
GROEP MAATWERK
JAARVERSLAG 2022



2 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2022

Over dit verslag

Rapporteringsperiode 
1 januari 2022 tot 31 december 2022

Frequentie

Dit is het vijfde jaarverslag met een luik  
rond duurzaamheid van Groep Maatwerk.  
Deze publicatie verschijnt jaarlijks. 

Contactgegevens

Groep Maatwerk 
Goossensvest 34 
3300 Tienen
info@groepmaatwerk.be
016/82.76.40
Voor vragen over dit verslag kunt u terecht bij  
Nathalie Colsoul, communicatieverantwoordelijke van 
Groep Maatwerk via nathalie.colsoul@groepmaatwerk.be 
 

Partners

Lay-out: Graphius nv



3 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2022

INHOUD

 A - Groep Maatwerk: Wat doen we?  6

 B - Groep Maatwerk: Wie zijn we?  8

› 1 MAAK KENNIS MET GROEP MAATWERK

 A - Beleid 21

 B - Projecten 26

 C - Studiedagen en netwerkmomenten  28

 D - Communicatie: Intern en extern  30

 E - Vormingcel in actie: Inzetten op verdere digitalisering en kwaliteit  33
 

› 3 GROEP MAATWERK: 2022 IN VOGELVLUCHT

 Het Global Reporting Initiative (GRI)  35

› 4 GRI-INDEX

 A - Scope van het duurzaamheidsverslag 10

 B - Groep Maatwerk en haar stakeholders 10

 C - Economische prestaties 15

 D - Milieuaspecten in kaart 16

 E - Een duurzaam personeelsbeleid 18

› 2 DUURZAAMHEIDSVERSLAG GROEP MAATWERK



4 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2022

Voorwoord 

2022… Het jaar waarin de oorlog in Oekraïne uitbrak, de energieprijzen door het dak gingen en de 
temperaturen weer recordhoogtes bereikten. Maar ook het jaar waarin de inwoners van Iran het 
vertikten nog langer hun mond te houden, het vernieuwde KMSKA haar deuren opende (dat we daar 
best enkel witte sportschoenen dragen nemen we erbij), Roger Federer zijn racket aan de wilgen hing 
en we COVID onder controle kregen. 

De oorlog in Oekraïne en de energieprijzen zorgden ervoor dat in 2022 de bedrijfseconomische 
uitdagingen voor vele maatwerkbedrijven groot bleven. Het ondernemerschap werd andermaal 
aangesproken om een antwoord te bieden op de problemen met de supply chain, de inflatie en de 
indexering.

En er was nog een andere grote uitdaging: de krapte op de arbeidsmarkt. Meer en meer 
maatwerkbedrijven ondervonden moeilijkheden om werknemers aan te trekken. Een tweeledige 
uitdaging, want zowel maatwerkers als maatwerkcoaches aantrekken werd moeilijker. 

Gelukkig zijn maatwerkbedrijven nog steeds maatwerkbedrijven en bleven ze ook nu niet bij de 
pakken zitten. Alternatieve toeleidingskanalen werden aangeboord, jobdagen georganiseerd, banden 
met de VDAB aangehaald, employer branding campagnes uitgetekend en reclameborden in 
voetbalstadions afgehuurd. 

Natuurlijk namen we ook vanuit Groep Maatwerk in deze onze verantwoordelijkheid op. Inzicht 
verwerven in de problematiek en deze delen met het beleid, leden samenbrengen en van elkaar laten 
leren, stakeholders informeren.  En het opzetten van een grootscheepse campagne, die op 1 maart 
gelanceerd werd: ‘Wij hebben het gemaakt’. U zag of ziet de campagne binnenkort ongetwijfeld ook 
passeren. Toch moeten we realistisch zijn. De krappe arbeidsmarkt zal ons vermoedelijk nog wel even 
uitdagen en de maatwerkbedrijven zullen al hun ondernemerschap moeten aanwenden om dit het 
hoofd te bieden. 

2022 was ook het jaar waarin de harmonisering tussen voormalige beschutte en sociale werkplaatsen 
nog wat meer vorm kreeg. Werkgeverslasten werden verder gelijk getrokken en er werd ook een stap 
gezet in de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden. De hierdoor op Vlaams niveau vrijgekomen 
middelen werden geïnvesteerd in bijkomende arbeidsplaatsen (de klimaatjobs). Een mooi voorbeeld 
van samenwerking tussen verschillende beleidsniveaus, al durven we zeggen dat ook de twee 
werkgeverskoepels een belangrijke rol speelden in het doen slagen van deze samenwerking. 

Verder bracht 2022 ook de goedkeuring van het individueel maatwerk. Een evolutie die we vanuit 
Groep Maatwerk van harte toejuichen. Dit nieuwe wetgevend kader is belangrijk in het streven naar 
een inclusievere arbeidsmarkt. We hebben hier al volop onze schouders onder gezet door het 
uittekenen van een opleiding individueel maatwerk, samen met Emino. Deze opleiding staat open 
voor iedereen met interesse om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in een 
tewerkstelling, hetzij in een maatwerkbedrijf, hetzij in een regulier bedrijf. 

Andermaal een zeer boeiend maar uitdagend jaar dus. En toch slaagden onze 61 leden (47 voormalige 
beschutte werkplaatsen, 11 voormalige sociale werkplaatsen en 3 maatwerkafdelingen) erin om meer 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen dan ooit! Pluim op de hoed van de 
omkadering en het management hiervoor. Maar ook voor alle maatwerkers: chapeau, en keep up the 
good work, want wat jullie dag in dag uit presteren is ongezien.
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Tot slot een korte vooruitblik naar 2023. Een antwoord vinden op de arbeidsmarktkrapte blijft de grootste 
uitdaging voor de maatwerkbedrijven. De sector zal zich hierbij meer en meer moeten richten op het 
activeren van personen die momenteel niet beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld 
langdurig zieken. De sector heeft hiervoor de knowhow en de werkvloeren. Tegelijkertijd biedt de krapte 
ook weer economische mogelijkheden omdat ook de reguliere bedrijven op zoek moeten naar oplossingen. 
Verder mag de twijfelende economie de maatwerkbedrijven niet weerhouden om vooruit te blijven kijken, 
te blijven investeren, (technologisch) te blijven innoveren en op de trein te springen van de circulaire 
maakindustrie.

Dr. ir. Clement De Meersman Francis Devisch
Voorzitter Groep Maatwerk Directeur Groep Maatwerk
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3 Maak kennis met Groep Maatwerk

A -  Groep Maatwerk: Wat doen we? 
Groep Maatwerk behartigt de belangen van bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen 
met een arbeidshandicap. Groep Maatwerk doet dit door de werking van deze organisaties te coördineren, hun 
ontwikkeling te bevorderen en hen extern te vertegenwoordigen. 

Leidraad bij deze werkzaamheden is onze visietekst, die in 2018 in een participatietraject met de leden werd opgesteld. 
U vindt deze tekst in bijlage 3. In 2023 wordt deze visietekst – in samenspraak met de leden - geactualiseerd.  

Groep Maatwerk heeft drie opdrachten:

1

Impact 
hebben

Inzicht 
hebben in de sector en de 

omgeving waarin  
de sector zich bevindt:

-  Op niveau van de individuele leden: 
duidelijk zicht hebben op de wijze waarop 
een maatwerkbedrijf functioneert en op 
de specificiteit van elk individueel lid 

- Op sectorniveau: grondige kennis van  
regelgeving (o.a. subsidies), doelgroep, 
cao’s, sociaal overleg, bedrijfsvoering,…

- Op macroniveau: voldoende inzicht heb-
ben in het arbeidsrecht, het functioneren 
van de arbeidsmarkt en van de economie, 
de Vlaamse en federale besluitvorming,…

           aan haar leden:

- Het secretariaat van Groep Maatwerk beantwoordt 
vragen van de individuele leden en ondersteunt hen 
in visieontwikkeling over materies die tot de scoop 
van de werking van Groep Maatwerk behoren (en 
verwijst hen voor andere vragen door naar de juiste 
instanties). Naast de individuele dienstverlening in-
formeert en ondersteunt Groep Maatwerk haar leden 
ook op collectieve wijze via het Groep Maatwerk in-
tranet, studiedagen, webinars en netwerkmomenten.

- Groep Maatwerk heeft een uitgebreid vormings-
aanbod en biedt hierbij zowel vormingspakketten 
gericht op doelgroepwerknemers als vormings-
pakketten voor omkadering aan.

 
- Groep Maatwerk begeleidt de provinciale federa-

ties.

Onder-
steuning 
bieden

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.
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Bij de uitvoering van bovenstaande opdrachten hanteert Groep Maatwerk de volgende 
vier guiding principles:

- Follow the Members, be their guide: Groep Maatwerk werkt vraaggestuurd en houdt constant de vinger aan de 
pols wat betreft de noden van haar leden. Ze ziet het echter ook als taak om haar leden te leiden en bij te sturen waar 
nodig. 

- Look further, change now: Groep Maatwerk heeft een langetermijnvisie over zowel de sector als de eigen organi-
satie. Tegelijkertijd handelt ze, op basis van haar visie, in het nu en speelt ze flexibel in op een constant veranderen-
de (beleids) context. 

- Samen is beter: Het geloof sterker te staan door samenwerking, vormt de kern van Groep Maatwerk. Het zich ver-
enigen biedt een meerwaarde. Ook in haar werking naar externen is Groep Maatwerk gericht op het bouwen van 
bruggen. Haar werknemers dragen collegialiteit hoog in het vaandel (en worden ook daarop gerekruteerd). 

- Denk in opportuniteiten: Het Groep Maatwerk team lost vele issues op maar denkt niet in problemen, wel in kansen. 
Moeilijke situaties worden bekeken in termen van wat mogelijke oplossingen zijn en welke (soms onverwachte) op-
portuniteiten zich aanbieden.  

Deze guiding principles hangen overal in de kantoren van Groep Maatwerk uit en worden tijdens overlegmomenten 
als richtlijn gehanteerd.   



8 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2022

Sam Haems 
Adviseur 

B - Groep Maatwerk: Wie zijn we? 

De leden: maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen

Tot eind 2018 was Groep Maatwerk de vertegenwoordiger van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen. Met de overgang 
naar maatwerk, vervelde Groep Maatwerk tot een organisatie van maatwerkbedrijven. 

