
Waar staan we voor?

Wonen en Werken biedt opleiding en tewerkstelling
aan mensen die lange tijd werkloos zijn 
en/of een lage scholing hebben. Ons motto daarbij is: 
“mensen waarderen, motiveren en terug kansen geven.” 
Dit ongeacht ieders vaardigheden, kennis, afkomst, religie,... 

Voor Wonen en Werken is arbeid dé hefboom om 
(opnieuw) een plaats in de samenleving in te nemen. 
Daarom bieden we onze deelnemers een opleiding 
en begeleiding naar werk of een tewerkstelling op maat 
in de bouwsector, schoonmaak, horeca, carrosserie 
of groenonderhoud of groenteteelt.



Heel erg jong nog kreeg ik rillingen van een sketch op vinyl: 
Herman Van Veen in de rol van een werkloze huisvader, 
Een  sch reeuw om werk ,  e rkenn ing ,  respec t ,

Werkloosheid zie ik sinds toen als een zwaar onrecht en tegelijk een onmacht 
Werken, in haar ruimste betekenis, is in onze samenleving 
iets fundamenteel, maar veel meer dan brood op een plank; 
betekent erbij (mogen) horen; 
helpt om jezelf zin, een plaats te geven; 
bij te dragen aan die samenleving 

die schreeuw van Herman glinstert nog steeds in het vuur om, met een stukje van mezelf, in 
Wonen en Werken bij te dragen aan een strijd voor recht op werk voor doelgroepen die om 
welke reden ook geen of minder kansen krijgen. 
Bij Wonen en Werken; omdat zij meer dan anderen, op stap gaan met de personen
hun emancipatie als doel; de organisatie is het middel.

Hans Van Hassel, voorzitter raad van bestuur Wonen en Werken  



Archieffoto: Moclean
De eerste ploeg.

In 1988 slaan 4 Leuvense organisaties (Buurtwerk ’t Lampeke, Basiseducatie
(Educatief Centrum), werklozenwerking De Wal (Dialoog) en NCAV(Arktos) 
de handen in mekaar. Ze willen de werkloosheid in hun buurt aanpakken 
door woningen die in slechte staan zijn te renoveren. 

Wonen en Werken wordt zo letterlijk een feit… 
We vinden onderdak in de oude ateliers van Drukkerij Nauwelaerts in de 
Valkerijgang en gaan van start met 2 ploegen: ‘bouw’ en ‘houtbewerking’. 
De opleidingen worden erkend als Kelchtermansproject en duren 7 maanden. 
Van bij dit prille begin staat een ‘integrale aanpak’ centraal. Naast de algemene 
en vaktechnische vorming, krijgen de               deelnemers maatschappelijke
 hulpverlening en begeleiding.                      In de Valkerijgang worden,
 in opdracht van Dijledal, een                         aantal sociale woningen 
opgeknapt. Deze worden                                 achteraf door de deelnemers 
van de opleidingen                                          bewoond. Zo ontstaat de 
benaming                                                        Wonen en Werken
Het aspect                                                    wonen is stilaan op de achtergrond 
geraakt,                                                      het aspect werken is overgebleven. Archieffoto: De allereerste ploeg



René en Betty zijn na twintig jaar nog altijd vaste ankers bij Wonen en Werken.
Zij zijn er met reden trots op.

Den Tube

De reden voor de 4 organisaties om met elkaar in zee te gaan,
was vreemd  genoeg: … een boot.

Jeugdhuis IQ (Leuven) is namelijk in 1985 op zoek naar een
nieuwe locatie. Het idee rijpt om een afgedankt binnenschip
om te toveren tot jeugdlokaal. Dankzij de steun en de inzet van
o.a. Moo Laforce (Riso Vlaams Brabant) wordt deze droom
een realiteit.

In mei 1988 krijgt het schip zijn laatste likje verf en wordt
“Den Tube” boven de doopvont gehouden, figuurlijk dan.

