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Voorwoord
 
 
Beste lezer,

Deze brochure is in de eerste plaats geschreven voor alle volwassenen en jongvolwassenen die 
op zoek zijn naar werk in een beschermde werkomgeving.
De brochure kan echter ook gebruikt worden in scholen en diensten die leerlingen en/of werk-
zoekenden voorbereiden op werken in een maatwerkbedrijf.
Ook voor ouders en begeleiders bevat deze brochure voldoende concrete informatie om 
personen met een arbeidsbeperking op weg te zetten naar een tewerkstelling in een maat-
werkbedrijf.

Deze brochure geeft antwoorden op concrete vragen waarmee kandidaat werknemers en 
ouders/begeleiders zitten. Wat is een maatwerkbedrijf? Kan ik zomaar terecht in een maat-
werkbedrijf? Wat voor soort werk kan ik er doen?

Deze brochure werd gemaakt door een werkgroep waarin mensen van het buitengewoon 
secundair onderwijs en mensen van de maatwerkbedrijven samenwerken. 

Zoals je in deze brochure zal lezen, is werken in een maatwerkbedrijf een volwaardige manier 
van werken. De grote variatie aan werkzaamheden verzekert dat er voor iedereen die wil wer-
ken een job te vinden is die aansluit bij zijn mogelijkheden en interesses. Want werken, daar 
gaat het om in een maatwerkbedrijf. Werken betekent ook een inkomen waardoor de zelfstan-
digheid vergroot en de afhankelijkheid van anderen afneemt.

De werkgroep wenst je veel leesplezier.

Veel leesplezier!
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1. Werken in een maatwerkbedrijf 
 

 1.1 Inleiding 
 
Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je gaan werken. Je kan dat doen in een gewoon bedrijf, maar 
ook in een maatwerkbedrijf. 
 
In een maatwerkbedrijf houdt men rekening met jou en met je mogelijkheden: 
	  er wordt rekening gehouden met wat je kan 
	  je krijgt een goede begeleiding op de werkvloer 
	  het werk wordt er vereenvoudigd 
	  je krijgt de kans om nieuwe dingen bij te leren 
 
Maar er moet wel gewerkt worden in een maatwerkbedrijf! 
Het werk moet, net als in een gewoon bedrijf, perfect in orde zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2 Opleiding 
 
Om te kunnen werken in een maatwerkbedrijf moet je goed voorbereid zijn. Deze 
voorbereiding krijg je in opleidingsvorm 2 van het buitengewoon secundair onderwijs. 
Je leert er belangrijke vaardigheden en technieken aan. Er wordt veel aandacht besteed aan 
je arbeidshouding. 
Achteraan in deze brochure kan je meer lezen over het buitengewoon onderwijs. 
 
Op het einde van je opleiding kan je één of meerdere stages doen in een maatwerkbedrijf in 
je buurt. De leerkrachten van de school zullen je begeleiden en helpen bij het zoeken naar 
een stageplaats. 
 
Als je een goede stage doet, dan is er kans dat je ook mag gaan werken in dit 
maatwerkbedrijf. 
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 1.3 Wat moet je allemaal in orde brengen? 
 
Vóór je kan gaan werken, moeten er een aantal papieren in orde gebracht worden. Maak van 
al deze papieren een kopie. Gebruik de kopieën en bewaar de originelen! Dit zijn belangrijke 
documenten. Draag er goed zorg voor, je zal ze bij de volgende stappen zeker nodig hebben. 
 
1. Om te beginnen moet je op het schoolsecretariaat je ‘attest maatschappelijk   
 functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling  
 in een werkomgeving met ondersteuning’ vragen. 
 
2. Vóór een tewerkstelling moet je je aanmelden in de werkwinkel. Dat is verplicht en mag je  
 zeker niet vergeten!
 Werkwinkels vind je overal in Vlaanderen. 
 
 

 In Brussel noemt men dit de werklijn.
 