Momenteel zijn 58 maatwerkbedrijven lid van Groep Maatwerk. Naast 47 voormalige beschutte werkplaatsen zijn intussen 
ook 11 voormalige sociale werkplaatsen lid.  Sinds 2020 kunnen maatwerkafdelingen ook lid zijn van GMW. Momenteel 
(15/03/2023) zijn volgende maatwerkafdelingen lid van Groep Maatwerk: Dolmans landscaping, Alexianen en Atalian.

U vindt een overzicht van de leden achteraan dit jaarverslag. 

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van Groep Maatwerk 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 2 bevindt zich een overzicht van de leden van de Raad van 
Bestuur dd. 28/02/2023.

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. 

De kantoren van Groep Maatwerk bevinden zich in Tienen. Vandaar voert volgend dynamisch team bovenstaande 
opdrachten uit (situatie op 01/03/2023):

Stef De Cock 

Senior Adviseur
Francis Devisch 

Directeur
Pieter Valkeneers 
Senior Adviseur

Gemma Vanmarsenille

Adviseur
Marijke Stiers 
Adviseur

Nathalie Colsoul  
Communicatie -
verantwoordelijke

Wouter Ulburghs  
Adviseur circulair 
ondernemen
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Jeroen Jonkmans  
Projectmedewerker 

Lisa Beauson 

vormingsmedewerker
Senne Lauwers 

vormingsmedewerker
Laura Michaux 

vormingsmedewerker

Marit Pollaert 

Administratief 
Medewerker

Tom Poppe  
Project- en 
vormingsmedewerker

Sofie Hermans 
Administratief 
Medewerker

Corry Barlé  
Sociaal Maribel Fonds 
en Personeelszaken

Anne Similon 

Administratief 
Medewerker

Wim Clippeleyr  
Project- en 
vormingsmedewerker

Agnes Smolders 
Administratief 
Medewerker Vorming

Miet Geladé 
Administratief 
Medewerker
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DUURZAAMHEIDSVERSLAG  
GROEP MAATWERK

 
A - Scope van het duurzaamheidsverslag

Groep Maatwerk heeft drie motivaties om een duurzaamheidsluik op te nemen in het jaarverslag:

• Een nog transparanter communicatie naar haar stakeholders
• In het kader van het guiding principle ‘Follow the members, be their guide’, haar leden inspireren 

om zelf ook meer te gaan rapporteren aan de hand van een duurzaamheidsverslag
• Een intrinsieke motivatie om duurzaamheid intern binnen Groep Maatwerk (nog) meer op de 

agenda te zetten. Met de aanwerving van een stafmedewerker die specifiek de thema’s circulaire 
economie en duurzaamheid zal opvolgen (vanaf begin maart 2023), wil Groep Maatwerk hier 
vanaf nu nog meer op inzetten

Bij het bepalen van de aspecten waarover in dit duurzaamheidsverslag gerapporteerd wordt, zijn enkel die aspecten 
geselecteerd die een relevante economische, ecologische of sociale impact hebben.

   

B - Groep Maatwerk en haar stakeholders

Gezien de essentie van de activiteiten van Groep Maatwerk als koepelfederatie van maatwerkbedrijven, zijn de voornaamste 
stakeholders haar leden (zie bijlage 1 voor een overzicht van de leden dd. 28/02/2023). Via de Raad van Bestuur, die is 
samengesteld uit vertegenwoordigers per provincie, zijn de leden nauw betrokken bij de werking van de organisatie en 
bepalen zij de strategische keuzes. In omgekeerde richting houdt Groep Maatwerk via meerdere kanalen de vinger aan de 
pols bij haar leden: via de organisatie van werkgroepen die themagericht georganiseerd worden (zo is er onder andere een 
Werkgroep Personeelsbeleid, een Werkgroep Groen en een Werkgroep PC), via deelname aan de provinciale federaties (de 
bijeenkomst van maatwerkbedrijven per provincie), via de organisatie van studiedagen/reflectiemomenten en via geregelde 
telefonische en face to face contacten. Nieuwe directeurs binnen de sector krijgen in de eerste weken een bezoek van de 
directeur van Groep Maatwerk en worden binnen het eerste jaar na hun start ook samengebracht in een intervisiemoment.

De derde opdracht van Groep Maatwerk, impact hebben op de ontwikkeling van het beleid, het sociaal overleg en de 
visie van haar stakeholders brengt automatisch en op geregelde basis intense contacten met de andere stakeholders 
met zich mee. In dit kader is Groep Maatwerk onder andere lid van Verso, UNISOC, EEE, de Stuurgroep OV2-Maatwerk 
en onderhoudt ze op geregelde basis contacten met onder andere Kabinet Sociale Economie, Departement WSE, de 
vakbonden, FEBRAP, EWETA, VDAB, GTB, Grip en Herwin 

Wij stellen onze stakeholders graag visueel aan u voor:

2
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Vakbonden

ABVV • ABVV
• ACCG

ACV • ACV-nationaal
• ACV-Puls
• ACV-BIE

ACLVB

Werkgevers- 
organisaties

Voka
Unizo
Verso

Boerenbond 
VBO Sectorale 

Werkgevers- 
organisaties

Agoria 
Fedustria
Fevia
Federgon
Boerenbond
Zorgnet Icuro
Zorggezind/Familiehulp
Sociare
Som
Eweta 
Febrap
Herwin
Koepel LDE
Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Stam vzw
4Werk

VIVO
Alimento 

IFIC
VSPF

Sectorale  
fondsen /  
paritaire  

organisaties

Sociale partners
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Ministers /
kabinetten 

Vlaanderen

Federaal

• Werk en Sociale Economie 
• Welzijn

• Werk (Dermagne)
• Sociale zekerheid (Vandenbroucke)

Overheidsinstellingen

Administraties

DWSE
VAPH
Europa Vlaanderen (ESF)
WVG
FOD WASO
RSZ

Verzelfstandigde
Agentschappen

VDAB 
SERV

VLAIO
Tracé Brussel

Fedasil

Provinciaal

Provincie Antwerpen
Provincie Limburg
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Vlaams-Brabant
Provincie West-Vlaanderen 
VVP
POM West-Vlaanderen 

Steden /
gemeenten 

VVSG
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• GTB

Werkplek- 
architecten

Sterpunt Inclusief ondernemen 
Emino
Compaan
Groep Intro

Arbeidsmarktactoren 

Opleidings- 
centra

Vonst
Ligo

Werk-
bureau

Zelforganisaties

Werkplek- 
architecten

KVG
VFG
Grip 
Handicap en arbeid
Netwerk tegen armoede
Vlaams Patiëntenplatform

Opleidings- 
instellingen AMS

Odisee
UCLL

Universiteiten en kenniscentra

Kenniscentra  
en onderzoeks-

centra

Hiva
Idea Consult
Imec
Siris
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Dienstverleners

Overige

Sociaal-
secretariaten 

Acerta
SD Worx
Liantis

Advocaten-
bureaus

• Flanders Food
• Het Heft
• Kom op tegen Kanker
• MPI Osterloo

• Oostrem vzw
• OPZ Geel
• Pegode
• Securex

Aurion law
Impact advocaten 

Banken

Belfius
Fortis
KBC

Consultancy

Lichtwerk 
Deloitte
Mobius
Werecircle
Mpiris
Febecoop
Mapwave
Strategies and Leaders
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De stakeholders worden om de twee jaar uitgenodigd op het congres, waar de banden aangehaald worden. Ook in 
2022 was dit opnieuw het geval (zie infra). 

C - Economische prestaties

Groep Maatwerk is voor 40% van haar opbrengsten afhankelijk van lidgelden. De rest van de opbrengsten zijn afkomstig 
uit vorming, het beheer van fondsen en andere (zoals projectsubsidies, tewerkstellingssubsidies, …). 

67,8% procent van de kosten gaan naar loon en sociale lasten, 3% procent naar afschrijvingen en 29,7% naar andere 
kosten (zoals kosten voor freelance vormingsmedewerkers of diensten diverse goederen). 

In 2022 zag de vormingscel (opnieuw) een boom in de aanvragen voor opleidingen. Dit zorgt voor een stijging van de 
opbrengsten.

Overzicht opbrengsten en kosten

Opbrengsten 2022 2021 2020 2019

Lidgelden 30,6% 39,8% 40,4% 37,5%

Vorming 41,0% 31,5% 30,3% 36,2%

Beheer fondsen 16,0% 14,8% 14,8% 13,5%

Andere 12,4% 13,9% 14,6% 12,8%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Kosten 2022 2021 2020 2019

Loonkosten 56,7% 61,3% 67,8% 57,0%

Afschrijvingen 1,3% 1,9% 2,6% 2,8%

Andere 42,0% 36,9% 29,7% 40,2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

(Kerncijfers uit jaarrekeningen van Groep Maatwerk)



16 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2022

D - Milieuaspecten in kaart

In dit duurzaamheidsverslag worden volgende vijf domeinen op gebied van milieu in kaart gebracht: energieconsumptie, 
afvalstromen, mobiliteit en aankoopbeleid. Aangezien Groep Maatwerk  een dienstverlenende organisatie is, is 
rapportering over grondstoffen minder relevant.  

Energieconsumptie

Op gebied van energieverbruik is Groep Maatwerk geen grootverbruiker. Groep Maatwerk streefde de vorige jaren 
een vermindering van het verbruik voorop. Sinds de coronapandemie deed het thuiswerk zijn intrede en is deze 
doelstelling wat naar de achtergrond verschoven. In 2023 willen we dit opnieuw als werkpunt opnemen, aangezien we 
weer talrijker op kantoor zijn (en zeker ook omwille van de toegenomen energiekost). 

Elektriciteit

Luminus is de elektriciteitsleverancier van Groep Maatwerk. Momenteel komt de elektriciteit van volgende bronnen: 
52,6 % uit nucleaire energie en 47,4% uit fossiele brandstoffen. In 2022 zat het energieverbruik op  4434 KWH. Gedeeld 
door de 19  werknemers, geeft dit een gemiddelde van +- 233  per persoon. Het energieverbruik per werknemer bleef 
wel dalen, dankzij doorgedreven inspanningen op dat gebied.
 

