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Missie Werkvormm
Werkvormm is een “vereniging zonder winstoog-
merk” met als opdracht het verbeteren van de 
inzetbaarheid en de weerbaarheid van werkloze 
werkzoekenden. “Werk” is daarbij het middel dat 
“integratie” en “(economische) zelfredzaamheid” 
bevordert. 

Werkvormm is een laagdrempelige organisatie en 
richt zich tot alle mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, 
afkomst of achtergrond die zich willen inspannen 
om hun onbenutte talenten te ontwikkelen met  
het oog op hun (her-)inschakeling in een sociaal  
of economisch arbeidsproces ter bevordering van 
hun maatschappelijke integratie, zelfstandigheid  
en persoonlijke ontplooiing. Werkvormm reikt  
kansengroepen een handvat om invulling te geven 
aan “wederkerigheid”. 

Werkvormm realiseert dit door het aanbieden van 
opleidingen en het opzetten van werkervarings-
projecten. 

Om haar opdracht te realiseren werkt Werkvormm 
structureel samen met lokale en regionale over-
heden, bedrijven, sectoren en andere organisaties 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de missie.  

Intensieve, op maat van elke deelnemer afgestemde 
begeleiding en coaching, inhoudelijk sterke en 
marktgerichte trajecten, permanente kwaliteits-
verbetering, de inzet en het enthousiasme van de 
professionele en verantwoordelijke medewerkers 
bepalen in belangrijke mate de succesratio. 

In eerste instantie worden projecten opgezet die 
aanleunen bij de sectoren metaal en horeca in de 
ruime Antwerpse regio.  Daarbij gaat bijzondere 
aandacht naar de thema’s; “water-haven-erfgoed”. 
Dit alles realiseren we in een context van “maat-
schappelijk verantwoord ondernemen”.
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De Haventornado’s 
Werkervaring art 60 § 7

De Antwerpse haven: meer dan 14.000 ha oppervlakte, 275 kilometer weginfrastructuur,  fietspaden, 
sluiscomplexen, bruggen, bermen, …  Hou dit maar eens proper.

In 2003 ging Werkvormm van start met het project; 
de “Haventornado’s”. Als variante op de “Witte 
Tornado’s” zetten we een project op waarbij 25 
leefloners via statuut artikel 60 § 7 geactiveerd 
worden. De “Haventornado’s” is een zeer laag-
drempelig project. Het moet een opstap richting 
arbeidsmarkt zijn voor mensen met een zeer grote 
afstand tot die arbeidsmarkt. De uitgevoerde  
opdrachten bestaan uit het verwijderen van  
zwerfvuil, groenwerken en diverse kleine klussen. 

Hier zijn weinig tot geen drempels wat (voor)-
opleiding of werkervaring betreft, taalkennis is 
ondergeschikt en ook andere klassieke drempels 
worden zoveel als mogelijk uitgevlakt. We selecteren 
vrijwel enkel op motivatie van de deelnemer. 

Het project richt zich naar leefloners, hoofdzakelijk van 
het OCMW van Antwerpen, en wordt gefinancierd 
door het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen. 
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Werkervaring metaal 
Werkervaring WEP+

Bij Werkvormm zijn 22 langdurig (meer dan twee jaar) werkloze werkzoekenden actief in een  
werkervaringsproject metaal. Gedurende één jaar worden allerhande technieken aangeleerd en  
competenties verworven welke zeer marktgericht zijn. Na hun werkervaringsperiode van één jaar  
kunnen zij een aantal basistechnieken lassen, branden en slijpen, zijn zij vertrouwd met oppervlakte-
behandeling zoals roestverwijdering en (industriële) schildertechnieken, hebben velen een VCA attest 
behaald en zijn ze klaar om de sprong te wagen naar het normaal economisch circuit.

