Hilde Bouckenooghe
Passionistenlaan 1a, 8500 Kortrijk – 056 20 20 05
hilde.bouckenooghe@groepintro.be

Oostende:  Hans Huyghe
St. Catharinapolderstraat 1, 8400 Oostende 
059 80 20 42
oostende@groepintro.be

HALTE R

Halte R begeleidt personen die in aanraking komen met justitie en ervoor kiezen hun fout te herstellen door een 
alternatieve sanctie uit te voeren. De organisatie biedt vorming aan personen die op zoek zijn naar werk en reacti-
vering wensen.

Contactpersoon: Dominque Six
Désiré Mergaertstraat 15, 8800 Roeselare – 051 24 01 11
info@halte-r.be – www.halte-r.be



JOBCENTRUM WEST-VLAANDEREN

Jobcentrum West-Vlaanderen is een centrum dat binnen de provincie West-Vlaanderen werkzoekenden met een 
handicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt via opleiding en begeleiding wil integreren in 
het normaal economisch circuit.

Contactpersoon: Mario Verzele
Stationsstraat 143B, 8830 Gits – 051 26 90 29
mario.verzele@jobcentrum-westvlaanderen.be – www.jobcentrum-westvlaanderen.be

KOPA

Kopa biedt praktijkgerichte opleidingen aan werkzoekenden die kortgeschoold, allochtoon, arbeidsgehandicapt of 
50+ zijn. Het aanbod bevat opleidingen, bedrijfsdagen, stages en coaching op de werkvloer. De opleidingen: Kantoor, 
Verkoop, Social profit, Onthaalbediende en Nederlands voor anderstaligen. 

Contactpersoon: KOPA West-Vlaanderen: Lore Tack
J. Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende – 059 55 60 78 
lore.tack@kopa-wvl.be – www.kopa.be

LOCA CONSULT VZW

Loca Consult voorziet in volledige trajectbegeleiding van werkzoekenden die willen werken, maar problemen onder-
vinden om passend werk te vinden. Deze organisatie begeleidt tientallen doelgroepmedewerkers op de eigen werk-
vloer (verschillende locaties van Loca Labora) als op de werkvloer van derden d.m.v. coaching, opleiding en advies. 

Contactpersoon: Timothy Vande Ginste
Baron Ruzettelaan 296, 8000 Brugge – 050 49 03 63
timothy.vandeginste@localabora.be – www.locaconsult.be

MENTOR VZW

Mentor is een centrum voor begeleiding, opleiding en omscholing van werkzoekenden en werknemers. Mentor geeft 
opleidingen in o.m. digitale drukvoorbereiding, multimedia, pc-support voor vrouwen enz. Na de opleiding staat 
Mentor de werkzoekenden bij in hun zoektocht naar werk. 

Contactpersoon: Kristof Spruyt 
Wandelweg 11a, 8500 Kortrijk – 056 26 44 34
info@mentorvzw.be – www.vzwmentor.be

OCMW’S

Een groot aantal van de West-Vlaamse OCMW’s hebben een dienst arbeidstrajectbegeleiding, waar men cliënten 
begeleidt bij de herintrede op de arbeidsmarkt. Deze begeleiders zijn dan ook steeds op zoek naar geschikte ar-
beidsplaatsen.

Contacteer voor bijkomende informatie het OCMW van uw stad of uw lokale werkwinkel (OCMW-trajectbegeleiders 
hebben daar een zitdag).
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TOT UW DIENST VZW

Tot uw dienst vzw biedt begeleiding, opleiding en tewerkstelling op maat van de cliënt. Het doel is nieuwe kansen 
geven aan mensen die intensieve begeleiding vragen in hun zoektocht naar werk.

Contactpersoon: Annick Willemans
Noordstraat 161, 8800 Roeselare – 051 22 03 02
info@totuwdienstvzw.be – www.totuwdienstvzw.be

VOKANS VZW

Vokans wil tewerkstellingskansen van werkzoekenden en werknemers versterken door het organiseren en coördi-
neren van competentiegerichte acties zoals vorming & opleiding, trajectbegeleiding, oriëntatie/assessment, job-en 
taalcoaching, loopbaandienstverlening, train the trainer, enz. Vokans ondersteunt ook bedrijven op maat bij indienst-
name van medewerkers uit de doelgroepen.

