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Beste lezer,
Uiteraard was 2018 meer dan enkel maatwerk. Onze leden maatwerkbedrijven timmerden gestaag
verder aan de weg, en realiseerden in 2017 een omzet van 686 mio euro (een stijging van 5% in
vergelijking met 2016). Samen stellen zij vandaag 18.040 werknemers met een beperking tewerk
(18.300 zelfs als we ook de mensen meetellen met een ander statuut dan dat van klassieke
doelgroepwerknemer, zoals arbeidszorgers en artikel 60-ers).
Het nieuwe wetgevend kader brengt voor de sector en voor onze organisatie kansen en uitdagingen.
Om ons op die toekomst voor te bereiden, hebben we in 2018 samen met onze leden een visietraject
gelopen. Dit traject heeft geresulteerd in deze visietekst, die de volgende jaren als leidraad zal dienen
bij onze activiteiten. De krijtlijnen van deze tekst nog even in een notendop:
• Maatwerkbedrijven zullen in de toekomst ook volop inzetten op onze historische
doelgroep maar openen tegelijkertijd ook hun deuren voor andere mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, los van hun concrete problematiek en of deze
tijdelijk of permanent is.
• Wij ondernemen mensgericht: competentieontwikkeling, begeleiding, aangepaste
tewerkstelling en ondernemerschap vormen de kern van onze aanpak.
• 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, binnen of buiten
het maatwerkbedrijf.
• Maatwerkbedrijven vormen een integraal onderdeel van de Vlaamse economie…
• …. en gaan steeds na hoe veranderingen (bv. technologische evoluties)
opportuniteiten kunnen bieden voor de tewerkstelling van personen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
• Wij zijn een solidaire sector. In dit kader streven we naar optimale samenwerking
met àl onze partners.

In 2018 heeft deze visietekst al geresulteerd in workshops rond omgaan met de nieuwe doelgroep,
infosessies rond arbeidszorg en een lerend netwerk rond doorstroom (om er maar een paar te noemen).
Ook is er een traject opgestart met SST, de koepel van de voormalige sociale werkplaatsen, om
samenwerkingsmogelijkheden in kaart te brengen.
Voor 2019 wordt de inzet van technologische innovatie een speerpunt, om op die manier de werkbaarheid
van het werk te verhogen en (nog meer) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk op maat
te kunnen (blijven) bieden.
En daarmee zijn we weer bij het punt waar het altijd om draait, bij onze ultieme doelstelling: onze
leden ondersteunen om die missie zo goed mogelijk te kunnen waarmaken. Dit gold in 2018, en dit
geldt opnieuw in 2019.
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Uiteraard was 2018 meer dan enkel maatwerk. Onze leden maatwerkbedrijven timmerden gestaag verder
aan de weg, en realiseerden in 2017 een omzet van 686 mio euro (een stijging van 5% in vergelijking met
2016). Samen stellen zij vandaag 18.040 werknemers met een beperking tewerk (18.300 zelfs als we ook de
mensen meetellen met een ander statuut dan dat van klassieke doelgroepwerknemer, zoals arbeidszorgers
en artikel 60-ers).
Tot slot nog een woordje uitleg over inhoud en opzet van dit jaarverslag. Als vanouds brengen we u een
kort overzicht van wie we zijn als Groep Maatwerk en wat we in het afgelopen jaar gerealiseerd hebben.
Nieuw dit jaar is het luik rond duurzaamheid. Hiermee willen én duurzaamheid tot een werkthema maken
binnen onze organisatie én een voorbeeld zijn voor onze leden.
Wij wensen u veel leesplezier!
Wil u meer te weten komen over onze sector en onze leden? Ontdek onze sector dan zeker ook via
www.groepmaatwerk.be en via onze sociale media kanalen.

dr. ir. Clement De Meersman
Voorzitter Groep Maatwerk
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Francis Devisch
Directeur Groep Maatwerk
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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.
Groep Maatwerk heeft 3 opdrachten:

Inzicht hebben

Ondersteuning bieden

in de sector en de omgeving waarin
de sector zich bevindt:

aan haar leden:

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

- 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 informeert en ondersteunt Groep Maatwerk haar
leden ook op collectieve wijze via het Groep
Maatwerk intranet, studiedagen en netwerkmomenten.
- Groep Maatwerk heeft een uitgebreid vormingsaanbod en biedt hierbij zowel vormingspakketten gericht op doelgroepwerknemers
als vormingspakketten voor omkadering aan.
- Groep Maatwerk begeleidt de provinciale
federaties.

- Op sectorniveau: grondige kennis van regelgeving (o.a. subsidies), doelgroep, cao’s, sociaal overleg, bedrijfsvoering,…
- Op macroniveau: voldoende inzicht hebben
in het arbeidsrecht, het functioneren van de
arbeidsmarkt en van de economie, de Vlaamse en federale besluitvorming,…

Impact hebben
op de ontwikkeling van het beleid, het sociaal overleg en de visie van haar stakeholders.
Dit gebeurt via:
- Het samen met de leden opbouwen van sectorale standpunten.
- Het vertegenwoordigen van de sector bij de beleidsmakers, in diverse organen van het sociaal overleg
en in andere externe organen.
- Het netwerken bij externe stakeholders.
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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
organisatie. Tegelijkertijd handelt ze, op basis van haar visie, in het nu en speelt ze flexibel in op een
constant veranderende (beleids) context.
- Samen is beter: Het geloof sterker te staan door samenwerking, vormt de kern van Groep Maatwerk. Het
zich verenigen 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) opportuniteiten zich aanbieden.
Deze guiding principles hangen overal in de kantoren van Groep Maatwerk uit en worden tijdens overlegmomenten als richtlijn gehanteerd.
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B - Groep Maatwerk:
voorbereiding op een nieuw tijdperk
Om de organisatie voor te bereiden op het nieuwe maatwerk-tijdperk, besliste de Raad van Bestuur eind 2017 dat
Groep Maatwerk in 2018 samen met haar leden een visietraject zou afleggen. De aftrap van dit traject werd in februari
gegeven op een tweedaagse met de Raad van Bestuur. Deze tweedaagse werd gestart met een terugblik naar het
verleden (‘lessons learnt’), waarna een brainstorm volgde over de toekomst en dit op korte, middellange en lange
termijn.
In een tweede fase organiseerde Groep Maatwerk per provincie denkdagen, waarop de leden onder andere bevraagd
werden over de uitdagingen waarvoor ze zich geplaatst zien de volgende jaren.
In een derde fase werden al deze inzichten over de provincies heen gebundeld en besproken tijdens rondetafels op de
Algemene Vergadering op 20 april.
Na afloop werd al deze input gecomprimeerd tot een eerste versie van de visietekst, die – na een bespreking op de
Raad van Bestuur – digitaal voorgelegd werd aan de leden. De bedenkingen en opmerkingen die daaruit voortkwamen,
werden door het secretariaat bij elkaar gebracht en door de Raad van Bestuur punt per punt besproken en geëvalueerd
of de voorgestelde wijzigingen al dan niet werden doorgevoerd. Op het Groep Maatwerk congres van 11 oktober ten
slotte werd de finale visietekst voorgelegd aan en ondertekend door de leden. Om de visietekst aanschouwelijk te
maken voor de stakeholders, maakte Groep Maatwerk ook een filmpje met de kernboodschap van de tekst.
De volledige visietekst kunt u raadplegen via deze link. Op het congres van 11 oktober werd meteen ook de volgende
stap in het traject gezet: de omzetting van de visietekst in de praktijk.

