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Beste Anderlechtenaar,

Wij stellen u graag onze Wegwijzer naar opleidingen 
en werk, die volledig bijgewerkt werd. U vindt er heel 
wat nuttige inlichtingen en informatie om u bij uw 
zoektocht naar werk verder te helpen.
Het boekje groepeert alle partners en instellingen in 
Anderlecht en in het Brussels Gewest die actief zijn in 
het domein van vormingen, begeleiding en onderwijs 
voor sociale promotie, of die u kunnen helpen een 
eigen activiteit te ontwikkelen, u te heroriënteren of 
een taal aan te leren.
Sinds januari 2017 bevindt het Anderlechtse Jobhuis 
zich in de Birminghamstraat 225.  Het biedt onderdak 
aan de gemeentedienst Tewerkstelling, Actiris, 
Werkwinkel Zuid, de dienst socioprofessionele 
inschakeling van het OCMW, Mission Locale en het 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Alle 
diensten werden onder een dak samengebracht om de 
banden te versterken en nieuwe samenwerkingen tot 
stand te brengen, maar vooral om u de best mogelijke 
dienstverlening aan te bieden.
Wij hopen dat dit instrument u zal helpen bij uw 
zoektocht, waarvoor wij u veel succes toewensen.

De burgemeester Éric Tomas
De schepen van Werkgelegenheid  Christophe Dielis



Illustratie © grafischbureau.maksvzw.org
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1 Gemeentelijke dienst  
Tewerkstelling  

DOEL
Samen met de verschillende partners 
een tewerkstellingsbeleid voeren zodat 
de plaatselijke werkzoekenden een job 
kunnen vinden. 
De dienst controleert tevens de deeltijdse 
werklozen (afstempeling van RVA-attest).

VOOR WIE?
Alle werkzoekenden, bedrijven, plaatse-
lijke actoren inzake socio-professionele 
inschakeling.

ACTIVITEITEN
ffCoördinatie van het tewerkstellings-
beleid
ffStempelcontrole van de deeltijdse 
werklozen en doorverwijzing van de 
werkzoekenden naar de verschillende     
partners. 

Jobhuis
Birminghamstraat 225 (2de verdieping)
1070 Anderlecht
02 526 59 93
tewerkstelling@anderlecht.irisnet.be
www.anderlecht.be

ffMetro 2 - 6, halte Delacroix – Metro 5, 
halte Jacques Brel
ffBus 89, halte  Delacroix

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u 
en van 13u30 tot 15u
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2 Actiris
  

DOEL
Uw Actiris-antenne begeleidt je in jouw 
zoektocht naar werk. Zij ondersteunt 
je bij alle stappen zodat je vlug werk kan 
vinden.

VOOR WIE?
Je bent op zoek naar werk, spring binnen 
in de antenne van Actiris.

ACTIES
In de Actiris-antenne kan je:
ffje inschrijven als werkzoekende en je 
dossier op punt stellen
ffattesten krijgen
ffsamen met je consulent je professioneel 
project bepalen en nagaan welk beroep 
je wilt uitoefenen
ffdoorverwezen worden naar andere 
diensten of partners van Actiris om zo 
snel mogelijk een job te vinden

ffje schriftelijke kennis testen van 
het Frans, het Engels en het Duits en 
eveneens taalcheques ontvangen
ffwerkaanbiedingen raadplegen
ffwerkaanbiedingen die je gekozen hebt 
analyseren en nagaan of deze overeen-
stemmen met je profiel
ffinformatie krijgen die nuttig is in uw 
zoektocht naar werk (vorming, aanwer-
vingsplannen, ...)

Jobhuis
Birminghamstraat 225 (1ste verdieping)
1070 Anderlecht | 02 563 20 20
anderlecht@actiris.be
www.actiris.be

ffMetro : 2 - 6, halte Delacroix - 5 : halte 
Jacques Brel
ffBus : 89, halte  Delacroix

INSCHRIJVINGEN EN AANVRAGEN VOOR ATTESTEN + SELF ZONE:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8u30 – 12u30 8u30 – 12u30 8u30 – 12u30 8u30 – 12u30 8u30 – 12u30
13u30 – 16u 13u30 – 16u - - 13u30 – 16u

TEWERKSTELLINGSCONSULENTEN ZONDER AFSPRAAK:

Van maandag tot vrijdag  van 8u30 tot 12u30
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3 Werkwinkel Zuid – 
Tracé Brussel vzw

DOEL
In de Werkwinkel geven consulenten 
je begeleiding bij het zoeken naar een 
beroepsopleiding of naar werk.

VOOR WIE?
ffBen je ingeschreven als werkzoekende 
bij Actiris?
ffSpreek je Nederlands of ben je bereid 
om Nederlands te leren?
ffDan helpen we je graag verder.

ACTIES
Samen nagaan waar je goed in bent en 
wat je wil.
ffInformatie over verschillende beroepen
ffBegeleiding bij het zoeken naar 
opleidingen
ffBegeleiding bij het zoeken naar werk
ffZoekruimte

ACTIVITEITEN
Samen met je werkwinkelconsulent :
ffen actieplan opstellen
ffzoeken naar gepaste opleidingen
ffje inschrijven voor VDAB-erkende 
opleidingen
ffje CV en motivatiebrief leren opstellen
ffvacatures leren zoeken

ffonline solliciteren
fftelefoneren naar werkgevers
ffje sollicitatiegesprek inoefenen

Je kunt ook gebruik maken van onze 
zoekruimte met : computers + internet, 
telefoonhoek, kranten en folders en 
werkaanbiedingen

Jobhuis
Birminghamstraat 225 (1ste verdiep)
1070 Anderlecht
02 526 20 80
werkwinkelzuid@tracebrussel.be
www.werkwinkel.be 
www.tracebrussel.be

ffMetro 2 - 6, halte Delacroix –  5, halte 
Jacques Brel
ffBus 89, halte Delacroix

OPENINGSUREN EN PERMANENTIES

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u - 
Namiddag op afspraak

De Werkwinkel Zuid  is een samenwerking tussen
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4 Mission Locale   
d’Anderlecht 

UITSLUITEND VOOR FRANSTALIGE WERK-
ZOEKENDEN 

DOEL
De werkgelegenheid en socioprofessionele 
inschakeling van werkzoekenden van 18 
tot 55 jaar bevorderen via oriëntatie- en 
begeleidingsactiviteiten, lokaal overleg 
met de zonale actoren van SPI, sensibilisa-
tie van de bedrijven en de ontwikkeling van 
specifieke lokale projecten. 

VOOR WIE?
Laaggekwalificeerde werkzoekenden uit 
Anderlecht en uit het Brussels Hoofd- 
stedelijk Gewest.

