
Vind hier een job op maat
voor jouw mensen

Ervaring werkt!



ONZE UNIEKE AANPAK
Het gaat bij ons om meer dan een job creëren alleen. Daarom kiezen we sinds 2013 voor een ver-
nieuwde HR-aanpak. Door het optimaal inzetten en versterken van ieders bekwaamheden, creëren 
we een professioneel leer- en werkklimaat. Een competentiebeleid invoeren is niet voldoende. 
We streven ernaar om gerichte ontwikkelingskansen aan te bieden die relevant zijn voor het 
individueel ontwikkelingspad van de medewerker en de organisatie.

Per functie werkten we een competentieprofiel uit met een aangepast leerschema, waarbij resul-
taatgericht leren en ontwikkelen van mensen voorop staat. Daarnaast krijgen onze begeleiders een 
kompas (handleiding), gebruiksvriendelijke formulieren voor het voeren van opvolgingsgesprekken 
en een softwarepakket om medewerkers correct te observeren en op te volgen. We ontwikkelden per 
functie een doorstroomprofiel. Beschouw het als een soort arbeidsmarktwegwijzer die informatie 
geeft over de opgedane werkervaring, verwante jobs en mogelijke werkomgevingen.

Tenslotte, na een geslaagde eindproef, kan elke medewerker op het eind van de tewerkstelling een 
ervaringscertificaat behalen. Dit certificaat biedt een overzicht van de leer- en praktijkervaring, 
uitgedrukt in kennis, vaardigheden en attitudes.

Waarom we deze inspanningen doen? Omdat we nog sterker willen inzetten op professioneel 
tewerkstellen en een maximale begeleiding en doorstroming beogen. Ervaring werkt!

Participatieladder werk 4 statuten
waar wij
mee werken:
• Artikel 60
• Maatwerk
• Arbeidszorg
• Stagiairs 

6. Betaald werk

5. Betaald werk met ondersteuning

4. Tijdelijke activerende trajecten

3. Deelname georganiseerde activiteiten

2. Sociale contacten buitenshuis

1. Contacten beperkt tot de huiselijke kring



MEDEWERKERS GETUIGEN
Een (nieuw) perspectief op de arbeidsmarkt zorgt bij onze  

medewerkers voor blije gezichten. Laat je inspireren door hun verhaal!

“Bij Opnieuw & Co verwerkte ik klantenkaarten en 
enquêteformulieren, maakte kopieën en deed exter-
ne bestellingen. Mijn Nederlands ging erop vooruit. 
Ik kreeg vertrouwen. Het legde de basis voor mijn 
verdere loopbaan in België. Na afloop schreef ik mij 
in bij VDAB voor een opleiding technisch tekenen. 
Een geslaagde stage later mocht ik blijven bij Boden 
Architecten & Ingenieurs.”

Shirin Behroozian 
voormalig Administratief Medewerker
via OCMW Boechout

“Na tien jaar werken in het buitenland, kwam ik 
terug naar België. Ik kon vrij snel beginnen op de 
administratieve dienst bij Opnieuw & Co en scherp-
te er mijn computervaardigheden aan. Ik deelde er 
mijn ervaring met nieuwe medewerkers. Nu werk ik 
als manager voor een jeugdherberg in Lier. Ze gaven 
mij die kans mede dankzij een aanbevelingsbrief 
van Opnieuw & Co.”

Marc Verhaegen 
voormalig Administratief Medewerker
via OCMW Lier



LAAT JE INSPIREREN
Een (nieuw) perspectief op de arbeidsmarkt zorgt bij jouw mensen voor blije gezichten.

“Ik kon in het statuut Artikel 60 beginnen bij Op-
nieuw & Co. Eerst was ik winkelmedewerker in Lier. 
Daar leerde ik werken met een kassa. Al na één jaar 
kreeg ik een vast contract. Ondertussen werk ik met 
veel plezier als kassier in de winkel in Duffel. Ik heb 
contact met de klanten en dat vind ik belangrijk. Bij 
Opnieuw & Co voel ik mij thuis. Ik heb goede colle-
ga’s waarmee ik over alles kan praten.”