Werkervaring metaalbewerking 
Basistechnieken metaal, lassen, montage en 
afwerking. Dat zijn de hoofdingrediënten van  
dit project. Constructies maken voor scholen,  
verenigingen en sportclubs. Daarbij alle las- en 
herstellingswerken aan industrieel- en  
varend erfgoed. 

Werkervaring restauratie havenerfgoed  
Antwerpen heeft één van de belangrijkste  
collecties havenkranen van Europa. Deze is zeer 
divers samengesteld, en bestrijkt een periode van 
bijna 100 jaar. Een Werkvormm WEP+ team   
werkt intensief mee aan de restauratie en het 
onderhoud ervan.

Onze deelnemers stromen door naar metaalconstructiebedrijven, de recyclagesector en diverse KMO’s. 
Vandaag stromen minimaal 60% van de deelnemers door naar duurzaam werk. 

Dit project wordt gesteund door Vlaanderen, Stad Antwerpen,  
het MAS (museum aan de stroom) en FTMA
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Opleiding  
Containerherstelling

Antwerpen is één van de belangrijkste containerha-
vens van Europa. 2011 was weerom een recordjaar.  
Er was een trafiek van 8,66 miljoen TEU met meer dan 
105 miljoen ton goederen. Na Rotterdam en Hamburg 
zijn we de derde grootste containerhaven in Europa.

Veel containertrafiek betekent ook veel container-
herstelling. Een niche die Werkvormm ontdekte, en 
waar we in overleg met de sector een opleiding rond 
bouwden. De voorbije jaren hebben we telkens een 
vijftigtal werkloze werkzoekenden opgeleid tot contai-
nerhersteller, waarbij we zelfs in de moeilijke crisisjaren 
een gemiddelde doorstroming naar  
duurzame tewerkstelling behaalden van 70%!

Deze opleiding wordt ondersteund door het ESF, VDAB 
en FTMA.
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Madras
Opleiding keukenmedewerker

Madras, een regio in India waar curry gemaakt 
wordt. Een curry is geen kruid of specerij, het is 
een mengeling van soms meer dan 10 verschil-
lende specerijen. En, zo is de deelnemersgroep 
van deze opleiding ook meestal samengesteld.  
10 deelnemers, soms tot 10 verschillende natio-
naliteiten. Gezien onze opleidingskeuken in de 
Madrasstraat gelegen is, was de naam van dit 
opleidingsproject snel gekozen. 

Sinds 2006 leiden we jaarlijks 30 cursisten op tot 
keukenmedewerker. We bieden ze een technische 
opleiding met een stevig pakket Nederlands erbij.  
Ze stromen door naar jobs in de Horeca- en cate-
ringwereld, en naar de sociale economie. 

Deze opleiding wordt ondersteund door het ESF, 
VDAB en Horeca Vorming Vlaanderen 
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Bereidingswijze

Meng alle ingrediënten voor de saus tot een glad geheel  •  zalmfilet in twee gelijke delen snijden  •  zee-
zout, peper, suiker en dille mengen en een laagje in een bakje doen  •  er 1 stuk zalm opleggen (velkant 
naar beneden) en bestrooien met zeezout  •  2e stuk op het zout leggen (velkant boven) en de rest van 
het zout er op leggen  •  Afdekken met aluminiumfolie en een plankje en er een zwaar gewicht opzetten 
(vb. conserveblik) en 1 à 2 dagen in de koelkast laten marineren, regelmatig omdraaien  •  Neem de zalm 
uit de marinade en laat hem uitlekken  •  Leg de zalm op een snijplank met de velkant naar beneden en 
versnij zeer dun  •  Afwerken met wat mosterdsaus, plukje dille en toast

Ingrediënten

1 kg verse zalmfilet met vel
30 gr suiker
50 gr grof zeezout
Witte peper
30 gr dille

Voor de zoete mosterdsaus:
60 gr mosterd
30 gr suiker
25 ml witte wijnazijn
60 ml zonnebloemolie
dille