ACTIES
ffUitwerking en bekrachtiging van 
beroepsprojecten
ffOpzoeking en voorbereiding om een 
vooropleiding of een kwalificerende 
vorming te integreren 
ffTechnieken en hulpmiddelen om werk 
te zoeken
ffOntwikkeling van vormingen 
ffIntegratieacties in samenwerking met 
de werkgevers
ffGemeenschaps- en lokale ontwikkeling 

ffZonaal overleg zone west
ffProspectie van lokale bedrijven

ACTIVITEITEN

ffOnthaal en individuele begeleiding
ffBepaling van het beroepsproject en 
oriëntatie
ffTechnieken en hulpmiddelen om werk 
te zoeken
ffVorming via tewerkstelling in het kader 
van de sociale economie (bouw)
ffBeroepsopleidingen: huishoudhulp 
in het kader van dienstencheques, 
winkelverkoper
ffSensibilisatieworkshop rond vast- 
beradenheid naar werk toe
ffCoaching 
ffJobtafel
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Jobhuis
Birminghamstraat 225 (gelijkvloers)
1070 Anderlecht 
02 555 05 60
secretariat@mlanderlecht.brussels
www.missionlocaleanderlecht.brussels

ffMetro 2-6, halte Delacroix -  5, halte 
Jacques Brel
ffBus 89, halte Delacroix

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

OPENINGSUREN 8u30 – 16u 8u30 – 16u 8u30 – 16u 8u30 – 16u 8u30 – 16u

INSCHRIJVINGEN - 8u30 – 12u - 13u30 – 16u -

5 OCMW Anderlecht – SPI dienst

DOEL
De hoofdopdracht van de dienst SPI 
(socio-professionele inschakeling) bestaat 
erin alles in het werk stellen om leefloners 
en andere steuntrekkers zoveel mogelijk  
tools en vaardigheden te laten verwerven 
om opnieuw toegang tot de arbeidsmarkt 
te krijgen.

VOOR WIE?
ffOCMW-begunstigden:  maandelijkse 
financiële hulp bieden onder de vorm van 
een leefloon of gelijkwaardige sociale 
steun 
ffWerkzoekenden die ingeschreven zijn 
bij Actiris 
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ACTIES
ffBalans en opmaak van een professioneel 
project
ffHulp en opvolging van vooropleidingen / 
vormingen / studies 
ffHulp bij het zoeken van werk 
ffWerkopleiding  
ffTewerkstelling 
ffOvergang naar werk bij het einde van 
een contract art. 60§7

ACTIVITEITEN 
ffDe balans opmaken om de schoolloop-
baan, vaardigheden en professionele 
ervaring te evalueren
ffOpstellen van een professioneel project 
met een actieplan
ffVoorstellen van algemene opleidingen, 
basisopleidingen of beroepsopleidingen
ffRecht geven op vermindering van de 
werknemersbijdragen en/of een 
financiële tussenkomst aan externe 
werkgevers, zoals bepaald in de tewerk-
stellingsplannen: Activa, DSP, SINE, …

ffTewerkstelling door het OCMW via 
artikel 60 §7(Organieke wet van het 
OCMW)
ffOpvolging en coaching op het einde van 
een contract art. 60§7 voor een betere 
overgang naar de arbeidsmarkt.

 
Jobhuis
Birminghamstraat 225 (2de verdiep)
1070 Anderlecht
02 528 88 00 
www.anderlecht.be/ocmw 

ffMetro 2 - 6, halte Delacroix –  5, halte 
Jacques Brel
ffBus 89, halte Delacroix

UITSLUITEND OP AFSPRAAK (UITGEZONDERD VOOR DE TEWERKSTELLINGSPLANNEN)

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8u30 – 12u 8u30 – 12u 8u30 – 12u 8u30 – 12u 8u30 – 12u

- 13u30 – 16u 13u30 – 16u - 13u30 – 16u
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6 Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap (PWA)    
  

DOEL
Organiseren van PWA-werkzaamheden.
Door middel van het PWA kunnen de 
volledig werklozen en de leefloontrekkers 
hun inkomen verhogen. Ze kunnen een 
aantal uren per maand taken uitvoeren bij 
ondermeer privé-personen, plaatselijke 
overheden, ondernemingen uit de land- en 
tuinbouwsector, vzw’s en non-profit ver-
enigingen. Het PWA-inkomen is wettelijk 
en belastingvrij.

VOOR WIE?
ffParticulieren
ffVzw’s, lokale overheden (gemeente, 
OCMW)
ffOnderwijsinstellingen
ffVolledig uitkeringsgerechtigde werklo-
zen of 24 maanden uitkeringsgerechtigd 
volledig werkloos zijn, als je jonger bent 
dan 45 jaar of 6 maanden uitkerings-
gerechtigd volledig werkloos zijn, als je 
ouder bent dan 45 jaar
ffLeefloontrekkers

ACTIES
Begeleiding van werkzoekenden 

ACTIVITEITEN

ffInschrijven van de PWA werknemers en 
gebruikers
ffAanvragen voor tewerkstellingsplannen 
ffInformatie en bijstand geven aan 
werkzoekenden.
ffOriëntatie , begeleiding, opleiding of 
tewerkstelling.
ffAfleveren van attesten voor een 
tewerkstelling.
ffOpleidingen organiseren:
f» PC-vaardigheden voor het zoeken 

naar werk
f» Basisopleiding taal (Frans) en rekenen
f» Taalopleiding Nederlands
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Jobhuis
Birminghamstraat 225 (gelijkvloers)
1070 Anderlecht
02 521 45 53 
aleanderlecht@gmail.com
Contact:   
Damienne Fagel, Christelle Grijp

ffMetro : 2 - 6, halte Delacroix – 5, halte 
Jacques Brel
ffBus 89, halte Delacroix

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

OPENINGS-

UREN
8u30 – 12u 8h30 – 12u 8u30 – 12u Gesloten 8u30 – 12u

TELEFONISCH 

ONTHAAL
8u30 – 16u30 8u30 – 16u30 8u30 – 16u30 8u30 – 16u30 8u30 – 16u30
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Partners 
binnen 
Anderlecht 
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7 Beeldenstorm

DOEL 
Beeldende kunsten, podiumkunsten en 
toegepaste kunsten door realisatie van 
eigen tentoonstellingen en creatieve 
ateliers. Alle bedrijvigheden die verband 
houden met het uitvoeren van een 
productie.

VOOR WIE?
ffJonge volwassenen, deeltijds tewerkge-
stelden of werklozen
ffJongeren in een duaal leren
ffOCMW-bevragers art. 60

ACTIES
ffbegeleiding naar werk 
ffwerkervaring
ffregularisatie toegang tot de arbeids-
markt
ffdiploma via « tweedekansonderwijs » 

ACTIVITEITEN
De plastische sector :
ffdecor- en standenbouw
ffmetaalbewerkingsatelier

ffdrukkerij voor de non-profit
ffceramiekatelier
ffsnit en naad
ffcreatieve ateliers

De audio-visuele sector :
ffBeeldenstorm TV

Logistieke ondersteuning :
ffOnderhoud
ffOnthaal en administratie
ffCatering

 
Bergensesteenweg 145
1070 Anderlecht 
02 523 43 50
secretariaat@beeldenstorm.be
www.beeldenstorm.be

ffMetro 2 - 6, halte Clemenceau
ffBus 46, halte Clemenceau
ffTram 81, halte Clemenceau
ffTrein Zuidstation

OPENINGSUREN

Van maandag tot donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 18u - Vrijdag van 9u tot 12u  
en van 13u tot 16u
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8 CF2D

DOEL

CF2D is een economisch sociale operator 
in de duurzame ontwikkeling, het ontwik-
kelingsonderzoek en de socio-economisch 
linken Noord/Zuid. CF2D richt zich op 
innovatie in het creëren van activiteit en 
nieuwe werkgelegenheid, het stimuleren 
van solidariteit op sociaal economisch 
vlak. Het project komt van de CF2D CF2M 
vereniging.

