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Vertrouwen, verbinden en vooruitgang in de praktijk 

2014 was andermaal een jaar waarin het maatwerkdecreet centraal op de VLAB-agenda stond. Men 

had letterlijk van Pasen tot Kerstmis nodig om te komen tot een definitieve goedkeuring van het 

BVR maatwerk. Maar daarmee stopt het verhaal natuurlijk niet, integendeel. Op 1 april gaat 

maatwerk dus officieel van start. De prioriteit voor VLAB wordt in 2015 dan ook de ondersteuning 

van de beschutte werkplaatsen in hun transitie naar maatwerk. Vooruitgang, ook als de 

omstandigheden verre van ideaal zijn… 

Maar 2014 was natuurlijk (en gelukkig) meer dan louter maatwerk.  

Met ons ‘Netwerk Vormen’ brachten we voor het eerst de vormingsverantwoordelijken van de 

beschutte werkplaatsen samen, met de bedoeling hen te laten kennismaken met elkaar om hen op 

die manier te versterken in hun functie. Ook het Ledencongres op 10 oktober was ongetwijfeld een 

hoogtepunt van 2014. Met sprekers als minister van Financiën in spe Johan Van Overtveldt en VBO-

directeur Bart Buysse was het een editie die de actualiteit op de voet volgde. Met natuurlijk de 

nodige netwerkmogelijkheden.  

Economisch bleef 2014 een moeilijk jaar. VLAB heeft de werkplaatsen die het economisch moeilijk 

hebben dit jaar extra ondersteund door hen een individuele analyse te bezorgen van hun 

jaarrekening. Verbinden in de praktijk… 

Verder was 2014 ook het jaar waarin onze nieuwe voorzitter, Clement De Meersman, officieel 

geïnstalleerd werd. Samen met de nieuwe voorzitter zette de VLAB-ploeg 100% in op de realisatie 

van de drievoudige doelstelling: inzicht verwerven, leden ondersteunen en impact creëren. Ook in 

2014 mochten we dit doen voor alle BW in Vlaanderen. Vertrouwen krijgen in de praktijk…  

2014 was ten slotte ook het (verkiezings)jaar waarin mevrouw Homans onze nieuwe voogdijminister 

werd. Zij kreeg de verantwoordelijkheid om de baseline van het Vlaamse Regeerakkoord, 

“vertrouwen, verbinden en vooruitgang”, ook voor de sociale economie waar te maken. Moge deze 

inleiding een inspiratie vormen over hoe men een dergelijke baseline in de praktijk gestalte kan 

geven. 

We wensen u veel leesplezier met dit laatste VLAB-jaarverslag. Vanaf 24 april krijgt onze 

organisatie immers een nieuwe naam. Een nieuwe naam, voor een organisatie die er met het oude 

vertrouwde team ook in de veranderende beleidscontext helemaal zal staan. Om te vertrouwen, te 

verbinden en vooruit te gaan. Samen met u! 

 

Francis Devisch 

 

 

Clement De Meersman 

Directeur VLAB Voorzitter VLAB 
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1 VLAB-algemeen 

1.1 Doelstellingen  

VLAB heeft tot doel de belangen te behartigen van bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid 

verschaffen aan personen met een arbeidshandicap. VLAB doet dit door de werking van deze 

organisaties te coördineren, hun ontwikkeling te bevorderen en hen extern te vertegenwoordigen.  

1.2 Opdrachten  

Om deze missie te verwezenlijken, heeft het VLAB-secretariaat 3 opdrachten: 

 Impact hebben op beleid, sociaal overleg en externe stakeholders; 

 Inzicht hebben in de sector; 

 Ondersteuning bieden aan haar leden.  

Een eerste en belangrijke opdracht voor VLAB is impact hebben op de ontwikkeling van het beleid, 

het sociaal overleg en de visie van haar stakeholders. Dit gebeurt via: 

 Het samen met de leden opbouwen van sectorale standpunten. 

 Het vertegenwoordigen van de sector bij de beleidsmakers, in diverse organen van het 

sociaal overleg en in andere externe organen.  

 Het netwerken bij externe stakeholders. 

De tweede opdracht is inzicht hebben in het functioneren van de individuele BW, in de sector van 

de BW en in de omgeving waarin de sector zich bevindt.  

 Op niveau van de individuele leden: duidelijk zicht hebben op de wijze waarop een BW 

functioneert en op de specificiteit van iedere individuele BW. 

 Op sectorniveau: grondige kennis van regelgeving (oa subsidies), doelgroep, cao’s, sociaal 

overleg, bedrijfsvoering,… 

 Op macroniveau: voldoende inzicht hebben in het arbeidsrecht, het functioneren van de 

arbeidsmarkt en van de economie, de Vlaamse en federale besluitvorming,… 

De derde opdracht voor VLAB is ondersteuning bieden aan de BW. 

 Het VLAB-secretariaat beantwoordt vragen van de individuele leden en ondersteunt hen in 

visieontwikkeling over materies die tot de scoop van de VLAB-werking behoren (en 

verwijst hen voor andere vragen door naar de juiste instanties). Naast de individuele 

dienstverlening informeert en ondersteunt het VLAB-secretariaat haar leden ook op 

collectieve wijze via het VLAB-intranet, studiedagen en netwerkmomenten. 

 VLAB heeft een uitgebreid vormingsaanbod en biedt hierbij zowel vormingspakketten 

gericht op doelgroepwerknemers als vormingspakketten voor omkadering aan.  

 Het VLAB-secretariaat begeleidt de provinciale federaties. 
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1.3 Structuur  

De VLAB-structuur kan schematisch voorgesteld worden als volgt: 

 

 

 

 

 

 

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 

De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van VLAB vzw. Ze komt minstens 1x/jaar 

samen en is onder andere bevoegd voor de goedkeuring van de budgetten en de rekeningen.  

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het besturen van de vzw, 

behoudens de wettelijke en statutaire bevoegdheden voorbehouden aan de Algemene Vergadering. 

De Raad van Bestuur neemt de essentiële inhoudelijke en organisatorische beslissingen. In bijlage 1 

bevindt zich een overzicht van de leden van de Raad van Bestuur. 

In 2013 nam Luc Van Nevel ontslag als voorzitter van VLAB. Op 12 februari 2014 werd zijn opvolger, 

Clement De Meersman, benoemd tot VLAB-voorzitter. Hij is voormalig CEO van Deceuninck NV en 

vandaag actief als onafhankelijk bestuurder en als prof aan de K.U.Leuven. 

In de pers: “De voorzitter merkt dat sommige bedrijven nog wantrouwig staan tegenover 

zijn sector. "Ze zijn bang van het woord 'arbeidshandicap', maar onze mensen zijn heel goed 

in het uitvoeren van repetitief en nauwgezet werk. Ze zijn ook enorm gemotiveerd. De vele 

organisaties waarmee we samenwerken, zien hoe flexibel we zijn en dat we kwaliteit 

leveren. Zodra we er een voet binnen hebben, lopen de zaken."  

(Interview met Clement De Meersman in Trends, 20 februari 2014) 

Secretariaat 

Buiten de wettelijke organen - eigen aan een vzw - beschikt de federatie over een permanent 

secretariaat dat fulltime ter beschikking staat van de leden-werkplaatsen.  

Op 31 maart nam het VLAB-secretariaat afscheid van Mark Vanhumbeeck. Op 12 mei werden de 

gelederen versterkt door de komst van Joëlle Pollentier, de nieuwe stafmedewerker 

Werkgeverschap. Stef De Cock veranderde van functie en volgt sindsdien beleidszaken op. 

Volgend team van medewerkers verzorgt de dagdagelijkse werking van VLAB (situatie op 

01/03/2015): 
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*Vera Hoogsteyns is de tijdelijke vervangster van Liese Willems, die in zwangerschapsverlof is tot eind augustus 2015. 

  

directeur 
Francis Devisch 

beleidscel 

senior adviseur  (2)  

Stef De Cock 

Joëlle Pollentier 

adviseurs  (3) 

Marijke Stiers 

Pieter Valkeneers 

Nathalie Colsoul 

administratieve 
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medewerkers  (5) 
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Yvette Maes 
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Liese  Willems 

Tom Lerminiaux 

Saf  Perdaens 

Vera Hoogsteyns* 



 

 

   6 
VLAB-jaarverslag 2014 

2 VLAB-werking 2014 

2.1 Maatwerk 

2014 was andermaal een bewogen jaar op maatwerkgebied. Het voorjaar werd gedomineerd door de 

agendering van het uitvoeringsbesluit op de Vlaamse Regering. Op 4 april werd het 

uitvoeringsbesluit maatwerk (uiteindelijk dan toch) principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering. 

VLAB gaf hierbij aan de definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit openlijk niet te zullen 

ondersteunen, tenzij er een akkoord kwam omtrent het indiceringsinstrument.  

De definitieve goedkeuring kwam er onder druk van de sector uiteindelijk niet meer onder het 

kabinet Van den Bossche. In juni gaf het uittredend kabinet wel aan nog steeds de bedoeling te 

hebben om door te gaan met de werkzaamheden rond maatwerk en dit met het oog op het 

voorleggen van de uitvoeringbesluiten aan de Vlaamse Regering, hetzij aan de regering in lopende 

zaken, hetzij aan de nieuwe Vlaamse Regering. De regering in lopende zaken nam uiteindelijk geen 

beslissing meer in dit dossier.  

In augustus werd het kabinet Homans geïnstalleerd. VLAB bezorgde een visietekst rond maatwerk 

aan het nieuwe kabinet. In de tekst werd aangegeven waarom meerdere aspecten van de 

voorliggende tekst niet strookten met de regeringsvisie van vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. 

In oktober vond een eerste gesprek plaats met het nieuwe kabinet rond maatwerk. De boodschap 

van VLAB was dat er nog heel wat werk moest verricht worden alvorens de voorliggende plannen 

ook effectief operationeel konden worden. Tot echt overleg omtrent de inhoud en de invulling van 

het BVR kwam het echter niet meer.  