Patimat Talibova  
Kassier bij Opnieuw & Co
via OCMW Boechout

“Door mijn medische voorgeschiedenis, kon ik niet meer op de reguliere 
arbeidsmarkt terecht. Via GTB begon ik bij Opnieuw & Co als magazijn- 
medewerker. Ik werk al twee jaar op de afdeling elektro. Eerst als elektro-
tester, nu als kwaliteitscontroleur elektro. Ik doe dit werk graag. Opnieuw 
& Co heeft mij geholpen. Op de reguliere arbeidsmarkt waren er weinig 
kansen, maar nu werk ik in een leuke sfeer.”

Rudy Van Winckel  
Kwaliteitscontroleur Elektro bij Opnieuw & Co
via Gespecialiseerde Trajectbepaling en Begeleidingsdienst



LAAT JE INSPIREREN
Een (nieuw) perspectief op de arbeidsmarkt zorgt bij jouw mensen voor blije gezichten.
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Verstevig hun 
eigenwaarde

“Bij Opnieuw & Co leerde ik goederen correct prijzen 
en versturen. Door met collega’s te praten op de 
werkvloer kon ik mijn Nederlands oefenen. Dat 
was erg belangrijk. Ik ben Opnieuw & Co dankbaar 
dat ze mij de kans gaven om werkervaring op te 
doen. Daardoor kon ik elders aan de slag. Ik werk 
nu als kwaliteitscontroleur voor een logistiek 
bedrijf.”

Hasanain Kanaan  
voormalig Magazijnmedewerker
via OCMW Antwerpen



MISSIE & VISIE
De missie van Opnieuw & Co 
• het verminderen van de afvalberg
• het inburgeren van producthergebruik
• ondernemen met zorg voor het milieu
• creëren van kansen voor tewerkstelling
• zorgen voor een aangename werksfeer
• streven naar een gezond financieel beleid

De visie van Opnieuw & Co
Mensgericht, milieubewust en verantwoord 
ondernemen waarborgt zelfontplooiing.

Bezorg hen 
een opstap
naar werk



 Medewerker Productie-Kwaliteitscontrole 
Mijn taak is het sorteren van herbruikbare en verkoopbare goederen en ik heb 
een neus voor het opsporen van goederen met een meerwaarde. Ik breng de 
juiste etiketten op de sorteerbakken aan en stapel deze op een veilige manier. 
Met behulp van prijsboeken prijs ik de goederen en maak ik ze verzendklaar. Is 
er toch afval, dan volg ik de sorteerregels. Een plezierige werkruimte is voor mij 
een nette en veilige plek. Ik kan aan de slag bij bedrijven voor de behandeling, 
productie of groothandel van stukproducten. Opslagplaatsen en bedrijfs- 
magazijnen behoren ook tot mogelijke nieuwe werkplekken.

Imen Godhbani

 Kwaliteitscontroleur Elektro 
Ik sta in voor de verwerking van de binnengebrachte elektro. Ik kan ze veilig en 
correct testen volgens een testlijst. Werken ze naar behoren, dan prijs ik de toestellen. 
Ik registreer alles op een nauwkeurige manier en uiteraard werk ik volgens de veilig-
heidsvoorschriften. Daarom is orde in de testruimte en in de aan- en afvoerzones van 
de elektro noodzakelijk. Mijn toekomst? Die zie ik bij een dienst na verkoop in een 
groot- of kleinhandel in elektrotoestellen of als onderhoudstechnieker voor een 
productielijn.

Said Erjali

Vind hier een job
op maat voor
jouw mensen...



 Dispatcher 
Ik beantwoord telefoons en verbind deze vlot door. Met onze klanten maak ik tele-
fonische afspraken rond het ophalen en leveren van goederen. Uiteraard in ver-
staanbaar Nederlands. Ik maak een planning op van de ophalingen en leveringen en 
verwerk deze gegevens verder voor onze transportadministratie. Documenten liggen 
altijd op de juiste plaats. Ordelijkheid troef. Een functie als bediende onthaal en 
communicatie of receptionist-telefonist zijn me op het lijf geschreven. Net zoals 
de functie van dispatcher.