VOOR WIE?
Volwassenen

ACTIES
CF2M vereniging bestaat uit 2 delen :
ffCF2M-opleidingen, erkend beroeps- en 
inschakelingscentrum.
ffCF2D, een economische sociale 
onderneming, erkend als PIOW en 
goedgekeurd door het Gewest sinds 
2004. Het is gericht op het invoegen 
en bijwerken van de werkgelegenheid 
van laaggeschoolden (in het bijzonder 
artikel 60, in samenhang met de 
verschillende OCMW); door het 
bevorderen van het duurzaam gebruik 
van goederen en onderwijspraktijk. 
CF2D ontwikkelde een expertise in het 
onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe 

milieu-activiteiten en werkgelegenheid 
voor een ongeschoold publiek: 
energiearmoede, leermiddelen, de 
ontwikkeling van AEEA kunststoffen.

ACTIVITEITEN
Onze activiteiten ontwikkelen zich rondom:
ffde opleiding rond IT-banen
ffhet herwaarderen van elektrische en 
elektronische apparatuur (DEEE)
ffhet onderzoek en de ontwikkeling op 
milieu en sociaal economisch gebied
ffhet creëren van sociaal economische 
linken Noord/Zuid.

 
Birminghamstraat 102
1070 Anderlecht
02 526 28 60
atelier@cf2m.be 
www.cf2d.be

ffMetro 2 – 6, halte Delacroix
ffBus 89, halte Delacroix

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 
en van 13u30 tot 16u
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9 BRC Bouw    
 

DOEL
ffAanbod van opleidingen afstemmen op 
de noden van de bouwsector
ffTechnische en professionele bekwaam-
heidsproeven
ffInfrastructuur en opleidingsmateriaal

VOOR WIE?
ffStudenten van het technisch, beroeps- 
en deeltijds onderwijs van de optie bouw
ffWerkzoekenden in de bouwsector
ffProfessionals in de bouwsector
ffOpleiders en docenten in de bouwsector

ACTIES
Informatie / Opleiding

ACTIVITEITEN 
ffInformatie over de beroepen in de 
bouwsector 
ffProeven over de technisch-professionele 
bekwaamheid / Zakelijke proeven voor 
werkzoekenden
ffInitiatiecursussen voor bouwberoepen 
voor werkzoekenden van max 35 jaar 
met een diploma GLSO (getuigschrift 
lager secundair onderwijs) in samen-
werking met de vzw JES
ffOntdekkingsdagen over de beroepen in 

de bouw voor jongeren vanaf 11 jaar
ffOpleidingen in ergonomie, veiligheid en 
eco-bouw

François Malherbelaan 42
1070 Anderlecht
Secretariaat : 02 528 88 88
info@cdr-brc.be
www.cdr-brc.be

ffMetro 5, halte Aumale of Jacques Brel
ffBus 46, halte Kuregem
ffTram 81, halte Kuregem

Bezoek na afspraak
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10 Casablanco    
   

DOEL
Casablanco is een vzw, die actief is in de 
sector van sociale economie. 
De organisatie behartigt een dubbele 
opdracht: 
ffde socio-professionele begeleiding 
en inschakeling van langdurig en 
kortgeschoolde werkzoekenden
ffde verbetering van de woonleefomgeving 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in 
het bijzonder in de achtergestelde wijken. 

VOOR WIE?

ffWerkzoekenden die het moeilijk 
hebben om een job te vinden op de 
arbeidsmarkt en aan de voorwaarden 
voldoen voor een DSP-contract of een 
tewerkstelling volgens art 60.
ffJongere werkzoekenden onder de 25 
jaar op zoek naar een eerste werkerva-
ring (en die aan de voorwaarden voldoen 
voor een inschakelingscontract)
ffEx-gedetineerden of veroordeelden in 
hun zoektocht naar werk

ACTIES

ffInschakelingen via werkervaring
ffOpleiding op de werkvloer door ervaren 
instructeurs

ffTechnische bouwopleidingen, basis 
opleidingen over veiligheid of algemene 
opleidingen (voortdurende scholing …)
ffPsycho-sociale begeleiding en individuele 
begeleiding, waar moeilijkheden worden 
aangepakt aangaande (gezondheid, 
administratie, familiale, financiële of 
materiële problemen)
ffCollectieve en intensieve ateliers actief 
zoeken naar werk (CasaGo ateliers)
ffJobcoaching met begeleiding naar een 
duurzame tewerkstelling
ffSocioprofessionnelle inschakeling en 
begeleiding van ex-gedetineerden (BSD 
project)

ACTIVITEITEN
Door de opleiding in de bouwsector en 
de werkervaring op concrete werven en 
realisaties, raak je vertrouwd met de 
activiteiten van de bouwsector waardoor 
je een beroepscarrière kan starten of 
hernemen :

ffIsolatie
ffSchilder/decorateur
ffStukadoor (wanden en plafonds plaatsen)
ffKuisen, renovatie en onderhoud van de 
gevels
ffVloerder – Tegelzetter
ffSchrijnwerker
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ffTransport en Logistiek
ffBijkomende opleidingen : bouwtechnie-
ken, veiligheid en solliciteren

Casablanco realiseert een vijftigtal reno-
vatiewerven per jaar (totaalrenovaties, 
dakisolatie, gevelisolatie, gevelrenovaties, 
afwerking en  interieurbouw) voor gezin-
nen en particulieren, sociale huisvestingen, 
verenigingen en publieke overheden, 
scholen,…

 
François Malherbelaan 42
1070 Anderlecht
02 527 57 75
info@casablanco.be
www.casablanco.be

ffMetro 5, halte Jacques Brel of Aumale

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 
16u30 (Pieter Dehon)
Voor werkzoekenden : Julien Pettiaux
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11 CAD – De Werklijn 

DOEL
Begeleiding naar werk van personen met 
een (arbeids)handicap

VOOR WIE?
ffPersonen met leermoeilijkheden, 
problemen met de gezondheid of andere 
beperkingen
ffGedomicilieerd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en inschrijfbaar 
bij Actiris

ACTIES
ffIndividuele begeleiding van mensen die 
moeilijk werk vinden naar opleiding en 
tewerkstelling

Centrum Ambulante Diensten (CAD) VZW
Naaldstraat 23
1070 Anderlecht
02 521 60 21
de.werklijn@vzwcad.be
www.vzwcad.be

ffMetro 5, halte Aumale

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u 
Telefonisch contact opnemen voor afspraak
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12 Cosmos

 
DOEL
Werkzoekenden die niet voldoende 
werkervaring hebben, de kans geven om 
op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag 
te gaan.

VOOR WIE?
Werkzoekenden die moeilijk werk vinden.