C - Groep Maatwerk: wie zijn we?
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 28/02/2019.

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 28/02/2019).
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DUURZAAMHEIDSVERSLAG
GROEP MAATWERK

A - Waarom voor het eerst een duurzaamheidsverslag?
Groep Maatwerk heeft drie motivaties om vanaf dit jaar haar jaarverslag uit te breiden met een duurzaamheidsluik:
• 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. Dit duurzaamheidsverslag laat zich dan ook vooral lezen als een
intentieverklaring voor de volgende jaren.
Bij het bepalen van de aspecten waarover in dit eerste 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 28/02/2019). 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) en via geregelde
telefonische en face to face contacten.
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, Departement, vakbonden, FEBRAP, EWETA,
VDAB, GTB en SST (zie bijlage 3 voor een verklarende lijst van de afkortingen). De stakeholders worden om de twee
jaar ook uitgenodigd op het congres, waar de banden aangehaald worden.

10

GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2018

Sinds de invoering van het maatwerkdecreet is SST, koepelfederatie van de voormalige sociale werkplaatsen, een nog
belangrijker partner geworden van Groep Maatwerk. Groep Maatwerk en SST werkten in 2018 dan ook nauw samen,
en dit op meerdere domeinen, waaronder het verder implementeren en opvolgen van de regelgeving en het project
rond sociale impactmeting. De directeurs en voorzitters van Groep Maatwerk en SST liepen in 2018 ook een gezamenlijk
traject om de mogelijkheden rond een structureler samenwerking te bekijken.
Deze samenwerking wordt ook in 2019 verdergezet en geïntensifieerd. Op 24 januari werd voor het eerst gezamenlijk
een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd en in mei volgt een gezamenlijke Z Maatwerk reeks.
Tot nog toe werden de stakeholderrelaties voornamelijk onderhouden vanuit de operationele insteek. Een van de
doelstellingen voor de toekomst is het opzetten van een structurele stakeholderdialoog, om op die manier samen met
de partners nog meer meerwaarde te kunnen creëren.

C - Economische prestaties
Groep Maatwerk is voor 39% van haar opbrengsten afhankelijk van lidgelden. De rest van de opbrengsten zijn afkomstig
uit vorming, het beheer van fondsen en andere (zoals projectsubsidies, tewerkstellingssubsidies, …).
59% procent van de kosten gaan naar loon en sociale lasten, 3% procent naar afschrijvingen en 37% naar andere kosten
(zoals kosten voor freelance vormingsmedewerkers of diensten diverse goederen.

Overzicht opbrengsten en kosten
Opbrengsten

2018

2017

Lidgelden

39%

41%

Vorming

34%

31%

Beheer fondsen

15%

16%

Andere

12%

12%

Totaal

100%

100%

Kosten

2018

2017

Loonkosten

59%

66%

Afschrijvingen

3%

4%

Andere

37%

30%

Totaal

100%

100%

(Kerncijfers uit jaarrekeningen van Groep Maatwerk)

11

GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2018

D - Milieuaspecten in kaart
In dit duurzaamheidsverslag worden volgende vijf domeinen op gebied van milieu in kaart gebracht: energieconsumptie,
water, 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. Doelstelling is het verbruik over een langere
periode te gaan monitoren en hier ook acties aan te koppelen om het verbruik waar mogelijk te verminderen, zonder
in te boeten aan comfort voor de werknemers.
Elektriciteit
Luminus is de elektriciteitsleverancier van Groep Maatwerk. Vandaag komt de elektriciteit van volgende bronnen: 52,6
% uit nucleaire energie en 47,4% uit fossiele brandstoffen. In 2019 zal op zoek gegaan worden naar een groener
elektriciteitsaanvoer (al dan niet bij dezelfde leverancier). In 2018 zat het energieverbruik op 5649 KWH. Gedeeld door
de 12 medewerkers, geeft dit een gemiddelde van 470 KWH per persoon.

Evolutie elektriciteitsverbruik
2016

2017

2018

Totaal energieverbruik

7457

5829

5649

Energieverbruik per
werknemer

621

485

470

In 2019 wordt concreet ingezet op een daling van het elektriciteitsverbruik door de installatie van LED spaarlampen en
een nog bewuster omgaan met dit thema, bijvoorbeeld door bij vertrek aan het einde van de werkdag computers uit te
schakelen.
Verwarming
Groep Maatwerk verwarmt haar gebouwen met een gasketel. In 2018 lag het verbruik op 27.760 KWH, oftewel een
gemiddeld verbruik per werknemer van 2313 KWH.
De gasketel dateert al van 1992 en zal daarom in 2019 vervangen worden door een energiezuiniger exemplaar. In
combinatie met de installatie van de tussenschotten die eind 2018 gebeurde, zou dit het gasverbruik in 2019 significant
moeten laten dalen.

Evolutie gasverbruik

Totaal gasverbruik

2016

2017

2018

31.940

29.990

27.760

Water
In 2018 werd 54 m³ water verbruikt. Het grootste waterverbruik zit in het gebruik van de toiletten. In 2017 werden
spaarknoppen geïnstalleerd op beide toiletten. Naar waterverbruik stellen we dus geen verdere verbeteracties meer
voorop.
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Afval
Vandaag heeft Groep Maatwerk vijf afvalstromen: papier, PMD,
TL-lampen, batterijen en restafval. Werkpunt voor 2019 wordt nog
meer te gaan sorteren, met een scheiding van het groente-, fruit- en
tuinafval.
Wat papierverbruik betreft, wordt momenteel bekeken of een switch
naar gerecycleerd papier mogelijk is, en dit zowel voor intern gebruik
als voor het vormingsmateriaal dat intern gemaakt en geprint wordt.
De vormingsbrochure wordt vandaag al gedrukt op gerecycleerd
papier.

