
Wotepa vzw
Maatwerkbedrijf

Mulhouselaan Zuid 4 2030 Antwerpen



WOTEPA VZW   - SOCIALE WERKPLAATS
= Woon en Tewerkstellingsproject Provincie 
Antwerpen

ANNO : 1989

Gestart als : Verbouwen van een vroegere wijkschool 
tot 26 appartementen en enkele ateliers waarin 
aangepaste tewerkstelling werd georganiseerd

Doelstelling : Wonen en Tewerkstelling – Sociale 
Werkplaats



HOUTATELIER

Titankranen - restauratie
Speelelementen – opmaak en restauratie
Fietsenstalling maken en plaatsen 
Restauraties voor Rijn en binnenvaartmuseum
Terrassen – ontwerpen en plaatsen



BOUWATELIER

Bouwopdrachten voor particulieren en bedrijven
Gyproc plaatsen – plafonds steken
Bezettingwerken
Sanitair – badkamers
Binnenisolatie plaatsen



SCHILDERSATELIER

Schilderwerken in scholen
Schilderen voor De Ideale Woning
Schilderen appartementsgebouwen
Schilderen privéwoningen



GROENATELIER

Privétuinen
Kon- Tiki Kalmthout
Tuinen De Ideale Woning
Stad Antwerpen verwilderde tuinen



ONTRUIMING- + STRIPATELIER

Ontruimingen van vervuilde woningen in opdracht van Stad Antwerpen
Strippen van woningen in opdracht van Stad Antwerpen en De Ideale 
Woning.
Ontruimingen in opdracht van Federale Politie



MAGAZIJN - RECYCLAGE

Ontmantelen van materialen
Turbines ontmantelen
Strippen van kabels
Recyclage van materialen na ontruimingen



POETSACTIVITEITEN

Aansluitende poetsopdrachten na ontruimingen
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WOTEPA VZW ANNO 2019

*34,5 FTE maatwerkers (arbeiders) + vanaf 
april  2,5 FTE erbij 
* 6 arbeidszorg- medewerkers
* 6 instructeurs - begeleiders op de 
werkvloer
* 4 omkadering

FOCUS OP KNAP WERK



Vaste percelen regio oost  IW alsook private tuinen
Fietsenophaling- weesfietsen Brasschaat
Fietsenverkoop organiseren 



UITDAGINGEN 2019

• Doorstroom   realiseren voor de doelgroeparbeiders

• Initiële doelstellingen behouden: werkbaar werk en woonst 
voor onze arbeiders

• Stevige samenwerkingen opzetten

• Netwerk uitbreiden

• Antwoord bieden op vragen van bedrijven - openstaande 
vacatures invullen



FEESTJAAR 2019 /   30-JARIG BESTAAN

December 2019 – uitnodiging receptie in onze ateliers

Doelstellingen Wotepa vzw 2020  -
2025

• Organisatieontwikkeling – groeien als organisatie 
• Samenwerken met partnerorganisaties
• Doelgroeparbeiders kansen bieden in het reguliere arbeidscircuit
• Samenwerken met organisaties om tewerkstelling slaagkans te 

bieden
• Coöperatieve organisatie oprichten om tewerkstelling met 

begeleiding te voorzien
• Uitstekende samenwerking met VDAB