 
 Als je niet weet waar de werkwinkel bij jou in de buurt is, kijk dan op www.werkwinkel.be. 
 Op die website kan je de naam of het postnummer van je gemeente invullen en dan krijg je 
 het adres van de dichtstbijzijnde werkwinkel. 
 
 Als je naar de werkwinkel gaat, neem dan je identiteitskaart en een kopie van het 
 ‘attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met   
 ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning’ mee.

 In de werkwinkel krijg je een trajectbegeleider toegewezen.
 Dat kan iemand zijn van VDAB: 

 - de V staat voor Vlaamse 
 - de D staat voor dienst 
 - de A staat voor arbeidsbemiddeling en 
 - de B staat voor beroepsopleiding. 
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 of van GTB:
 
 - de G staat voor gespecialiseerde 
 - de T staat voor traject 
 - de B staat voor bepaling en -begeleiding.
 
 De trajectbegeleider zal je inschrijven. 
 Als je al weet waar je kan gaan werken, dan zal hij dat noteren in je dossier. 
 Als je nog geen werk hebt, zal hij je inschrijven als werkzoekende en je helpen zoeken 
 naar werk.
 Aan je trajectbegeleider kan je al je vragen stellen. Hij zal je zeker verder helpen.
 
 Om in een maatwerkbedrijf te kunnen werken moet je een recht op een tewerkstelling in 
 collectief maatwerk voor meer dan 2 jaar én een WOP aanvragen.
 
 Je trajectbegeleider zal je uitleggen wat dit betekent en de aanvraag voor jou doen. 
 
 - de W staat voor werk, 
 - de O voor ondersteuning en 
 - de P voor pakket.
 
 Een WOP is dus een WerkOndersteuningsPakket. Het WerkOndersteuningsPakket is de 
 financiële ondersteuning die de werkgever krijgt van de overheid als hij jou in dienst 
 neemt. 
 
 Je trajectbegeleider zal voor jou de juiste documenten in orde maken. Jij zal dan later van 
 VDAB een brief per post krijgen waarin staat dat jij in aanmerking komt voor een recht op 
 een tewerkstelling in collectief maatwerk voor meer dan 2 jaar en voor een WOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Met deze brief kan je je kandidaat stellen voor een job in een maatwerkbedrijf indien er 
 een vacature is en je door je trajectbegeleider wordt doorverwezen. 
 Let wel, je zal eerst een afspraak moeten maken met de personeelsverantwoordelijke. 
 Je kan dit doen via de telefoon of via de receptie van het maatwerkbedrijf. 
 Hij vertelt je welke documenten je moet meebrengen. 
 
Als je na een goede stage aan de slag kan in het maatwerkbedrijf, dan zullen zij je helpen om 
dit allemaal in orde te brengen! 

7
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2. Hoe werkt een maatwerkbedrijf? 
 
 2.1 Inleiding 
 
Maatwerkbedrijven zijn moderne bedrijven die net als een gewoon bedrijf diensten aanbieden 
of producten maken. 
 
De voordelen van een maatwerkbedrijf zijn: 
	  je krijgt een job die je kan en die je graag doet: er wordt rekening gehouden met je 
   mogelijkheden en je interesses; 
	  je kan er ook moeilijke jobs doen: de taken worden opgesplitst in eenvoudige 
   deeltaken,  de werkplek kan aangepast worden, … 
	  je kan er bijleren: je kan er opleiding volgen waardoor je later misschien een andere 
   job kan doen in het maatwerkbedrijf of misschien zelfs in een gewoon bedrijf; 
	  je wordt er goed begeleid door je monitor of begeleider; 
	  je kan er met al je vragen terecht op de sociale dienst, die je zeker zal verder helpen; 
	  je leert er veel nieuwe mensen kennen; 
	  je verdient er een volwaardig loon. 
 
 2.2 Organisatie 
 
Om alles goed te laten verlopen in een maatwerkbedrijf zijn er verschillende diensten en 
mensen die alles regelen. 
 