Evolutie elektriciteitsverbruik 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totaal energieverbruik 5829 5649 5212 4231 3997 4434

Energieverbruik per werknemer 485 470 347 281 266 233

Verwarming

Groep Maatwerk verwarmt haar gebouwen met een gasketel. In 2022 lag het verbruik op 23.755  kWh, een mooie daling 
vergeleken bij 2021.  

Evolutie gasverbruik

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totaal gasverbruik 29.990 27.760 28.554 25.501 34.257 23.755
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Afval

Groep Maatwerk onderscheidt vijf afvalstromen: groente-, fruit- en tuinafval, papier, PMD en zachte plastic, batterijen 
en restafval. 

Wat papierverbruik betreft, werd in 2021 de evolutie naar meer digitaal vormingsmateriaal verder gezet. Meer en meer 
opleidingen gaan online door. Toch zien we bij de cursisten nog steeds een grote vraag naar ‘fysiek’ opleidingsmate-
riaal. Niet alle begeleiders hebben immers de gelegenheid  om materiaal zelf af te printen.  

Omwille van het aanhoudende thuiswerk, is er ook voor 2022 minder duidelijk zicht op het papierverbruik onder het 
personeel (een deel van het materiaal wordt thuis uitgeprint). We zien gelukkig wel een duidelijke evolutie naar meer 
werken op het scherm, en minder afdrukken van nota’s en documenten. Voor 2023 zet die digitale evolutie zich verder. 
Er zijn plannen om de cursussen te vereenvoudigen naar werkblaadjes (meer gebalde informatie, minder papier). 

Mobiliteit

De medewerkers van Groep Maatwerk werken in ‘normale’ tijden dagelijks vanuit het kantoor in Tienen. De aard van 
de activiteiten (ondersteuning van de leden via onder andere werkgroepen, vorming en vertegenwoordiging bij externe 
partners) maakt gewoonlijk dat de medewerkers ook vaak op verplaatsing zijn, en dit door heel Vlaanderen en sporadisch 
ook in het buitenland (in het kader van representatie activiteiten bij internationale organisaties die de belangen van 
beschutte werkplaatsen wereldwijd verdedigen). Een bedrijfswagen vormt voor de stafmedewerkers een deel van de 
verloning. 

In 2020 en 2021 werd net zoals in de rest van Vlaanderen ook bij Groep Maatwerk grotendeels overgeschakeld op 
thuiswerk. Veel van de overlegmomenten met leden en stakeholders vond digitaal plaats, zeker voor administratieve 
cel en de staf. Het woon-werkverkeer en de externe verplaatsingen werden hierdoor serieus beperkt (met een uitzondering 
in de zomer/vroege herfst) en quasi tot nul herleid. In het post-coronatijdperk krijgen we een diffuser beeld. Thuiswerk 
is een blijver (gemiddeld twee dagen per week), en veel vergaderingen gaan nog steeds digitaal door. Ook studiedagen 
en intervisiemomenten gaan vaak nog digitaal door (in samenspraak met de leden, die dit een goede manier van werken 
vinden). Aardig meegenomen is dat de ecologische voetafdruk (van secretariaat en sector) hierdoor blijvend verlaagd 
wordt.
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Naar een duurzaam aankoopbeleid

Momenteel worden aankopen van producten en diensten waar mogelijk gedaan bij de leden maatwerkbedrijven (onder 
andere drukwerk, groenonderhoud, catering voor events…). Op deze manier wil Groep Maatwerk haar steentje bijdragen 
aan de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. 

Voor schoonmaakproducten wordt waar mogelijk gekozen voor een groene variant en catering voor interne overlegmomenten 
wordt afgenomen bij lokale leveranciers.     

E - Een duurzaam personeelsbeleid

Groep Maatwerk investeert al jaren in een duurzaam personeelsbeleid, waarbij volgende prioriteiten vooropstaan:  

•  Een open omgeving waar iedereen welkom is en blijvende kansen krijgt en waar de sociale 
missie en visie van de leden maatwerkbedrijven het guiding principle is. 

• Een aangename werksfeer waarin collega’s zich betrokken voelen. In januari vindt de 
Nieuwjaarsuitstap plaats, waarbij het nuttige (een bezoek aan een maatwerkbedrijf) aan het 
aangename (een etentje) gekoppeld wordt. In januari 2023 vond deze nieuwjaarsuitstap opnieuw 
plaats. In juni of september wordt een teambuilding georganiseerd, met als doel dat de 
medewerkers elkaar in een niet-werkgerelateerde context beter kunnen leren kennen. In 2022 
vond deze teambuilding plaats in Leuven. In 2023 plannen we ook weer meer fysieke 
teammomenten. 

• Aandacht voor een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. Dit wordt onder andere 
gerealiseerd via de mogelijkheid tot deeltijds werken en thuiswerk. 

• Investeren in en bewust aandacht hebben voor constante ontwikkeling en bijscholing van de 
medewerkers. In dit kader wordt jaarlijks een budget van 250 euro per werknemer voorzien voor 
externe opleidingen. Tijdens functionerings-en evaluatiegesprekken zijn bijscholingsmogelijkheden 
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een vast topic op de agenda en ook tijdens informele contacten op de werkvloer worden 
vormingsmomenten onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt op geregelde basis besproken 
of en hoe takenpakket en noden en interesses van de medewerkers met elkaar in overeenstemming 
zijn (of kunnen gebracht worden). In 2022 werd 427 uur opleiding gevolgd. 

• Investeren in ergonomie: In 2022 werden ergonomische bureaustoelen aangekocht, alsook meer 
tools zoals staanders en een apart toetsenbord om de zithouding te optimaliseren.

Personeelsbeleid: de cijfers

Groep Maatwerk telt momenteel (situatie op 28/02/2023) 19 actieve personeelsleden (één werknemer is reeds  langer 
dan 12 maanden ziek) waarvan 11 vrouwen en 8 mannen. Dit vertaalt zich in 16,7 VTE. 

11 mensen werken voltijds, 8 mensen werken deeltijds (in verschillende systemen, gaande van 90% tot halftijds, op maat 
van de noden van de persoon in kwestie). 

Alle medewerkers van Groep Maatwerk vallen onder PC 337000.  

Evolutie van het personeelsbestand (situatie 31/12)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

VTE 11,6 11,10 13,1 12,7 13,9 16,7

Aantal mannen 6 6 7 6 7 8

Aantal vrouwen 7 7 9 9 9 11

 
Daarnaast is Groep Maatwerk een open organisatie, die scholieren en studenten de kans wil bieden een eerste 
werkervaring op te doen. 

Groep Maatwerk zorgt voor een gevarieerd takenpakket en een intensieve begeleiding van de stagiairs, in nauwe 
samenwerking met de stagebegeleider. In 2023 wordt op dit elan verder gegaan.  De stagiair van vorig jaar gaat dit 
jaar ook als jobstudent aan de slag, om pieken in het werk te helpen opvangen.
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Het ziekteverzuim binnen Groep Maatwerk lag in 2022 op 178 dagen (de langdurig zieke collega niet meegerekend). 
In totaal hebben drie personen doorheen 2022 een statuut van progressieve tewerkstelling na ziekte. 

Evolutie ziekteverzuim

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totaal aantal ziektedagen * 226 159 175 154 136 178

Ziekte dagen per VTE 19,48 14,32 13,36 12,13 9,78 10,66

*De ziektedagen van een langdurig zieke collega worden hierin niet meegeteld

Gegevensbescherming

Er werd een overeenkomst gesloten met een IT-leverancier. 

Het informatieveiligheidsplan werd verder opgevolgd. Een paar niet-kritische incidenten werden geregistreerd in ons 
incidentenrapport, zodat we ook de gepaste maatregelen konden nemen. 

Hiernaast werden de collega’s ondersteund bij het herkennen van frauduleuze mails en op regelmatige basis geïnfor-
meerd over de risico’s van phishing.
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3 Groep Maatwerk:  
2022 in vogelvlucht
 

In dit onderdeel vindt u een overzicht van de voornaamste activiteiten en realisaties uit 2022. 

A - Beleid 
Maatwerk optimalisatie

In 2022 werkte Groep Maatwerk samen met de andere partners aan een verdere optimalisatie van het wetgevend kader. 
In dit kader werd een heel traject uitgetekend, dat van start ging op de Algemene Vergadering. Daar bogen de leden 
zich over de te optimaliseren onderdelen van de regelgeving.  In mei en juni ging de Raad van Bestuur aan de slag met 
de resultaten hiervan: de bestuurders kregen een overzicht van de output van de verschillende workshops en bespraken 
de contouren van de optimalisatie-oefening. Het secretariaat concretiseerde op basis hiervan de items die in aanmerking 
kwamen voor optimalisatie en er vond een eerste verkennend gesprek plaats met Herwin over de te bespreken thema’s 
en bijhorende standpunten. Na het zomerreces werd een overzicht van de te bespreken thema’s overgemaakt aan het 
beleid. 

Op 8 december werd op het ATC een reflectie van het beleid gegeven over de onderwerpen die door Groep Maatwerk 
en Herwin op tafel werden gelegd. Het beperken van de administratieve last bij de POP’s is een aspect dat zal 
geïmplementeerd worden. Een ander belangrijk aspect is een aangepaste en eengemaakte (en meer vereenvoudigde) 
indicering voor zowel collectief als individueel maatwerk. Dit wordt in de loop van 2023 verder opgenomen.  

Individueel maatwerk

Met de maatregel ‘Individueel maatwerk’  wil de Vlaamse Overheid de kansen op de arbeidsmarkt verhogen voor 
personen met een arbeidsbeperking - ook in een reguliere arbeidscontext - om zo een bijdrage te leveren aan de 
ambitie om de werkzaamheidsgraad te verhogen. De doelgroep van deze maatregel zijn personen met een arbeidsbeperking 
die zonder ondersteuning niet zomaar aan de slag kunnen gaan. 

Begin 2022 werd het decreet Individueel Maatwerk goedgekeurd. In de aanloop hiernaar had Groep Maatwerk op 
regelmatige basis bilaterale gesprekken met het departement. De focus van Groep Maatwerk lag daarbij op de rol van 
de VDAB, het voorzien van voldoende kwaliteitsgaranties voor de begeleiding en een goede oplossing voor de huidige 
SINE-werknemers in maatwerkbedrijven.