Wonen en Werken en Leren
“Den Tube”
is een experiment waar
tot op de dag van vandaag 
met trots wordt op teruggekeken. 
En tegelijk de bakermat waaruit 
Wonen en Werken ontstaan is.

Wat in de bijna 20 jaar hetzelfde gebleven is, 
is de keuze om te werken met groepen die veelal 
als ‘maatschappelijk kwetsbaar’ worden beschouwd. 

Bij  Wonen en Werken vinden ze hun eigenwaarde terug 
en bewijzen ze dat ze wel degelijk hun vrouwtje/ mannetje 
kunnen staan op de arbeidsmarkt.

Er vaart een rustig schip voorbij een schip van hout en ijzer
gedoopt met wijn of met champagne door koningin of keizer
het schip is oud zijn eerste reis dat is’t al lang vergeten
alleen de sterren die daar staan die zullen dat nog weten.              (de sterren = de eerste ploeg) archieffoto in Den Tube, 1987



Wonen en werken en Feesten

archieffoto: 1997
modeshow ter gelegenheid van 10 jaar W&W

De toenmalige boegbeelden  van links naar rechts:
Lief Vandevoort  (voorzitter van ‘t Lampeke)
Moo La force (werkneemster van het Riso)
Annemie Dewaele (voorzitter van het Riso)
Wilma Blommestijn (voorzitter Wonen en Werken)

1988-1998: 10 jaar Wonen en Werken
In de eerste 10 jaren heeft Wonen en Werken heel wat 
woelige watertjes doorzwommen. De organisatie bouwt
haar werking verder uit: aanvankelijk met opleidingen 
in de bouwsector, later ook in de keuken 
en de textiel. In die periode zien ook 
een aantal “mobiele ondernemingen”het 
levenslicht, waaronder Moclean (poetsen) 
en Mobouw (schilderen en behangen).

Wonen en Werken zet in die periode zijn
eerste stappen naar Europa en dient projecten 
in bij het NOW (New Opportunities for 
Women)- programma  en het ESF (Europees 
Sociaal Fonds). Geheel in de ESF-filosofie 
is “trajectbegeleiding” inmiddels een 
belangrijk begrip geworden. Samen 
met de werkloze wordt een persoonlijk
 “traject” van opleiding,werkervaring 
en/of begeleiding uitgestippeld en 
uitgevoerd, richting een passende job 
op de arbeidsmarkt.



Aan het juiste adres

Wonen en Werken wil mensen uit Leuven en omstreken de kans
geven om een beroep aan te leren of de job van hun leven te vinden.

Voor  ieder  apart  wordt  bekeken wat  de  beste  keuze  i s .  
Wie iets helemaal nieuw wil leren of enkel de kennis van
vroeger terug wat wil opfrissen, of direct op zoek is naar werk, is bij
Wonen en Werken aan het juiste adres. We helpen haar/hem/hen
zoeken naar ander werk of  bieden aan in één van onze afdelingen. 
Naast het aspect tewerkstelling via de sociale werkplaats is Wonen en Werken 
ook gekend voor andere werkvormen als: werkervaring, dienstencheques, 
buurt- en nabijheidsdiensten, arbeidszorg en coaching op de werkvloer. 

K o r t o m ,  d e  w e r k z o e k e n d e  s t a a t  e r  n o o i t  a l l e e n  v o o r.
Men werkt aan een betere toekomst, leert nieuwe dingen
én mensen kennen.



Mobouw, graag geziene gasten bi j  part icul ieren én bedr i jven.
Met deze enthousiaste ploeg wi l  je elk jaar een nieuw kleurt je in je huis.

Mobouw
Mobouw is in 1995 gestart als schilder- en decoratiebedrijf. Zij verzorgen 
schilderwerken (binnen en buiten), behangen, doen kleine gyproc-werken 
en plaatsen vasttapijt en vinyl. 