Op 19 december volgde dan de definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse 

Regering. De belangrijkste beslissingen werden doorgeschoven naar de Ministeriële Besluiten, wat 

maakt dat dit BVR vooral een kader-BVR is. Pas bij de Ministeriële Besluiten zal duidelijk worden 

welke keuzes er gemaakt worden.  

VLAB startte eind 2014 ook een technische werkgroep maatwerk op, een werkgroep bestaande uit 

experts uit de sector die zich over de technische aspecten van maatwerk buigt.  
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In de pers: Serv vreest uitstoot zwakste werknemers 

De allerzwakste werknemers dreigen de dupe te worden van de nieuwe Vlaamse regels voor 

sociale en beschutte werkplaatsen. Dat vrezen vakbonden én werkgevers. Vrijdag, op de 

allerlaatste ministerraad voor de verkiezingen, buigen de Vlaamse ministers zich nogmaals 

over het zogenaamde maatwerkdecreet, dat de criteria voor en de financiering van de 

sociale-economiebedrijven in Vlaanderen grondig verandert.(…) 

In een officieel advies aan de Vlaamse regering schuiven zowel de vakbonden als de 

werkgeversfederaties, verenigd in de Serv, een pak bezwaren en bekommernissen naar voor. 

Vakbonden en werkgevers hekelen het gebrek aan garanties voor een adequate coaching op 

de werkvloer, of het gebrek aan een vangnet als de beoogde doorstroming van de zwakke 

werknemers naar een ‘gewone’ job niet haalbaar blijkt.  

’Door de zesde staatshervorming komen een pak andere werkgelegenheidsmaatregelen in 

Vlaamse handen’, zegt Pieter Kerremans, de administrateur-generaal van de Serv. ‘Niemand 

weet hoe dit maatwerkdecreet daarin past, en of er genoeg budget zal zijn voor alle 

doelgroepen. Die onzekerheid is voor deze fragiele sector erg nefast.’  

(De Standaard, 20 mei 2014) 

 

2.2 A-dossiers 

Ook in 2014 werd gewerkt met A-dossiers: dit zijn dossiers die VLAB (pro)actief in handen nam met 

het oog op het verwezenlijken van concrete doelstellingen. De impact van deze dossiers kon zowel 

intern gericht (naar de leden BW), extern gericht (naar het beleid, de reguliere economie, de 

gehele gemeenschap) of beide zijn.  

2.2.1 Ondersteuning BW op bedrijfseconomisch vlak 

De beschutte werkplaatsen worden op verschillende vlakken individueel ondersteund. VLAB heeft in 

2014 deze individuele ondersteuning geëvalueerd en waar mogelijk voorstellen gedaan naar 

optimalisatie. Volgende acties zijn ondernomen: een uitbreiding van de socio-economische studie, 

een onderzoek naar mogelijke uitbreiding van de individuele ondersteuning en een evaluatie van de 

huidige verplichte managementondersteuning.  

Op 25 en 26 juni werden een aantal werkplaatsen samengebracht om na te denken over de verdere 

uitbreiding en aanpassing van de studie. Tijdens dit overleg maakten de werkplaatsen een evaluatie 

van de studie als benchmarkinstrument. Over het algemeen werd de studie als waardevol ervaren. 

Grote aanpassingen werden dan ook niet voorgesteld. Er werden een aantal bijkomende analyses 

gesuggereerd. Daarnaast gaven de werkplaatsen aan dat er momenteel nog te veel onduidelijkheid 

is aangaande de definiëring van de begrippen binnen de jaarrekening. Een update van de 

handleiding tot invullen van de jaarrekening (het ‘gele boekje’) lijkt aangewezen. Op basis van deze 

input zal de socio-economische studie 2014 verder worden aangepast in functie van de noden 

binnen de sector.  
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Beschutte werkplaatsen met negatieve cijfers of met een negatief eigen vermogen kunnen 

aanspraak maken op (verplichte) managementondersteuning zoals momenteel van toepassing en 

bepaald binnen het meerwaardebesluit. De werkplaatsen die tussen 2009 en 2012 

managementondersteuning hebben gekregen, werden samengebracht voor een evaluatie van de 

huidige managementondersteuning. Daarnaast werden de ervaringen van Frank Haerinck (inspecteur 

VSAWSE) en Hefboom samengebracht. Op basis van deze input werden een VLAB-visie en concrete 

aanbevelingen uitgeschreven. Deze werden goedgekeurd op de RvB van 26 februari 2015. In 2015 zal 

VLAB in overleg treden met het beleid om de verplichte managementondersteuning binnen 

maatwerk maximaal af te stemmen op de realiteit en de noden van de werkplaatsen.    

2.2.2 Ontsluiten federale overheid als klant 

Federale overheidsdiensten zijn verplicht 3% personen met een handicap in dienst te hebben. Sinds 

2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het 

federaal openbaar ambt (BCAPH) toe op de toepassing van deze 3%-doelstelling. Ze stelden vast dat 

de effectief gerealiseerde cijfers 0,9% (in 2009), 1,28% (in 2010), 1,37% (in 2011), 1,54% (in 2012) en 

1,57% (in 2013) bedroegen. Een stijgende evolutie, maar de vooropgestelde 3% wordt lang niet 

gehaald.  

Vanuit VLAB hebben we naar de federale overheid de aanbeveling gedaan om samen te werken met 

beschutte werkplaatsen, als alternatief om de tewerkstelling van personen met een handicap te 

stimuleren.   

In het federale regeerakkoord werd volgende passage opgenomen:  

“De overheid zal een positief beleid voeren ten aanzien van personen met een 

handicap. Dit houdt in dat zij de toegankelijkheid van gebouwen zal waarborgen, 

arbeidsposten zal aanpassen aan de behoeften van personeelsleden met een 

handicap, aandacht zal hebben voor personen met een handicap in het onthaal van 

klanten, de dienstverlening en de hele organisatie. In haar personeelsbeleid zal zij het 

quotum van 3% respecteren. Daarbij mag ook rekening worden gehouden met 

overheidsopdrachten die toegewezen worden aan organisaties die met personen met 

een handicap werken, zoals beschutte werkplaatsen.” 

 

In opvolging hiervan zal het VLAB-secretariaat in 2015 samen met de Brusselse en Waalse koepels  

contacten leggen met de federale overheidsdiensten om na te gaan welke mogelijke opdrachten 

daar liggen voor de sector BW. Op basis van die informatie zal bekeken worden op welke manier 

deze vraag en het aanbod vanuit de sector BW op elkaar kunnen afgestemd worden. 

2.2.3 Monitoring doelgroepwerknemers 

In 2014 is door VLAB een eerste aanzet gegeven tot het in kaart brengen van de huidige doelgroep 

van beschutte werkplaatsen, evenals van de in- en uitstroom van doelgroepwerknemers. 

Doelstelling is te komen tot een monitoringinstrument. 

De eerste stap was het opmaken van een inventaris van relevante gegevens binnen de Werkgroep 

Personeelsbeleid. Vervolgens is aan de VDAB gevraagd te bekijken over welke gegevens zij 

beschikken. De gegevens die zij hebben aangeleverd, hebben echter enkel betrekking op niet-

werkende werkzoekenden met BTOM BW. 
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Momenteel wordt bekeken welke de verschillende mogelijkheden zijn om een onderzoek/enquête 

op te zetten of uit te besteden, met het oog op de monitoring van de doelgroep binnen maatwerk. 

2.2.4 Vlaams doelgroepenbeleid 

In het kader van de 6de staatshervorming werd een substantieel deel van de federale maatregelen 

rond arbeidsmarktbeleid overgedragen naar de regionale overheden. Dit was onder meer het geval 

voor de gerichte doelgroepmaatregelen waar gewesten bevoegd werden voor de vermindering van 

de werkgeversbijdragen ten gunste van bepaalde doelgroepen (op basis van eigen kenmerken 

werknemers). De algemene maatregelen tot vermindering van de patronale lasten (structurele 

vermindering) bleven federaal. 

Gezien het belang voor de sector nam VLAB zich voor om een standpunt mbt de invulling van het 

Vlaams doelgroepenbeleid uit te werken en uit te dragen naar politieke partijen en andere 

stakeholders.  

Kort na de vorming van de Vlaamse Regering bezorgde VLAB de minister van Werk de nota 

“Doelgroepenbeleid in Vlaanderen: de rugzak in de praktijk zetten!”. Deze nota bevat een aantal 

krachtlijnen voor de uitbouw van het Vlaams doelgroepenbeleid. In een overleg met de raadgevers 

van de minister werden deze krachtlijnen nadien nog verder toegelicht. Vanuit het kabinet gaf men 

aan dat er werk wordt gemaakt van de blauwdruk van een vernieuwd doelgroepenbeleid. Deze 

blauwdruk zou begin 2015 worden voorgelegd aan de sociale partners binnen de SERV. 

2.2.5 Ontsluiten van Europese subsidies 

Vanuit VLAB willen we de Europese middelen beter ontsluiten voor de sector beschutte 

werkplaatsen, zodat de BW gemakkelijker hun weg vinden doorheen het Europees 

subsidielandschap. 

Het KCSE (Kenniscentrum Sociale Economie) heeft in opdracht van In|C (de ondersteuningsstructuur 

voor de sociale economie) een aantal producten ontwikkeld om de sociale economie-ondernemingen 

specifiek te ondersteunen rond Europese subsidies en projecten: 

 Basis- en actualiteitsinfo over projectontwikkeling met Europese fondsen voor sociale-

economie actoren 

 Een 'handleiding' die de mogelijkheden van Europese subsidies beschrijft 

 Eerstelijnsadvies aan sociale economie bedrijven bij de ontwikkeling en realisatie van hun 

Europese project  

VLAB heeft hieraan actief geparticipeerd. In 2015 worden de resultaten gepubliceerd en 

gedissemineerd. 

2.3 Opdrachten 

Naast de A-dossiers ontplooide VLAB natuurlijk nog activiteiten binnen andere dossiers. We 

structureren het overzicht van de andere activiteiten in 2014 aan de hand van de opdrachten van 

VLAB: impact genereren, inzicht verwerven en ondersteuning bieden.   
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2.3.2 Impact 

VLAB heeft als doelstelling impact te hebben op de ontwikkeling van het beleid, het sociaal overleg 

en de visie van andere stakeholders. In 2014 werd deze opdracht op de volgende manieren ingevuld. 