In april werd ook het uitvoeringsbesluit goedgekeurd. 

Wat de begeleiding betreft, anticipeerde Groep Maatwerk door de ontwikkeling van een vorming voor begeleiders 
individueel maatwerk. Groep Maatwerk bouwde ook verder aan het draagvlak voor deze nieuwe regelgeving bij haar 
leden . Daarnaast informeerde Groep Maatwerk ook diverse andere stakeholders (onderwijs, werkgevers, GOB,…) over 
deze beleidsevoluties via haar bestaande werkingsorganen.

 
Werkvloerbegeleiders 

Uit de ledenbevraging die Groep Maatwerk deed in 2021 deed bleek dat de zeer moeizame instroom van 
werkvloerbegeleiders één van de hoofdbezorgdheden was. Daarom maakte Groep Maatwerk dit tot een speerpunt in 
haar actieplan 2022. Concreet werden volgende acties uitgevoerd:

• Een bevraging bij de leden, om inzicht te creëren in de problematiek en het profiel van (vertrekkende 
en instromende) werkvloerbegeleiders. 
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• Sensibilisering van de relevante actoren hierrond: zowel instroom als zij-instroom bemiddelaars, 
brede onderwijslandschap, interimsector, ministers van Werk en Sociale Zaken.

• Opzetten van lerende netwerken

• Ontwikkelen van een externe communicatiecampagne (zie infra).

Corona 

In 2022 verdween de coronapandemie gelukkig geleidelijk wat meer naar de achtergrond, maar toch besteedde het 
secretariaat ook afgelopen jaar nog redelijk wat tijd aan het informeren en ondersteunen van haar leden om deze crisis 
zo goed mogelijk door te komen. 

Op 7 maart trad de nieuwe Generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in werking. Deze 
nieuwe Generieke gids verving de  ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’. Op 
11 maart werd de Pandemiewet opgeheven (dit stond gelijk aan het einde van de epidemische noodtoestand) en 
belandden we in de ‘nazorgfase’. 

Vanaf 11 mei werd ook deze fase opgeheven en waren ondernemingen niet langer verplicht de maatregelen uit de 
generieke gids na te leven. 

Daarnaast liep het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid overmacht ‘corona’ af op 30 juni. Om de overgang 
naar de klassieke stelsels van tijdelijke werkloosheid te vergemakkelijken werden er wel nog tijdelijke versoepelingen 
of overgangsmaatregelen 

OV3

In het najaar 2022 bevroeg Groep Maatwerk een 30-tal BuSo-scholen naar de actuele tendensen inzake uitstroom naar 
tewerkstelling. Uit deze bevraging bleek dat leerlingen OV3 momenteel moeilijk(er) de aansluiting vinden met de 
reguliere arbeidsmarkt. De leden zagen mogelijkheden om via (tijdelijke) tewerkstelling in een maatwerkbedrijf de 
arbeidsmarktpositie van deze groep te versterken.

Groep Maatwerk had in september een overleg met de Koepel Katholiek Buitengewoon onderwijs. Op basis van deze 
werkzaamheden formuleerde Groep Maatwerk een beleidsadvies  aan het departement en de minister. Voor de leerlingen 
OV3 waarvan de klassenraad beoordeelt dat een tewerkstelling binnen het regulier economisch circuit (nog) niet haalbaar 
is, willen we deze extra groeikansen bieden binnen een maatwerkbedrijf. Concreet betekent dit het toekennen van 
automatisch recht tewerkstelling maatwerk voor de groep leerlingen die niet in aanmerking komen voor de 
studiebekrachtiging “getuigschrift opleiding” en “getuigschrift verworven competenties”.

Armoede 

Dit jaar voerden onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, KULeuven en AP Hogeschool een onderzoek uit naar de 
impact van de sociale economie op armoede. Dit onderzoek loopt in samenwerking met het Departement Werk en 
Sociale Economie van de Vlaamse Overheid en werd ook actief gesteund en opgevolgd door Groep Maatwerk. In het 
kader van dit onderzoek werden ook de werknemers van de maatwerkbedrijven bevraagd.

De gegevens worden in het voorjaar van 2023 verwerkt. De projectrapportering wordt verwacht midden 2023.  

VIA6

In VIA6 (akkoord van 30 maart 2021) werd onder andere afgesproken om een sectoraal gesprek aan te gaan over werkbaar 
werk. Om uitvoering te geven aan die afspraak werd in 2022 een bilaterale werkgroep rond dit thema opgericht. De 
opdracht van deze werkgroep was tweeledig. In een eerste fase werd bekeken welke tools er momenteel aanwezig zijn 
om de werkbaarheidsproblematiek in kaart te brengen. In een tweede fase zal de werkgroep bekijken hoe men effectief 
werk kan maken van werkbaarheid op niveau van de organisaties.

De werkgroep kwam in 2022 een aantal keer samen om bestaande tools te bespreken. De werkgroep kwam tot de 
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conclusie dat deze tools de werkbaarheidsproblematiek in kaart kunnen brengen, maar niet helemaal geschikt zijn voor 
de maatwerksector. De werkgroep geeft er daarom de voorkeur aan om een tool specifiek voor de maatwerksector te 
ontwikkelen.

De tool zal ontwikkeld worden in het kader van een projectoproep van de FOD WASO. PC 327.01 heeft hiervoor, in 
samenwerking met Vivo, een projectaanvraag uitgeschreven en ingediend. Het project werd op 30 juli goedgekeurd 
en kon van start gaan op 1 oktober.

De werkgroep ontwikkelt begin 2023 een eerste prototype van de werkbaarheidsscan. Deze omvat 2 versies. Eén versie 
is gericht op omkaderend personeel, een andere versie is bestemd voor gebruik door de maatwerkers. Bij de ontwikkeling 
van het instrument voor de maatwerker werd speciale aandacht besteed aan een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke 
vormgeving.

Een eerste digitale versie van het instrument zal rond april 2023 beschikbaar zijn voor testgebruik  binnen de 
maatwerkbedrijven. Op basis van de verzamelde feedback kan het instrument daarna nog verder aangepast worden.

Sociaal overleg

De activiteiten van het paritair comité 327.01 en de werkgroep paritair comité stonden in 2022 voornamelijk in het teken 
van de harmonisatie tussen voormalige sociale en beschutte werkplaatsen.  

Tot eind 2018 was er binnen de maatwerksector nog een onderscheid tussen de beschutte en de sociale werkplaatsen. 
Dat onderscheid is sinds 1 januari 2019 in de Vlaamse regelgeving weggewerkt. Toch waren er nog steeds een aantal 
verschillen. Zo was de federale RSZ-bijdrage die een werkgever moet betalen voor een werknemer in een voormalige 
sociale werkplaats anders dan die voor een werknemer in een voormalige beschutte werkplaats. 

In maart 2022 werd een eerste stap gezet richting harmonisatie, dankzij  federaal minister van Sociale Zaken Frank 
Vandenbroucke en federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. Net zoals de beschutte werkplaatsen vallen de 
sociale werkplaatsen sindsdien onder de regeling van de sociale Maribel en onder de meer voordelige bijdragevermindering 
van categorie 3 van de structurele vermindering.

Dat liet minister Crevits toe 14 miljoen euro (goed voor 450 nieuwe jobs) te herinvesteren in de maatwerkbedrijven. Het 
resterend deel van de op Vlaams niveau vrijgekomen middelen werd geïnvesteerd in een harmonisatie van de loon- en 
arbeidsvoorwaarden tussen de voormalige sociale en beschutte werkplaatsen. In het PC 327.01 werden in opvolging 
hiervan in maart 2022 volgende cao’s tot harmonisatie van enkele arbeidsvoorwaarden goedgekeurd: 

• Cao inzake het woon-werkverkeer in de beschutte werkplaatsen
• Cao inzake het woon-werkverkeer in de sociale werkplaatsen
• Cao betreffende de eindejaarspremie voor doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen
• Cao betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen
• Cao betreffende de werkgeversbijdrage aan het FBZ BW
• Cao tot wijziging van de cao van 15 september 2020 (bijdrage FBZ SW risicogroepen)

Deze cao’s kregen uitwerking vanaf 1 maart 2022 (met uitzondering van de cao’s m.b.t. bijdragen aan FBZ, deze traden 
in werking vanaf 1 juli 2022). 

Als onderdeel van de harmonisatiebeweging werden er  ook twee cao’s m.b.t. sociale maribel goedgekeurd. Door de 
goedkeuring van deze cao’s worden de voormalige sociale werkplaatsen toegevoegd aan het sociale maribel fonds. 

• Cao tot oprichting van een sociale maribel fonds
• Cao houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling

Op vrijdag 21 oktober 2022 werden de  harmonisatiemaatregelen uit het VIA6-akkoord en uit het tripartite akkoord 



24 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2022

RSZ-harmonisatie structureel en duurzaam verankerd door een wijziging in de maatwerkregelgeving. Een deel van de 
subsidiestromen die tot dan verliepen via de fondsen voor bestaanszekerheid kregen nu vorm door een verhoging van 
de organisatiesubsidie binnen maatwerk.  

Tot slot werd in maart de laatste cao in het kader van VIA6 goedgekeurd, nl. de cao met betrekking tot structureel 

telewerk. Door deze cao dienen ondernemingen, die nog geen regeling van telewerk hebben ingevoerd, zich te 
engageren tot een gesprek over het potentieel invoeren van telewerk op ondernemingsniveau. 

Circulaire economie

Dat circulair ondernemen de toekomst is, onderschreef in 2022 ook toenmalig minister van Sociale Economie Hilde 
Crevits, onder andere door de creatie van 1.000 extra tewerkstellingsplaatsen in het kader van de klimaatinspanningen 
van Vlaanderen (wat concreet betekende dat er een duidelijke link met de ambities inzake CO2-uitstoot moet zijn). 

Om haar leden zo goed mogelijk voor te bereiden op de shift naar circulaire economie en hen zoveel mogelijk te 
ondersteunen in de ontwikkeling van circulaire economische activiteiten, zette Groep Maatwerk reeds in 2021 een 
traject op poten hierrond.  Dit traject startte met een inspiratiedag rond circulaire economie en twee collectieve sessies. 
In 2022 volgden individuele begeleidingstrajecten. Hieraan namen 11 maatwerkbedrijven deel. De topics waar zij rond 
aan de slag gingen varieerden van circulaire economie opnemen in de bedrijfscultuur tot het uitwerken van een concreet 
pilootproject.