Er werken 9 arbeiders en 1 instructeur bij Mobouw. 

Moclean
Het poetsbedrijf Moclean 
bestaat sinds 1991 en poetst 
onder meer kantoorlokalen 
van vzw's,  bedri jven en 
organisaties, gemeenschappelijke
delen van appartementsgebouwen,
de bushokjes van de Stad Leuven en 
de gemeente Herent,... .

Bij Moclean zijn er 23,5 voltijdse arbeiders  en 3 instructeurs actief.

Moclean, zo proper heb je ’t nog nooit gezien!



Den Distel, er is geen kruid tegen gewassen.

Den Distel
Sinds 1998 de groenafdeling van Wonen en Werken.
Zij doen de aanleg en onderhoud van tuinen, snoeiwerken,
aanleg van terrassen en natuurbeheer voor vzw’s, 
openbare besturen en particulieren.  

Bij Den Distel werken 9 arbeiders en 1 instructeur.

Wijkwerkploeg
Vanaf november 2003 heeft Wonen en Werken een wijkwerkploeg. 
De wijkwerkploeg werkt in opdracht van lokale overheden
en sociale verhuurkantoren in Leuven en Herent. 
Ze staat in voor kleine onderhoudswerken 
aan het openbare patrimonium, 
ter ondersteuning van de technische dienst. 

  Het gaat daarbij om: grondwerken, 
  herleggen van dallen en klinkers, 
  afbraak en opruim van openbare ruimtes, 
  onderhoud van speelterreinen, 
  onderhoud van verkeersborden 
  en pesticidevrije onkruidbestrijding.

  Er werken 7 arbeiders en 1 instructeur.

Wij zijn de mannen die de speeltuinen doen draaien, de klinkers repareren en de vrouwen...



De vriendelijke groentjes van De Wikke

De Wikke

In De Wikke doen ze aan biologische tuinbouw. 
Ze kweken groenten op een milieuvriendelijke 
en biologische manier. 
De groenten worden verpakt en voornamelijk verkocht 
       aan voedselteams en in de eigen hoevewinkel.

 De Wikke boert in de Benedictushoeve in 
 Herent en de abdij van ’t Park in Heverlee. 
 Er werken zowel arbeiders met contract als 
 vrijwilligers onder het arbeidszorgproject. 

De Benedictushoeve

De gemeente Herent herbergt een uniek sociaal project: de Benedictushoeve. 
Onder impuls van burgemeester Willy Kuijpers werd de hoeve aangekocht 
om het domein als geheel te bewaren. 
Met de steun van het sociaal impulsfonds hebben drie organisaties 
actief in de gehandicaptenzorg en sociale tewerkstelling 
een afdeling gevestigd in dit domein.

Wonen en Werken heeft een deel van de Benedictushoeve  in erfpacht. Zo kunnen 
een  vijfentwintig mensen onder begeleiding aan biologische tuinbouw doen in de Wikke.
De werkervaringsploeg groenonderhoud en den Distel hebben in de hoeve hun thuisbasis.

Wonen en Werken heeft een deel van de Benedictushoeve  in erfpacht. Zo kunnen 
een  vijfentwintig mensen onder begeleiding aan biologische tuinbouw doen in de Wikke.
De werkervaringsploeg groenonderhoud en den Distel hebben in de hoeve hun thuisbasis.



Vanuit een theologische vorming is de roeping voor
“sociaal engagement” een rode draad geworden in mijn leven.
De jaren die ik heb mogen meewerken in het beleid van de
psychiatrische zorg tijdens de jaren zeventig waren bepalend
voor het verder meewerken en uitbouwen van een
kwaliteitsvolle leefwereld.

De psychosociale gezondheid voor mensen ligt mij nauw
aan het hart. Vandaag actief in verschillende administraties
van de gehandicaptensector met mandaten in raden van bestuur
en adviesraden heeft mij laten kennis maken met wonen en
werken vzw. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan
de rechtmatige plaats die de sociale economie in onze 
maatschappij verdient.