Contactpersoon: Greet Deconinck 
Kanunnik Dokter Louis Colenstraat 7, 8400 Oostende – 059 55 25 44
greet.deconinck@vokans.be – www.vokans.be

HET WERKSPOOR

Arbeidscentrum 'het Werkspoor' creëert tewerkstellingskansen voor enkele kansengroepen en richt zich hierbij 
naar werkzoekenden die omwille van omstandigheden een langdurige periode werkloos zijn. 

Contactpersoon: Bert Putman 
De Zilten 52, 8800 Roeselare – 051 26 43 00
bert.putman@fracarita.org – www.ocsintidesbald.be

WONEN EN WERKEN VZW

Deze organisatie biedt trajectbegeleiding via de werkwinkel. Door het aanbieden van opleiding, werkervaring en in-
tegrale arbeidsbemiddeling wil men de wederinschakeling van laaggeschoolde, langdurig werklozen in het arbeids-
circuit bevorderen. Wonen en werken vzw beschikt ook over een leerwerkplaats met opleidings- en werkervarings-
projecten: restauratie historisch erfgoed, opleiding tot dallenlegger, afwerking, bouw, confectieatelier, schoonmaak 
en verhuisploeg. 

Contactpersoon: Johan Kerckhof
Kazernestraat 7, 8930 Menen – 056 52 80 80
johan.kerckhof@veerkracht4.be – wonen.werken.menen@veerkracht4.be



OPLEIDINGS- EN WERKERVARINGSPROJECTEN

Kandidaat werkzoekenden uit de kansengroepen krijgen een praktijkgerichte vakopleiding op de werkvloer zelf. Ze 
worden intensief begeleid en doen zo ervaring op al lerend. Ervaren begeleiders trainen praktische vaardigheden 
en arbeidsattitudes. Ook na de opleiding worden ze individueel begeleid naar een passende job. Zo vergroten hun 
kansen op duurzame tewerkstelling.  

Leerwerkplaats ‘T ROODHOF

Zaal-, keuken- en hotelhulp. Een tewerkstellingsinitiatief van Loca Labora  dat kortgeschoolde werkzoekenden een 
opleiding op maat biedt. ’t Roodhof biedt vergader-, verblijfs- en restaurantfaciliteiten aan groepen.

Contactpersoon: Kristof D’Haese, trajectbegeleider vzw Loca Labora 
Nieuwburgstraat 32, 8020 Oostkamp – 050 49 03 63
kristof.dhaese@locaconsult.be – www.localabora.be

Leerwerkproject BOUW EN RENOVATIE

Opleiding bouw en renovatie via maatwerk en begeleiding voor kortgeschoolde werkzoekenden.

Contactpersoon: Patrick Desmit
Roeselarestraat 23, 8600 Diksmuide – 051 51 06 20
lwpdiksmuide@village.uunet.be

Leerwerkproject LANDSCHAPSWACHT

Groenonderhoud van bedrijfsterreinen, bos- en bermbeheer en particulier tuinonderhoud. Permanent opleidings- 
en begeleidingsinitiatief van Loca Labora. 

Contactpersoon: Kristof D’Haese
Baron Ruzettelaan 296, 8000 Brugge – 050 49 03 63
kristof.dhaese@locaconsult.be – www.localabora.be

SOCIAAL ATELIER MIDDELKERKE

Opleiding keuken en opleiding bouw in samenwerking met ESF, OCMW Middelkerke, Sectorfonds Horeca, VDAB, 
FVB, provincie West-Vlaanderen en het volwassenenonderwijs.

Contactpersoon opleiding keuken:
Cindy Vervaet
Tel. 059 31 92 24 – 0496 16 47 54
cindy.vervaet@ocmwmiddelkerke.be

Contactpersoon opleiding bouw:
Annemie Clemens
Tel. 059 31 97 54 – 0496 10 07 04
annemie.clemens@ocmwmiddelkerke.be

Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke – www.opleidingscentrummiddelkerke.be
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V.O.R.K.

Opleiding keukenmedewerker/hulpkok. Drie maanden vakopleiding en attitudetraining om daarna ervaringsstage in 
een restaurant of bij een traiteur te doen. Voor kortgeschoolde werkzoekenden die gemotiveerd zijn om in de horeca 
te werken.