ACTIES
ffWerkopleidingen - Werkervaring via 
een art.60 contract (via OCMW) of 
DSP-statuut van max. 2 jaar.
ffGedurende één à twee jaar leer je een 
beroep en volg je één dag per week oplei-
ding. Nadien word je begeleid naar werk 
op de reguliere arbeidsmarkt. 
ffTaalopleidingen

ACTIVITEITEN
ffAdministratie 
ffHoreca 
ffTransport en Logistiek
ffOnderhoud
ffAnimatie

Dokter De Meersmanstraat 14
1070 Anderlecht 
02 527 89 73
mark.dhondt@cosmosvzw.be
www.cosmosvzw.be

ffMetro 2 - 6, halte Clemenceau
ffBus 46, halte Liverpool
ffTram 51 – 82 , halte Anderlechtsepoort
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13 Euclides –  
Lokaal Economieloket (LEL)  
   

DOEL
U informeren en hulp verstrekken om 
zelfstandige te worden, een bedrijf op te 
richten of uw activiteiten te ontwikkelen. 

VOOR WIE?
Werkzoekenden, sociale uitkeringsge-
rechtigden en alle andere personen die als 
zelfstandige zouden willen starten.

ACTIES
ffEen luisterend oor, raadgevingen, work-
shops en een persoonlijke begeleiding
ffEen concrete steun om een financiering 
te verkrijgen die van uw ideeën werkba-
re activiteiten kan maken.

ACTIVITEITEN
ffOrganiseren van ondernemersopleidin-
gen voor een beroepsoriëntatie naar een 
activiteit als zelfstandige
ffOpstellen van een financieel plan
ffVinden van de noodzakelijke financie-
ringen
ffZich terugvinden in de administratieve 
taken
ffFollow-up van uw activiteit gedurende 
minstens 2 jaar
ffVorming tot toegang tot het beheer

Scheikundigestraat 34-36
1070 Anderlecht
02 529 00 00
info@euclides.brussels
www.euclides.be

ffMetro 2 - 6 halte Clemenceau 
ffBus 46, halte Liverpool
ffTram 51-82, halte Kunsten en Ambachten

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag - Op afspraak



26

14 FIX

DOEL
Werkervaring, opleiding en tewerkstelling 
voor laaggeschoolde en langdurige werk-
zoekenden in aanloop naar een duurzame 
job binnen de bouwsector.

VOOR WIE?
De doelgroep van FIX vzw zijn langdurige 
werklozen en laaggeschoolden, meer 
specifiek kunnen mensen bij ons aan de 
slag in volgende statuten:
ffDSP-contract via Actiris
ffStage First via Actiris
ffArtikel 60-contract via het OCMW
ffDuaal leren
ffInschakelingscontracten via Actiris

ACTIES
ffZoeken naar werk
ffWerkervaring bieden
ffTaalopleidingen (Nederlands op de 
werkvloer)

ACTIVITEITEN
ffDe werkervaringstrajecten gebeuren 
in de Nederlandstalige scholen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
ffEnergie en isolatie
ffSchilder- en decoratiewerken

ffVloeren en tegelzetten
ffLoodgieterij en sanitair
ffSchrijnwerkerij en meubelmakerij
ffTuin- en metselwerken

 

François Malherbelaan 42
1070 Anderlecht
02 523 66 75
Contact : Marjan Buseyne  
(marjan.buseyne@fixbrussel.be) of  
Tim Schelfhout  
(tim.schelfhout@fixbrussel.be)
www.fixbrussel.be

ffMetro 5, halte Jacques Brel of Aumale - 
2 – 6, halte Delacroix
ffTram 81, halte Kuregem

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u30
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15 Groep INTRO         
     

DOEL 
Wij bieden de werkzoekenden kansen 
bij het verwerven en versterken van de 
competenties door vorming, onderwijs, 
opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, 
werkervaring en sociale economie.
We ondersteunen via coaching 
werknemers met vragen over hun 
loopbaan.

VOOR WIE? 
ffWerkzoekenden
ffWerknemers

ACTIES 
ffBegeleiding bij het zoeken naar werk 
(YEI, AZW, 50+)
ffBegeleiding van (ex-) gedetineerden
ffBeroepsopleidingen
ffWerkervaring (via art. 60 contract of 
DSP-contract)
ffLoopbaanbegeleiding 

ACTIVITEITEN 
Opleidingen en vormingsprogramma’s :
ffBouwsector: oriëntatie bouw, metselaar - 
bekister, pvc & aluminium schrijnwerkerij, 
wegenwerker, onderhoudsmedewerker 
gebouwen, dakdekker

ffSocial Profit: vooropleiding voor 
anderstaligen, vooropleiding zorg, 
poetsmedewerker
ffVerkoop: winkelbediende voor anders- 
taligen 

Dorpsstraat 30
1070 Anderlecht
02 558 18 80
annemie.vandenhende@groepintro.be
www.groepintro.be 

ffMetro 5, halte Sint-Guido

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u 
en 13u tot 17u
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16 Horeca Vorming Brussel  
Horeca Be Pro BRC

Horeca Vorming Brussel - Horeca Be Pro 
BRC is een organisatie die de verschillende 
actoren van de Horecasector ondersteunt, 
zowel voor diegenen die in de sector wer-
ken of er in willen tewerkgesteld worden.

DOEL
ffAan de behoeften en noden van bedrij-
ven en particulieren toe te komen op het 
gebied van beroepsvaardigheden
ffDe Horecasector en de daarbij horende 
beroepen te bevorderen
ffOm een constant overzicht/controle 
over de sector en zijn beroepen te 
garanderen
ffOm de ondernemingen betreffende 
opleidingen en professionalisering van 
hun teams te ondersteunen
ffOm mensen in staat te stellen hun 
vaardigheden te ontwikkelen gedurende 
hun leven
ffHet bevorderen van de werkgelegenheid 
in de sector

VOOR WIE?
Ons centrum is er voor werkzoekenden, 
werknemers, bedrijven, studenten en 
docenten.

ACTIES
ffInformatie over de Horecasector en 
haar activiteiten
ffEen balans opmaken van professionele 
vaardigheden
ffLoopbaanbegeleiding
ffOpleiding op maat en voor alle 
vaardigheden voor de Horecasector
ffValidering van vaardigheden om een 
‘vaardigheidsbewijs’ te verkrijgen
ffHulp bij de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid
ffSteun aan bedrijven voor opleiding en 
het zoeken naar personeel

ACTIVITEITEN
ffVoor werkzoekenden: diverse 
opleidingen op maat die het mogelijk 
maken zich te vormen voor een 
specifieke job en/of specifieke 
vaardigheden te verbeteren.
ffVoor werknemers: opleidingen die 
helpen nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen of te verwerven
ffPresentaties en infosessies over een 
loopbaan in de Horecasector
ffPraktijkproeven in de eetzaal, bar en 
keuken om mensen in staat te stellen 
hun professionele vaardigheden en 
kennis te meten
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ffPersoonlijk advies naar opleiding of om 
werk te vinden
ffDe mogelijkheid om je vaardigheden te 
valideren op het terrein
ffHulp bij het vinden van een baan

        

Gespstraat 70
1070 Anderlecht
02 550 00 10
vormingbrussel@horeca.be
bepro@horeca.be 
www.horecavorming.be
www.horecabepro.be 

ffMetro 5, halte Aumale of Jacques Brel
ffBus MIVB 49, halte Broeren of 
Erasmushuis – 89, halte Koloniale 
Veteranen / De Lijn 136 – 137, halte 
Aumale of Birmingham
ffTrein Zuidstation

OPENINGSUREN

Van maandag tot donderdag van 8u30 tot 
17u en vrijdag van 8u30 tot 16u
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17HUVAK - Huurdersvereniging  
Anderlecht Kuregem

DOEL
HUVAK werkt aan de inzetbaarheid van 
kansarmen op de arbeidsmarkt.