          Raymond De Smedt, Vilvoorde, lid raad van bestuur 

Bij het werkervaringsproject schilder/behanger 
wordt het werken met verschillende soorten 
verf en verftechnieken (borstel, rol en spuit) 
aangeleerd. De deelnemers krijgen opleiding 
in kleurenleer en leren op een professionele 
manier behangen en vloerbekleding plaatsen.
Op werven bij vzw’s en openbare besturen 
zetten we de theorie om in praktijk.
 
Men werkt in kleine groepjes onder leiding 
van een technische instructeur.

Schilder - Behanger

Zijn de muren aan een nieuw laagje verf toe?
Vraag naar onze ploeg, wij maken er mooi werk van!



Klussen

Het werkervaringsproject Klussen traint deelnemers 
in het uitvoeren van herstellingen en aanpassingen 
van sanitair tot verwarming en 
van schilderen tot elektriciteit.
We oefenen de aangeleerde 
vaardigheden op werven 
bij vzw’s en openbare 
besturen.

Doe-het-zelvers opgepast, hier komen de handige Harry’s van Wonen en Werken!

Groenonderhoud

Het werkervaringsproject groenonderhoud legt de focus op de aanleg 
en het onderhoud van tuinen (gazon, paden, boorden, terrassen), 
natuurbeheer en -onderhoud (snoeien, bosmaaien, kettingzagen, wieden). 

Een beetje regen of koude houdt ons niet tegen!



Carrosserie
Tijdens de werkervaring Carrosserie krijgen de deelnemers een training in 
het (de -)monteren van auto-onderdelen, lassen, herstellen van schade 
aan de carrosserie, uitdeuken en plaatslagen, bescherming aanbrengen tegen
roest. Verder staan spuittechnieken en lakken en het klein onderhoud
van voertuigen op het programma.

Wij onderhouden gans het wagenpark van Wonen en Werken en doen als 
oefening carrosserieherstellingen voor andere vzw’s en openbare besturen.

De carrosserieafdeling van Wonen en Werken: vakmanschap tot in de kleinste details!

Eén van de belangrijkste pijlers om mensen te laten participeren 
in onze samenleving is hen een opleiding en/of werk bezorgen.
 W&W heeft hierbij steeds gekozen om met de meest kwetsbare 
mensen aan de slag te gaan. Het siert W&W dat het daarbij 
steeds oog had voor de mens in zijn hele zijn. 
Bovendien heeft W&W steeds haar taak 
als belangenbehartiger 
van deze groep opgenomen. 
Redenen genoeg om 
een steentje bij te dragen.

Stef Bruggeman, lid raad van bestuur



Klus+ in sociale woningen
De buurt -  en nabijheidsdienst Klus + klust in sociale appartementen en 
woningen van minvermogenden. Belangrijke troeven zijn het snel inspelen 
op binnenkomende vragen en de betaalbaarheid van de klussen. 

De Klus + ploeg van Wonen en Werken wordt eveneens ingeschakeld in het 
Rationeel Energiegebruik (REG)-project van de stad Leuven i.s.m Seniorama vzw 
en Platform Lokale Agenda 21. Bij meer dan 1000 senioren worden spaarlampen, 
tochtstrips en rookdetectoren geplaatst. Een besparing van 20.000 euro en een 
vermindering van 53 ton CO2 -uitstoot op jaarbasis.

Klus+ voor scholen

Klus+ knapt klussen op voor Leuvense scholen van het 
gelijke kansen onderwijs. Zo krijgen de scholen meer ruimte 
om zich bezig te houden met hun kerntaak, het organiseren 
van kwaliteitsonderwijs. 

In de praktijk doen 5 Leuvense scholen 
(gewoon en buitengewoon onderwijs) 
uit het Vrij en het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs 
met in totaal zo’n 1000 leerlingen gezamenlijk beroep 
op een team van een 5-tal klusjesmannen of -vrouwen 
voor het uitvoeren van allerhande taken.