Contactpersoon: Mieke Roquet
Wandelweg 11a, 8500 Kortrijk – 056 26 44 34 – 0473 86 27 34
m.roquet@mentorvzw.be

WERK.PUNT

Opleiding bouw, horeca (keuken) en social profit. Verschillende praktijkgerichte projecten op diverse leerwerkplaat-
sen.

Contactpersoon: Nele Bruneel
Damastweversstraat 3, 8500 Kortrijk – 056 24 41 00
info@werkpunt.be – www.werkpunt.be

CENTRA DEELTIJDS ONDERWIJS en de LEERSECRETARIATEN VAN SYNTRA

Deze centra zijn steeds op zoek naar ondernemingen die bereid zijn om jongeren uit het deeltijds onderwijs een 
deeltijdse baan te geven, zodat zij beroepsbekwaamheid kunnen verwerven. U moet als werkgever een gedegen 
begeleiding voorzien, maar in ruil krijgt u in veel gevallen een gemotiveerde en loyale medewerker die u eventueel 
kan aanwerven na afloop van de leerplicht.

Voor algemene informatie omtrent de modaliteiten van aanwerven, kan u terecht op www.deeltijdsonderwijs.be
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de trajectbegeleiders van de centra in uw buurt (zie hieronder).

SYNTRA LEERSECRETARIATEN (LEERTIJD)

Voor uw contactpersoon in eigen regio, kijk op de website van Syntra: www.syntra.be

CENTRA DEELTIJDS ONDERWIJS

REGIO BRUGGE

KTA Brugge
Pierre De Duytsche
Jacobinessentraat 2, 8000 Brugge
050 47 11 57
pierrededuytsche@hotmail.com

VTI Brugge
Wim Vanhoutte
Lieven Bauwensstraat 29, 8200 Brugge
050 34 33 73
wim.vanhoutte@vtibrugge.be

MIDDEN-WEST-VLAANDEREN

CDO Lendelede (Technisch Atheneum)
Nadine Pauwels
Pastoor De Beirstraat 7, 8660 Lendelede
051 31 85 20
cdo@tah.be
www.tah.be

Centrum Leren en Werken Roeselare (VTI)
Jean-Pierre Declercq
Leenstraat 32-58, 8800 Roeselare
051 20 02 78
jean-pierre.declercq@vtir.be
www.clwr.be



OOSTENDE – WESTHOEK

KTA Oostende – scholengroep 27
Magali Van Keirsbilck
Ieperstraat 5, 8400 Oostende
059 70 77 50
magali.vankeirsbilck@skynet.be
www.deeltijdsonderwijs.com

VTI Oostende
Annick Raes en Liesbeth Hellemans
Stuiverstraat 108, 8400 Oostende
059 55 64 74
annick.raes@vtioostende.be en
liesbeth.hellemans@vtioostende.be
www.vtioostende.be

Provinciaal Maritiem Instituut
Jan Denys
Mercatorlaan 15, 8400 Oostende
Tel. 059 70 40 19
jan.denys@west-vlaanderen.be
www.areyouwaterproof.be

VTI Poperinge
Geert Debergh
Boeschepestraat 56, 8970 Poperinge
057 34 65 52
cdo.poperinge@vsop.be
www.vsop.be

KTA Diksmuide
Pol Viaene
Kaaskerkestraat 22, 8600 Diksmuide
051 51 92 51
pol.viaene@ktadiksmuide.be

KTA scholengroep Westhoek
Veerle Deruytter
Arsenaalstraat 20, 8620 Nieuwpoort
058 62 44 90
veerle.deruytter@clwwesthoek.be
www.clwwesthoek.be

ZUID-WEST-VLAANDEREN

Centrum Deeltijds Onderwijs - VTI
Ilse Ghiesmans
Scheutistenlaan 8, 8500 Kortrijk
056 25 92 08
Ilse.ghiesmans@cdokortrijk.be
www.cdokortrijk.be

CDO Lendelede (Technisch Atheneum)
Nadine Pauwels
Pastoor De Beirstraat 7, 8660 Lendelede
051 31 85 20
cdo@tah.be
www.tah.be
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II. ALGEMENE REKRUTERINGSKANALEN

Naast de specifieke toeleidingskanalen voor kansengroepen zijn er natuurlijk nog de ‘reguliere’ toeleidingskanalen.