In 2022 besliste de Raad van Bestuur (nog) meer in te zetten op duurzaamheid en circulair ondernemen.  Dit leidde tot 
de aanwerving van een nieuwe stafmedewerker duurzaamheid (die van start gaat in maart 2023) en lidmaatschap van 
The Shift. The Shift is een Belgisch werkgeversplatform dat meer dan 560 organisaties samenbrengt uit meer dan 25 
verschillende sectoren. Samen met leden en partnerorganisaties willen zij innovatieve oplossingen ontwikkelen om de 
grootste uitdagingen van onze planeet, mensen en onze welvaart het hoofd te bieden.

Door dit lidmaatschap blijft Groep Maatwerk op de hoogte van de meest recente trends in ‘duurzaamheidsland’ en op 
gebied van innovatieve bedrijfsmodellen. Daarnaast zal Groep Maatwerk haar leden binnen dit netwerk op de kaart 
zetten, en dit zowel rond het thema SDG’s, de maatschappelijke rol die zij vervullen en als mogelijke business partner.

IFIC

Op basis van het VIA4-akkoord werd er een nieuwe intersectorale functieclassificatie uitgewerkt aan de hand van het 
model en de methode ontwikkeld door IFIC. De opmaak van de functieclassificatie werd in het voorjaar 2019 afgerond 
en door Groep Maatwerk voorgesteld op de provinciale federaties. In het najaar van 2020 werden de eerste voorbereidingen 
getroffen voor de testfase en de loonrapportering, die begin 2022 afgerond werd. Na het afronden van deze fase heeft 
IFIC de resultaten geanalyseerd en voorgesteld aan de technische werkgroep. Op basis van die analyse werd door deze 
werkgroep een lijst opgesteld met functies die prioritair zijn om mee te nemen in de onderhoudsfase. Volgens de 
planning van IFIC zal de onderhoudsfase nog tot maart 2023 duren. Daarna zal IFIC alle nieuwe en aangepaste functies 
wegen en in categorieën indelen. De timing hiervoor is september 2023. De gesprekken i.v.m. het nieuwe loonhuis dat 
hieraan gekoppeld zal worden, zullen in 2023 opgestart worden. Om de werkzaamheden rond het loonhuis te ondersteunen 
zal er in de schoot van Groep Maatwerk een ad hoc werkgroep worden opgericht. 

In het kader van de onderhoudsfase werd in 2022 een lijst van functies opgesteld waarvoor interviews afgenomen 
werden. In de maatwerksector ging dit onder meer over volgende functies: R&D Tekenaar, orderbegeleider, stikker, 
medewerker kwaliteitscontrole …  

Socio-economische studie

Zoals elk jaar werd ook in 2022 een socio-economische studie gemaakt van de sector. De analyse werd gemaakt op 
basis van de generieke jaarrekening voor de maatwerkbedrijven, waaraan sinds 2019 ook een aantal GRI-criteria werd 
toegevoegd. Doordat de duurzaamheidsverslaggeving geïntegreerd werd in de excel, voldoen maatwerkbedrijven 
met het invullen van de excel ook direct aan de verplichtingen vanuit DWSE hieromtrent. 
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Voor boekjaar 2021 dienden we vast te stellen dat  de sector een stijging kende van zowel de sociale als de economische 
performantie. De invulling van het contingent ging van 17.882,83 VTE in 2020 (gemiddeld) naar 18.123,07 VTE in 2021. 
De sector kon de sterke conjuncturele opleving (stijging van het BBP van 6,2%) omzetten in bijkomende tewerkstelling 
van maatwerkers. De sector kende tevens  een stijging van de rentabiliteit. De cijfers 2021 vanuit VDAB en vanuit de 
sector tonen echter aan dat uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt wordt versterkt door een sterke vergrijzing. Met 
deze vergrijzing gaat een grotere uitstroom naar SWT, pensioen en langdurige ziekte gepaard. 

In september 2023 zal Groep Maatwerk een uitgebreide analyse bezorgen aan de leden m.b.t. boekjaar 2022. 

Arbeidszorg

Op 8 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit betreffende arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie 
definitief goed. Dit nieuwe regelgevend kader ging op 1 april 2021 van start en integreert de drie bestaande subsidievormen 
van arbeidszorg in de sociale economie economie  (arbeidszorg sociale werkplaatsen, meerbanenplan en activerende 
arbeidszorg) in één regelgevend kader. 

Vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg werd verder gewerkt aan een toekomstvisie waarin AMA SE en AMA Welzijn beter 
op elkaar afgestemd worden en werd gestart met de voorbereiding van een Staten-Generaal die in het najaar 2023 zal 
doorgaan.

Eind 2022 lanceerde WSE, op vraag van de minister, een oproep met betrekking tot 500 tijdelijke trajecten AMA WSE. 
De minister onderschreef hiermee de rol die maatwerkbedrijven hierin kunnen spelen. 

De hoofdmoot van deze plaatsen was bestemd voor maatwerkbedrijven die nog geen AMA WSE plaatsen hadden. 
Groep Maatwerk omarmde dit idee en heeft stevig gesensibiliseerd hierrond bij haar leden. Uiteindelijk tekenden 12 
nieuwe maatwerkbedrijven in op deze oproep. 

Eretekens van de arbeid

In 2020 werd opnieuw de procedure opgestart om eretekens van de arbeid toe te kennen. De vorige uitreiking vond 
plaats in 2010 en toen kregen 200 maatwerkers in Vlaanderen het ereteken. Doelstelling van het ereteken is de bijdrage 
van werknemers te erkennen en valoriseren. De oproep hiervoor werd in de sector verspreid. Meer dan 100 maatwerkers 
werden genomineerd. Omwille van corona werd de uitreiking nog uitgesteld, maar in juni 2022 was het dan eindelijk 
zover. De ceremonie vond plaats  op 19 juni op de Campus Erasmus in Anderlecht. 28 maatwerkers ontvingen een 
medaille. 

Klokkenluiders

In 2022 werd de Europese Klokkenluidersrichtlijn omgezet in Belgische wetgeving. Op 15 december werd de nieuwe 
wet gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. De nieuwe wetgeving treedt 2 maanden na publicatiedatum in werking 
(15 februari 2023). Vanaf dan zullen ondernemingen met minstens 250 werknemer moeten voldoen aan de verplichtingen 
vanuit de nieuwe wetgeving (o.a. het opzetten van een intern meldingskanaal). Kleinere ondernemingen met minstens 
50 maar minder dan 250 werknemers krijgen hiervoor nog uitstel tot 17 december 2023.

Vanuit Groep Maatwerk werd deze wetgeving geduid naar de leden. Via een informatienota werd aangegeven hoe ze 
aan deze verplichtingen kunnen voldoen.
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B - Projecten

Zwakke werknemers

In  september 2021 werd de ‘Mijn werkwaarden’ tool in zijn finale vorm gevalideerd door het ESF-agentschap. De tool 
heeft als doelstelling de brug te maken tussen enerzijds de beschikbare talenten, mogelijkheden en capaciteiten van 
de doelgroepwerknemers en anderzijds het complexere aanbod aan valabele werkopportuniteiten. In 2022 volgde de 
disseminatiefase van het project. Tijdens deze fase onderzocht Groep Maatwerk, in samenwerking met enkele 
maatwerkbedrijven, hoe deze tool optimaal kan ingezet worden binnen de organisatie. 

In het najaar 2022 ging het vervolgproject “Mijn werkwaarden 2.0” van start. Hierbij onderzoekt Groep Maatwerk in 
samenwerking met diverse BuSo-scholen, maatwerkbedrijven en Begeleid Werken hoe de tool kan worden ingezet 
binnen de school/werkcontext om de tewerkstelling te versterken. Dit project wordt ondersteund met middelen van 
de Vlaamse overheid. Het project loopt nog tot en met maart 2024.

 
Competentieprognoses Maatwerk

Met dit ESF-project wil Groep Maatwerk anticiperen op de meest ingrijpende competentie-uitdagingen die zich 
aankondigen voor de totaliteit van de sector. Eerst door ze in kaart te brengen, vervolgens door in het verlengde ervan 
te sensibiliseren en acties te ondernemen. Hierbij wordt zeker de impact van digitale evoluties, van circulaire economie 
en koolstofneutraliteit en de (lange termijn) impact van Corona mee in rekening gebracht.

Groep Maatwerk werkte voor dit project samen met Mpiris, een organisatie die ervaring heeft in het uitvoeren van 
competentieprognose-onderzoeken in andere sectoren.

Het onderzoek werd uitgevoerd in 2021.

Bijeenkomst van het lerend netwerk competentieprognoses.



27 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2022

In 2022 werd het actieplan verder uitgevoerd, waarbij de disseminatie van de resultaten centraal stond.  
Dit gebeurde:

• Via de organisatie van een lerend netwerk met 9 maatwerkbedrijven die elk aan de slag gingen 
met de resultaten van de comptetentieprognose en op basis hiervan tot een actieplan kwamen.

• Via een podcast, waarin Marijke Stiers, HR-adviseur bij Groep Maatwerk en Johan Desseyn, 
onderzoeker bij Mpiris hun bevindingen delen.

• Via de publicatie van het onderzoeksrapport op onze ledenzone en website, en communicatie 
hierover via sociale media.

• Via toelichting op de provinciale federaties, de werkgroep personeelsbeleid, de vormingsfondsen 
BW en SW, de Stuurgroep OV2-maatwerk,…

• In een speciale editie van WerkVormen, waarin ook de concrete toepassing van de resultaten 
binnen de betrokken maatwerkbedrijven belicht werd. 

• Tijdens het afsluitende digitale slotevent op 15/12, waarbij maatwerkbedrijven konden intekenen 
op individuele digitale sessies. Daarin werd samen met hen bekeken wat de resultaten van het 
competentieprognoseonderzoek voor hen konden betekenen. Daarnaast was er tijdens dit event 
een keynote van Bruno Tindemans, Chief Foresight Officer bij DWSE en werden de ervaringen 
van het lerend netwerk gedeeld.

Het project werd afgerond op 31/12/2022.