2.3.2.1 Beleidsmatige acties 

VLAB is de spreekbuis van de sector. Zij tracht in de eerste plaats de belangen van de beschutte 

werkplaatsen te behartigen door het beleid mee te sturen en/of te bepalen, op een proactieve 

manier. Behalve het maatwerkdecreet (zie supra), stonden daarbij in 2014 volgende dossiers 

centraal. 

Visieteksten regeerakkoord 

Medio 2014 ging de nieuwe Vlaamse Regering van start. VLAB bezorgde haar visie op het Vlaamse 

regeerakkoord ‘Vertrouwen, verbinden en vooruitgang in de praktijk’ (dd 20/08/2014) aan de 

minister-president en aan de voogdijminister mevrouw Homans. Rond maatwerk (dd 20/08/2014)  

en rond het Vlaams doelgroepenbeleid werd een specifieke visietekst bezorgd aan de minister van 

Sociale Economie en de minister van Werk.  

Gevangenissen 

In de pers: “Het klopt dat wij sinds enkele jaren werk verliezen aan gevangenen. Het 

vormt meer en meer een probleem voor onze sector. Gevangenissen werken niet aan 

marktconforme prijzen, waardoor wij werk verliezen. Wij betalen immers niet alleen de 

minimumlonen, we doen ook investeringen, we betalen de machines waarmee we werken, 

de gebouwen,…”  

(VLAB-directeur Francis Devisch in het Journaal, Eén, 4 maart 2014). 

Als sinds enkele jaren worden er vanuit gevangenissen activiteiten verricht die ook door beschutte 

werkplaatsen gebeuren. De gevangenissen hanteren hiervoor echter niet-marktconforme tarieven, 

waardoor de beschutte werkplaatsen opdrachten verliezen. 

Een vijftal jaren geleden hebben de Regie van de Gevangenisarbeid en de 3 federaties van 

beschutte werkplaatsen in België een convenant afgesloten, waarin onder andere werd afgesproken 

alle problematische situaties geval per geval te bespreken, en de tarieven op te trekken (vertrekken 

van 5 euro per uur). Gezien de beperkte toegevoegde waarde voor de BW en de wankele juridische 

basis van de convenant, hebben VLAB en de Waalse/Brusselse collega’s de convenant stopgezet in 

2014. 

Eind 2014 zijn de gevangenissen gestart met een campagne “Cellmade”, erop gericht bedrijven aan 

te sporen opdrachten uit te besteden aan gevangenissen. Aanleiding voor VLAB om te beslissen een 

versnelling hoger te schakelen in 2015. De enige aanvaardbare oplossing voor VLAB situeert zich in 

de toepassing van marktconforme tarieven door iedereen. In 2015 zullen we bekijken op welke 

wijze we dit trachten te verwerven. Het kabinet van de nieuwe Minister van Justitie Geens wil 

momenteel echter alleen verder gaan in de richting van een nieuwe en aangepaste versie van de 

convenant.  
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Tenders transitie en POP 

De tender Transitie heeft als doelstelling BW en SW te ondersteunen in de overgang naar het 

maatwerkdecreet. 

In het kader van de tender Transitie bood Deloitte in 2014 ondersteuning op individueel en 

collectief niveau aan de maatwerkbedrijven. In de eerste maanden kwam er nogal wat kritiek op de 

aanpak van Deloitte, maar op aangeven van VLAB hebben zij hun aanpak bijgestuurd. Begin 2015 

werd de mogelijkheid geboden om in te tekenen voor bijkomende ondersteuningsdagen en daar 

hebben een heel aantal werkplaatsen dan ook gebruik van gemaakt. 

De tender Implementatie POP heeft als doelstelling het bieden van ondersteuning aan alle 

ondernemingen in de sociale economie (BW, SW en LDE) voor de implementatie van het gebruik van 

POP. 

In het kader van de tender POP startte BDO-Adforum eind 2013, samen met 11 partners, met de 

ontwikkeling van een werkbaar en transparant instrument op basis van het POP-concept en de 

uitwerking van een vormingsaanbod. Vanaf half maart 2014 begeleidde Adforum de werkplaatsen bij 

het opmaken van POP’s voor doelgroepwerknemers. 

VLAB maakte in 2014 deel uit van zowel de stuurgroep POP als de stuurgroep Transitie, die het 

verloop van deze projecten opvolgen. 

Functieclassificatie 

VIA4 (Vlaams intersectoraal akkoord) bevatte het engagement om te komen tot een nieuwe 

intersectorale analytische functieclassificatie voor alle sectoren die vallen onder het VIA. Ook de 

beschutte werkplaatsen vallen onder dit engagement, en dit zowel voor de doelgroep als voor de 

omkadering. Gezien het grote belang van de materie voor de sector werd begin 2013 een VLAB-

werkgroep Functieclassificatie opgericht die deze werkzaamheden ondersteunde.  

Inhoudelijk voorzag het project in drie stadia:  

 Het opstellen van een functie-inventaris. Eind 2013 werd na een lange discussie gekomen 

tot een lijst met transversale functies (die voorkomen in meerdere sectoren) waarover 

een akkoord is dat IF IC hiervoor mag overgaan naar de fase van de interviews. 

 Functiebeschrijvingen. Op basis van interviews zal er gekomen worden tot een 

beschrijving van elke functie. Deze beschrijving zal onder meer het volgende omvatten: 

functietitel, algemene doel van de functie, de plaats in de organisatie, opdrachten en 

taken, … 

 Waardering van de functies. Aan de hand van een waarderingsscore voor elke functie 

wordt een rangorde opgemaakt van de functies. 

In de loop van het voorjaar 2014 werd, ter aanvulling van de transversale functies, gekomen tot een 

lijst met sectorspecifieke functies. Ondertussen gingen de interviews van start. Doelstelling was om 

meer dan 800 interviews af te nemen, gespreid over de betrokken sectoren. Ook in meerdere BW 

werden interviews afgenomen, zowel bij doelgroepwerknemers als bij werknemers van de 

omkadering. Op basis van de info die uit de interviews wordt verkregen, zal in 2015 een ontwerp 

van functiebeschrijvingen worden opgesteld  
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Handleiding eenheidsstatuut arbeiders/bediende  

In het interprofessioneel sociaal overleg stond de harmonisatie van het arbeiders- bediendenstatuut 

centraal op de agenda. Dit resulteerde o.a. in de “Wet van 26 december 2013 betreffende de 

invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en 

de carenzdag en begeleidende maatregelen”. 

Vanuit VLAB hebben we de evoluties hierin van nabij gevolgd, en waar mogelijk een afwijkende 

regeling voor de BW bepleit (cfr. Outplacement).  

In 2014 hebben we voor de BW een vulgariserende handleiding geschreven die zowel de 

harmonisatie van de statuten tussen arbeiders en bedienden toelicht, als waar nodig specifiek de 

consequenties voor de sector BW beschrijft. De nota werd grotendeels opgesteld in de vorm van 

F(requently) A(sked) Q(uestions).  

In 2015 zal deze verder worden geactualiseerd. 

Sociaal overleg 

In 2014 werden volgende cao’s afgesloten: 

 Cao 2de pensioenpijler: de verlenging van de cao voorziet in een jaarlijks bijdragevoet aan 

de 2de pensioenpijler en in vrijstellingsmogelijkheden (cao afgesloten in maart) 

 Cao betreffende de vormingsinspanningen: deze cao voorziet in 6,7 uur opleidingstijd per 

voltijds equivalent voor het kalenderjaar 2014 (cao afgesloten in augustus) 

 Cao SWT: deze cao voorziet in een regeling voor werknemers die de leeftijd van 60 jaar 

bereiken en door de werkgever ontslagen worden voor 1 januari 2018 (cao afgesloten in 

december). 

Tijdens het PC van september werd door de voorzitter de vraag gesteld aan de aanwezigen of zij 
voorstander waren om, in het kader van het eenheidsstatuut, een vrijstelling outplacement aan te 
vragen voor de beschutte werkplaatsen bij het NAR. Deze vraag werd positief beantwoord. Een 
speciale NAR werkgroep werd opgericht met als taak onduidelijkheden en leemtes in de wetgeving 
van het eenheidsstatuut op te lijsten. Een vrijstelling outplacement voor de beschutte werkplaatsen 
is hier één van.  

2.3.2.2 Vertegenwoordiging 

VLAB vertegenwoordigt de sector van de beschutte werkplaatsen op onderstaande fora. 

Paritair Comité 327 

De werkzaamheden binnen het PC 327.01 stonden in de schaduw van de besprekingen inzake 

Maatwerk. Er werden wel recurrente cao’s onderhandeld en getekend zoals de cao Vorming en 2de  

Pensioenpijler (zie supra).  

In 2015 zal van start worden gegaan met de (voorbereidende) gesprekken voor de harmonisatie van 

de cao’s tussen de sectoren BW en SW.  
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VIVO 

VLAB heeft een Verso-mandaat in de RvB van VIVO. Dit is een paritair samengesteld orgaan dat 

verantwoordelijk is voor de vorming en opleidingsinitiatieven voor alle social profit deelsectoren 

(waaronder BW), zoals de verdeling van de enveloppe aan vormingsmiddelen waar elke BW 

aanspraak op maakt (zie infra). 

VERSO 

VLAB neemt een mandaat op binnen Verso. Binnen de geledingen van Verso wordt het Vlaamse 

beleid opgevolgd. Voor 2014 betekende dit onder meer de verdere implementatie van VIA4 en de 

beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering inzake doelgroepenbeleid. Ook de uitrol van het 

project HR-wijs kreeg de nodige aandacht. 

Internationaal  

VLAB is lid van Workability Europe (WE), de Europese koepelfederatie van beschutte werkplaatsen 

en andere providers van betaald werk aan personen met een handicap. 