Klus+, méér dan alleen klussen.



Dienstencheques:
De buurt - en nabijheidsdienst afdeling ‘dienstencheques’ houdt rekening
met de noden van de werknemers. Zij kiezen hun werkregime, krijgen 
klanten dicht bij hun huis, vorming op maat en begeleiding.
 
De twee begeleidsters Aynur en Brigitte staan in voor de organisatie van 
het werk, het opmaken van de werkschema’s, bemiddeling tussen klant 
en poetshulp, opleiding op de werkvloer bij de klant thuis, vorming over 
de technische aspecten en algemeen vormende activiteiten. 

Wij hebben 20 poetshulpen in dienst en 120 klanten. 
Werknemers die optimaal functioneren en tevreden klanten, daar werken 
wij aan. Het verder uitbouwen van een kwaliteitsvolle dienstverlening 
is onze drive.

koken? poetsen? strijken?
De dienstencheques komen voor heel wat mensen als geroepen!

 

Verbreding

Sociale economie is voor velen nog een onbekende. We dienden 
daarom vorig jaar een dossier in bij Welzijnszorg en bij de Cel 
Sociale Economie van staatssecretaris Van Weert. 
Van beiden kregen we groen licht om enkele van onze ideeën 
vanaf 2006 aan de praktijk te toetsen.

Wij spreken van verbreding. 
We zetten onze deuren nog wijder open voor verenigingen, organisaties, 
scholen … uit de regio Leuven en Herent. We zoeken actief naar 
samenwerkingsverbanden en raakvlakken. 
We slaan een brug tussen onze omgeving, de organisatie van Wonen en Werken 
en onze deelnemers. Dat kan door éénmalige activiteiten maar we streven 
liefst een structurele wisselwerking na. 

Onbekend is immers onbemind. Wonen en Werken wil geen eilandje zijn maar aan de buitenwereld 
tonen wat we doen en wie we zijn. Concreet is er de samenwerking met lokale milieudiensten, 
we stellen onze biologische groentetuin open voor scholen, we vormen een tandem met het Herentse 
en Leuvense verenigingsleven, stellen onze lokalen open voor pc klassen, …
De samenwerking is een wisselwerking en strreft naar een meerwaarde voor al de betrokken partijen.



Open school Leuven heeft nog aan de wieg van Wonen en Werken gestaan, midden 1980. 
Sindsdien is er steeds een nauwe samenwerking geweest met betrekking tot vorming, later ‘basiscompetenties’ 
genoemd. Wonen en werken heeft steeds gekozen om de (belangen van de) doelgroep te laten primeren. 
Voldoende aandacht schenken aan de identiteitsontwikkeling  (later competentieontwikkeling genoemd) 
van de cursisten is daar een logisch gevolg van. Het is op dat raakvlak dat Open school Leuven en 
Wonen en Werken elkaar reeds meer dan 20 jaar ontmoeten en ook vinden … .

Dankzij deze samenwerking hebben honderden cursisten de kans gehad om, tijdens hun traject op
Wonen en Werken, hun basiscompetenties te verhogen.

Vandaar dat Wonen en Werken voor ons niet zo maar een organisatie is als alle anderen … .
                                                                Luk Luts, Coördinator open school , lid raad van bestuur w&w

Helper in de Bouw 
In de opleiding Helper in de Bouw leert men 
metselen met verschillende materialen, 
bekisten en beton gieten, gyproc plaatsen, 
tegels zetten en afbraaktechnieken. 
We oefenen de technieken op werven 
bij vzw’s en openbare besturen.

Bouw aan je toekomst.
De opleiding helper in de bouw draagt vast een steentje bij!