TOELEIDINGSKANAAL TOELICHTING

VDAB: LKC BRuGGE

Spanjaardstraat 17, 8000 Brugge
Tel. 050 44 04 11

VDAB LKC KORTRIJK/ROESELARE/TIELT

Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 74 00

VDAB LKC OOSTENDE/IEPER

Perronstraat 10, 8400 Oostende
Tel. 059 55 65 11

www.vdab.be

De VDAB beschikt over de grootste databank van 
werkzoekenden in Vlaanderen.
Zij biedt een volledig gamma van ondersteuning aan 
bedrijven. Informeer u hieromtrent bij uw plaatselijk 
kantoor.

De accountmanagers van VDAB verdiepen zich inhoudelijk 
per sector en bieden gratis advies en ondersteunende 
acties bij de aanwerving van personeel.
Contact W-Vl: Patrick Deldaele – 057 22 65 40
patrick.deldaele@vdab.be

WERKWINKEL

Voor de werkwinkel in uw buurt
www.werkwinkel.be

De werkwinkel is een samenwerking tussen VDAB, PWA, 
OCMW, GTB, e.a. die een basisdienstverlening bezorgt aan 
werkgevers en werkzoekenden.

RECRuTERINGS- EN SELECTIEKANTOREN

Deze zijn in West-Vlaanderen uitgebreid
aanwezig.

Veel kantoren hebben zich gespecialiseerd in een bepaald 
segment van de arbeidsmarkt. Zij beschikken meestal over 
een uitgebreide database, doch zijn meestal gericht op 
hogergeschoolde functies.

uITzENDKANTOREN

Deze zijn in West-Vlaanderen uitgebreid
aanwezig

Steeds meer uitzendkantoren gaan aandacht besteden aan 
de tewerkstelling van de zogenaamde kansengroepen.

INTERNET Er zijn verschillende websites die aan werkgevers de 
mogelijkheid bieden om een vacature te verspreiden. 
De meeste van deze internetsites zijn gericht op hoger- 
geschoolde functies. Vergeet zeker de vacature niet op uw 
eigen website te plaatsen.
Ook sociale media (Facebook, Linked In, Twitter, You 
Tube, blogs, etc.) worden steeds vaker ingezet als 
rekruteringsinstrument.

VACATuRE INTERN VERSPREIDEN U kan uw vacature intern bekend maken bij de prikklok, de 
ad valvas, het personeelskrantje, het intranet, als bijlage bij 
de loonfiche, e.d. . Een beperking hierbij is wel dat u grote 
groepen kandidaten uitsluit, omdat de medewerkers vaak 
enkel hun eigen directe omgeving gaan informeren.

BORD AAN DE STRAATKANT U kan een bord aan de straatkant zetten waarop u vermeldt 
dat u op zoek bent naar nieuwe medewerkers. Dit is voor 
bepaalde kansengroepen nogal hoogdrempelig, aangezien 
ze de onderneming moeten binnenstappen voor bijkomende 
informatie. U kunt dit kanaal natuurlijk combineren met 
andere rekruteringskanalen.



SPONTANE SOLLICITATIES Vergeet geen lijst aan te leggen van mensen die zich 
spontaan bij uw onderneming aanmelden voor een job. Dit 
zijn vaak mensen die actief op zoek zijn naar een nieuwe 
baan en die dus veelal gemotiveerde medewerkers zullen 
zijn.

SECuNDAIR TEChNISCh ONDERWIJS EN

hOGER TEChNISCh ONDERWIJS

Deze scholen hebben jaarlijks studenten die op zoek zijn 
naar een geschikte stageplaats. Daarenboven studeren 
er jaarlijks goed opgeleide arbeidskrachten af die op 
zoek zijn naar een plaats op de arbeidsmarkt. Het kan 
een meerwaarde zijn voor uw organisatie om te gaan 
samenwerken met deze scholen want u hebt vacatures en 
zij hebben potentiële arbeidskrachten.

ADVERTENTIES IN LOKALE DAG- EN 
WEEKBLADEN

Dit is een medium dat door de meeste mensen wordt 
bekeken. Het is een laagdrempelig medium dat in veel 
gevallen gratis in de bus van de mensen valt. U bereikt 
hiermee vaak de mensen in de onmiddellijke omgeving 
van uw onderneming, wat soms problemen naar mobiliteit 
vermindert.