Sinds oktober 2012 heeft de Algemene Vergadering van WE een vrijwel volledig nieuwe Raad van 

Bestuur verkozen. Sindsdien maakt VLAB deel uit van de Board van WE.  

VLAB heeft, tegen betaling, in 2014 het secretariaat van WE op zich genomen. Uitdaging voor VLAB 

was de rode cijfers van WE weg te werken en een herstart te nemen in 2015. Eind 2014 slaagde 

VLAB erin aan de Algemene Vergadering een positieve jaarrekening voor te leggen. Er werd besloten 

Workability Europe in schoonheid af te sluiten.  

Vanuit een zo breed mogelijk gedragen gemeenschappelijk missie en visie zullen de respectievelijke 

federaties in 2015 de toekomst verder bepalen. Hierbij zal gezocht worden naar samenwerking met 

een organisatie die de belangen van de sector kan verdedigen op het Europees beleidsniveau.  

In-C 

Op 1 april 2014 vervelde CollondSe tot In|C. Doelstelling blijft het ondernemerschap op het vlak van 

de sociale economie te ondersteunen door collectieve dienstverlening voor de sociale economie-

ondernemingen te formuleren en te organiseren. VLAB zetelt in de Raad van Bestuur van In|C. 

In 2014 werkte In|C verder aan de uitrol van de in 2013 met de Vlaamse overheid afgesloten 

convenant. Deze bevat 5 grote deelopdrachten: het verstrekken van eerstelijnsinformatie over de 

sociale economie; kennisopbouw en expertiseontwikkeling inzake de sociale economie ; het 

organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten; het organiseren van een specifiek aanbod 

voor startende ondernemingen; het promoten van ondernemerschap op vlak van sociale economie.  

Rechtszaken 

In 2014 coördineerde VLAB ook een aantal rechtsgedingen: onroerende voorheffing, raad van 

mededinging en brugpensioen.  

Sinds 2012 betwist de Vlaamse belastingadministratie de vrijstelling van beschutte werkplaatsen van 

onroerende voorheffing. VLAB coördineert momenteel de rechtszaak van vijf werkplaatsen tegen 

deze betwisting. De werkplaatsen worden vertegenwoordigd door Mr. De Meyere. Op 4 september 

2014 deed de rechtbank van eerste aanleg een positieve uitspraak. De rechter volgde het standpunt 
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dat Nevelland vzw kan beschouwd worden als een soortgelijke weldadigheidsinstelling in de zin van 

artikel 12 WIB, en daardoor verklaart de rechtbank de vordering gegrond. De vrijstelling blijft dus 

gehandhaafd. Ondertussen is de Vlaamse belastingadministratie wel in beroep gegaan.  

In november 2012 werd een vordering in rechte ingesteld tegen Nevelland vzw aangaande de 

berekening van de aanvullende vergoeding bij brugpensioen. Meer in het bijzonder gaat het over 

het al of niet in rekening brengen van de werkbonus. Er is overeengekomen dat VLAB de kosten van 

dit rechtsgeding zal dragen. Op 18 november 2013 oordeelde de Arbeidsrechtbank in Gent in het 

voordeel van Nevelland. Het hoger beroep werd ingesteld. Er werden data vastgelegd voor de 

neerlegging van tussentijdse conclusies door beide partijen. Finaal is de zaak bepleit op de 

openbare zitting van 2/3/2015. Het arrest wordt verwacht op 1 juni 2015. 

2.3.2.3 Stakeholdermanagement 

VLAB onderhoudt structurele partnerschappen met volgende organisaties. 

Febrap en Eweta 

Ook in 2014 werd voor een aantal dossiers samengewerkt met Febrap en Eweta, de Brusselse en 

Waalse koepels van de beschutte werkplaatsen. 

Het betrof onder andere de 6e staatshervorming en de consequenties van het Competitiviteitspact 

op de sector van de BW. Dit gezamenlijke overleg leidde ertoe dat beschutte werkplaatsen 

eveneens gevat worden door een structurele lastenverlaging, en niet zoals andere social profit 

sectoren enkel middelen voor extra tewerkstelling (Sociale maribel) krijgen.  

De koepels werken ook samen in het dossier van de gevangenissen, meer bepaald in het 

rechtsgeding naar aanleiding van de klacht tegen de convenant met het gevangeniswezen. De 

collega-koepels waren ook aanwezig op het overleg met het kabinet Geens om de oneerlijke 

concurrentie vanuit de gevangenissen aan te kaarten (zie supra). 

Ten slotte lobbyen de drie koepels ook samen bij de federale overheid opdat zij haar engagementen 

als werkgever ten aanzien van personen met een handicap zou waarmaken. De idee om het gebrek 

aan tewerkstelling te compenseren via uitbesteding van opdrachten aan BW, werd opgenomen in 

het Regeerakkoord (zie supra).  

In de pers: “Een reclamespot die tewerkstelling via beschutte werkplaatsen promoot, wordt 

uit de ether gehaald. De Brusselse beschutte werkplaatsen (Febrap) kozen bewust voor de 

politiek incorrecte toon, maar dat leidde tot klachten. De zwarte humor wordt niet door 

iedereen gesmaakt. ‘We beseffen dat de spot de aandacht trekt door de toon’, zegt Michael 

Lans van Febrap. ‘Maar let op de onderliggende gedachte: werknemers met een handicap 

willen geen medelijden: ze willen beschouwd worden als een échte arbeider of bediende. 

Die boodschap hebben we al vaak proberen te verkopen, maar pas nu vallen we op.’  

(De Standaard, 4 december 2014)  

SST 

In het kader van maatwerk werd waar mogelijk met SST, de koepel van de sociale werkplaatsen, 

gezocht naar een gemeenschappelijk standpunt. Ook in een aantal ESF-projecten (SiSo, GRI en 

Kwaliteit) was er een samenwerking tussen VLAB en SST. 
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GTB  

VLAB volgt de werking van GTB op en had contact met zowel de organisatie als de directeurs van 

BW die in de bestuursorganen van GTB participeren. Eind 2014 werden er concrete afspraken 

gemaakt tussen de beide secretariaten voor een meer structureel contact. 

VOKA  

Op het niveau van de secretariaten was er overleg betreffende de stand van zaken in de uitrol 

maatwerk en andere Vlaamse beleidsdossiers met een impact op het ondernemerschap.  

Politieke partijen  

In 2014 werkte VLAB verder op de contacten die in 2013 werden gelegd (onder andere met de 

Vlaams parlementairen). In verschillende dossiers werd de VLAB-visie bezorgd aan de politieke 

partijen en/of hun gemandateerden. Na de verkiezingen werden contacten gelegd met de 

vernieuwde fracties. 

2.3.2.4 Externe communicatie en promotie van de sector  

Om de sector van de beschutte werkplaatsen ook naar externe stakeholders en het grote publiek zo 

goed mogelijk op de kaart te zetten, zet VLAB jaarlijks in op externe communicatie en 

imagovorming. 

WerkVormen 

Het tijdschrift WerkVormen, dat 395 abonnees telde in 2014, verscheen in april, augustus en 

december. In het tijdschrift wordt telkens ingezoomd op 1 centraal thema. In 2014 kwamen 

volgende thema’s aan bod: 

 POP in de sector BW: Tegen 2020 moet elke werknemer in Vlaanderen een POP hebben. In 

de sector BW zetten we daar vandaag reeds volop op in. In dit nummer vertelden 

werkplaatsen en werknemers wat een POP voor hen betekent.  

 Europese inspiratie voor het vergroten van de tewerkstellingskansen van personen met 

een handicap: In dit tweede nummer wierpen we een blik over de grenzen naar de 

organisatie van de tewerkstelling van personen met een handicap in andere Europese 

landen. Ook de Europese subsidiemogelijkheden kwamen aan bod. 

 De veranderende beleidscontext voor de sector BW: In dit laatste nummer werd de 

beleidscontext voor de BW op de verschillende niveaus (Europees, federaal, provinciaal en 

gemeentelijk) bekeken. 

Ambassadeurs 

In 2014 was JBC, het modebedrijf uit Houthalen dat al 25 jaar met Bewel samenwerkt, Ambassadeur 

van het Jaar. In dat kader presenteerde JBC de samenwerking met de sector op een VOKA Netwerk 

Event en nodigden zij de andere ambassadeurs uit op een JBC Fashion Night waarop de 

najaarscollectie werd voorgesteld. Fred Tielens, logistiek manager bij JBC, ging ook vertellen over 

de samenwerking in het programma ‘De Vrije Markt’ op 13 september. 

Op het Ledencongres in oktober stelde JBC de resultaten voor van haar ambassadeurschap en werd 

ook de ambassadeur voor 2015 aan de leden voorgesteld: de Tiense Suikerraffinaderij. 
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In 2014 werd ook Duco Ventilation & Sun Control benoemd tot ambassadeur. 

Artikelenreeks VOKA Magazine 

In het voorjaar van 2014 verschenen 5 artikels in het Magazine Ondernemen van VOKA over de 
samenwerking tussen reguliere economie en sector BW. Deze publicaties werden gefinancierd door 
Quadrant, een project rond MVO dat georganiseerd wordt door de Kamers van Koophandel. 

In de artikels werd een algemeen beeld geschetst van de sector BW en de 
samenwerkingsmogelijkheden, waarna telkens ingezoomd wordt op een concrete case.  

2.3.3 Inzicht 

Door middel van projecten en werkgroepen wordt dieper ingezoomd op een aantal specifieke 

thema’s. Beide instrumenten geven werkplaatsen de mogelijkheid rond een bepaald topic met 

elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. 

Daarnaast is de jaarlijkse socio-economische studie een belangrijke tool om inzicht te verwerven in 

de sector. 