Mobiliteit
De medewerkers van Groep Maatwerk werken 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 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.
Toch moedigt Groep Maatwerk haar werknemers aan het openbaar
vervoer te gebruiken, door het betalen van abonnementen woonwerk verkeer en tickets in het kader van dienstverplaatsingen met
het openbaar vervoer. Voor toekomstige bedrijfswagens wordt bekeken of de huidige dieselwagens kunnen vervangen worden door
wagens met een lagere impact op het milieu.
In het kader van de verbouwingen die momenteel bezig zijn, wordt bekeken of er een douche kan geïnstalleerd worden.
Dit zou een aantal medewerkers de mogelijkheid bieden om met de fiets naar het werk te komen.

Woon-werkverkeer per transportmiddel
Transportmiddel

Aantal afgelegde kilometers in 2018

Openbaar vervoer

20.660

Fiets of te voet

3014

Eigen wagen

28.440

Bedrijfswagen

54.560

Een belangrijk onderdeel van de Groep Maatwerk activiteiten is de organisatie van werkgroepen, studiedagen en
vormingsdagen voor haar leden. Sinds 2018 is de trend ingezet – mede op expliciete vraag van de leden – om hiervoor
locaties in de buurt van een station te zoeken, om op die manier het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.
Met 200 opleidingsdagen per jaar (het gaat hier om open opleidingen voor monitoren die zich verplaatsen met gemiddeld
10 deelnemers) en 11 studiedagen (met gemiddeld 60 deelnemers) wordt hiermee een belangrijke terugdringing van
het wagengebruik gerealiseerd. In 2019 wordt op dit elan verder gegaan.
Met de goedkeuring van een Europees project (zie infra), zal het aantal kilometers afgelegd met het vliegtuig voor
buitenlandse reizen in 2019 vermoedelijk omhooggaan. Groep Maatwerk bekijkt momenteel hoe deze verplaatsingen
eventueel kunnen worden gecompenseerd. Overleg via skype wordt vandaag reeds georganiseerd waar mogelijk en
zal in de toekomst nog meer het kanaal worden van de internationale overlegmomenten.
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Naar een duurzaam aankoopbeleid
Vandaag 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.
Toch gebeurt de selectie van leveranciers van producten en diensten die niet geleverd kunnen worden door een
maatwerkbedrijf, vandaag voornamelijk op basis van economische criteria. Vanaf 2019 zullen in de selectie ook ‘groene’
criteria meegenomen worden. In een volgend duurzaamheidsrapport zal hierover verder gerapporteerd worden.

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 dat kader worden meerdere
keren per jaar teamvergaderingen georganiseerd. Verder vindt in januari de Nieuwjaarsuitstap
plaats, waarbij het nuttige (een bezoek aan een maatwerkbedrijf) aan het aangename (een
etentje) gekoppeld wordt. 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 2018 werden daarnaast nog een aantal ‘niet-officiële collega uitjes georganiseerd, waaraan
telkens met veel enthousiasme werd geparticipeerd.
• 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
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 2018 werden 127 uur opleiding gevolgd, waarvan 28%
formele opleidingen en 72% minder formele opleidingen (zoals het bijwonen van een infosessie).
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Personeelsbeleid: de cijfers
Groep Maatwerk telt vandaag (situatie op 28/02/2019) 13 personeelsleden - van wie één die langer dan 12 maanden
ziek was - , waarvan 7 vrouwen en 6 mannen. Dit vertaalt zich in 11,10 VTE.
Vijf mensen werken voltijds, zeven mensen werken deeltijds (in verschillende systemen, gaande van 4/5de 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

VTE

2016

2017

2018

12,2

11,6

11,10

Aantal mannen

6

6

6

Aantal vrouwen

8

7

7

Los van deze vaste equipe, is ter compensatie van afwezigheden door ziekte in 2018 een extra tijdelijke medewerker
aangetrokken.
Daarnaast is Groep Maatwerk een open organisatie, die scholieren en studenten de kans wil bieden een eerste
werkervaring op te doen. In dat kader zijn in 2018 drie stagiaires aan de slag geweest bij Groep Maatwerk, voor een
gemiddelde duurtijd van zeven maanden (aan een frequentie van een halve dag per week). Groep Maatwerk zorgde
voor een gevarieerd takenpakket en een intensieve begeleiding van de stagiairs, in nauwe samenwerking met de
stagebegeleider. In 2019 wordt op dit elan verder gegaan.
Met een gemiddeld ziekteverzuim van 13 dagen, ligt het ziekteverzuim binnen Groep Maatwerk iets boven het gemiddelde
in België (gemiddeld 12.1 dag per jaar blijkt uit cijfers van SD Worx).

Evolutie ziekteverzuim

Totaal aantal ziektedagen *

2016

2017

2018

50

226

159

*De ziektedagen van een langdurig zieke collega worden hierin niet meegeteld
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Veiligheid en gezondheid voor het personeel
In 2016 gebeurde een werkpostanalyse voor elke werknemer van Groep Maatwerk. In opvolging hiervan werden bijkomende
ergonomische hulpmiddelen aangekocht, zoals voetsteunen, ergonomische muismatten en bureaus op maat van de werknemers.
In functie van bijkomende noden worden sindsdien bijkomende ergonomische hulpmiddelen aangekocht. In 2019 wordt bij
de aankoop van het nieuwe kantoormeubilair opnieuw de ergonomische component van doorslaggevend belang.
De werknemers van Groep Maatwerk worden gestimuleerd om gezond en evenwichtig te eten. Hiertoe biedt Groep
Maatwerk haar medewerkers dagelijks gratis vers fruit.
Naast deze preventieve maatregelen, biedt Groep Maatwerk haar werknemers sinds 1 mei 2017 ook een hospitalisatie
verzekering aan.
Gegevensbescherming
In het kader van de nieuwe GDPR wetgeving heeft Groep Maatwerk in 2018 ook een aantal acties genomen om de
gegevens van haar medewerkers (en bij uitbreiding van haar leden) beter te beveiligen. Twee medewerkers hebben
een opleiding gevolgd rond dit thema en verder werd een dataregister opgesteld en werden stappen gezet om zowel
de fysieke als de digitale gegevens beter te beschermen.
Naar een aangename werkplek
Groep Maatwerk heeft in 2018 geïnvesteerd in haar kantoorgebouwen, en dit zowel om het comfort van haar werknemers
te verhogen, als om haar milieu-impact te reduceren. Op het gelijkvloers en de benedenverdieping zijn in dit kader
tussenschotten geplaatst, wat zowel de geluidshinder moet beperken als het verbruik voor verwarming naar beneden
moet halen.
In 2019 wordt verder geïnvesteerd in ergonomie (met onder andere nieuwe verlichting op maat van de werkplekken en
nieuw meubilair, met multifunctionele bureaus waaraan zowel staand als zittend kan gewerkt worden) en in het creëren
van een aangename werkplek (met onder andere verfwerken, uitgevoerd door één van de leden maatwerkbedrijven).
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F - Acties rond duurzaamheid in 2019
Samengevat, voor 2019 worden volgende verbeteracties op gebied van duurzaamheid voorzien:
• Investeren in ergonomisch meubilair
• Groene criteria hanteren bij de selectie van leveranciers
• Geleidelijke vervanging van dieselwagens door benzinewagens
• (Nog meer) opteren voor locaties voor vormingen en studiedagen in de buurt van een station
• Mogelijkheid bekijken om gerecycleerd papier te gebruiken voor intern gebruik enerzijds en
voor vormingsmateriaal anderzijds
• Scheiding van het groente-, fruit- en tuinafval
• Bewuster omgaan met energieverbruik (onder andere door afsluiten PC’s)
• Energiezuiniger verwarmingsketel laten installeren
• Op zoek gaan naar een groen(er) energieleverancier
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3