De directeur 
De directeur is de baas en hij is verantwoordelijk voor alles wat er in het maatwerkbedrijf 
moet gebeuren. 
De directeur heeft verschillende medewerkers die hem helpen. 
Hieronder vind je een overzicht van zijn belangrijkste medewerkers. 
 
De personeelsdienst 
Het maatwerkbedrijf  moet voor iedereen die er werkt een heleboel papieren in orde brengen. 
De mensen op deze dienst zullen hiervoor zorgen. 
Als je vragen hebt over papieren die je thuis gekregen hebt, dan kan je bij hen terecht. 
Het zijn ook deze mensen die ervoor zorgen dat je je loon op tijd krijgt! 
 
De sociale dienst 
Deze dienst zal werknemers van het maatwerkbedrijf verder helpen bij allerhande vragen. 
Wil je alleen gaan wonen, wil je verhuizen, heb je ruzie met een andere werknemer of is het 
gedaan met je lief…op de sociale dienst zullen ze naar je luisteren. Ze helpen je waar het kan 
of verwijzen je door naar een andere dienst. 
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De productiedienst 
Op deze dienst leiden ze alles wat met het werk te maken heeft in goede banen. 
Alles moet immers perfect in orde zijn en alles moet op tijd klaar zijn. 
Soms moet het werk ook aangepast worden, zodat iedereen kan meewerken. 
 
De begeleiders of monitoren 
Met de begeleiders of monitoren zal jij het meest te maken hebben. Zij begeleiden de 
werknemers op de werkvloer bij het uitvoeren van hun taken en zorgen ervoor dat iedereen 
nieuwe dingen kan bijleren. 
 
De preventieadviseur 
De preventieadviseur wordt ook wel eens veiligheidschef genoemd. Hij zorgt ervoor dat alles 
veilig kan verlopen en dat er zo weinig mogelijk ongevallen kunnen gebeuren. 
 

 2.3 Activiteiten 
 
Niet in alle maatwerkbedrijven wordt hetzelfde werk gedaan. 
Hieronder vind je de voornaamste activiteiten die kunnen gedaan worden in 
een maatwerkbedrijf. 
 
Verpakken 
In heel wat maatwerkbedrijven gebeurt verpakkingswerk. Zowel voeding (koekjes, chocolade, 
blikken met groenten, dranken,…) als andere producten (waspoeder, toiletartikelen, boeken, 
…) kunnen er verpakt worden. Als je werkt met voeding, moet je ervoor zorgen dat alles zeer 
hygiënisch verloopt. Er bestaan verschillende soorten verpakking: manuele verpakking en 
machinale verpakking.
Bij manuele verpakking worden allerlei producten door de werknemers in de juiste 
hoeveelheden in dozen verpakt.
Bij machinale verpakking worden producten in de juiste hoeveelheden en op de juiste manier 
op een lopende band geplaatst. De producten gaan vervolgens door een verpakkingsmachine, 
die er plastic rond doet. Aan het andere einde van de band moeten de verpakte producten dan 
in dozen gestopt worden. 
Soms moeten er ook nog etiketten op gekleefd worden. 
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Montage 
Ook het in elkaar steken (monteren) van producten gebeurt vaak in maatwerkbedrijven. 
Onderdelen van auto’s, koelkasten, reclameborden, verlichting, fietsen,… 
Het werk wordt in kleine stapjes onderverdeeld, zodat iedereen kan meewerken. Er moet wel 
nauwkeurig gewerkt worden, anders zal de koelkast niet werken of de auto niet rijden! 
 
Diensten 
Maatwerkbedrijven kunnen ook diensten aanbieden. 
Zij hebben bijvoorbeeld een strijkatelier, een poetsdienst, 
een schilderdienst, of zij werken in de horeca of hebben een 
sociaal restaurant. 
Heel wat maatwerkbedrijven doen aan groenzorg: gras maaien, 
bomen en struiken snoeien, onkruid wieden,… 
Ze onderhouden bermen langs straten en in parken voor 
gemeenten, ze onderhouden de terreinen voor bedrijven, 
en ook tuinen kunnen tot hun werkterrein behoren. 
 