2.3.3.1 Projecten 

Situationele tools voor personen met een arbeidshandicap  

De disseminatieperiode van het ESF-project 'Situationele tools voor personen met een 

arbeidshandicap' liep in 2014 af. Binnen dit project werd filmmateriaal ontwikkeld om rond 

competenties bij doelgroepwerknemers te werken. In de disseminatiefase werd het materiaal 

verspreid bij de beschutte, maar ook bij de sociale werkplaatsen. Daarnaast werden train-de-

trainer-opleidingen gegeven aan omkaderingsleden uit BW, SW, Arbeidszorg, VDAB en BuSo-scholen 

rond het gebruik van de situationele tools. Dit bleek een nuttige kans tot kennisuitwisseling over 

training aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De uitwisseling werd zeer positief 

onthaald door alle vermelde sectoren en betekende daarmee ook een versterking van het netwerk 

van VLAB.  

Situationele Selectie- en Ontwikkelingstool voor monitoren/begeleiders in maatwerkbedrijven 
(SiSO) 

Dit project startte op 1 april 2013 en loopt tot december 2015. VLAB is promotor. SST, BDO-Adforum  

en VONST zijn partners. Centraal in dit project staat het gebruik van een ‘multimediaal situationeel 

beoordelingsinstrument’, een instrument dat bestaat uit filmmateriaal waarbij een situatie in beeld 

wordt gebracht gevolgd door mogelijke reacties vanuit het perspectief van de werkleider. 

In 2014 werd al het filmmateriaal opgenomen en werden vormingspakketten aangemaakt en getest 

met gemengde groepen werkleiders uit sociale en beschutte werkplaatsen.  

Er werd ook een selectietest ontwikkeld, maar deze werd nog niet in de praktijk getest. 

Eind 2014 werd het project door experten en peers positief gevalideerd. Op basis van de ervaringen 

uit 2014 en de vragen van de experten bij de validering wordt er in 2015 een disseminatie gepland 

met infosessies, opleidingen en workshops. 
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Doelgroepwerknemers betrekken bij implementatie van Lean verbeterprojecten (DOBBI) 

In het kader van het project 'Doelgroepwerknemers betrekken bij de implementatie van Lean 

Manufacturing op de werkvloer' werd een model uitgewerkt waarin wordt beschreven hoe een 

verbeterproject wordt ingevoerd en hoe de doelgroep in elke stap betrokken kan worden. In 2014 

liep de disseminatieperiode van dit project ten einde.  

In totaal zijn 21 werkplaatsen (waaronder 13 BW ) in dit project gestapt door deelname aan 

werkgroepen en/of uitwerking van een individueel traject in samenwerking met Karina Ramaekers 

(HMC). Op basis van hun ervaringen werd een finale versie van het model opgemaakt en ter 

beschikking gesteld van de werkplaatsen.  

GRI  

In 2013 keurde het ESF in het kader van de oproep GRI (Global Reporting Initiative, een 

internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt) een gezamenlijk 

project van VLAB en SST goed. In het kader van dit project werd een MVO-sectorpaspoort opgesteld, 

waarin de materiële uitdagingen van de sector in kaart worden gebracht en gekoppeld aan de 

relevante GRI-indicatoren. Begin 2014 werd dit paspoort op een stakeholdersmeeting goedgekeurd. 

Op basis van het paspoort hebben 3 werkplaatsen (2 beschutte en 1 sociale) in de loop van 2014 een 

duurzaamheidsverslag opgesteld, onder begeleiding van Sustenuto.  

Kwaliteitsmanagement in de sociale economie 

In 2013 ging een vervolgproject rond kwaliteitsmanagement van start. In het kader van dit project 

krijgen alle beschutte werkplaatsen een vervolg- of verbeterassessment en kunnen ze aansluitend 

daarop beroep doen op individuele begeleiding. In 2014 werden 20 werkplaatsen individueel 

begeleid. Daarnaast werden ook collectieve begeleidingssessies georganiseerd, waarbij de 

werkplaatsen onder begeleiding ervaringen konden uitwisselen. Er werden sessies georganiseerd 

rond volgende topics:   

 Strategie 

 Processen 

 KPI’s bepalen 

 De hele organisatie betrekken bij kwaliteitsmanagement 

Ten slotte werden in het kader van dit project ook een aantal opleidingsdagen voorzien: 

 Algemene basisopleiding kwaliteit voor starters binnen beschutte en sociale werkplaatsen 

 Opleiding rond het meten van klantentevredenheid (deze opleiding werd vooraf gegaan 

door een online digitale discussie sessie) 

Op 15 mei 2015 loopt dit project af. 
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2.3.3.3 Werkgroepen 

Volgende werk- en stuurgroepen waren actief in 2014. 

Werkgroep Groen 

Een groot deel van de beschutte werkplaatsen zijn actief in groenbeheer. Om deze werkplaatsen te 

ondersteunen werd in 2009 een Werkgroep Groen opgericht. De initiële doelstelling van deze 

werkgroep was de terugkoppeling naar het VOSEC groenoverleg. Deze terugkoppeling wordt 

aangevuld met kennisdeling, professionalisering en samenwerking rond concrete opdrachten. De 

werkgroep kwam in 2014 twee maal samen. Volgende topics werden behandeld:  

 BVR toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor 

milieugerelateerde taken uitgevoerd door doelgroepwerknemers 

 Lidmaatschap BFG-AVBS (Federaties van Groenvoorzieners) 

 Wetgevende geplogenheden rond de fytolicentie (een licentie die een organisatie nodig 

heeft om met pesticiden te mogen werken) 

Werkgroep Personeelsbeleid 

De werking van de VLAB-Werkgroep Personeelsbeleid werd in 2014 geoptimaliseerd op basis van de 

evaluatie die eind 2013 gedaan werd. Twee belangrijke aandachtspunten hierbij waren: 

 De link leggen met de provinciale werkgroepen personeelsbeleid  

 Belang van het uitdiepen van thema’s (bediscussiëren, input geven,…) met aandacht voor 

mogelijke overlap met andere werkgroepen 

Er werd een jaarprogramma opgemaakt, waarin ‘nieuws uit de werkgroepen’ als vast agendapunt 

werd opgenomen. Om thema’s te kunnen uitdiepen, werd ervoor gekozen het aantal thema’s 

beperkt te houden. Voor 2014 werd gekozen voor: 

 Het in kaart brengen van de doelgroep 

 Opleidingsbeleid en –plan + registratie 

Gezien de actualiteit was ook maatwerk een terugkerend agendapunt. 

VLAB-werkgroep Paritair Comité  

Gezien de werkzaamheden van het PC 327.01 eerder beperkt waren door de focus op maatwerk, lag 

ook de vergaderfrequentie van de VLAB-werkgroep Paritair Comité lager dan voorgaande jaren (zie 

supra). 

Stuurgroep Onderwijs 

In de Stuurgroep Onderwijs-VLAB bestaat reeds jaren gestructureerd overleg tussen de sector van 

de beschutte werkplaatsen en het BuSO-onderwijs. Naast VLAB en de koepels van het BuSO 

(VVKBuO, GO! en OVSG) is in deze stuurgroep per provincie een vertegenwoordiger van de beschutte 

werkplaatsen en per regio een vertegenwoordiger van de scholen opgenomen. Zij hebben een 

belangrijke rol op het vlak van informatiedoorstroming van de stuurgroep naar alle beschutte 

werkplaatsen en OV2-scholen, en omgekeerd. 

In 2014 werd verder aandacht besteed aan de beleidsontwikkelingen in beide sectoren. In de sector 

BW was er het maatwerkdecreet (zie supra) , binnen onderwijs is er het M-decreet. Met dit decreet 

wil de Vlaamse Regering een aantal dringende beleidsmaatregelen nemen met betrekking tot het 

onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De wederzijdse implicaties van deze 

decreten werden besproken op de Stuurgroep Onderwijs.  
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In het najaar van 2015 wordt opnieuw een gezamenlijke studiedag georganiseerd. De 

voorbereidingen hiervoor werden in 2014 opgestart. 

Werkgroep Imago 

De VLAB-werkgroep Imago organiseerde in 2014 een studiedag rond externe communicatie (zie 

infra).  

Daarnaast boog de werkgroep zich in 2014 over: 

 De creatie van een gezamenlijk label BW, samen met de Brusselse en Waalse collega’s 

 De externe communicatie van VLAB in 2015, met onder andere aandacht voor de website en 

de campagne.  

Lerend netwerk zwakke werknemers 

In 2012 besliste de sector van de beschutte werkplaatsen op het VLAB-ledencongres volop in te 

zetten op (het behoud van) de tewerkstelling van zwakke werknemers. In opvolging hiervan werd 

gestart met een lerend netwerk Zwakke Werknemers. Ook in 2014 kwam het lerend netwerk samen, 

deze keer werd ingezoomd op het aanwervingsbeleid rond zwakke werknemers. Net als bij vorige 

edities werd de sessie ingeleid door twee getuigenissen vanuit werkplaatsen, waarna de deelnemers 

in groepjes ervaringen uitwisselden.  

In de pers: "Niemand die zo'n mooie, perfecte gehaktballetjes kan maken als mijn acht 

gehaktballendraaiers uit de beschutte werkplaats." Aan het woord is Wim Ballieu, chef en 

ondernemer van Balls & Glory, een vleesbedrijf in Evergem dat volop de markt aan het 

veroveren is. Met gehaktballetjes in alle geuren en kleuren. Maar niet in alle vormen, want 

ze zijn allemaal perfect rond gerold. "Dankzij zes mensen met een verstandelijke beperking 

die hier elke dag zes uur balletjes komen rollen", zegt Ballieu. "Eén balletje per minuut 

rollen ze, 350 per dag. Maar 's morgens of 's avonds: die gehaktballen zien er precies 

hetzelfde uit. Op de gewone arbeidsmarkt vind ik niemand die het zo goed kan. In volle 

concentratie steeds weer dezelfde handeling: balletje, kuiltje, balletje, kuiltje." 

(Het Laatste Nieuws, 4 december 2014) 

2.3.3.4 Socio-economische studie 

Ook in 2014 werd werk gemaakt van de jaarlijkse studie die de resultaten van de sector in kaart 

brengt, en dit zowel op sociaal als op economisch gebied. 