Gravad laks
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Bereidingswijze

•  Gehakt mengen met fijngesneden gember, look, koriander en chilipeper  
•  Kruiden met garam masala, peper en zout   
•  Bloem en water mengen tot een deeg en dun uitrollen   
•  Maak rondjes van ongeveer 8 cm   
•  Leg op elk deegrondje een beetje vlees en plooi mooi toe   
•  Frituur de momo’s gaar tot ze lichtbruin zijn   
•  Serveer met een pikante tomaten-koriandersaus

 

Ingrediënten

2 kopjes bloem
¾ kopje water
500 gr gehakt
4 lente-uitjes
1 eetlepel gember

1 ½ eetlepel look
1 ½ eetlepel koriander
2 groene chilipepers
2 theelepels garam masala
2 eetlepels olijfolie

Momo
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Bereidingswijze

Bladerdeeg laten ontdooien  •  Kabeljauw goed droog drukken in keukenpapier   •  Samen met de  
heilbot fijnmalen in de keukenmachine  •  Goed kruiden, oppassen met het zout (heilbot is al vrij zout) 
 •  Ei en een beetje room toevoegen, mengen tot  een homogene massa   •  Bladerdeeg bestrijken met 
pesto  •  Met spuitzak worstje spuiten en de rand bestrijken met eidooier  •  Dichtrollen, stukken van  
4 cm breed snijden  •  Bakken op 185°c gedurende ca.12 minuten  •  Te bewaren in de koelkast of  
diepvriezer  •  Bij gebruik terug 5 minuten in de oven plaatsen, 185°C.

Pain Musin werd gecreëerd ter gelegenheid van de aankomst van de François Musin, O.305,  in Antwerpen op 
donderdag 8 december 2005.

Ingrediënten

Rechthoek bladerdeeg
500 gr stukjes kabeljauw 
150 gr gerookte heilbot
Pesto
2 Eidooiers

Room
1 ei
Peper
Zout
Cayennepeper

Pain Musin
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Bereidingswijze
•  De ui en wortel klein snijden en aanstoven in boter 
•  Komijn toevoegen 
•  Linzen wassen in koud water en toevoegen aan de ui 
•  Tomatenpuree toevoegen en even laten stoven
•  Bevochtigen met kippenbouillon en laten koken tot de linzen gaar zijn
•  Mixen en door een puntzeef doen
•  Look persen en in olie bakken tot deze licht bruin is
•  Look en vermicelli in de soep doen en even laten opkoken
•  Afwerken met koriander of peterselie

Ingrediënten

300 gr oranje linzen
1 klein blikje tomatenpuree
1 ui
1 wortel
½ theelepel komijnpoeder

50 gr vermicelli
3 tn look
2 l kippenbouillon
Peper en zout
Koriander / peterselie

Sorbat Ads: (Linzensoep)
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Inclusief
Toeleidings- en activeringsproject voor sociale 
huurders. 

“Inclusief” is het alternatief voor WeL-Interim, het 
“sociale uitzendkantoor” dat opgezet werd door 
Plus Uitzendkrachten en Werkvormm.  

Met “Inclusief” werd een nieuwe weg ingeslagen. 
We zegden onze vestiging in een drukke commer-
ciële straat op, en kozen resoluut voor een locatie 
in de wijk Europark, Antwerpen-Linkeroever. Deze 
sociale huurwijk wordt gekenmerkt door een 
sterke oververtegenwoordiging van verschillende 
bewonersgroepen in de werkloosheidsstatistieken. 

Met “Inclusief” zitten we dicht bij, of beter, midden 
tussen de bewoners van de wijk. We bouwen aan 
functionele netwerken met alle aanwezige  
actoren. Voor de bewoners bieden we een  
laagdrempelige instap van waaruit we  
werkzoekenden op verschillende manieren  
begeleiden naar werk, of naar stappen in die  
richting. Dit kan zowel via opleiding,  
werkervaring, sociale economie, uitzendwerk, 
IBO’s, onmiddellijke toeleiding naar duurzaam 
werk of via “warme overdracht” naar VDAB. 