Stukadoor

Bij de opleiding stukadoor leren de mensen “plakken”.
Overal gelijkmatig en recht.
Natte bepleistering, plaatsen van gyproc,
binnen- en buitenbepleistering en het
bepleisteren van grote en kleine vlaktes, 
zowel plafond als muren.

Mensen leren bij ons plakken maar blijven niet “plakken” in werkloosheid. 
De opleiding stukadoor staat garant voor een job in de bouw.

Hulpschrijnwerker

Bij de opleiding hulpschrijnwerker werkt men met 
elektrisch handgereedschap zoals de bovenfrees en de wipzaag. 
We gebruiken ook grote machines zoals een paneelzaag en de freesmachine.
We bereiden alles voor in het atelier. Daarna trekken we buitenshuis want 
de ramen, deuren en trappen moeten geplaatst worden. 

Tien keer bravo voor de mannen van de schrijnwerkerij!



Keuken- en poetshulp 
    

Koken volgens het boekje is niet makkelijk. 
De deelnemers van de opleiding koken/poetsen 
doorlopen alle stappen van menu lezen, inkopen doen, 
groenten kuisen en snijden 
tot hemelse gerechten klaarstomen. 
Met verse ingrediënten en pittig gekruid.

Drie keer per week maken wij een volledige maaltijd klaar.
De verschillende ploegen van Wonen en Werken 
eten om beurt bij ons.

Daarnaast houden we Wonen en Werken netjes. 
We poetsen professioneel de lokalen en 
gebruiken hierbij het juiste vakjargon 

De “oranje villa” een begrip voor velen.

Wonen en Werken staat symbool voor 
een respectvolle en diverse samenleving, 
waarin ieder de kans moet krijgen op een
 zinvolle, leerrijke en aangename opleidings- en
werkomgeving. Wonen en Werken heeft 
zeker ook vanuit het standpunt van de klanten 
een grote meerwaarde, door producten en 
      diensten aan te bieden die je niet zomaar 
         om elke hoek kan vinden. En dit alles
             op een originele manier.. 
             Ik ben een supporter!
             Edith Koole, lid raad van bestuur



Samenwerking in de praktijk
Wonen en Werken zou zijn doelstellingen nooit kunnen waarmaken, 
moest het blijven zitten op zijn ‘eilandje’. 
Men kunt niet zonder de anderen, zong Zjef Vanuytsel indertijd al.

Vandaar dat de organisatie al van bij zijn ontstaan nauw samenwerkt 
met heel wat partners in het Leuvense: de VDAB, OCMW Leuven, 
Open School en Stad Leuven en de diverse andere organisaties die 
bezig zijn met opleiding en tewerkstelling van werklozen.

 

De meubels komen uit Spit, de computers van RecuPC. Een muurschildering bij De Wikke in Herent, geschilderd door Moustafa van Mobouw

 reatieve schilders, schrijvers, toneelspelers, 
krakken in muziek en sport, … 
talenten die werken en leren bij Wonen en Werken.

Er zit meer in een liedje dan je denkt… 
Het beste in ieder boven halen,
ook dat is onze opdracht.



Jobcoach

Na ongeveer zes maanden worden 
de mensen uit opleiding of werkervaring 
gecoacht naar werk. Eerst krijgt men les 
over alle aspecten van solliciteren. 
Daarna wordt er samen met de jobcoach 
naar werk gezocht. Mensen die werken 
voor de stad Leuven in een wepcontract, 
als art.60, activa of startbaner, worden 
voorbereid op het examen voor een vaste 
job binnen de stad of een andere job.

Petra (op moto) geeft deze mensen Nederlands op de werkvloer.

Voor het Jeugdwerkloosheidsplan begeleid ik jongeren (-25 jaar) uit het Leuvense naar werk. 
Ik bekijk met hen vacatures, neem contact op met bedrijven en help met sollicitatiebrieven, kortom 
alles wat nodig is om een goede job te vinden.                                                 Saskia Steeno



Secretariaat

Hier vind je alle papieren die ingevuld moeten worden.
De arbeidscontracten worden in orde gemaakt, 
de lonen voorbereid, de aanwezigheden genoteerd, 
de verlofregeling bijgehouden,…

Veel tijd gaat naar het beantwoorden van de telefoon 
en naar het zoeken van de gevraagde persoon.