Het doel van deze studie ligt in het schetsen van enerzijds een duidelijk beeld ten aanzien van de 

sociale politiek en anderzijds van de bedrijfseconomische werking van de Vlaamse BW. Deze studie 

laat de individuele BW toe om na te gaan hoe ze zich situeren ten aanzien van de sector. Voor VLAB 

biedt de studie een gefundeerde basis voor het innemen van standpunten. De resultaten van de 

socio-economische studie worden voorgesteld en besproken op de provinciale federaties (zie infra). 

In 2014 stond de uitbreiding en aanpassing van de socio-economische studie prominent op de agenda 

(zie supra).  

De socio-economische studie is op te vragen op het VLAB-secretariaat.  
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2.3.4 Ondersteuning 

Ondersteuning bieden aan BW (en dit op individueel en collectief niveau) is de derde opdracht van 

VLAB. Daartoe heeft VLAB een eigen Vormingscel, die in BW opleidingen geeft aan doelgroep en 

omkadering. Daarnaast brengt VLAB haar leden ook op geregelde basis samen op studiedagen en 

congressen. Het secretariaat volgt ook de provinciale federaties actief op. 

2.3.4.1 Vormingscel 

In 2014 organiseerde de Vormingscel van VLAB in totaal 347 opleidingsdagen, waarvan 232 voor 

doelgroep en 115 voor omkadering. De helft van de dagen werd door de VTO-medewerkers zelf 

gegeven, de andere helft door externe lesgevers. 

De VLAB-vormingscel bood in 2014 onder andere volgende opleidingen aan:  

Voor werknemers met een arbeidshandicap: 

 ‘Werk en werknemer’: deze opleiding bestaat uit verschillende modules die kunnen 

gecombineerd worden. De thema’s van deze modules zijn: grenzen stellen, grenzen 

stellen in het digitale tijdperk, agressie, zorg voor kwaliteit, veiligheid, zorgen voor 

jezelf, gezonde voeding, werk-loon-sociale zekerheid, omgaan met papieren, omgaan met 

stress, budgetteren, zeg wat je denkt, werken met wilskracht, alcohol- en drugpreventie, 

milieubewust wonen en werken, omgaan met verandering. 

 ‘Doorgroeiopleiding voor medewerkers in de BW’: deze opleiding op maat biedt de 

mogelijkheid om werknemers, die beperkte leidinggevende verantwoordelijkheid 

aankunnen, te laten doorgroeien.  

 ‘Je start beter met een peter of meter’: in deze opleiding richten we ons tot werknemers 

die de verantwoordelijkheid krijgen om nieuwe collega’s te onthalen en hen wegwijs te 

helpen maken in de werkplaats.  

 ‘Ken jezelf’: het bevorderen van zelfevaluatie. Met deze cursus willen we het zelfinzicht 

van de deelnemers vergroten: door zelfreflectie leren ze hun competenties en eigen 

karakter (m.b.v. axenroos) beter kennen. We gaan ook op zoek naar de verwachtingen van 

de werkplaats t.o.v. van de werknemers en leren beter omgaan met feedback.  

Voor omkadering: 

 ‘Basismodule voor monitoren’: tijdens deze vijfdaagse opleiding krijgen monitoren een 

duidelijker zicht op hun job. Er wordt ingegaan op de doelgroep van beschutte 

werkplaatsen, op het begeleiden van en leidinggeven aan doelgroepwerknemers, maar ook 

op het organiseren van het productieproces. Theoretische informatie wordt getoetst aan 

praktijksituaties, ervaringen worden uitgewisseld en men brengt een leerbezoek aan een 

BW.  

Voor de productiegerichte aspecten werken we samen met Hera Management Consulting 

en, voor opleiding voor monitoren groenzorg, met Inverde die vooral het veiligheidsaspect 

behandelen. 

 ‘Verdiepingsmodules voor omkadering’: thema’s uit de basismodule of nieuwe thema’s 

worden uitgediept tijdens verdiepingsmodules. In 2013 werden verdiepingsmodules 

aangeboden: 
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In open aanbod:  

‘Doelgroepwerknemers in beschutte werkplaatsen’ (2-daagse, ism (ervarings)deskundigen); 

‘Coachen en leidinggeven’ (2-daagse, ism BDO); ‘Conflicthantering’ (2-daagse, ism BDO); 

‘Werkplaatsorganisatie (2-daagse, ism Jan Somers); ‘Deontologische gedragscode’ (1 dag, 

ism Jan Somers); ‘Verder op weg in persoonlijke groei als monitor’ (1 dag, ism Jan Somers);  

In-company: 

‘Gesprekken met doelgroepwerknemers’ (1-of 2-daagse); ‘Veiligheid’ (1 dag, ism PIV); 

‘Ergonomie’ (1 dag, ism ACT Désiron) 

Op vraag van werkplaatsen werden ook opleidingen op maat uitgewerkt, zowel voor 

doelgroepwerknemers als voor omkadering.  

2.3.4.2 Algemene Vergadering en Ledencongres  

Op 25 april vond de Algemene Vergadering van VLAB plaats in Genk. Na het officiële gedeelte 

debatteerden parlementsleden van de Vlaamse democratische partijen (met uitzondering van N-VA) 

over de toekomst van de sociale economie. 

Op 10 oktober vond het derde VLAB-Ledencongres plaats in de Faculty Club in Leuven. De focus lag 

in 2014 op de socio-economische omgeving waarin de sector functioneert. Met toelichtingen van 

onder andere de directeur van het VBO, Bart Buysse, over de toekomst van het sociaal overleg en 

minister van Financiën Johan Van Overtveldt over (de totstandkoming van) het regeerakkoord, was 

het een geslaagde editie die kort op de bal van de actualiteit speelde. 

2.3.4.3 Studiedagen 

Een belangrijke opdracht van VLAB is het informeren van de leden. Essentieel punt daarbij is de 

organisatie van studiedagen, die leden naast informatie over het topic in kwestie ook de kans 

bieden onderling ervaringen uit te wisselen. Volgende studiedagen vonden plaats in 2014: 

Op 24 februari organiseerde VLAB in samenwerking met de provinciale comités van Oost-Vlaanderen 

en Vlaams-Brabant een praktijkdag over het interne noodplan. In de voormiddag kregen de 

deelnemers de kans hun (aanzet tot) noodplan onder begeleiding van een deskundige te bespreken 

in kleine groepjes, in de namiddag vonden een aantal workshops rond brandveiligheid en 

brandbestrijding plaats.  

Op 25 maart vond de studiedag Imagovorming plaats. Bij deze studiedag stonden twee vragen 

centraal: hoe maak ik van mijn BW een sterk merk en hoe zet ik sociale media in om het imago van 

mijn werkplaats te versterken. 

Op 16 oktober organiseerde VLAB het Netwerk Vormen, de eerste netwerkdag voor 

vormingsverantwoordelijken en– medewerkers. Doelstelling van deze dag was 

vormingsmedewerkers te versterken in hun functie door hen een aantal handvaten te bieden om het 

vormingsbeleid in hun werkplaats (verder) vorm te geven. Daartoe werden een aantal workshops 

georganiseerd en gaf Gerd Bellemans, HRmanager van het jaar 2008 een uiteenzetting over lerende  

organisaties. 
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2.3.4.4 Provinciale federaties 

VLAB ondersteunt de werking van de provinciale federaties. Dit gebeurt op twee manieren. 

Enerzijds is er steeds een staflid aanwezig op de samenkomsten van de provinciale federatie. 

Anderzijds voorziet VLAB geregeld een inhoudelijke inbreng. In 2014 werden volgende toelichtingen 

gebracht:  

 Deontologische code 

 Socio-economische studie 

 Monitoring doelgroepwerknemers 

 Eenheidstatuut arbeiders bedienden.   

2.4 Fondsen 

VLAB neemt het secretariaat waar van een aantal sectorale fondsen. Naast het vormingsfonds en 

het fonds voor de tweede pensioenpijler, beheert VLAB ook het fonds voor bestaanszekerheid en 

het sociaal maribelfonds. 

Binnen het vormingsfonds werden de VIA-middelen VTO verdeeld over de sector. De 

bestedingsmogelijkheden, zowel van de reguliere vormingsmiddelen als de VIA-middelen, werden 

bestendigd. De organisatie hiervan werd uitbesteed aan VIVO. 

Het Vlaams Fonds voor Bestaanszekerheid staat op dit ogenblik in voor het jaarlijks uitbetalen van 

de syndicale premie en de compensatie voor de aanvullende vergoeding bij economische 

werkloosheid. Ook in 2014 werd het nodige gedaan opdat de syndicale premies en de compensaties 

economische werkloosheid konden worden uitbetaald. Sinds 2013 worden ook de VIA-middelen 

sociale maribel uitbetaald door het fonds voor bestaanszekerheid. Vanaf 2015 zal het fonds 

syndicale attesten op naam bezorgen aan de werknemers. 

Het doel van de sociale maribel is het bevorderen van de tewerkstelling in de social profitsector 

door de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen. De middelen sociale maribel worden gerealiseerd 

doordat een deel van de patronale lasten die betaald worden door de BW, teruggestort worden in 

een specifiek daartoe opgericht fonds. Met deze middelen moet verplicht extra tewerkstelling 

worden gerealiseerd. VLAB nam ook in 2014 het secretariaat van het sociaal maribelfonds op.
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3 Bijlagen 

Bijlage 1 

 

 

 

 

De volgende personen maken op 31 december 2014 deel uit van de VLAB-Raad van Bestuur. 