Disseminatie en communicatie over lopende projecten

Verder hield Groep Maatwerk ook nauw de vinger aan de pols over relevante lopende projectoproepen en informeerde 
en sensibiliseerde ze haar leden rond de mogelijkheden. . 



28 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2022

C - Studiedagen en netwerkmomenten

In 2022 werd dankbaar verder gebruik gemaakt van het webinar om de leden op een snelle manier op de hoogte te 
houden van actuele informatie. Daarnaast bood de coronasituatie gelukkig ook weer meer mogelijkheden om de leden 
fysiek samen te brengen.

Webinars en digitale ontmoetingsmomenten

• Op 15/02 vond een webinar plaats om de digitale tool ‘Mijn werkwaarden’ aan de leden voor 
te stellen (zie supra).

• Op 17/03 werd het ontwerp van akkoord (onder andere) rond RSZ-harmonisatie en de aanpassing 
aan het Vlaams ondersteuningskader aan de leden toegelicht in een webinar.

• Op 24/03 werd een webinar georganiseerd in samenwerking met VIVO en de Vormingsfondsen 
om de leden te informeren over de relancemiddelen rond opleiding.

• Op 21/06 vond een webinar plaats rond het cafetariaplan. 

• Op 6 juli organiseerden Groep Maatwerk en Herwin in samenwerking met DWSE een webinar 
aangaande de 1.000 bijkomende klimaatjobs. In opvolging hiervan organiseerde Groep Maatwerk 
ook twee lerende netwerken. 

• Op 15/09 en 8/11 werden webinars georganiseerd in samenwerking met VDAB over de toeleiding 
naar sociale economie.

• Op 28/11 vond een webinar plaats rond juridische actualiteit. Op de agenda: de nieuwe Arbeidsdeal 
en de nieuwe Wet Arbeidsongeschiktheid (en dan met name de impact hiervan op de 
maatwerkbedrijven). 

• Op 07/12 ten slotte organiseerde Groep Maatwerk in samenwerking met Liantis een webinar 
over het gewijzigde re-integratietraject en de nieuwe procedure voor ontslag wegens medische 
overmacht.

Live ontmoetingsmomenten

Op de live ontmoetingsmomenten stonden, zoals altijd, informeren en netwerken centraal. In 2022 ging het over 
volgende momenten. 

• 22 april: Groep Maatwerk Algemene Vergadering, die plaats vond in de KVS. Naast het statutaire 
gedeelte waren er individuele sessies waar de leden met elkaar in gesprek gingen over de 
optimalisatie van het maatwerkkader. Op de Algemene Vergadering werd ook de term 
‘maatwerkcoach’ gelanceerd.

• 10 juni: Studiedag Tewerkstellingskansen voor personen die ver van de arbeidsmarkt staan in 
Lindner Hotel in Antwerpen. Volgende thema’s werden er besproken: individueel maatwerk, 
artikel 60, asielzoekers, GLOW en re-integratie langdurige zieken. 
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• 6 oktober:  Groep Maatwerk congres in het Lindner Hotel in Antwerpen. Op deze dag werden 
in de namiddag de Groep Maatwerk leden samengebracht voor een aantal inspiratiesessies . 
’s Avonds sloten ook de stakeholders aan, voor een gezamenlijke avondsessie (met onder andere 
minister Jo Brouns, econome Marcia De Wachter en innovatiestrateeg Stefaan Vandist).  

• 27 oktober: netwerkmoment voor de nieuwe directeurs in het Lavershuis. Het afgelopen jaar 
waren weer heel wat nieuwe directeurs gestart in de sector. Op 27 oktober werden ze 
samengebracht om hen (verder) te informeren over de sector, over de Groep Maatwerk werking, 
maar ook en vooral om hen de kans te geven met elkaar in dialoog te gaan. 

Daarnaast werkte Groep Maatwerk in samenwerking met Verso en de andere Verso-leden in 2022 ook weer een heel 
Groeilabz aanbod uit. Met dit opleidingsformat richten we ons op managers binnen de sociale ondernemingen.  
In 2022 ging het onder andere over volgend aanbod: 

• Bootcamp Strategie en leiderschap die veranderingen doen slagen (Antwerpen, start 21/4)
• Bootcamp Duurzaam ondernemen (Antwerpen, start 19/5)
• Bootcamp Financieel management basisniveau (Leuven, start 25/4)
• Bootcamp financieel management basisniveau (Antwerpen, start 19/4)
• Bootcamp Impactgericht ondernemen (Gent, start 30/5)
• Bootcamp Toekomstverkenning (Antwerpen, start 21/4)
• Bootcamp Innovatieve Arbeidsorganisatie (Leuven, start 21/4)
• Lerend netwerk ‘Bestuurders in de cockpit van jouw sociale onderneming’  

(Antwerpen, start 13/5)
• Lerend netwerk ‘Een transformator ben je nooit alleen. Over innoveren als sociaal ondernemer’ 

(Hasselt, start 19/5)
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D - Communicatie: Intern en extern
Ook in 2022 bleef informeren en sensibiliseren één van de kerndoelstellingen van Groep Maatwerk. 

Intern: De ledenzone als vernieuwd communicatiekanaal naar onze leden 

Op de Algemene Vergadering van april was het zover: de nieuwe ledenzone werd gelanceerd en verving het oude, 
vertrouwde intranet als communicatiekanaal naar de leden. Het oude intranet, hoewel nog steeds een zeer gewaardeerd 
kanaal bij de leden, was met haar 10 jaar stilaan een ‘digitale’ senior geworden. Wat bij de nieuwe ledenzone behouden 
werd van het intranet: het correct en grondig informeren van de leden over de meest recente (beleids)evoluties. Een 
greep uit de nieuwigheden:

• Elke gebruiker kan alle inhoud raadplegen. Het intranet maakte gebruik van een ‘rollensysteem’, 
waarbij verschillende werknemers (de commerciële mensen, HR-mensen,…) beschikten over 
verschillende toegangsrechten, en daardoor ook andere berichten te zien (en niet te zien) kregen. 
Dit systeem werd afgeschaft: op de ledenzone kan elke gebruiker alle inhoud zien, met uitzondering 
van de algemeen directeurs – die daar bovenop toegang hebben tot de managementzone – en 
de leden van de diverse werkgroepen (die toegang hebben tot de werkzone van de betreffende 
werkgroep). 

• Interactie:  De nieuwe ledenzone heeft een uitgebreide community, die het gebruikers heel 
eenvoudig maakt in contact te komen met Groep Maatwerk, maar ook met hun peers uit de 
collega-maatwerkbedrijven.

• De vormingscel van Groep Maatwerk kreeg een aparte pagina op de ledenzone, met daarop 
alle vormingen maar ook vrij te gebruiken vormingsmateriaal. 

• Actualiteit: De ledenzone biedt up to date informatie over lopende dossiers.

Het belangrijkste nieuws op de ledenzone werd ook in 2022 een keer om de twee weken gebundeld in een nieuwsbrief. 
Via dit kanaal werd ook verslag gedaan van de belangrijkste beslissingen van de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk. 

Extern: Campagnes, Rf-Technologies als ambassadeur en de klassieke pijlers 

2022 was een uitdagend jaar voor onze leden, en dit zowel wat de zoektocht naar werk als wat de zoektocht naar mensen 
(maatwerkers én coaches) betreft. De krapte op de arbeidsmarkt liet zich immers ook voelen in de sector van de 
maatwerkbedrijven. Om de leden hierin ook communicatiegewijs te ondersteunen, nam Groep Maatwerk drie initiatieven: 
een heruitzending van de radiospot ‘Onderneem slim. Zoek het niet te ver’, de creatie van filmpjes over jonge maatwerkers 
en het opzetten van een campagne om mensen warm te maken voor een job als maatwerkcoach. Hiermee verliet ze de 
eerdere focus op profilering van de sector naar het bedrijfsleven.

• Onderneem slim. Zoek het niet te ver. Om de leden  (economisch) een duwtje in de rug te geven, 
werd in december de ‘Onderneem slim, zoek het niet te ver’ radiospot (her)uitgezonden op 
Radio 1, Studio Brussel en Studio Brussel De Tijdloze. Deze heruitzending werd dankzij een 
PR-actie naar de pers ondersteund door een reportage op De Markt en in het VRT-journaal en 
door het verspreiden van getuigenissen van reguliere ondernemers via de LinkedIn-pagina van 
Groep Maatwerk.

• Testimonials jonge maatwerkers: Leerlingen uit het BuSo-onderwijs vinden minder gemakkelijk 
dan vroeger de weg naar een job in een maatwerkbedrijf. Groep Maatwerk zocht (en vond) 9 
enthousiaste jonge maatwerkers die in deze “mini-reportages” getuigden over hun eerste 
werkervaringen in een maatwerkbedrijf. De filmpjes werden enthousiast onthaald in het BuSo-
onderwijs, waar leerkrachten ermee aan de slag gingen. 
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• Campagne maatwerkcoach: Het beroep ‘maatwerkcoach’ wordt stilaan een 
bedreigde diersoort. De sociale én technische vaardigheden die in deze job 
nodig zijn, maken dat maatwerkbedrijven moeilijker coaches vinden. In 
samenwerking met de Vlaamse overheid en collega-koepelfederatie Herwin 
ontwikkelde Groep Maatwerk daarom een campagne om mensen warm te 
maken voor dit prachtige beroep. Vanaf 1 maart 2023 zal deze campagne 
uitgerold worden via sociale media. 

In april werd Rf-Technologies uit Oosterzele door de leden van Groep Maatwerk gekozen als ‘Ambassadeur van het 
jaar’. Rf-Technologies, dat oplossingen voor passieve brandwering ontwerpt en vervaardigt, stelt sinds 2013 meer dan 
10 maatwerkers van Trianval (Wetteren) te werk. Deze maatwerkers worden ingeschakeld in het assemblageproces van 
brandwerende kleppen in de fabriek te Oosterzele. In 2022 pakte het bedrijf trots uit met deze samenwerking, door de 
creatie van een filmpje en een reportage in het VOKA-magazine en de newsletter van Agoria. 