Traject en vorming

Bij Wonen en Werken heeft vorming op maat 
een voorname plaats. 
Het persoonlijke traject van de deelnemers
wordt in wederzijds overleg uitgestippeld.

‘t Tofste team ter wereld (volgens Alain)



Veiligheid

“Wie hogerop wil geraken kan diep vallen.
Een misstap is vlug gezet”. Piet Smit

Piet reikt jaarlijks 
de “Gouden” veiligheidschoen 
uit aan de meest veilige 
Wonen en Werken ploeg 

Piet promoot veilig werken en ziet met argusogen 
toe dat alles volgens de regels gebeurt. 
Alle aangekochte machines worden op 
hun veiligheid gecontroleerd.

Oranje: Mie Verachtert, directie-assistente
Groen: Patrick Wauters, coördinator Wonen en Werken Opleiding vzw
Geel: Hans Van Hassel, voorzitter Raad van Bestuur
Rood: Els Drijkoningen, personeelsverantwoordelijke
Lichtgroen: Luc Heylen,coördinator Wonen en Werken Tewerkstelling vzw
Rose: Magda Peeters, commercieel verantwoordelijke

Dagelijks bestuur

De bestuurders zijn verantwoordelijk 
 voor de dagelijkse gang van zaken bij Wonen en Werken. 
Het dagelijkse bestuur komt elke donderdagvoormiddag 
samen en neemt beslissingen in college.





Wonen en Werken maakt gezond!
‘Gezond terug aan de slag’, zo kan men de integrale aanpak van 
Wonen en Werken best omschrijven. Van in de prille begindagen
tot nu, probeert Wonen en Werken zijn deelnemers een ‘totaalpakket’ 
aan te bieden dat hen (terug) weerbaar maakt in de maatschappij. 
Vandaar dat we verder kijken dan het louter aanleren van een vak 
of het geven van persoonlijke begeleiding.

De cursisten en werknemers krijgen regelmatig de kans om een sport 
aan te leren of te beoefenen (voetbal, kickboxen).

In samenwerking met vzw Logo kregen ze een ‘StoomcursusGroenten’ en ontdekten zo dat gezond ook lekker kan zijn. 
Tegelijk leerden deelnemers van verschillende nationaliteit elkaars keuken beter kennen en appreciëren.

‘t Redacteurke

Het driemaandelijks personeelsblad van Wonen en Werken. 

Het blad wordt in huis gemaakt onder de bezielende leiding van Peter Van Tongelen.



Een behoorlijk onderdak 
en een opleiding 

met zicht op een job. 

Meer moet dat vaak niet zijn. 
In die zin doet Wonen en Werken 

zijn naam en faam alle eer aan! 
 

Jaak
Jaak Brepoels, schepen van wonen, vastgoed, economie en werk

Als organisatie die in de schoot van de Vaartkom groeide, is Wonen & Werken uitgegroeid tot 
– zoals ik de laatste maanden heb mogen ondervinden – een organisatie met enorme enthousiaste 
en hard werkende medewerkers. Als nieuwe inwoner van de buurt ben ik dan ook met veel plezier in 
dit team ingestapt om vanuit mijn eigen achtergrond als architect, mijn specifieke expertise kunnen 
aan te leveren in aanvulling op de reeds aanwezige capaciteiten met o.a. de verhuis naar de Veilingsite voor de boeg.”
                                                                                                   Geert De Neuter, lid raad van bestuur   



In 2007 werd Wonen en Werken 
onder impuls van Els Van Weert  
verkozen tot Ambassadeur Sociale Economie. 
Een eretitel die we met trots uitdragen.