Quinten De Moyer

 Chauffeur-Bijrijder 
Met mijn vrachtwagen op een veilige manier goederen ophalen en leveren dat 
is mijn talent. Met plezier geef ik onze klanten informatie over onze organi-
satie en service. Ik ga respectvol om met de goederen die ik transporteer en ik 
waak over de veiligheid. Handige routeplanners en elektronische betaalmid-
delen helpen me om mijn job vlotter uit te voeren. Dankzij deze ervaring ver-
groot mijn kans op een job bij een dienstverlenend bedrijf, koerierdienst, 
verhuisfirma en taxibedrijf.

Mohamed Mehdi

 Magazijnmedewerker-Goederenontvangst 
Ik ben verantwoordelijk voor het aannemen en registreren van binnenge-
brachte goederen. Met plezier help ik onze klanten bij het in- en uitladen. 
Als ze dat wensen, informeer ik ze ook over onze diensten. Vervolgens sorteer 
en stockeer ik de goederen en maak ik ze klaar voor intern transport. Moge-
lijke werkomgevingen? Logistieke platformen, industriële of commerciële 
magazijnen en opslagplaatsen van fabrieken en koerier of expeditie-
bedrijven. Ik kan ook aan de slag als winkelbediende of verpakker.

Arnout Hermans



 Medewerker Klantendienst 
Als verantwoordelijke voor de meubelafdeling, monteer en demonteer ik 
meubels in onze winkel en prijs ik ze. Om onze winkel aantrekkelijk te maken 
verplaats, herschik en stof ik de meubels regelmatig af. Het is ook mijn taak om 
klanten te helpen bij het in- en uitladen en ze te helpen als er vragen zijn. Ik 
maak winkelkarren klaar voor intern transport. Commerciële en industriële 
dienstverlenende bedrijven waar je samenwerkt met verschillende afdelingen 
en klanten, daar kan ik een meerwaarde zijn.

Bruce Vercruyssen

 Kassier 
Elke aankoop correct afrekenen is, naast administratie, mijn voornaam-
ste taak. Zowel bij de aankomst van de klant als bij zijn vertrek stel ik 
mij klantgericht op. Er fris en verzorgd uitzien is belangrijk. Ik informeer 
onze klanten correct en duidelijk over onze service en help hen verder met 
vragen. Ik zie het zitten om aan de slag te gaan bij grootwarenhuizen, 
detailhandels en benzinestations, en bij de ticketverkoop van biosco-
pen en theaters.

Paria Omranirad

 Winkelmedewerker 
Dat de geprijsde goederen netjes in de winkel liggen, is mijn 
verdienste. Ik zorg voor een aantrekkelijke winkel, onderhoud de 
schabben en verfraai de etalage. Als klanten vragen hebben, help ik 
ze op een vriendelijke en verstaanbare manier verder. Ik ben dus op 
mijn best in een winkelruimte, zoals een detailhandel, speciaal-
zaak of grootwarenhuis en een job als verkoper zie ik mezelf ook 
wel uitoefenen.

Heda Dashaeva



 Medewerker Containerpark 
Onverkoopbaar materiaal komt bij mij terecht, waarna ik het op een milieu-
bewuste manier sorteer. Daarna stockeer ik het afval in de daarvoor bestemde 
containers. Mijn fysieke conditie is top, waardoor ik een hele werkdag mijn taken 
staand kan uitvoeren. Ik kijk toe op de veiligheid van mezelf en die van anderen. 
Ik zie mij meedraaien in eender welk recyclagepark of bedrijf dat actief is in 
afvalophaling en -verwerking. Ook wegenwerker of containerparkwachter 
zijn jobs die bij mij passen.