Groep Maatwerk:
2018 in vogelvlucht
Onze leden maatwerkbedrijven timmerden in 2018 gestaag verder aan de weg. In 2017 realiseerden zij een omzet van
686 miljoen euro (een stijging van 5% in vergelijking met 2016). Samen stellen zij vandaag 18.040 werknemers met een
beperking tewerk (18.300 zelfs als we ook de mensen meetellen met een ander statuut dan dat van klassieke
doelgroepwerknemer, zoals arbeidszorgers en artikel 60-ers).
In 2018 werden 24 815 223,22 uren gepresteerd in de sector, waarvan 1.129.949,56 in enclave.
In dit onderdeel vindt u een overzicht van de voornaamste activiteiten en realisaties van Groep Maatwerk uit 2018.

A - Beleid: Maatwerk in de startblokken
Maatwerk
Ook in 2018 bleef de voorbereiding op het maatwerkdecreet hoog op de Groep Maatwerk agenda staan. In lijn met de
drie opdrachten van Groep Maatwerk lag de klemtoon daarbij vooral op monitoring, infomeren en bijsturing waar
nodig en mogelijk- in nauw overleg met leden en overheid. Dit werd op volgende manieren gerealiseerd:
• Binnen de sector richtte Groep Maatwerk een Technische Werkgroep Maatwerk op. Deze
werkgroep bestaat uit 10 vertegenwoordigers uit de sector (voor het grootste deel
personeelsverantwoordelijken) die de wetgeving goed kennen en nauw opvolgen. In 2018 kwam
deze werkgroep zeven keer samen. Op de agenda voornamelijk het technisch op punt zetten
van het nieuwe subsidiemechanisme door het opvolgen van simulaties en het detecteren van
de problemen die hieruit af te leiden waren, alsook de voorbereiding van vergaderingen met
Kabinet en Departement. Ook in 2019 blijft deze Werkgroep een belangrijk overlegorgaan.
• Om het inzicht rond de concrete toepassing van de nieuwe regelgeving te vergroten, werd de
sector op geregelde basis bevraagd. Zo waren er bevragingen over simulaties maatwerk toeleiding,
financiële impact van maatwerk, doorstroomtrajecten,… De inzichten dienden als basis voor
overleg met de overheid.
• Preventieve inspecties: van april tot eind 2018 hield het Departement onaangekondigde preventieve
inspecties maatwerk bij de werkplaatsen. Vanuit Groep Maatwerk hielden we de vinger aan de
pols, door met elke geïnspecteerde werkplaats een telefonisch feedbackmoment te voorzien.
De info die op basis daarvan verzameld werd, diende als basis voor verdere ondersteuning van
de werkplaatsen en afstemming met het Departement.
• In 2018 was er op continue basis overleg met collega koepel SST en met het Kabinet en het
Departement. Op de agenda stonden zowel de opvolging van de uitvoering van het Principeakkoord
als de (voorbereiding van de) uitrol van maatwerk.
• Ten slotte was er het luik ondersteuning van de werkplaatsen. Centraal daarbij stond de individuele
ondersteuning bij vragen via telefonische contacten, mails, bezoeken aan de werkplaatsen
(bijvoorbeeld voor toelichtingen aan Raad van Bestuur of omkaderingspersoneel van de betrokken
werkplaatsen), het intranet, de provinciale federaties, de Studiedag Maatwerk op 12 december
(zie infra) en de Maatwerkgids die we ontwikkelden. De werkplaatsen zaten onder andere met
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vragen rond subsidiëring, toeleiding, toekenning WOP-pakketten, doorstroom en POP. Al de
inzichten die we uit deze individuele vragen haalden, werden meegenomen in overleg naar de
overheid en werden ook gebundeld in infonota’s en overzichtsdocumenten (bijvoorbeeld
duidingsnota rond de simulaties maatwerk, diagram met plan van aanpak voor de controle van
de WOP-pakketten, richtlijnen voor de omgang met preventieve inspecties,… ).

Doorstroom
Ook in 2018 stond doorstroom met stip op de Groep Maatwerk agenda, met als belangrijkste doelstelling: de leden
mobiliseren rond dit topic, het loopbaandenken verder ingang doen vinden in de sector en de wetgeving hierrond van
nabij opvolgen
Op 1 maart lanceerde ESF Vlaanderen een nieuwe oproep 432 Doorstroom Sociale Economie, waarbij tot eind april
projecten konden ingediend worden. Op 1 juni gingen de geselecteerde projecten van start.
In november organiseerde Groep Maatwerk twee overlegmomenten rond doorstroom voor werkplaatsen die
doorstroomtrajecten hadden en voor doorstroombegeleiders, met als doelstelling de opgedane ervaringen te inventariseren,
te evalueren en waar nodig te trachten bijsturen.

Invulling
Eén van de wijzigingen van het maatwerkdecreet was de verhoging van de minimale invullingsgraad naar 90%. Een
eerste actie van Groep Maatwerk hieromtrent was het organiseren van een bevraging bij de werkplaatsen om in kaart
te brengen hoeveel onder hen deze 90% invulling (nog) niet haalden. Om hen te ondersteunen om deze 90% invulling
te bereiken, bezocht Groep Maatwerk deze werkplaatsen individueel. Op basis hiervan werd een nota opgesteld met
mogelijke pistes waarop de werkplaatsen actie konden ondernemen om deze 90% invulling te realiseren.

Uitbreiding
Minister Homans kende in totaal 351 VTE bijkomende capaciteit toe aan de beschutte werkplaatsen. Deze VTE werden
eerst verdeeld overheen de provincies op basis van de niet-werkende werkzoekenden met een arbeidshandicap.
Werkplaatsen met een invulling van 95% of hoger konden intekenen op dit groeipad. Deze plaatsen werden toegekend
vanaf 1 april 2018.