VOOR WIE?

ffLaaggeschoolden werkzoekenden
ffLangdurig werklozen 
ffOCMW begunstigden die maandelijks een 
leefloon ontvangen

ACTIES
Werkopleidingen en werkervaring door 
werkervaringsprojecten en leerkansen op 
de werkplek.

ACTIVITEITEN
Creatie en beheer van buurtvoorzieningen 
voor bewoners, meer bepaald een onder-
houdsteam, een klusjesploeg, een sociaal 
wassalon en een poetsdienst.

Bergensesteenweg 211
1070 Anderlecht
02  520 21 29
info@ulac-huvak.be
www.ulac-huvak.be

ffMetro 2 – 6, halte Clemenceau
ffBus 46, halte Clemenceau

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en 
van 14u tot 17u
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18 Idée 53 – Opleiding door Werk                            

 
U moet bekwaam zijn de opleidingen in ‘t 
Frans te volgen

DOEL 
Werkzoekenden opleiden om hun socio-
professionele integratie in verschillende 
beroepen te vergemakkelijken.

VOOR WIE?
Werkzoekenden opleiden om hun socio-
professionele integratie in verschillende 
beroepen te vergemakkelijken.

ACTIES
ffOpleiding op de werkvloer
ffBeroepsopleidingen

ACTIVITEITEN
ffBeroepsopleidingen en vooropleidingen : 
ffHoreca: keukenmedewerker – hulpkelner
ffGezinshulp : thuiszorg, huishoudhulp
ffAdministratie : kantoorbediende of 
klerk

Scheikundigestraat 34-36
1070 Anderlecht
02 648 95 94
Contact:  
Patrick Stelandre, Directeur
id53@idee53.be
www.idee53.be

ffMetro 2 – 6, halte Clemenceau
ffBus 46, halte Liverpool
ffTram 51- 82, halte Kunsten en 
Ambachten 

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u
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19 Iris TL     
  

 
DOEL
ffBevordering van het bedrijfsleven en 
de toekomstige kwalificaties in de 
transport- en logistieke sector. 
ffTechnische en professionele bekwaam-
heidsproeven.
ffInfrastructuur en opleidingsmateriaal 
gegeven door “Bruxelles Formation” en 
VDAB-RDB.

VOOR WIE?
ffStudenten van het technisch en 
beroepsonderwijs
ffOpleiders en docenten
ffWerkzoekenden in het domein van het 
transport en de logistiek
ffOndernemers en werknemers in doorlo-
pende vorming in transport en logistiek

ACTIES
ffZoeken naar werk
ffBeroepsopleidingen
ffBegeleiding van studenten

ACTIVITEITEN 
ffInformatie en opleidingen geven over de 
beroepen in de transport- en logistieke 
sector.

ffAfnemen van technisch-professionele 
bekwaamheidstesten / screening voor 
werkzoekenden.
ffOpleidingen in samenwerking met de 
Brusselse scholen.
ffAnalyse en studie van de arbeidsmarkt.

Vaartdijk 10
1070 Anderlecht
02 215 31 66
info@iristl.be
www. iristl.be
Contact : Herwig Deleeuw (Onderhoud 
en bezoek op afspraak)

ffBus MIVB 46, halte Kuregem / De Lijn 
170 – 171 – 116
ffTram 81, halte Kuregem

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u



33

20 Maks

1. MAKS WERK
Maks begeleidt werkzoekenden in hun 
zoektocht naar werk. 

VOOR WIE? 

ffAlle Brusselse werkzoekenden, met een 
focus op de bewoners van de wijk Kure-
gem (Anderlecht). Specifieke begeleiding 
voor Roma’s, 50+’ers, Anderlechtse 
jobstudenten en laaggeletterden.

ACTIVITEITEN

ffIndividuele begeleiding
ffKorte modules in groep : beroepsori-
entatie,  presentatietechnieken, leren 
solliciteren met de computer, een 
digitale CV maken, communicatie en 
persoonlijke ontwikkeling. 
ffLange modules in groep : Nederlandse 
les, beroepsopleiding verkoper van 
multimedia, basiscursus ICT en werk 
zoeken met de computer.

Georges Moreaustraat 36
1070 Anderlecht 
02 520 78 46
onthaalwerk@maksvzw.org 
www.maksvzw.org
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2. MAKS DIGITALE INCLUSIE
Van het aanleren van basis PC-
vaardigheden en videotechnieken tot leren 
coderen: Maks biedt innovatieve digitale 
projecten voor jong en oud.

VOOR WIE?
ffJongeren en ouderen die digitale 
vaardigheden willen leren
ffLangdurig laaggeschoolde 
werkzoekenden die zich willen vormen 
als multimedia-animator, logistiek 
assistent, onthaalmedewerker of PC 
technieker

ACTIVITEITEN
We bieden creatieve activiteiten rond 
digitale vaardigheden, voor beginners 
en gevorderden : workshops binnen – en 
buiten de schoolmuren, Microsoft office 
met de PC en de iPad voor beginners en 
gevorderden, codeerschool, fotografie en 
video, digital storytelling.

Georges Moreaustraat 110
1070 Anderlecht
02 555 09 90 
info@maksvzw.org
www.maksvzw.org

3. MAKS GRAFISCH BUREAU
Maks biedt kwaliteitsvol grafisch werk aan 
klanten uit de (non-)profit.

VOOR WIE? 
Werkplekleren voor getalenteerde 
laaggeschoolde langdurig werkzoekenden.

ACTIVITEITEN
Maks Grafisch Bureau werkt met een 
uniek concept: Naast het ontwikkelen van 
kwaliteitsvolle grafische producten voor 
klanten, leiden we ook laaggeschoolde 
jongeren op tot grafisch ontwerper. 
Mensen met talent mogen in het kader van 
“werkplekleren” bij Maks vzw bijleren en 
werkervaring verzamelen. 

Georges Moreaustraat 110
1070 Anderlecht 
02 555 09 94 
www. grafischbureau.maksvzw.org/
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21 microStart

    
DOEL
microStart is een organisatie die zich tot 
doel stelt microkredieten te verschaffen 
en de start van een onderneming te 
begeleiden op het grondgebied van België.

VOOR WIE?
microStart leent vooral aan (kandidaat) 
ondernemers die geen toegang hebben 
tot de kredieten die banken en financiële 
instellingen gebruikelijk ter beschikking 
stellen.

ACTIES
microStart financiert via kleine leningen 
mensen die een kleine onderneming 
willen starten of een onderneming die 
ze al hebben opgestart, verder willen 
uitbreiden.
microStart begeleidt bovendien haar 
klanten door hen een waaier van diensten 
en advies gratis ter beschikking te stellen 
(coaching en opleiding);  deze worden 
voornamelijk door vrijwilligers verzorgd.