Ali Reza Basati

 Heftruckchauffeur 
Omdat ik een heftruckattest bezit, kan ik onze goederen op de juiste manier ver-
plaatsen, (ont)stapelen, laden en lossen. Veiligheid staat centraal, daarom volg 
ik strikt de veiligheidsregels op en controleer ik regelmatig mijn werkmateriaal. 
Is er kans op een risico, dan meld ik dat meteen. Hierdoor pas ik perfect bij een 
productiebedrijf, luchthaven, grootwarenhuis en transportbedrijf. Functies 
als magazijnier en logistiek medewerker liggen ook binnen mijn mogelijkheden.

Geert De Pauw

 Magazijnier 
Ik ben verantwoordelijk voor de ontvangst, de opslag en de voorbereiding 
voor distributie van onze goederen. Ik noteer alle stockverrichtingen en ik 
verdeel de goederen volgens de interne verdeelsleutel. Verder waak ik over 
de algemene orde en netheid van het magazijn. Dankzij mijn goede fysieke 
conditie is zwaar werk geen probleem. Ik vorm een perfect team met een 
medewerker productie-kwaliteitscontrole. Met deze ervaring zie ik mij 
werken in een winkel, detailhandel, doe-het-zelfzaak of in bedrijfs-
magazijnen en transportbedrijven.

Jimmy Blanquaert



 Administratief Medewerker 
Administratieve taken neem ik voor mijn rekening. Mijn belangrijkste 
taken? Computer-, kopieer- en klasseerwerk en het klaarmaken van 
bestellingen. Ik verzorg drukwerk voor alle teams en bij de voorberei-
ding van evenementen neem ik een ondersteunende rol op. Mijn vlotte 
kennis van het Nederlands helpt mij hierbij. Met deze ervaring kan ik 
terecht in elke openbare sector en kleine en middelgrote onderne-
mingen. Als secretariaatsmedewerker of receptionist, bijvoorbeeld.

Gerlinda Luyckx

 Medewerker Groendienst 
Van het onderhouden van de bedrijfsterreinen op de verschillende ves-
tigingen maak ik mijn trots. Met mijn groene vingers snoei ik hagen en 
verzorg ik de groene perken. In de winter maak ik de paden sneeuwvrij 
en zwerfvuil ruim ik overal netjes op. Mijn werkplaats ligt er ordelijk 
bij. Ik ben een waardevolle hulp bij land- en tuinbouwbedrijven, zoals 
groenten-, fruit- en boomkwekers. Tuincentra zijn ook een optie, net 
als privé-tuinonderhoud of groenonderhoud bij bedrijven.

Georgy Gasparyan

 Onderhoudsmedewerker Infrastructuur 
Ik voer allerlei herstellings- en renovatiewerken van onze infrastruc-
tuur uit. Boormachines, schuurmachines en ander werkgereedschap 
gebruik ik op een veilige manier! Noem mij gerust polyvalent, want 
ook voor onderhoudswerken ben je bij mij aan het juiste adres. Ik kan 
als handige Harry of Henriëtta aan het werk in kleine, middelgrote of 
grote bedrijven of overheden, hotels en dienstenbedrijven. 
Of in de bouw.

Bianca Michiels 



 Medewerker Schoonmaak en  
 Medewerker Cafetaria 
Dat alles er proper en verzorgd uitziet, is aan mij te danken. Als ik aan het 
werk ben let ik erop dat ik de veiligheids- en hygiënevoorschriften volg en 
dat ik zuinig omspring met mijn schoonmaakproducten. Ik zorg dat alles 
naar wens is in de refter en ik label onze werkkledij. Afvalfracties sorteer 
ik op de juiste manier. Bij openbare diensten, scholen, ziekenhuizen 
en sportcentra en bij particulieren waar orde en netheid een belangrijke 
vereiste zijn, ga ik graag aan het werk. 

Bianca Tiveron

Antwerpsesteenweg 387, 2500 Lier

Hondiuslaan 46, 2570 Duffel

Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich

Grote Steenweg 55, 2560 Kessel

Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel

Vredebaan 76, 2640 Mortsel

03 488 38 83

info@opnieuwenco.be

www.opnieuwenco.be

Verstevig hun 
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