Zwakke werknemers
Eind 2017 heeft Groep Maatwerk een ESF-projectvoorstel ingediend, “Bridging severe disabilities @work”, vanuit de
vaststelling dat het steeds complexer wordt om voor personen met de allergrootste ondersteuningsnood (“de zwaksten”)
werk op maat te vinden. Het wordt een alsmaar grotere uitdaging om de brug te maken tussen enerzijds de beschikbare
talenten, mogelijkheden en capaciteiten van de doelgroepwerknemers en anderzijds het complexere aanbod aan
valabele werkopportuniteiten.
Met het project wil Groep Maatwerk zich richten op drie groepen: instromers vanuit het BuSo-onderwijs (vnl. OV2),
(werkzoekende) personen die potentieel hebben om door te stromen naar betaalde arbeid en de minst-inzetbare
werknemers in een maatwerkbedrijf. Bedoeling is een tool te ontwikkelen die vertrekt van hun aspiraties. Van daaruit
willen we bekijken welke alternatieve activeringstrajecten aangewezen zijn, in samenwerking met en via inbreng van
enkele buitenlandse partners.
Op 1 januari 2018 ging de voorbereidende fase van het project van start, die liep tot eind mei. In deze fase ging Groep
Maatwerk op zoek naar inspirerende partnerschappen en stelde een desk and partner search report op. Op basis hiervan
oordeelde het ESF Agentschap dat het project vanaf 1/12019 ook effectief kan van start gaan. Het project zal lopen tot
31/03/2021.
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Arbeidszorg
In 2018 bewoog er heel wat op gebied van arbeidszorg. De oproep activerende arbeidszorg die op 24 mei gelanceerd
werd, was hierbij het meest in het oog springende voor de sector. Ook in dit dossier hield Groep Maatwerk de vinger
aan de pols en informeerde haar leden over nieuwigheden en opportuniteiten.
Op 13 maart, voor het verschijnen van de oproep hieromtrent, organiseerde Groep Maatwerk een infosessie rond
activerende arbeidszorg. Op de agenda: inhoud activerende arbeidszorg, link met werk- en zorgtrajecten en huidige
arbeidszorg. Aan deze sessie namen 40 deelnemers uit 25 werkplaatsen deel.
Op 5 juni organiseerde Groep Maatwerk een tweede sessie, waarop Taube Van Melkebeke (DWSE) en Greet Valck
(Kabinet minister Homans) de nieuwe oproep Activerende Arbeidszorg, die op 24 mei gelanceerd werd, kwamen
toelichten.
In totaal hebben 23 BW in het kader van deze oproep activerende arbeidszorg als penhouder of als partner in een
samenwerkingsverband plaatsen toegekend gekregen.

VIA5-onderhandelingen
De VIA5-onderhandelingen werden reeds in 2017 opgestart. Binnen het VIA worden afspraken gemaakt tussen
werkgevers, werknemers en overheid binnen de Vlaamse Social Profit. Ook de beschutte werkplaatsen worden gevat
door deze onderhandelingen en via VERSO zit Groep Maatwerk mee aan de onderhandelingstafel.
Op 9 mei 2017 legde de Vlaamse Regering een algemeen kader voor onderhandelingen neer. In 2018 gingen de
onderhandelingen verder tot in juni een akkoord bereikt werd. Naast intersectorale afspraken (oa verhoging van de
eindejaarspremie doelgroepwerknemer, septemberpremie en bijdrage tweede pensioenpijler) bevat VIA5 ook een
uitgebreid sectoraal luik. Zo werd in het kader van VIA5 een sectoraal sociaal akkoord gesloten voor het PC 327 (beschutte
en sociale werkplaatsen) met afspraken rond verhoging woonwerkvergoeding, flexibele arbeidsorganisatie en een
aanpassing van de vervoersregeling bij enclavetewerkstelling.
Eenmaal het akkoord er was stond 2018 in het teken van het omzetten van de afspraken in sectorale cao’s. Deze cao’s
werden op 21 januari 2019 ondertekend op het Paritair Comité (zie infra).

IFIC
Op basis van het VIA4-akkoord wordt er een nieuwe intersectorale functieclassificatie uitgewerkt aan de hand van het
model en de methode ontwikkeld door IFIC. Deze methode bevat enkele vaste fasen (inventaris, beschrijving, weging…)
en vastgelegde criteria.
De eerste fase werd dd. 30/6/2016 afgerond en bestond uit het opstellen van de functiebeschrijvingen. De volgende
fase, zijnde de weging van de functie beschrijvingen, werd dd. 21/2 door de stuurgroep gevalideerd. De derde fase
betrof het indelen in klassen. Het bepalen van dit klassenmodel ging echter gepaard met zowel technische als politieke
discussiepunten. Groep Maatwerk werkte in 2017 een voorstel uit om na te gaan op welke manier doelgroepwerknemers
(BW, SW, LDE) kunnen opgenomen worden in de VIA-functieclassificatie
In 2018 vormde dit voorstel de basis van de besprekingen hieromtrent

Verkiezingen 2018
In de aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober koos Groep Maatwerk ervoor geen
globaal memorandum op te stellen, maar voluit de lokale kaart te trekken. Hiertoe werden de leden drie centrale topics
bezorgd om bij hun lokale bestuur aan te kaarten: BW als partner in het activeringsbeleid van de gemeente, manieren
waarop de lokale overheid de werking van het maatwerkbedrijf kan faciliteren en tot slot de lokale overheid als
opdrachtgever voor het maatwerkbedrijf.
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Socio-economische studie
Zoals elk jaar werd ook in 2018 een socio-economische studie gemaakt van de sector. In 2017 werden aan deze bevraging
een aantal GRI-criteria toegevoegd, teneinde op termijn te komen tot een sectorale GRI-rapportering. Deze criteria
worden begin 2018 op de provinciale federaties toegelicht. In totaal leverden 19 werkplaatsen input aan rond deze
criteria. Op basis van deze input werd een luik GRI-rapportering toegevoegd aan de studie. Doelstelling is dit in de
loop van de volgende jaren verder uit te breiden.

Sociaal overleg
In 2018 werden de volgende cao’s afgesloten:

Tijdskrediet met motief zorg: uitbreiding van 36 naar 51 maanden
Op het PC van januari 2018 werd op vraag van de vakbonden het tijdskrediet met motief zorg uitgebreid van 36 naar
51 maanden (zie NAR cao 103 ter).
Artikel 3 van de cao van 23 april 2013 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen
in de beschutte werkplaatsen werd dan ook in die zin aangepast.