“Inclusief” wordt gefinancierd door VDAB, en onder-
steund door Plus Uitzendkrachten NV.
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Cultuurverkenners    

Het project “cultuurverkenners” is een kans tot 
ontmoeting. Nieuwe Belgen alias inburgeraars van 
allochtone afkomst maken kennis met Belgische 
vrijwilligers van Antwerpse origine.
Het start met vier afspraken. Een gesprek, vele 
babbels, in het Nederlans, zo goed en zo kwaad als 
dat gaat. De stad verkennen, praktisch en cultureel. 
Een brief vertalen, tips in het zoeken naar werk. 
De Nieuwe Belg en de Cultuurverkenner zoeken, 
ontdekken, leren elkaar kennen. En elkaars cultuur.
Het effect? Het begin van een vriendschap,  
misschien. Een vriendelijk contact alleszins. 
Nieuwe Belgen krijgen een bondgenoot in het 
integreren; Belgen kijken met nieuwe ogen naar de 
inburgeraars.

Werkvormm coacht de contacten. Vormt de 
vrijwilligers hoe ze duidelijk verstaanbaar kunnen 
spreken. Nieuwe Belgen en cultuurverkenners 
vertellen hun verhalen. Werkvormm moedigt hen 
aan, stuurt verwachtingen bij, doet vrijwillligers 
ervaringen uitwisselen.

De cultuurverkenners worden gesteund door  
Vlaanderen - managers van diversiteit, en  
de Stad Antwerpen. 
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O.305; “de Musin”

De O.305, François Musin, is de oudste nog 
overblijvende IJslandvaarder van België. Het is een 
stalen geklonken zijslagtreiler. (een zogenaamde 
plankenvisser) Hij werd gebouwd in 1948 op de 
werf Beliard-Crighton & C° te Oostende in op-
dracht van de NV Motorvisserij. In een programma 
om de visserijvloot terug op peil te brengen na de 
tweede wereldoorlog werden 5 identieke schepen 
gebouwd. Het zusterschip van de François Musin, 
de Laermans (O.304) verging in 1949 met man en 
muis. De juiste reden van het vergaan werd nooit 
achterhaald.

“De Musin” zelf heeft vooral op IJsland gevaren, 
maar ook naar Ierse en Britse wateren, o.a. de 
Doggersbank. Het schip heeft gevaren tot begin 
de jaren 70, waarna het geschrapt werd uit de 
lijst van de Belgische visserijvloot.  Daarna heeft 
het vele jaren liggen roesten in het Vissersdok te 
Oostende, waar Werkvormm het met de steun 

van Plus Uitzendkrachten kocht in 2005. Vorig 
jaar, 2011, werd het schip definitief beschermd als 
varend erfgoed door Minister Geert Bourgeois. 
Begin 2012 zal het schip eindelijk haar eerste grote 
restauratiewerken ondergaan. Naast de restauratie 
van havenkranen en ander industrieel erfgoed 
bevestigt Werkvormm met de aankoop en de 
restauratie van de François Musin haar positie als 
watererfgoedvereniging.

Voor meer informatie kan u terecht op  
www.musin.be 

Giften via de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal 
aftrekbaar vanaf 40,00 €.  Rekening  
nummer: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 met 
melding: L81.509 Werkvormm. 
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Werkvormm vzw
Madrasstraat 38 a
2030 Antwerpen

Tel: 03 / 233 85 00
Fax: 03 / 205 66 99
BTW nr: BE 478.069.349
Email:  info@werkvormm.be

www.werkvormm.be

Lay out: gemgraphic.be
Foto’s: Leen en Chris Bryssinckx, Tom Verresen (p7)

Verantwoordelijke uitgever:  
Chris Bryssinckx, Madrasstraat 38 a te 2030-Antwerpen 
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