ACTIVITEITEN
ffVersnelde opleiding voor bedrijfsbeheer
ffOpleiding in groep of individueel, om het 
project voor te bereiden

ffFinanciering tot 15.000€
ffAfspraak met een expert en coaching 
van de activiteit door vrijwilligers

Kantoor Brussel 
De Fiennesstraat 77
1070 Anderlecht
02 888 61 00
brussels@microstart.be
www.microstart.be

ffMetro 2 - 6, halte Clemenceau
ffTram 81, halte Fiennes

OPENINGSUREN (MET OF ZONDER AFSPRAAK)

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u
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22 Mulieris     
     

DOEL
Als PIOW (Plaatselijk Initiatief voor 
Ontwikkeling van de Werkgelegenheid) 
wenst Mulieris :
ffde bewoners van de sociaal-economische 
zones te betrekken in de buurtprojecten;
ffeen antwoord te bieden aan de tewerk-
stellingsproblemen van werkzoekenden;
fftoegang te verlenen tot een stabiele en 
duurzame activiteit.

Mulieris biedt een uitzonderlijke, intensie-
ve werkervaring aan in de textielsector.

VOOR WIE?
ffArt 60 van de OCMW ‘s van het Brussels 
Gewest
ffDe werkzoekenden ingeschreven bij 
Actiris die voldoen aan het statuut van 
Activa en IBO
ffStagiaires van CEFA  Anderlecht, van de 
Mode- of styling school, van “Bruxelles 
Formation”en van FAE-Sireas vzw

ACTIES
ffBeroepsoriëntering / Beroepskeuze
ffBeroepsopleidingen 
ffWerkopleiding
ffBegeleiding van studenten

ACTIVITEITEN 
Tewerkstellen en opleiden in het domein 
van snit en naad.

Clemenceaulaan 4
1070 Anderlecht
02 520 03 61
Contact: Mw. Lazrak Rachida
0488/78 24 18
info@mulieris.be
www.mulieris-confection-couture.com

ffMetro 2 - 6, halte Clemenceau
ffBus 46, halte Clemenceau
ffTram 81, halte Bara
ffTrein Zuidstation

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 
16u30
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23 VDAB Competentiecentrum

DOEL
Organiseert voor werkzoekenden 
beroepsopleidingen die direct leiden naar 
een specifieke job. Met een opleiding ver-
groot je je kans op werk, zowel in Brussel 
als in Vlaanderen.

OPLEIDINGEN
Bij VDAB Brussel en zijn partners kun 
je terecht voor heel wat opleidingen in 
volgende sectoren: 
ffHout & bouw (Anderlecht)
ffTransport & logistiek (Anderlecht)
ffIndustrie (Anderlecht)
ffDiensten aan personen en bedrijven 
(Anderlecht)
ffBusiness support, retail & IT (Astro-
toren)
ffZorg & onderwijs (Astrotoren)

NEDERLANDS
Heb je nog wat Nederlands nodig?
Geen nood. Je leert vóór of tijdens je 
opleiding de vaktaal die je nodig hebt voor 
het beroep.

Bergensesteenweg 1440
1070 Anderlecht 
02 525 00 30
info@vdab.be
www.vdab.be/opleidingen

ffMetro 5, halte CERIA/COOVI  

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u

Astrotoren, 
Sterrenkundelaan 14  
1210 Brussel  
 02 235 18 11
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24 Wheelit

DOEL
Optreden als bemiddelaar tussen (potenti-
ele) werknemers met een handicap en 
werkgevers voor wie, bij gelijkwaardige 
kwaliteiten, een handicap geen belemme-
ring vormt voor aanwerving.

VOOR WIE?
Werkzoekenden met een handicap.

ACTIES
ffBeroepsoriëntering / Beroepskeuze
ffZoeken naar werk 

ACTIVITEITEN
ffPubliceren van werkaanbiedingen die 
geschikt zijn voor personen met een 
handicap en creëren van de belangrijkste 
CV-theek in België waarin hun troeven 
optimaal tot hun recht komen.
ffStelt een gratis coaching voor om een 
professioneel project te hebben in 
overeenstemming met je CV. 
ffAanbieden van algemene (betalende) 
opleidingen aan ondernemingen voor het 
succesvol aanwerven van een medewer-
ker met een handicap. 

Thierry Conrads 
thierry@wheelit.be (FR)
Marie-Anne Weber 
marie-anne@wheelit.be (NL)
info@wheelit.be
www.wheelit.be

Onze kantoren zijn niet toegankelijk voor 
het publiek
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Volwassenen 
Onderwijs 
binnen 
Anderlecht 
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25CVO Brussel

DOEL
Onderwijs voor volwassenen : vorming, 
opleiding en training op het niveau van 
secundair onderwijs in het kader van 
levenslang en levensbreed leren.

VOOR WIE ?
ffVolwassenen

ACTIES
ffIntegrale opleidingen, met diploma en 
certificaat
ffBeroepsopleidingen
ffTaalopleidingen

ACTIVITEITEN
Dag-, avond- en weekendcursussen
Afstandsonderwijs
ffTechniek: Elektricien, PLC-technieker
ffICT: Besturingssystemen en netwerken
ffAdministratie: secretariaatsmede- 
werker, meertalig polyvalent bediende, 
boekhoudkundig bediende, polyvalent 
verkoper, medisch administratief 
bediende
ffZorg: kinderzorg, logistiek assistent/
verzorgende/zorgkundige, jeugd- en 
gehandicaptenzorg
ffAanvullende algemene vorming

Tweedekansonderwijs: Aanvullende 

algemene vorming + beroepsopleiding = 
diploma secundair onderwijs.

ffTalen : Frans, Engels, Nederlands (NT2)
ffHoefsmederij
ffBedrijfsbeheer

Materiaalstraat 67
1070 Anderlecht
02 528 09 50
info@cvobrussel.be
www.cvobrussel.be

ffMetro 2-6, halte Clemenceau of Delacroix
ffBus MIVB 46, halte Albert I Square
ffBus De Lijn 116 – 117 – 118 – 140 – 141 
– 142 – 144 – 145 – 170 – 171, halte 
Vaartbrug Kuregem
ffTram 81, halte Albert I Square

OPENINGSUREN

Van  maandag tot donderdag van 9u 
tot 21u.
Vrijdag van 9u tot 13u.
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26CVO COOVI 

DOEL 
Competentiegerichte vorming, opleiding en 
training voor volwassenen op het niveau 
van secundair en hoger beroepsonderwijs 
in het kader van levenslang en levensbreed 
leren.
ffZoeken naar trajecten op maat voor alle 
cursisten
ffTaalbegeleiding
ffKiezen voor een interculturele aanpak
ffSamenwerking met andere partners (op 
lokaal en internationaal vlak).