Cao’s in het kader van VIA5
In 2018 stond op het sociaal overleg de omzetting van de afspraken uit het VIA5-akkoord in cao’s centraal. Volgende
cao’s werden in dit kader op 21 januari 2019 ondertekend op het Paritair Comité:
• cao BW VAP
• cao BW eindejaarspremie
• cao BW septemberpremie
• cap BW tijdelijke werkloosheid arbeiders
• cao BW tijdelijke werkloosheid bedienden
• cao BW woon-werk verkeer
• cao ecocheques
• cao enclave
• cao flexibele arbeidsorganisatie
• cao kleine flexibiliteit

Sociale impactmeting
In 2018 ging vanuit het UCLL een project van start rond sociale impactmeting, specifiek gericht op de sociale economie.
De doelstelling van dit project is een tool te ontwikkelen en te implementeren die sociale economie organisaties moet
in staat stellen om hun sociale impact te meten (vb. de positieve gevolgen van werk voor de doelgroepwerknemers, de
meerwaarde van de activiteiten die we uitvoeren voor maatschappij en omgeving,…). Dit zal de sector toelaten haar
sociale, economische en maatschappelijke meerwaarde (nog) beter te meten en in de kijker te plaatsen, en dit zowel
naar stakeholders als naar de buitenwereld toe.
Groep Maatwerk volgt dit project van dichtbij op via een apart traject voor de maatwerkbedrijven en via deelname aan
de Stuurgroep. In 2019 wordt dit project vervolgd en zullen de resultaten gedissemineerd worden.
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B - Studiedagen en netwerkmomenten

22 februari:
Studiedag Gezondheid
Op 22 februari organiseerde Groep Maatwerk samen met het Vlaams Instituut Gezond
Leven en het PCBA een studiedag rond gezondheid op de werkvloer. Tijdens deze
dag kregen de deelnemers input en inspiratie om het gezondheidsbeleid binnen hun organisatie naar een hoger
niveau te tillen. Tijdens workshops werd ingezoomd op verschillende thema’s: burn-out, ergonomie, gezonde
voeding, preventie van alcohol, drugs en tabak,... Deze studiedag vond plaats bij Kind en Gezin en telde 90
deelnemers.

18 april:
Ervaringsuitwisseling rond nieuwe wetgeving PTNZ
In de sector van de maatwerkbedrijven zijn er heel wat personen tewerkgesteld onder het statuut progressieve
tewerkstelling na ziekte (PTNZ). Tot 1 april was er voor deze werknemers geen verschil met een werknemer in een
regulier bedrijf.
Vanaf 18 april wijzigde het koninklijk besluit van 4 februari (tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996
tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994) deze situatie echter.
Daarom organiseerde Groep Maatwerk op 18 april een netwerkmoment voor alle betrokken werkplaatsen, met
een voorstelling van de nieuwe regelgeving en de concrete gevolgen voor de sector en verder vooral ervaringsuitwisseling rond dit thema. In totaal waren 35 personen aanwezig.

20 april:
Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van Groep Maatwerk vond plaats op vrijdag 20
april in de Ark in Antwerpen. Naast het statutaire gedeelte, stond de
ervaringsuitwisseling in het kader van de visietekst centraal (zie supra).

4 juni:
Workshop KAPOK – Werkvormen voor vormingsmedewerkers
Op 4 juni organiseerde de vormingscel van Groep Maatwerk een workshop voor vormingsmedewerkers uit de
sector en voor haar freeelance medewerkers rond verschillende (actieve) werkvormen, oefeningen en energizers.
Deze workshop werd verzorgd door Lucia Bomert (van acteursbureau Kapok) en telde 25 deelnemers.

22

GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2018

21 juni:
infomoment rond vzw wetgeving en netwerkmoment goed bestuur
Op donderdag 21 juni organiseerde Groep Maatwerk zowel een
infomoment rond de vzw wetgeving als een netwerkevent rond
goed bestuur. Tijdens het infomoment rond de vzw wetgeving
lichtte Marleen Denef (Curia) toe wat de aanpassingen aan de vzw
wetgeving concreet betekenden voor de maatwerkbedrijven.
Aansluitend vond het netwerkmoment rond goed bestuur plaats,
en dit zowel voor directieleden als bestuurders van de maatwerkbedrijven. Keynote speaker was opnieuw Marleen Denef, die het
bredere kader rond good governance schetste. Daarna werden in
kleinere workshops een aantal goede voorbeelden rond goed
bestuur toegelicht en wisselden de deelnemers ervaringen uit hieromtrent.

18 september:
Lerend netwerk TWE
Begin 2018 trad een nieuwe VDAB-tewerkstellingsmaatregel in werking: de tijdelijke werkervaring (TWE) voor
werkzoekenden (met een afstand tot de arbeidsmarkt). Ook beschutte werkplaatsen kunnen hun werkvloer en
begeleiding ter beschikking stellen voor deze trajecten. Om haar leden hierin zo goed mogelijk te ondersteunen,
startte Groep Maatwerk met een lerend netwerk hieromtrent. Op 18 september vond de eerste bijeenkomst
plaats, die 8 deelnemers telde.

20 september:
Netwerkdag sociale dienst
Op basis van input uit de sector, ontwikkelde Groep Maatwerk eind 2017 een
‘Visietekst sociale dienst’. Om deze tekst aan de sector voor te stellen, organiseerde Groep Maatwerk op 20 september een event voor sociale diensten
van beschutte werkplaatsen. Luk Dewulf, pionier van het talent-denken in ons
land en bekend van zijn boeken over talenten en burn-out, was keynote
speaker. Aansluitend werd de visietekst op een interactieve manier aan de
deelnemers voorgesteld. Tijdens de workshops kwamen volgende thema’s
aan bod: competenties ontwikkelen aan de hand van het simulatiespel ‘Ruimte voor competenties’, omgaan met medewerkers met een psychosociale
problematiek en ondersteunen en begeleiden van begeleiders op de werkvloer.