 

VOORZITTER 

C. DE MEERSMAN  

ONDERVOORZITTER 

G. VERMEULEN 

SECRETARIS 

A. ARNOLD 

BESTUURDERS 

K. ALBREGTS 

L. GOVERS 

R. COUPEZ 

R. LERMINIAUX 

T. SNAUWAERT 

K. STAELENS 

Lijst van de Effectieve leden 

VLAB-Raad van Bestuur 
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Bijlage 2 

 

Provincie Antwerpen 

 

ACG vzw : Bosuil 138; 2100 DEURNE 

  tel.: 03/326 31 10; fax: 03/326 28 15; info@acgfab.be 

  www.acgfab.be 

 

AMIVAL vzw : Everdongenlaan 27; 2300 TURNHOUT 

  tel.: 014/44 34 24; fax: 014/42 08 81; info@amival.be 

  www.amival.be 

 

ARALEA vzw : Gemeentepark 6; 2930 BRASSCHAAT 

  tel.: 03/651 35 42; fax: 03/653 06 67; info@aralea.be 

  www.aralea.be 

 

ARBEID EN VREDE vzw : P. Van den Eedenstraat 21; 2660 HOBOKEN 

  info@kunnig.com; www.kunnig.com 

 

AROP vzw : Dynamicalaan 9; 2610 WILRIJK 

  tel.: 03/235 03 67; fax: 03/217 42 83; info@arop.be 

  www.arop.be 

 

vzw - WEBO : Ijzerenveld 147; 2860 ST-KATELIJNE-WAVER 

  tel.: 015/56 02 01; fax: 015/56 03 29;  

  webo.opdrachten@borgerstein.be 

  www.borgerstein.be 

 

BW IMSIR vzw : Industrieweg 1 B; Industriezone 'Krekelenberg'; 2850 BOOM 

  tel.: 03/443 21 30; fax: 03/888 09 18; info@bwimsir.be 

  www.imsir.be 

 

DE BRUG vzw : Waesdonckstraat 1; 2640 MORTSEL 

  tel.: 03/449 39 50; fax: 03/440 39 67; info@debrug.be 

  www.debrug.be 

Lijst van de Leden  

Beschutte werkplaatsen 

mailto:jan.boeckx@amival.be
http://www.amival.be/
http://www.aralea.be/
mailto:info@arop.be
http://www.arop.be/
http://www.borgerstein.be/
mailto:info@bwimsir.be
http://www.imsir.be/
mailto:info@debrug.be
http://www.debrug.be/
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DE DAGERAAD vzw :  KMO-zone Blauwesteen; Heiveldekens 7; 2550 KONTICH 

  tel.: 03/238 29 56; fax: 03/238 00 36; info@de-dageraad.be 

  www.de-dageraad.be 

 

ENTIRIS vzw  : Generaal de Wittelaan 1-2; Industriepark Noord I-L2; 2800 MECHELEN 

  tel.: 015/44 62 40; fax: 015/44 62 49; info@entiris.be 

  www.entiris.be 

 

FLEXPACK vzw : Pullaar 159; 2870 PUURS 

  tel.: 03/890 63 80; fax: 03/889 06 46; info@flexpack.be 

  www.flexpack.be 

 

KUNNIG : Kielsbroek 2; 2020 ANTWERPEN 

  tel.: 03/248 48 11; fax: 03/248 76 41; info@kunnig.com 

  www.kunnig.com  

 

LIDWINA BW vzw :  Postelarenweg 213; Industriezone 2; 2400 MOL 

  tel.: 014/33 06 60; fax: 014/33 06 77; info@lidwina.eu 

  www.lidwina.eu 

 

MIVAS vzw : Plaslaar 41; 2500 LIER 

  tel.: 03/491 96 00; fax: 03/491 96 01; mailbox@mivas.be 

  www.mivas.be 

 

NOORDHEUVEL vzw : Miksebaan 266; 2930 BRASSCHAAT;  

  tel.: 03/663 54 00; fax: 03/663 66 65; noordheuvel@noordheuvel.be 

  www.noordheuvel.be 

 

WERKHUIZEN MIN vzw : Van Cortbeemdelei 382; 2100 DEURNE 

  tel.: 03/270 75 00; fax: 03/270 75 09; info@whmin.be 

  www.whmin.be 

 

WERMINVAL vzw : Winterling 3 - 7; 2170 MERKSEM  

  tel.: 03/646 94 64; fax: 03/646 44 27; info@werminval.be 

  www.werminval.be 

 

WERMINVAL WAG vzw : Groenendaallaan 379; 2030 ANTWERPEN  

  tel.: 03/542 03 42; info@werminval.be 

  www.wag.be 

 

mailto:info@de-dageraad.be
http://www.de-dageraad.be/
mailto:info@flexpack.be
http://www.flexpack.be/
mailto:info@kunnig.com
mailto:info@lidwina.eu
mailto:mailbox@mivas.be
http://www.mivas.be/
mailto:noordheuvel@noordheuvel.be
http://www.noordheuvel.be/
mailto:info@whmin.be
http://www.whmin.be/
mailto:info@Werminval.be
http://www.werminval.be/
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ZUIDKEMPISCHE WERKPLAATS vzw 

 : Herenthoutseweg 136; 2200 HERENTALS 

  tel.: 014/21 18 04; fax: 014/21 17 61; info@zkw.be 

  www.zkw.be 

 

Provincie Vlaams-Brabant 

 

AMAB Asse vzw : Zone 5  Mollem 90; 1730 ASSE (Mollem) 

  tel.: 02/452 84 99; fax: 02/452 75 83; asse@amab.be 

  www.amabasse.be 

 

AMAB Halle vzw : Zavelstraat 97; 1500 HALLE 

  tel.:  02/356 66 97; fax: 02/361 15 17; halle@amab.be 

  www.amabhalle.be 

 

AMAB Zaventem vzw : Sterrebeekstraat 137; 1930 ZAVENTEM 

  tel.:  02/713 09 30; fax: 02/713 09 32; zaventem@amab.be 

  www.amabzaventem.be 

 

AURORA vzw : Kloostermuur 2; 1702 GROOT-BIJGAARDEN (Dilbeek) 

  tel.: 02/466 13 19; fax: 02/466 03 91; info@bwaurora.be 

  www.bwaurora.be 

 

BLANKEDALE vzw : Pastorijstraat 118; 3300 TIENEN; 

  tel.:  016/80 46 46; 016/80 46 47; info@blankedale.be 

  www.blankedale.com 

 

BW BOUCHOUT vzw : Nijverheidsstraat 15 bus 2; 1840 LONDERZEEL 

  tel.: 052/52 27 00; fax: 052/52 27 01; info@bwbouchout.be 

  www.bwbouchout.be 

 

ENTIRIS vzw : Nieuwlandlaan 48, Industriezone A205, 3200 AARSCHOT 

  tel.: 016/44 14 60; fax: 016/55 33 36; info@entiris.be 

  www.entiris.be 

 

ENTIRIS vzw : Zavelstraat 45; 3010 KESSEL-LO 

  tel.: 016/25 37 83: fax: 016/26 17 47; info@entiris.be 

  www.entiris.be 

 

 

 

 

mailto:info@zkw.be
http://www.zkw.be/
mailto:halle@amab.be
http://www.amabhalle.be/
mailto:zaventem@amab.be
http://www.amabzaventem.be/
mailto:info@bwaurora.be
http://www.bwaurora.be/
mailto:e.cool@blankedale.be
http://www.blankedale.com/
mailto:info@bwbouchout.be
http://www.bwbouchout.be/
mailto:info@entiris.be
http://www.entiris.be/
mailto:info@entiris.be
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ENTIRIS vzw : Nijverheidslaan 47; 3290 DIEST 

  tel.: 013/35 04 40; fax: 013/31 36 19; info@entiris.be 

  www.entiris.be 

 

IJSEDAL vzw : Schavei 75; 3090 OVERIJSE 

  tel.:  02/686 09 20; fax: 02/687 33 28; info@ijsedal.be 

  www.ijsedal.be 

 

MIVAVIL vzw : Olmstraat 348; 1800 VILVOORDE 

  tel.: 02/251 47 80; fax: 02/252 50 26; mivavil@skynet.be 

  www.mivavil.be 

 

PAJOTTENLAND vzw : Luitenant Jacopsstraat 11; 1750 LENNIK 

  tel.: 02/532 12 40; bwpajot@bwpajot.be 

  www.bwpajottenland.be 

 

RODEA vzw : Smaragdlaan 34 C; 1640 ST-GENESIUS-RODE 

  tel.: 02/359 97 80; fax: 02/359 97 90; info@rodea.be 

  www.rodea.be 

 

TWI KANUNNIK TRIEST vzw : Linthoutbosstraat 37; 1200 BRUSSEL(Sint-Lambrechts-Woluwe) 

  tel.: 02/735 63 25; fax: 02/733 45 68; twi.kan.triest@fracarita.org 

  www.bwtwi.be 

 

Provincie Limburg 

 

BEWEL Hoofdzetel vzw :  Ginderoverstraat 143; 3590 DIEPENBEEK 

  tel.: 011/24 74 00; fax: 011/32 22 06; info@bewel.be 

  www.bewel.be 

 

BEWEL vzw :  Industriezone ‘De Schacht’, Terrillaan 2; 3550 HEUSDEN 

  tel.: 011/80 57 10; fax: 011/80 57 11; info@bewel.be 

  www.bewel.be 

 

BEWEL vzw : Boseind 50 A; 3910 NEERPELT; 

  tel.: 011/80 78 60; fax: 011/66 35 91; info@bewel.be 

  www.bewel.be 

 

BEWEL vzw : Heersterveldweg 14 A; 3700 TONGEREN 

  tel.: 012/24 20 20; fax: 012/24 20 21; info@bewel.be 

  www.bewel.be 

 

mailto:info@entiris.be
mailto:info@ijsedal.be
http://www.ijsedal.be/
mailto:mivavil@village.uunet.be
http://www.mivavil.be/
mailto:bwpajot@bwpajot.be
http://www.bwpajottenland.be/
mailto:info@rodea.be
http://www.rodea.be/
http://www.bwtwi.be/
mailto:info@bewel.be
http://www.bewel.be/
mailto:info@bewel.be
http://www.bewel.be/
mailto:info@bewel.be
http://www.bewel.be/
mailto:info@bewel.be
http://www.bewel.be/
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BEWEL vzw :  Industrieweg Noord 1162; 3660 OPGLABBEEK 

  tel.: 089/36 59 00; fax: 089/85 43 07; info@bewel.be 

  www.bewel.be 

 

BEWEL vzw :  Jagersborg 1313; 3680 MAASEIK 

  tel.: 089/36 55 10; fax: 089/56 63 94; info@bewel.be 

  www.bewel.be 

 