Bernard Santens, gedelegeerd bestuurder Rf-Technologies, motiveerde de samenwerking met de sector als volgt: “Voor 
Rf-Technologies betekent de samenwerking met Trianval een duurzame synergie met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De samenwerking met Trianval is voor ons waardevol in het assemblageproces waar betrouwbaarheid 
vooropstaat. Oog voor detail en afwerking is in onze sector enorm belangrijk. Door met een vast team te werken, hebben 
de werknemers van Trianval de processen goed onder controle, waardoor er kwaliteitsvol werk afgeleverd wordt. We 
zien het als onze taak om hun talenten maximaal te ontwikkelen via begeleiding en opleiding.  Hierdoor ontstaat een 
nauwe samenwerking die ook het zelfvertrouwen van de maatwerkers ten goede komt. We zijn zeer trots op onze 
samenwerking en promoten dit zeker vanuit onze eigen ervaring om zo andere bedrijven te inspireren.”

Naar aanleiding van het ambassadeurschap maakte Kanaal Z volgende reportage: Maatwerkbedrijven zijn druk bevraagd

De klassieke pijlers: website, sociale media en WerkVormen

Verder steunde de externe communicatie van Groep Maatwerk ook in 2022 op de klassieke pijlers: de website, de 
sociale media kanalen en het tijdschrift WerkVormen. 

De website bracht als vanouds de nieuwtjes uit de sector: naamsveranderingen, lancering nieuwe producten, nieuwe 
bestuurders, nieuwbouw, leuke projecten, technologische innovaties,… De website trok in 2022 31.886 bezoekers.

Via de sociale media kanalen werden de nieuwtjes uit de sector met de wereld gedeeld. In 2022 werd de focus daarbij 
vooral gelegd op LinkedIn, het kanaal waar het meeste interactie met leden en stakeholders gerealiseerd werd. 
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Op Facebook telt Groep Maatwerk ondertussen 1.300 volgers (ter 
vergelijking, in 2021 waren dit er 1.236 ), op LinkedIn 2.533 (in 2021 1.923 
) en op Twitter 614 (gelijk gebleven met de stand in 2021) (stand op 
31/01/2023). 

In 2023 zal een evaluatie gemaakt worden van de inzet van de verschillende 
sociale mediakanalen en zal door middel van het opstellen van een 
strategisch communicatieplan bekeken worden op welke kanalen de 
volgende jaren prioritair moet ingezet worden.  

WerkVormen, het Groep Maatwerk tijdschrift dat op 363 exemplaren 
verspreid wordt naar leden en stakeholders, stelde in 2022 deze drie 
topics centraal:

• Maatwerkcoach. Een nummer volledig gewijd aan het beroep 
van maatwerkcoach, boordevol getuigenissen van 
enthousiaste maatwerkcoaches in verschillende domeinen. 

• Inclusieve arbeidsmarkt: Een nummer dat illustreerde dat inclusief ondernemen niet het prerogatief 
is van de maatwerkbedrijven. Ook veel reguliere bedrijven bieden kansen aan divers talent, en 
getuigden daar enthousiast over in dit nummer.   

• Competentieprognoses: In dit nummer werd uitgebreid gerapporteerd over de resultaten van 
het betreffende ESF-project, waarin op zoek gegaan werd naar de competenties van de toekomst 
in de sector van de maatwerkbedrijven.   

2022 was ook het jaar waarin de Raad van Bestuur besliste de webshop Handymade stop te zetten. Op deze webshop, 
een gezamenlijk initiatief met de Brusselse en Waalse koepelfederatie, werden producten vervaardigd in de sector van 
de maatwerkbedrijven te koop aangeboden. Helaas bleek deze webshop om een combinatie van redenen niet rendabel. 
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E - Vormingcel in actie: groei en blended learning
 
De vormingscel kende in 2022 een absoluut recordjaar. Drie nieuwe vormingsmedewerkers versterkten het Groep 
Maatwerk team: Senne Lauwers, Lisa Beauson en Laura Michaux. Dit bracht het totaal aantal vormingsmedewerkers op 
vijf. De pool van freelancers werd uitgebreid tot 22. 

Daarnaast kwam er met Jeroen Jonkmans ook een projectmedewerker blended learning bij.

Maar ook op gebied van vormingsdagen, scheerde de vormingscel in 2022 hoge toppen: er werden maar liefst 870 
opleidingsdagen gerealiseerd, waarvan 635 voor maatwerkers en 235 voor maatwerkcoaches. 

Maar natuurlijk is kwantiteit niet alles. Ook op gebied van kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van nieuwe vormingen 
zette de vormingscel in 2022 haar beste beentje voor. Daarbij werd gezocht naar een goede en werkbare mix tussen 
opleidingen die online, fysiek, of in een mengvorm doorgingen. Het project blended learning gaf daar een goede 
aanzet toe, door de doorstroomopleiding voor maatwerkers als blended opleiding uit te werken. De omzetting van 
deze opleiding naar blended learning opleiding biedt de kans om deze opleiding zowel als incompany opleiding aan 
te bieden, als in open aanbod. Op deze manier kunnen ook kleinere maatwerkbedrijven bereikt worden. In het kader 
van dit project wordt ook met een  nieuw online leerplatform gewerkt, op maat van maatwerkers. De keuze viel daarbij 
op Flowsparks. 

De vormingscel speelde ook in 2022 in op de actualiteit, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de opleiding ‘Energiewijzer’, 
waarin maatwerkers een hoop praktische tips en tricks meekrijgen om thuis energie te besparen. 

Om zoveel mogelijk maatwerkers de kans te geven om deze opleiding te volgen, bood Groep Maatwerk haar leden de 
mogelijkheid om begeleiders de opleiding mee te laten volgen en werd het opleidingsmateriaal om hier zelf intern mee 
aan de slag te gaan gratis ter beschikking gesteld. Elf maatwerkbedrijven tekenden op dit aanbod in. 

Verder werden ook een heel aantal opleidingen geactualiseerd, waaronder de opleiding “Liever Assertiever” (waarin 
nog meer dan voorheen aandacht is voor het oefenen op communicatieve vaardigheden) en “Safety First “ (waaraan 
een hoofdstuk toegevoegd werd over veilig woon-werkverkeer) . 
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Er werden ook nieuwe partnerschappen opgezet, met name voor de modules rond Arbeidshandicap en Psychosociale 
Problematieken voor werkvloerbegeleiders en omkadering. Marijke Cornelis (Diversiteitsacademie) geeft nu de module 
rond interculturele communicatie en Nele De Weyer (LIV) verzorgt een sessie rond psychisch kwetsbare personen op 
de werkvloer. 

Tot slot heeft Groep Maatwerk in 2022 – met het oog op de start van individueel maatwerk op 1 juli 2023 ook de handen 
in elkaar geslagen met Emino. Samen werd  de ‘Basisopleiding begeleider individueel maatwerk’ uitgewerkt, die zich 
richt tot:

• Maatwerkcoaches in collectief maatwerkbedrijven die een ‘extra’ willen toevoegen aan hun 
carrière.

• Medewerkers sociale diensten maatwerkbedrijven.

• Toekomstige begeleiders individueel maatwerk bij bedrijven, scholen en lokale besturen.

• Jobcoaches GOB’s en actoren uit diverse tendertrajecten die gericht zijn op werkplekleren.

• HR-Professionals

De opleiding zal een eerste keer georganiseerd worden in maart 2023.

Het volledige vormingsaanbod is te vinden op: https://ledenzone.groepmaatwerk.be/vormingen
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3

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 
opstelt. GRI zorgt ervoor dat duurzaamheidsverslaggeving voor alle organisaties – ongeacht omvang, sector of locatie 
– bijna even routinematig en vergelijkbaar gemaakt kan worden als financiële verslaggeving. 

Ook Groep Maatwerk wil hier de eerste stappen in zetten en liet zich inspireren door deze manier van rapporteren. In 
deze tabel vindt u ter informatie de GRI Content Index bij dit rapport. Zo kan u als geïnteresseerde stakeholder snel 
terugvinden welk onderwerp op welke plaats in dit verslag aan bod komt. 

Ook met dit tweede duurzaamheidsverslag wordt geen volledigheid geclaimd. Het beperkt zich tot een selectie van 
activiteiten die interessant geacht werden om te communiceren naar de stakeholders. Over sommige onderwerpen is 
er nog onvoldoende concreet cijfermateriaal. Daarom is de selectie van GRI-nummers niet volledig en is er geen claim 
m.b.t. ‘core’ of ‘comprehensive accordance’ voor GRI. Het blijft een informatief overzicht en een inspiratie om elk jaar 
opnieuw een stapje verder te zetten.

GRI Standard Beschrijving Locatie

Organisatieprofiel

102-1 Naam van de organisatie Over dit verslag, p. 2

102-2 Activiteiten Groep Maatwerk: Wat doen we, p. 5

102-3 Locatie hoofdkantoor Over dit verslag, p. 2

102-4 Locatie van de activiteiten Over dit verslag, p. 2

102-5 Eigendomsstructuur en juridische vorm Groep Maatwerk, wie zijn we, p. 7

102-7 Omvang van de organisatie
Groep Maatwerk, wie zijn we, p. 7
Economische prestaties, p. 14
Vormingscel in actie, p. 31

102-8 Informatie over medewerkers Een duurzaam personeelsbeleid, p. 7

102-13 Lidmaatschap van verenigingen Groep Maatwerk: wat doen we, p. 5

Strategie

102-14 Verklaring van senior management Voorwoord, p. 3

Ethiek en integriteit

102-16
Waarden, uitgangspunten, standaarden en 
gedragsnormen

Groep Maatwerk, wat doen we, p. 5

GRI-Index4
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GRI Standard Beschrijving Locatie

Bestuur

102-18 Bestuursstructuur
Groep Maatwerk, wie zijn we, p. 7
Bijlage 2 bestuurders, p. 40

Betrokkenheid stakeholders

102-40
Identificatie en selectie van 
belanghebbenden

Groep Maatwerk en haar stakeholders, p. 10-13  
Bijlage 1 Leden Groep Maatwerk, p. 35

102-43
Benaderingswijze voor betrokkenheid  
van belanghebbenden

Groep Maatwerk en haar stakeholders, p. 10-13 
Communicatie, intern en extern, p. 29

Verslaggevingspraktijk

102-47 Oplijsting materiële aspecten GRI-index, p. 33-34

102-50 Verslagperiode Over dit verslag, p. 2

102-52 Verslaggevingscyclus Over dit verslag, p. 2

102-53
Contactpunt voor vragen over het verslag  
of de inhoud ervan

Over dit verslag, p. 2

102-55 GRI Indextabel GRI-index, p. 33-34

Economische materie

GRI 201 Economische prestaties Economische prestaties, p. 14

203-1 Infrastructuur investeringen Een duurzaam personeelsbeleid, p. 17

GRI 204 Aankoopbeleid Naar een duurzaam aankoopbeleid, p. 17

Milieu materie

302-1 Energieconsumptie Milieuaspecten in kaart, p. 14

302-4 Reductie van energieconsumptie Milieuaspecten in kaart, p. 15

GRI 305 Emissies Milieuaspecten in kaart, p. 16

306-2 Afvalstromen Milieuaspecten in kaart, p. 16

Sociale materie

GRI 403
Veiligheid en gezondheid voor het 
personeel

Een duurzaam personeelsbeleid, p. 18

GRI 404 Training en opleiding Een duurzaam personeelsbeleid, p. 17

GRI 418 Privacy van de klanten Groep Maatwerk en haar stakeholders, p. 10-13
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Bijlage 1

Waar vind ik een 
maatwerkbedrijf voor 
mijn activiteit/in mijn 
buurt?