11 oktober:
‘Groep Maatwerk Airways’ Congres
In 2018 was het Groep Maatwerk congres een interne editie, enkel voor de leden. Het congres vormde het sluitstuk
van het visietraject dat in februari van start ging. De definitieve visietekst werd er voorgelegd en de deelnemers gingen
aan de slag om de inhoudelijke topics die in deze tekst aan bod kwamen te concretiseren. Een
eindpunt dus, maar meteen ook een vertrekpunt. Vandaar ook het thema van de dag: een reis
richting de toekomst, waarbij De Hoorn voor de gelegenheid omgetoverd werd tot een luchthaven en de crew van Groep Maatwerk (Airways) tot flight attendants onder deskundige leiding
van kapitein Francis Devisch. Bergbeklimmer Wim Smets en directeur van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Kurt Peys, zorgden voor de inhoudelijke stoffering van de dag.
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27 november:
Denkdag OV2
Vanuit de Stuurgroep OV2-Maatwerk organiseerde Groep Maatwerk samen met haar onderwijspartners (koepels
BuSO), met SST en met andere stakeholders (VDAB en GTB) op 27 november een denkdag met als thema ‘Realiseren van een naadloze overgang van onderwijs naar werk op maat tegen 2025’.
De denkdag telde een 80-tal deelnemers uit de betrokken sectoren en organisaties.
De input van deze dag vormde de basis voor een aantal beleidsaanbevelingen met het oog op de verkiezingen
in mei 2019.

6 december:
Lerend netwerk Imago
Op donderdag 6 december vond een eerste bijeenkomst van het lerend netwerk
imagovorming plaats bij maatwerkbedrijf AMAB in Asse. Topic was de creatie van
een label voor de sector van de maatwerkbedrijven, met daaraan gekoppeld een
uitwisseling over de mogelijkheid om eigen producten op te zetten. In opvolging
van dit lerend netwerk wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om een sectorbrede webshop op te zetten.

12 december:
Studiedag maatwerk
Op 12 december organiseerde Groep Maatwerk een studiedag rond maatwerk,
waarop de leden geïnformeerd werden over de maatwerkregelgeving in al
haar facetten: subsidietechnisch, toeleiding, doorstroom, erkenning, begeleiding,… Een tweede luik op de studiedag was het inspireren van de deelnemers rond de kansen en mogelijkheden die het nieuwe kader biedt. Aansluitend op deze studiedag – waar 106 deelnemers op afkwamen – bezorgde
Groep Maatwerk al haar leden een complete Maatwerkgids.

24

GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2018

C - Communicatie: intern en extern
Ook in 2018 bleef informeren en sensibiliseren één van de kerndoelstellingen van Groep Maatwerk.

Intern: Het intranet als centraal communicatiekanaal
Ook in 2018 werden de leden op de hoogte gehouden van beleidsmatig en ander nieuws via het intranet. Dit gebeurde
enerzijds via berichten (waarvan de meest urgente ook als een mailbericht naar de mailbox verstuurd werd, en dit al
naargelang het topic naar leden van de Raad van Bestuur, directeurs algemeen, personeelsverantwoordelijken, bestuursleden
en/of vormingsverantwoordelijken) en anderzijds via dossiers, waarin de belangrijkste informatie gebundeld werd. De
commercieel verantwoordelijken ontvingen de vragen van reguliere bedrijven op zoek naar een samenwerking met de
sector in hun mailbox (gemiddeld één per maand).
Om de twee weken werd ook in 2018 een selectie van het belangrijkste nieuws via de Nieuwsbrief aan de leden bezorgd.
Via dit kanaal wordt ook verslag gedaan van de belangrijkste beslissingen van de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk.

Extern: Website, sociale media kanalen en tijdschrift WerkVormen
De externe communicatie van Groep Maatwerk steunde ook in 2018 op drie pijlers: de website, de sociale media kanalen
en het tijdschrift WerkVormen.
De website bracht als vanouds de nieuwtjes uit de sector: opendeurdagen, lancering nieuwe producten, nieuwe
bestuurders, nieuwbouw, leuke projecten, technologische innovaties,… De website trok in 2018 17.235 unieke bezoekers.
Via de sociale media kanalen werden de nieuwtjes van de werkplaatsen met de wereld gedeeld. De sociale media
vormen op deze manier vooral een ondersteuning van de communicatie van de leden. Op Facebook telt Groep Maatwerk
ondertussen 572 volgers, op LinkedIn 681 en op Twitter 504 (stand op 28/02/2019).
WerkVormen, het Groep Maatwerk tijdschrift dat op 389 exemplaren verspreid wordt naar leden en stakeholders, stelde
in 2018 deze drie topics centraal:
• Lokale overheden en maatwerkbedrijven: een nauw partnership. In de aanloop naar de lokale
verkiezingen bracht dit nummer een overzicht van de samenwerkingsmogelijkheden tussen de
sector en gemeentelijke en provinciale overheden.
• De geschiedenis van de sector BW: beschutte werkplaatsen bestonden dit jaar gemiddeld 50
jaar. Dit leverde een extra dik nummer op, vol getuigenissen van mensen die er van in het prille
begin bij waren, grappige ankedotes en ontroerende verhalen.
• Maatwerk: een nieuw tijdperk. In dit nummer werd ingezoomd op de start van de nieuwe
wetgeving, met onder andere een duiding van de nieuwe regelgeving en een reportage over
het reilen en zeilen in een sociale werkplaats.
Centraal topic in de externe communicatie was ook in 2018 het ambassadeurschap, waarbij een regulier bedrijf actief
communiceert over de samenwerking met de sector. In 2018 nam Picanol de honneurs waar, met onder andere een
bezoek van minister Homans aan de enclave van Picanol bij Westlandia.
Tot slot werd in de zomer van 2018 ook de Z-Maatwerk reeks heruitgezonden op Kanaal Z. Dit was een twaalfdelige
reeks die telkens bestond uit een reportage over een maatwerkbedrijf en een specifiek luik van haar werking (vb.
talentontwikkeling, een economische activiteit, innovatie, het partnership met klanten en stakeholders,…) en een
algemene introductie door een expert. Onder andere minister Homans, Fons Leroy (VDAB), Bart Cambré (AMS), Jos
Wouters (GRIP), An Vermorgen (SERV) en Stijn Vandeweyer (Deloitte) leidden een aflevering in.
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D - Vormingcel in actie: 485 opleidingsdagen
Feiten en cijfers

OPLEIDINGSBROCHURE
2019

In 2018 organiseerde de vormingscel van Groep Maatwerk in
totaal 485 opleidingsdagen, waarvan 306 voor doelgroep en 179
voor omkadering. 118 dagen werd door de VTO-medewerkers
zelf gegeven, de andere 367 dagen door externe lesgevers.
De Flexipack-opleiding kende een piek, met 30 aanvragen en
120 lesdagen. In 2018 werd ook een Flexipack 2.0 en 3.0
ontwikkeld, om werkplaatsen met economische werkloosheid
een bijkomend aanbod te kunnen doen.
Ook binnen de vormingscel was de voorbereiding op het nieuwe
wetgevend kader voelbaar. De ‘Doorgroeiopleiding voor
medewerkers in een maatwerkbedrijf’ werd omgevormd tot POP
2.0, waarin de focus naast interne ook op externe doorstroom
komt te liggen.
De ‘Basisopleiding voor monitoren/begeleider s in
maatwerkbedrijven’, die erkend is in het kader van de
gekwalificeerde begeleider in maatwerk, werd in het najaar 8
keer georganiseerd: vijf keer in open aanbod en drie keer in
company.