VOOR WIE ?

ffVolwassenen

ACTIES

ffBeroepsopleidingen
ffOpleidingen naar werk
ffInformatie voor toekomstige zelfstan-
digen
ffBegeleiding van studenten

ACTIVITEITEN

Dag-, avond- en zaterdagcursussen :
ffHoger beroepsonderwijs: openbare be-
sturen, hotel en catering management, 
informatica, marketing, winkelmanage-
ment, syndicaal werk boekhouden

ffFarmaceutisch technisch assistent
ffGids en reisleider
ffBiochemie (brouwerij, wijn maken, 
likeuren en destillaten)
ffLand- en tuinbouw: florist, hovenier 
onderhoud parken en tuinen 
ffVoeding: Restaurant en keuken (keuken, 
zaal, hotelbedrijf, traiteur-banket, 
grootkeuken),
ffBakkerij (medewerker bakkerij, bakker, 
banketbakker, chocoladebewerker, 
ijsbereider, marsepeinbewerker)
ffSlagerij  (slagersgast)
ff Wijnkenner  
ffSpecifieke lerarenopleiding
ffFotografie
ffBedrijfsbeheer
ffHuishoudhulp
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Emile Grysonlaan 1
1070 Anderlecht
02 526 51 00
cvo@coovi.be
www.coovi.be

ffMetro  5, halte COOVI/CERIA
ffBus MIVB 75 – 98, halte COOVI/CERIA
ffBus De Lijn 141 - 142 - 144 - 145 - 170 – 
171, halte COOVI/CERIA

OPENINGSUREN CENTRUMSECRETARIAAT

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

8.30u – 12.u 8.30u – 12.u 8.30u – 12u 8.30u – 12u 8.30u – 12u 8.30u – 
12.15u

12.45u – 
13.30u

12.45u – 
13.30u

12.45u – 
13.30u

12.45u – 
13.30u

12.45u – 
13.30u

 - 

16u – 21.15u 16u – 21.15u 16u – 21.15u 16u – 21.15u 16u – 17u -
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Partners 
binnen het 
Brussels Gewest
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27 beezy.brussels

DOEL
Als zesde en laatste van de Brusselse 
beroepsreferentiecentra, wijdt beezy.brussels 
zich aan de «sector» van de stads- en 
overheidsberoepen. beezy.brussels is 
een kruispunt tussen de wereld van de 
tewerkstelling, de vorming, de besturen en 
de politiek.

VOOR WIE?
Werkzoekenden die in de openbare sector 
willen werken.

ACTIES
ffToegangskaarten: deze toegangskaart 
laat toe te solliciteren in de gewestelij-
ke, lokale en communautaire openbare 
sector in Brussel zonder in het bezit  
te zijn van een GHSO  getuigschrift  
van hoger secundair onderwijs. 
 beezy.brussels bereidt de werkzoeken-
den voor op de tests.
ffVoorbereiding van wervingsexamens 
georganiseerd door Selor: om toegang 
te krijgen tot deze voorbereiding, moet 
u in het bezit zijn van een diploma en 
solliciteren voor een Selorexamen.
ffBeroepsoriëntatie: bestemd voor de 
personen die in de openbare sector 

willen solliciteren: creëren van een 
Selorprofiel, herlezen van het CV, geven 
van allerlei tips.

Meer inlichtingen op de website of op 
www.dorifor.be

Adolphe Maxlaan 157
1000 Brussel
02 563 69 33
info@beezy.brussels
www.beezy.brussels

ffMetro 2 -6, halte Rogier
ffTram 3 – 4 – 25 – 32 – 55, halte Rogier
ffBus 58 – 61, halte Rogier / De Lijn 103b 
– 126 – 127 – 128 – 129 – 155 – 212 – 213 
– 214 – 230

OPENINGSUREN

Van  maandag tot woensdag van 9u 
tot 12u
Van  maandag tot vrijdag: ‘s namiddags 
op afspraak
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28 Brusselleer

DOEL / VOOR WIE

Het Centrum Basiseducatie Brusselleer 
organiseert cursussen voor mensen die 
niet lang naar school zijn geweest. 

ACTIES
Wil je bijleren uit interesse, voor je werk, 
een opleiding of een examen? Brusselleer 
helpt je om je kennis van taal, rekenen, 
computer en algemene vorming op te 
frissen en te versterken. Stap voor stap en 
in je eigen tempo. Al deze lessen zijn gratis.

ACTIVITEITEN
Brusselleer organiseert voor mensen die 
Nederlands spreken cursussen in :
ffNederlands (lezen, spreken en schrijven)
ffwiskunde (rekenen)
ffICT (wegwijs op de computer, tablet, 
smartphone en internet)
ffmaatschappij-oriëntatie (wonen, 
cultuur, theorie voor het rijbewijs)

Voor anderstaligen zijn er cursussen 
Nederlands.

Marcqstraat 16-18
1000 Brussel
02 223 20 45 
info@brusselleer.be
www.basiseducatie.be/brusselleer

ffMetro : 1 – 5, halte Sint-Katelijne
ffTram : 3 - 4, halte De Brouckère

OPENINGSUREN

Van  maandag tot vrijdag van 9u tot 16u

INSCHRIJVINGEN

Maandag - Donderdag : van 14u tot 16u
Dinsdag-Woensdag-Vrijdag : van 10u 
tot 12u
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29 Evoliris     
 

DOEL
Evoliris vzw is het ICT-beroeps-
referentiecentrum (informatie- en 
communicatietechnologie) van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Dankzij deze technologische hulpmiddelen, 
spitst Evoliris zich niet alleen toe op 
vorming, maar is het ook actief op 
het vlak van observatie, informatie, 
sensibilisering, tewerkstelling, screening 
en de bekrachtiging van vaardigheden.

VOOR WIE?
Evoliris richt zich tot de volgende 
doelgroepen: 
ffwerknemers
ffwerkzoekenden 
ffstudenten en onderwijspersoneel

ACTIES
ffTechnische IT-vormingen  voor alle 
doelgroepen
ffSpitsinfrastructuur en uitrustingen  
(op aanvraag )
ffSteun bij het solliciteren (screening 
van de vaardigheden en van het cv, 
workshops, simulaties/coaching  
sollicitatiegesprekken)

ffBekrachtiging van de vaardigheden 
voor technici in verband met PC’s en 
netwerken
ffOpwaardering van beroepen, netwerken 
en van YIC*-kwalificaties (*Young 
Innovative Companies)
ffObservatie: analyse van invloedrijke 
tendensen inzake IT en van de noden in 
deze sector

Paalstraat 14 A2
1080 Brussel
02 475 20 00
info@evoliris.be
www.evoliris.be  | www.evoliris-infinity.be
Evoliris is ook op Facebook, LinkedIn en 
Twitter

ffMetro 1 - 5, halte Zwarte Vijvers of Graaf 
van Vlaanderen
ffTram 51, halte Klein Kasteel

OPENINGSUREN EN TELEFONISCHE PERMANENTIE

Van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 17u
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30 IRIS TECH+    
  

 
WIE ?
IRIS TECH+ is het referentiecentrum van 
de metaalverwerkende nijverheid en de 
technologische industrie te Brussel. Zijn 
missies zijn de volgende: versterken en 
verbeteren van de bestaande opleidingsac-
ties in de metaalnijverheid en vernieuwen 
van opleidingstrajecten voor werkzoeken-
den; versterken van de kwaliteit van de 
bestaande arbeidskrachten door middel 
van doorlopende opleiding; ontwikkelen 
van evaluatieprocessen en bekrachtigen 
van vaardigheden met het oog op tewerk-
stelling of oriëntatie naar opleidingstra-
jecten; aansturen van sensibilisatieacties 
voor (huidige en toekomstige) jobs in 
de metaalverwerkende nijverheid en de 
technologische industrie in de stad.