Op de website van Groep Maatwerk 
kunt u een maatwerkbedrijf zoeken 
voor uw specifieke activiteit en/of 
in uw buurt.
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Bijlage 2

Lijst van de effectieve leden van de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk

De volgende personen maken op 28 februari 2022 deel uit van de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk.

VOORZITTER

C. DE MEERSMAN

BESTUURDERS

J. BOECKX
J. BONGAERTS
L. DE RANTER
A. DE GROOTE
L. GOVERS
B. HENDRICKX
T. SNAUWAERT
K. STAELENS
T. VANNIEUWENHUYSE
F. WALRAEVE
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Bijlage 3

Groep Maatwerk visietekst

Kerndoelstelling

Maatwerkbedrijven hebben als kerndoelstelling de kwalitatieve tewerkstelling op maat van zoveel mogelijk mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit vanuit de overtuiging dat tewerkstelling de motor vormt voor 
maatschappelijke integratie. Vanuit onze eigen geschiedenis en onze erkenning als maatwerkbedrijven richten we ons 
hierbij in eerste instantie tot de door de wetgever bepaalde doelgroepen, namelijk personen met een arbeidshandicap 
en personen met een psycho-sociale problematiek.

Gezien de veranderende context waarbinnen maatwerkbedrijven opereren en het recht op arbeid voor iedereen (artikel 
23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) zien we het als onze taak om ook betaalde tewerkstelling 
aan te bieden aan andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet aan de slag kunnen op de reguliere 
arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen we voor personen die niet (meer) of nog niet toe zijn aan betaalde tewerkstelling 
eveneens een passend aanbod creëren. Belangrijk hierbij is een duidelijk en voorwaardelijk kader. Onbetaalde arbeid 
mag geen verdringing betekenen van betaalde arbeid.

Mensgericht

Bij de realisatie van de kerndoelstelling vormen competentieontwikkeling, begeleiding, aangepaste tewerkstelling en 
ondernemerschap de kern van onze aanpak. Er wordt steeds vertrokken vanuit de talenten en de noden van de werknemer. 
Het is onze opdracht om deze talenten maximaal te ontwikkelen via begeleiding en opleiding, alsook door het werk te 
organiseren op maat van de competenties van de werknemers. Via ondernemerschap creëren we toegevoegde waarde 
voor mens, maatschappij en economie.

Om onze doelstelling waar te maken, zullen maatwerkbedrijven sterk en blijvend inzetten op het verruimen en versterken 
van hun expertise op deze aspecten. We streven ernaar te worden erkend en gevaloriseerd als dé experten op gebied 
van tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Loopbaanontwikkeling

Maatwerkbedrijven bouwen mee aan een inclusieve samenleving. Vertrekkend vanuit de talenten van de werknemer 
betekent dit voortdurend op zoek gaan naar de voor de werknemer meest geschikte werkomgeving. Dit kan binnen 
een maatwerkbedrijf zijn maar ook in een niet-maatwerkbedrijf. Maatwerkbedrijven zien tewerkstelling in enclave als 
inclusieve tewerkstelling.

Voor een belangrijk deel van het doelpubliek zal de gesubsidieerde tewerkstelling in maatwerkbedrijven 
finaliteitstewerkstelling zijn. Voor andere werknemers fungeren maatwerkbedrijven als werkervaringsplekken met als 
doel hen voor te bereiden op niet (of beperktere) gesubsidieerde tewerkstelling.

Integraal deel van de Vlaamse economie

Maatwerkbedrijven creëren een belangrijke economische meerwaarde en dragen ook zo bij tot welvaartscreatie. We 
zijn een waardevolle economische partner in talrijke productie- en dienstengerelateerde sectoren (publieke en private).
Maatwerkbedrijven vormen een onmisbare schakel in de productieketen van heel wat bedrijven in Vlaanderen. Wij 
zorgen mee voor de verankering van economische activiteiten die vatbaar zijn voor delokalisatie en zorgen zo ook voor 
het behoud van tewerkstelling.
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Maatwerkbedrijven maken integraal deel uit van de Vlaamse economie, maar onderscheiden zich op twee manieren 
van andere bedrijven. Namelijk door hun specifieke kerndoelstelling en, onlosmakelijk daaraan gekoppeld, door het 
feit dat mogelijke winsten enkel worden aangewend in functie van de kerndoelstelling. Beide aspecten zijn te vatten 
onder het concept sociaal ondernemerschap.

Wendbare bedrijven

Maatwerkbedrijven functioneren in een sterk evoluerende omgeving en een volatiele economie. Willen we onze kerntaak 
maximaal blijven invullen, dan is het cruciaal om trends/ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat 
naar te handelen. Het is in het bijzonder belangrijk dat maatwerkbedrijven steeds nagaan hoe veranderingen (bv. 
technologische evoluties) opportuniteiten kunnen bieden voor de tewerkstelling van personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Solidaire sector

Het is de verantwoordelijkheid van elk maatwerkbedrijf om de economische uitdagingen op een maatschappelijk 
verantwoorde wijze te beantwoorden vanuit de gemeenschappelijke kerndoelstelling. Alle maatwerkbedrijven erkennen 
en verlenen daarom hun medewerking aan een kader dat zowel samenwerking bevordert, maar dat tegelijk deloyale 
initiatieven tussen maatwerkbedrijven afwijst en indamt.

Groep Maatwerk

Groep Maatwerk heeft als kernopdracht de maatwerkbedrijven te ondersteunen en hun belangen te verdedigen. Ze 
doet dit door (pro-) actief manifeste en latente (beleids)evoluties te identificeren en deze te vertalen naar oplossingen 
en opportuniteiten die de werking van de leden en de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
positief ondersteunen.

Op basis van accurate analyses en input vanuit de maatwerkbedrijven ontwikkelt Groep Maatwerk consistente, ledenbreed 
gedragen standpunten. Deze standpunten vormen het fundament van de belangenbehartiging van Groep Maatwerk 
in onder andere het sociaal overleg, de beleidsvorming en de contacten met relevante stakeholders. Via vertegenwoordiging 
schept Groep Maatwerk mee een omgeving die de maatwerkbedrijven in staat stelt hun kerndoelstelling maximaal te 
verwezenlijken. Hierbij is het belangrijk dat Groep Maatwerk weegt op de maatschappelijke visie betreffende de 
tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Groep Maatwerk ondersteunt de leden individueel en collectief, vertrekkende van de opgebouwde expertise in sectorale 
en intersectorale thematieken. Aanvullend aan de basisondersteuning zal Groep Maatwerk de leden versterken in hun 
vermogen om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en er snel en adequaat naar te handelen. Zo wil Groep 
Maatwerk onder meer de paden effenen voor ontwikkeling en uitwisseling van vernieuwende technologische 
arbeidstoepassingen. Globaal draagt Groep Maatwerk bij aan de wendbaarheid en veerkracht van de maatwerkbedrijven 
en hun capaciteit om maatschappelijke, regelgevende, technologische en economische evoluties als een hefboom te 
hanteren voor de realisatie van zoveel mogelijk tewerkstelling.

Groep Maatwerk is een ledenorganisatie. Dit betekent dat de leden de visie van Groep Maatwerk bepalen en de werking 
ervan aansturen. Ieder lid van Groep Maatwerk onderschrijft de visietekst. Om een maximale slagkracht te realiseren, 
is een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van maatwerkbedrijven belangrijk, steeds vertrekkende van de principes 
van deze visietekst. Leden die in hun handelen ingaan tegen deze visietekst, zullen hierop aangesproken worden en 
kunnen middels een statutaire procedure ontzet worden uit hun lidmaatschap. Groep Maatwerk zet in op samenwerking 
en streeft naar één werkgeversorganisatie.
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Bijlage 4

Lijst van gebruikte afkortingen

 AMA SE Arbeidsmatige activiteiten in de Sociale Economie

 AP hogeschool

 ATC Administratief-Technisch Comité

 BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs

 BW Beschutte Werkplaats(en)

 CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

 DWSE Departement Werk en sociale economie

 EEE Equal Employment Europe

 ESF Europees Sociaal Fonds

 EWETA Fédération Wallonne des Entreprises de Travail Adapte 

 FBZ  Fonds voor Bestaanszekerheid

 FEBRAP Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté

 FOD WASO Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 GOB Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling

 GRI Global Reporting Initiative

 GTB Gespecialiseerde Team Bemiddeling

 IFIC Instituut voor Functieclassificatie

 KU Leuven Katholieke Universiteit Leuven

 MWB Maatwerkbedrijven

 OV Opleidingsvorm

 PC Paritair Comité

 POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan

 RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

 SDG’s Sustainable Development Goals

 SW Sociale Werkplaats

 SINE Sociale Inschakelingseconomie

 UNISOC Unie van socialprofitondernemingen

 VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

 VERSO Vereniging voor Social Profit Ondernemingen

 VIA Vlaams Intersectoraal Akkoord

 VIVO Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit

 VTE Voltijds Equivalent

 VZW Vereniging zonder winstoogmerk

 WSE Werk en Sociale Economie