BEWEL vzw :  Schurhovenveld 1220; 3800 SINT-TRUIDEN 

  tel.: 011/70 56 60; fax: 011/70 56 61; info@bewel.be 

  www.bewel.be 

 

BEWEL vzw :  Ravenshout 6023; 3980 TESSENDERLO 

  tel.: 013/61 21 00; fax: 013/61 21 01; info@bewel.be 

  www.bewel.be 

 

BEWEL vzw :  Kiewitstraat 213; 3500 HASSELT-Kiewit 

  tel.: 011/24 74 00; fax: 011/24 18 93; info@bewel.be 

  www.bewel.be 

 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 

AAROVA vzw : De Bruwaan 85; 9700 OUDENAARDE 

  tel.: 055/31 13 45; fax: 055/33 00 10; info@aarova.be 

  www.aarova.be 

 

ARCOR vzw : Ninovestraat  106; 9600 RONSE 

  tel.: 055/21 45 33; fax: 055/21 02 57; info@arcor.be 

  www.arcor.be    of   www.werkbedrijf.com 

 

BW AALST vzw : Wijngaardveld 7; 9300 AALST 

  tel.: 053/70 14 24; fax: 053/77 76 07; info@bwaalst.be 

  www.bwaalst.be 

 

BWZ vzw : Smalle Weg 7; 9620 ZOTTEGEM 

  tel.: 09/364 42 00; fax: 09/364 42 05; info@bwz.be 

  www.bwz.be 

 

  

mailto:info@bewel.be
http://www.bewel.be/
mailto:info@bewel.be
http://www.bewel.be/
mailto:info@bewel.be
http://www.bewel.be/
mailto:info@bewel.be
http://www.bewel.be/
mailto:info@bewel.be
http://www.bewel.be/
mailto:thierry.snauwaert@aarova.be
http://www.aarova.be/
mailto:info@arcor.be
http://www.arcor.be/
http://www.werkbedrijf.com/
mailto:info@bwaalst.be
http://www.bwz.be/
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DAGMOED vzw – Toeleveringsbedrijf : 

  Dagmoedstraat 107; 9500 GERAARDSBERGEN 

  tel.: 054/41 13 74; fax: 054/41 27 31; dagmoed@skynet.be 

  www.dagmoed.be 

 

DE KEMPHAAN vzw : Aartstraat 57; 9220 HAMME 

  tel.: 052/49 94 40; fax: 052/47 88 80; info@dekemphaan.be 

  www.dekemphaan.be 

 

DEMIVAL vzw : Machelenstraat 169; 9800 DEINZE 

  tel.:09/386 33 29; fax: 09/386 73 06; info@demival.be 

  www.demival.be 

 

GANDAE vzw : Gaardeniersweg 2; 9000 GENT 

  tel.: 09/216 76 60; fax: 09/226 76 67; info@gandae.be 

  www.gandae.be 

 

NEVELLAND vzw (Nevelland groep) : 

  Industriepark-Drongen 21; 9031 GENT 

  tel.: 09/371 57 16; fax: 09/244 72 59; info@nevelland.be 

  www.nevelland.be 

 

REVAM vzw (Nevelland groep) : 

  Industrielaan 40; 9900 EEKLO 

  tel.: 09/377 40 29; fax: 09/378 05 83; info@revam.be 

  www.revam.be 

 

RYHOVE vzw : Koningsdal 24-26; 9000 GENT 

  tel.: 09/226 29 37; fax: 09/227 00 17; info@ryhove.be 

  www.ryhove.be 

 

RYHOVE vzw - vestiging Merelbeke : 

  Ambachtsweg 11 - 13; 9820 MERELBEKE 

  tel.: 09/252 46 80; fax: 09/252 46 79; info@ryhove.be 

  www.ryhove.be 

 

TRIANVAL vzw : Biezeweg 8; Industriepark Kwatrecht; 9230 WETTEREN 

  tel.: 09/252 28 69; fax: 09/252 44 01; info@trianval.be 

  www.trianval.be 

 

mailto:dagmoed@skynet.be
http://www.dekemphaan.be/
mailto:rolandc@demival.be
http://www.demival.be/
mailto:info@gandae.be
http://www.gandae.be/
mailto:info@nevelland.be
http://www.nevelland.be/
mailto:revam@pi.be
http://www.revam.be/
mailto:yvan.de.bie@ryhove.be
http://www.ryhove.be/
mailto:info@trianval.be
http://www.trianval.be/
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WASE WERKPLAATS vzw - Hoofdzetel : 

  Kapelanielaan 20; 9140 TEMSE 

  tel.: 03/710 95 02 (commerciële dienst); 03/710 95 04 (directie); 

  03/298 15 00 (personeelsdienst) ; admin@wasewerkplaats.be 

  www.wasewerkplaats.be 

 

WASE WERKPLAATS vzw - Beveren: 

  Pareinlaan 1; 9120 BEVEREN 

  tel.: 0478/58 20 10; admin@wasewerkplaats.be 

  www.wasewerkplaats.be 

 

WASE WERKPLAATS vzw - Zele: 

  Industriepark Lindestraat 6; 9240 ZELE 

  tel.: 052/44 64 56; admin@wasewerkplaats.be 

  www.wasewerkplaats.be 

 

ZONNEHOEVE vzw : Zonnestraat 15; 9810 NAZARETH – EKE 

  tel.: 09/384 50 11; fax: 09/384 42 65; daniels@zonnehoeve.be 

  www.zonnehoeve.be 

 

Provincie West-Vlaanderen 

 

ARCOTEC vzw : Dreef ter Panne 14; 8000 BRUGGE 

  tel.: 050/34 33 99; fax: 050/34 02 31; info@arcotec.be 

  www.arcotec.be 

 

INTERWEST vzw : Werkplaatsstraat 4; 8630 VEURNE 

  tel.: 058/31 23 30; fax: 058/31 51 05; contact@interwest.be 

  www.interwest.be 

 

INTERWEST vzw : Kleine Dries 2-4; 8600 DIKSMUIDE 

  tel.: 051/50 35 58; fax: 051/50 35 47; contact@interwest.be 

  www.interwest.be 

 

MARIASTEEN vzw : Koolskampstraat 39 B; 8830 HOOGLEDE-GITS 

  tel.: 051/23 08 11; fax: 051/23 08 60; info@mariasteen.be 

  www.mariasteen.be 

 

 

mailto:admin@wasewerkplaats.be
http://www.wasewerkplaats.be/
mailto:admin@wasewerkplaats.be
http://www.wasewerkplaats.be/
mailto:admin@wasewerkplaats.be
http://www.wasewerkplaats.be/
mailto:geertvh@zonnehoeve.be
mailto:info@brugsebw.be
http://www.arcotec.be/
mailto:contact@interwest.be
http://www.interwest.be/
mailto:contact@interwest.be
http://www.interwest.be/
mailto:info@mariasteen.be
http://www.mariasteen.be/


 

 

  31 
VLAB-jaarverslag 2014 

OESTERBANK vzw : Vaartblekersstraat 15; 8400 OOSTENDE 

  tel.: 059/80 16 73; fax: 059/80 66 28; info@deoesterbank.be 

  www.oesterbank.be 

 

OPTIMAT : Kortemarkstraat 86; 8810 LICHTERVELDE 

  tel.: 051/68 02 00; fax: 051/68 02 01; info@optimaT.be 

  www.optimaT.be 

 

’T VEER vzw : Industrielaan 32; 8930 MENEN 

  tel.: 056/51 06 40; fax: 056/51 87 06; info@bw-tveer.be 

  www.tveer.com 

 

WAAK BW vzw : Heirweg 125; 8520 KUURNE 

  tel.: 056/36 34 34; fax: 056/36 72 34; info@waak.be 

  www.waak.be 

 

WESTLANDIA vzw : Dehemlaan 1; 8900 IEPER 

  tel.: 057/22 04 40; fax: 057/21 79 04; info@westlandia.be 

  www.westlandia.be 

 

mailto:info@deoesterbank.be
http://www.oesterbank.be/
mailto:info@optimaT.be
http://www.optimat.be/
mailto:info@bw-tveer.be
mailto:info@waak.be
http://www.waak.be/
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Bijlage 3 

  

 

 

 

 

 

AVBS : Algemeen Verbond van Belgische Siertelers en groenvoorzieners 

BCAPH : Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap 

BFG : Belgische Federatie Groenvoorzieners 

BTOM : Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen 

BUSO : Buitengewoon Secundair Onderwijs 

BVR : Besluit Vlaamse Regering 

BW : Beschutte Werkplaats(en) 

CAO : Collectieve Arbeidsovereenkomst 

ESF : Europees Sociaal Fonds 

EWETA : Entente Wallonne des Entreprises du Travail Adapté 

FEBRAP : Fédération Bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté 

GO! : Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

GRI : Global Reporting Initiative 

GTB : Gespecialiseerde Trajectbepaling en –Begeleidingsdienst 

HMC : Hera Management Consulting 

IF IC : Instituut voor Functieclassificatie 

KCSE : Kenniscentrum Sociale Economie 

LDE : Locale Diensteneconomie 

MVO : Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

NAR : Nationale Arbeidsraad 

OV2 : Opleidingsvorm 2 

OVSG : Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten 

Lijst van gebruikte afkortingen  

en verklaringen 
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PC : Paritair Comité 

POP : Persoonlijk Ontwikkelingsplan 

SERV : Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

SISO : Situationele selectie- en ontwikkelingstool voor monitoren/begeleiders in 

maatwerkbedrijven 

SST : Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling 

SW : Sociale Werkplaatsen 

VBO : Verbond van Belgische Ondernemingen 

VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

VERSO : Vereniging voor Socialprofitondernemingen 

VIA : Vlaams Intersectoraal Akkoord 

VIVO : Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social-Profit 

VLAB : Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen  

VOKA : Vlaams netwerk van ondernemingen 

VONST : Expertisecentrum voor opleiding aan Sociale Werkplaatsen 

VOSEC : Vlaams Overleg Sociale Economie 

VSAWSE : Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 

VTO : Vorming, training, opleiding 

VVKBuO: Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs 

VZW : Vereniging zonder Winstoogmerk 

WE : Workability Europe 

 

 

 