 
 
Kringwinkels
Heel wat maatwerkbedrijven hebben een kringwinkel. Zij verzamelen herbruikbare spullen en 
verkopen die weer: kleding, meubels, speelgoed, elektrische apparaten,… 
Die goederen moeten eerst gesorteerd worden. Wat herbruikbaar is, moet eventueel nog 
hersteld worden. Daarna kan het verkocht worden. 
 
Metaal 
Sommige maatwerkbedrijven zien eruit als echte fabrieken. Met machines en ingewikkelde 
apparaten worden er producten uit metaal gemaakt. Zo zijn er werkplaatsen waar veranda’s, 
ramen en deuren worden gemaakt. Maar ook douchecabines, verlichting en winkelkarretjes 
behoren tot de mogelijkheden. 
 
Hout 
Er zijn ook maatwerkbedrijven die grote ateliers hebben waarin producten uit hout gemaakt 
worden: tuinhuisjes, kasten en stoelen, afrasteringen, paletten,… 
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Drukwerk - afwerking 
Enkele maatwerkbedrijven hebben een drukkerij en zijn gespecialiseerd in allerlei soorten 
drukwerk. Posters, omslagen, folders, tijdschriften en reclamedrukwerk zijn maar enkele 
voorbeelden. 
Het afwerken van drukwerk gebeurt in meerdere werkplaatsen. Dit kan gaan om het verza-
melen van papieren, nieten, plooien, verzenden,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enclave 
Meer en meer gaan maatwerkbedrijven ook activiteiten uitvoeren op verplaatsing. We noemen 
dit enclavewerk. In plaats van het werk naar de werkplaats te brengen, gaat een groep werk-
nemers van het maatwerkbedrijf, met begeleiding van een monitor/begeleider, het werk bij de 
klant uitvoeren. 
 
Andere 
De meeste maatwerkbedrijven hebben ook nog andere activiteiten dan die we al hebben 
opgesomd. Zo zijn er ook naaiateliers, boekbinderijen,… 
En soms zijn er ook ateliers waar verschillende activiteiten gebeuren. De opdrachten die 
uitgevoerd moeten worden, kunnen hier verschillend zijn van dag tot dag. Dat wordt dan de 
afdeling ‘diversen’ genoemd 
 
Tot slot 
Misschien denk je nu: ‘Dat is allemaal wel wat moeilijk voor mij’. Maar voor het maatwerkbe-
drijf is het niet zo belangrijk dat je alles echt al kan als je begint te werken. Het belangrijkste 
is dat je gemotiveerd bent, dat je een goede werkhouding hebt en dat je bereid bent om in het 
maatwerkbedrijf nog nieuwe dingen te leren. 
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3. Adressen van maatwerkbedrijven 
 
Als je wil weten of er een maatwerkbedrijf in je buurt is, dan kan je gaan kijken op de website 
van Groep Maatwerk en van SST (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling). 
Groep Maatwerk en SST zijn  de overkoepelende verenigingen van alle maatwerkbedrijven in 
Vlaanderen. Op deze websites vind je een heleboel informatie over maatwerkbedrijven en kan 
je doorklikken naar de websites van de verschillende maatwerkbedrijven. 
Veel kijkplezier! 
 
De website van Groep Maatwerk is www.groepmaatwerk.be 
De website van SST is www.sst.be 



13

4. Het buitengewoon onderwijs 
 

 4.1 Inleiding 
 
Voor sommige leerlingen is gewoon onderwijs volgen te moeilijk. 
In Vlaanderen bestaat er echter ook buitengewoon onderwijs (BuO). Het buitengewoon on-
derwijs heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van onderwijs op maat van de individuele 
leerling. 
Het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) is georganiseerd in 8 verschillende types. 
Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) is georganiseerd in 8 types en 4 opleidingsvor-
men. 
 