DOEL

ffPromoten en kwalificeren van jobs in de 
industriesector
ffVerstrekken van infrastructuur en 
vormingsmaterieel

VOOR WIE?

ffWerkzoekenden ingeschreven bij Actiris, 
ten minste 18 jaar oud
ffProfessionals in de industriesector
ffLeerlingen van het technisch- en 
beroepsonderwijs

ACTIES

ffInformatie en oriëntatie
ffBegeleiding naar werkgelegenheid
ffKwalificerende vormingen
ffDoorlopende vormingen

ACTIVITEITEN

ffInfosessies over beroepen in de 
industrie
ffUittesten van beroepen  door 
werkzoekenden (screening)
ffVormingen in de algemene industrie: 
bewerking, lassen, HVAC, liften, 
elektromechanica
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Sint-Denijsstraat 95 - Ingang via nr. 117
1190 Brussel
02 340 07 80
Verhuis in 2018 naar de Erasmussite te 
1070 Anderlecht

ffTram 32 – 82 – 97, halte Vorst Centrum
ffBus 50, halte Oude Vijver – 54, halte 
Vorst Centrum
ffTrein, halte Vorst Oost

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en 
van 13u30 tot 16u
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31Huis van het Nederlands Brussel

 
DOEL
Ben je op zoek naar lessen Nederlands 
in Brussel? Het Huis van het Nederlands 
verzamelt alle informatie rond Nederlands 
leren en oefenen voor volwassenen.
Bij je vertrek geven we je alle gegevens 
over de eventuele inschrijving, de start-
datum en de plaats. Er zijn mogelijkheden 
voor iedereen!

ACTIES
ffTesten van het taalniveau
ffAdvies en doorverwijzing naar een 
geschikte opleiding Nederlands

ACTIVITEITEN
ffHet Huis van het Nederlands helpt 
anderstaligen in hun zoektocht naar een 
geschikte cursus Nederlands.
ffHet taalniveau wordt getest om zo 

terecht te komen in de cursus die het 
best bij hen past. 
ffConsulenten verwijzen de geïnte-
resseerden door naar een bepaalde 
school of instelling op basis van het 
intakegesprek.

Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel
02 501 66 60
info@huisnederlandsbrussel.be
www.huisnederlandsbrussel.be

ffTram 3 – 4, halte Anneessens

OPENINGSUREN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

- 9u – 11u30 - 9u – 11u30 -

14u – 16u 14u – 15u30 14u – 16u 14u – 15u30 -

17u30 – 18u30 - 17u30 – 18u30 - -
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32 Syntra    

DOEL
Als erkend Nederlandstalig centrum voor 
vorming van zelfstandigen en kmo’s, wil 
Syntra Brussel een brug zijn voor iedereen 
die vooruit wil. Ondernemerszin staat 
centraal in onze opleidingen. Een jongere 
die een beroep wil leren, een arbeider die 
droomt van een eigen zaak, een bediende 
die hogerop wil of een werkzoekende die 
zich wil herscholen: wie klaar is om een 
nieuwe stap te zetten, is bij Syntra Brussel 
aan het juiste adres.

VOOR WIE?
ffLeerplichtige jongeren vanaf 15 jaar 
(“leertijd”)
ffJongeren tussen 18 en 25 (voltijdse 
opleidingen)
ffOndernemers tussen 18 en 65 en 
bijscholingen voor ervaren ondernemers 
(ondernemerstrajecten)

De opleidingen worden zowel overdag,  
’s avonds als op zaterdag georganiseerd. 
De duur van de opleidingen varieert van 
enkele lesmomenten tot drie jaar.

ACTIVITEITEN 
ffBeroepsopleidingen: in verschillende 
sectoren, zowel overdag als ‘s avonds. 
Modeontwerper, journalist, elektricien, 

loodgieter, boekhouder, schoonheids-
specialist, schilder, webdesigner e.a. 
Alle opleidingen leiden naar een beroep 
dat je later op zelfstandige basis 
kan uitoefenen, maar je kan ook als 
bediende werken.
ffBedrijfsbeheer: theoretische basis 
voor het opstarten en leiden van je 
eigen bedrijf. Je maakt een praktisch 
businessplan of haalbaarheidsstudie 
voor de zaak die je wil opbouwen.
ffBijscholingen en specialisaties: je hebt je 
eigen zaak en je wenst op de hoogte te 
blijven van nieuwe tendensen en technie-
ken. Per sector organiseert Syntra 
Brussel een aantal bijscholingen waar 
technieken, vaardigheden, vakexpertise 
en actualiteit aan bod komen.
ffDuaal leren: een aantal dagopleidingen 
van Syntra Brussel kan je via het 
systeem van werkplekleren doorlopen. 
Die betekent dat je meer dan de helft 
van de opleidingstijd aan het leren bent 
bij een onderneming. 
ffLeertijd: vanaf 15 tot 25 jaar kun je een 
beroepsopleiding volgen in verschillende 
sectoren. Van polyvalent administratief 
medewerker, tegelzetter, kapper tot 
elektricien... Met Leertijd combineer je 
werken met leren. 



51

ffAlle opleidingen gaan door in het 
Nederlands. Dat betekent dat je 
minimum een basiskennis Nederlands 
moet hebben. Om je niveau van het 
Nederlands te bepalen kan je een 
afspraak maken met onze taal- & 
leercoach die je gratis verder helpt.

Campus Tour&Taxis - Havenlaan 86c, bus 209  
1000 Brussel - 02 421 17 70

OPENINGSUREN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

8u30 – 19u30 8u30 – 19u30 8u30 – 19u30 8u30 – 19u30 8u30 – 17u 8u30 – 14u

Campus Uccle – rue de Stalle 292
1180 Bruxelles - 02 331 68 01

OPENINGSUREN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

8u30 – 19u30 8u30 – 19u30 8u30 – 19u30 8u30 – 19u30 8u30 – 19u30 8u30 – 14u

Maurice Herbettelaan 38A   
1070 Anderlecht - 02 527 22 71

OPENINGSUREN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8u30 – 16u30 8u30 – 16u30 8u30 – 16u30 - -

info@syntrabrussel.be
www.syntrabrussel.be
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Afkortingen

AZW Actief Zoeken naar Werk
BRC Beroepsreferentiescentra 
CVO Centrum voor Volwassenenonderwijs 
DSP Doorstromingsprogramma
GBO Getuigschrift Basisonderwijs
GHSO Getuigschrift Hoger Secundair Onderwijs
GLSO Getuigschrift Lager Secundair Onderwijs
IBO Individuele Beroepsopleidingen
ICT  Informatie- en Communicatietechnologie
KMO Kleine en Middelgrote Onderneming
PIOW Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
SINE Sociale Inschakelingseconomie 
SPI  Socio-Professionele Inschakeling
YEI Youth Employment Initiative
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