Ontdek het volledige vormingsaanbod in de opleidingsbrochure.

Vormingscel in transformatie
2018 was ook het jaar waarin de vormingscel haar werking grondig evalueerde en bijstuurde.
De cel opereert immers in een sterk veranderde context met trends en ontwikkelingen op verschillende domeinen:
• algemeen maatschappelijk: inclusieve arbeidsmarkt/maatschappij, levenslang leren, war for
talent, digitalisering,…
• op sectorniveau: maatwerkdecreet met POP, doorstroom, gekwalificeerde begeleider, nieuwe
doelgroep (PSP),…
• op het vlak van VTO: nieuwe leervormen, belang van werkplekleren,…
• bij klanten: professionalisering, toenemende vragen procesbegeleiding en op maat opleidingen
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Er was ook een toenemende vraag naar opleidingen:
• Evolutie naar vijf opleidingsdagen per voltijds equivalent per jaar; in 2018 reeds van 6,7u naar
2 dagen/VTE
• De vereiste in maatwerk dat begeleiders ‘gekwalificeerd’ zijn (waarvoor BO monitoren in aanmerking
komt)
• Flexipacks die beantwoorden aan de nood van het kunnen organiseren van opleidingen voor
DGWN op korte termijn in het kader van werkloosheid
Om in te spelen op de veranderde context, zijn dit de speerpunten in de werking van de vormingscel de volgende jaren:
• Een professioneel en kwalitatief goed uitgewerkt opleidingsaanbod
• Vernieuwing van het opleidingsaanbod, en dit zowel inhoudelijk als naar didactische werkvormen
en methodieken
• Verder uitbouwen en professionaliseren van de freelancewerking
• Opleiding-op-maat en procesbegeleiding
• Ondersteunen van de leden in hun VTO-beleid en -werking
• Communicatie over en promotie van het aanbod
Om dit te realiseren werd de structuur van de VTO-cel van Groep Maatwerk hertekend. De nieuwe manier van werken
gaat in vanaf 2019.
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4

GRI-Index
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.
Met dit eerste 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 een volgende
keer een stapje verder te zetten.

GRI Standard

Beschrijving

Locatie in het jaarverslag

102-1

Naam van de organisatie

Over dit verslag, p.2

102-2

Activiteiten

Groep Maatwerk: Wat doen we, p.6

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.8

102-7

Omvang van de organisatie

102-8

Informatie over medewerkers

Een duurzaam personeelsbeleid,
p.14

102-13

Lidmaatschap van verenigingen

Groep Maatwerk: wat doen we, p.6

Verklaring van senior management

Voorwoord, p.4

Organisatieprofiel

Groep Maatwerk, wie zijn we, p.8 ;
Economische prestaties, p.11 ;
Vormingscel in actie, p.26

Strategie
102-14
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Ethiek en integriteit
102-16

Waarden, uitgangspunten,
standaarden en gedragsnormen

Groep Maatwerk, wat doen we, p.6

Bestuursstructuur

Groep Maatwerk,, wie zijn we, p.8 ;
Bijlage 2 bestuurders, p.35

Identificatie en selectie van
belanghebbenden

Groep Maatwerk en haar
stakeholders, p.10 ; bijlage 1 Leden
Groep Maatwerk

Benaderingswijze voor
betrokkenheid van
belanghebbenden

Groep Maatwerk en haar
stakeholders, p.10 ; Communicatie,
intern en extern, p.25

102-47

Oplijsting materiële aspecten

GRI-index, p.28

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.28

GRI 201

Economische prestaties

Economische prestaties, p.11

203-1

Infrastructuur investeringen

Naar een aangename werkplek, p.16

GRI 204

Aankoopbeleid

Naar een duurzaam aankoopbeleid,
p.14

Bestuur
102-18

Betrokkenheid stakeholders

102-40

102-43

Verslaggevingspraktijk

Economische materie
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Milieu materie
302-1

Energieconsumptie

Milieuaspecten in kaart, p.12

302-4

Reductie van energieconsumptie

Milieuaspecten in kaart, p.12

303-5

Waterconsumptie

Milieuaspecten in kaart, p.12

GRI 305

Emissies

Milieuaspecten in kaart, p.12

306-2

Afvalstromen

Milieuaspecten in kaart, p.12

GRI 403

Veiligheid en gezondheid voor het
personeel

Veiligheid en gezondheid voor het
personeel, p.16

GRI 404

Training en opleiding

Een duurzaam personeelsbeleid,
p.14

GRI 418

Privacy van de klanten

Groep Maatwerk en haar
stakeholders, p.10

Sociale materie
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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 31 december 2018 deel uit van de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk
VOORZITTER
C. DE MEERSMAN
BESTUURDERS
K. ALBREGTS
J. BOECKX
J. BONGAERTS
L. VAN EECKHOVEN
A. DE GROOTE
L. GOVERS
T. SNAUWAERT
K. STAELENS
T. VANNIEUWENHUYSE
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Bijlage 3
Lijst van gebruikte afkortingen
AMS
BuSO
BVR
BW
CAO
DWSE
ESF
EWETA
FEBRAP
GRI
GRIP
GTB
IFIC
LDE
NAR
OCMW
OV2
PC
PCBA
POM
POP
POWA
PTNZ
REC
SEC
SERV
SST
SW
SWT
TWE
Unisoc
VDAB
VERSO
VIA
VIVO
VTE
VTO
VZW
WOP
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Antwerp Management School
Buitengewoon Secundair Onderwijs
Besluit Vlaamse Regering
Beschutte Werkplaats(en)
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Departement Werk en sociale economie
Europees Sociaal Fonds
Fédération Wallonne des Entreprises de Travail Adapte
Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté
Global Reporting Initiative
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
Gespecialiseerde Team Bemiddeling
Instituut voor Functieclassificatie
Lokale Diensteneconomie
Nationale Arbeidsraad
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
Opleidingsvorm 2
Paritair Comité
Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Permanent Overleg Werkzoekenden met een Arbeidshandicap
Progressieve Tewerkstelling na Ziekte
Regulier Economisch Circuit
Sociale Economie
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Samen Sociaal Tewerkstellen
Sociale werkplaats
Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Tijdelijke Werkervaring
Unie van socialprofitondernemingen
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vereniging voor Social Profit Ondernemingen
Vlaams Intersectoraal akkoord
Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit
Voltijds Equivalent
Vorming, trainig, opleiding
Vereniging zonder winstoogmerk
Werkondersteuningspakket
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