In het buitengewoon onderwijs: 
 • worden de mogelijkheden van de leerling optimaal aangesproken en ontwikkeld 
 
 • krijgen de leerlingen de kans om hun totale persoonlijkheid - het kennen, het kunnen 
  en het zijn - zo evenwichtig mogelijk te ontplooien 
 
 • worden de leerlingen ondersteund en voorbereid op hun leven in een (beschermd) leef-, 
  bezigheids- of arbeidsmilieu 
 
door: 
 
 • te werken aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid 
 
 • hen voor te bereiden op werken in het gewone arbeidscircuit of een maatwerkbedrijf 
 
 • hen eventueel voor te bereiden op het verderzetten van hun studies in het gewoon 
  onderwijs 
 
Kortom, het buitengewoon onderwijs bereidt leerlingen voor om later zo kwalitatief mogelijk 
te leven in wonen, werken en vrije tijd… 
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 4.2 Het buitengewoon secundair onderwijs en zijn opleidingsvormen 
 
In de onderstaande tabel zie je de verschillende types en mogelijke combinaties met de 
opleidingsvormen in het BuSO. 
 
De leerjaren in het BuSO komen zelden overeen met de schooljaren in het gewoon secundair 
onderwijs (behalve in opleidingsvorm 4). Een leerling gaat pas over naar een volgend leerjaar, 
of liever gezegd een volgende leerfase als hij er klaar voor is. 
 
In het BuSO spreekt men over opleidingsvormen. Er zijn 4 verschillende opleidingsvormen 
elk met een eigen einddoelstelling. In onderstaande tabel kan je dus zien welke types er in 
welke opleidingsvorm kunnen; een aantal types kunnen zelfs in meerdere opleidingsvormen 
terecht. 
 
Buitengewoon onderwijs vanaf 01/09/2015: 
 
Types en opleidingsvormen 

Type basisaanbod  C   C 
 
Type 2: Matig en 
ernstig mentale

 C	 C	 C	C beperking 
 
Type 3: Karakteriële 
beperking C	 C	 C	C	C	C 

 
Type 4: Lichamelijke 
beperking C	 C	 C	C	C	C 
 
 
Type 5: Zieke kinderen

 C C    C 
 
 
Type 6: Visuele beperking C C C C C C  
 
Type 7: Auditieve 
beperking C C C C C C 
 
 
Type 9: Autisme

 C C C C C C

BuKO 
2,5 – 6(8)jr.

BuLO 
6 – 13(15)jr.

BuSO 
(12)13 – 21(21+)jr. 

 OV1 OV2 OV3 OV4
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 4.3 De einddoelstellingen in het BuSO 
 
De 4 opleidingsvormen streven elk een bepaalde doelstelling na voor de leerlingen. Er kun-
nen leerlingen uit verschillende types in terecht. 
 
Opleidingsvorm 1 (type 2, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en 
participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op 
arbeidsdeelname in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is. 
Toekomstperspectief: De leerlingen komen nadien meestal terecht in een tehuis voor niet-
werkenden of een dagcentrum. Soms verblijven ze verder bij familie. 
 
Opleidingsvorm 2 (type 2, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en 
participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op tewerkstelling in een 
werkomgeving waar in ondersteuning voorzien is. 
Toekomstperspectief:  de leerlingen kunnen tewerkgesteld worden in een maatwerkbedrijf 
en in het gewone arbeidsmilieu. 
 
Opleidingsvorm 3 (type basisaanbod, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functione-
ren en participeren en op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. 
Toekomstperspectief: de leerlingen kunnen tewerkgesteld worden in het gewone 
arbeidsmilieu. 
 
Opleidingsvorm 4 (type 3, 4, 5, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en 
participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is, en op het aanvat-
ten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op 
tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, al dan niet met ondersteuning. 
Toekomstperspectief: De leerlingen kunnen hoger onderwijs volgen of gaan werken. 
 

 4.4 Websites van onderwijs 
 
Op volgende websites vind je meer informatie over het buitengewoon onderwijs: 

 

www.ond.vlaanderen.be 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen 

www.ovsg.be 

www.g-o.be
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