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Beste lezer,

Wij zijn allemaal maatwerkers. Dat zijn we in feite al vanaf onze beginjaren maar sinds 1 januari 2019 zijn 
we het ook officieel. Na veel zweten en zwoegen is maatwerk een feit geworden. En daar zijn we blij 
om!  Het nieuwe kader vergt nog wat aanpassing en er ze zijn zeker nog kinderziektes. Maar globaal 
genomen moet dit nieuwe kader ons toelaten om onze kerndoelstelling ook in de toekomst waar te 
maken. Een kerndoelstelling die we graag nog eens herhalen en die ook opgenomen is in onze visietekst 
2018: de kwalitatieve tewerkstelling op maat van zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

In 2019 zetten we op dit vlak alvast een aantal stappen in de goede richting. We stelden eind vorig jaar 
meer mensen tewerk dan in het begin van het jaar, ondanks de vertraging in de economie. Hierbij 
maakten we gebruik van het uitbreidingsbeleid.  Dat 2020 ons, net als alle bedrijven, door de Coronacrisis 
voor enorme uitdagingen zal plaatsen, is intussen duidelijk. We zullen al onze vakkennis en ondernemerschap 
moeten inzetten om de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden.

Het is de taak van Groep Maatwerk om onze leden hierin te ondersteunen. Zo organiseerden we in 
maart een technologisch innovatie-event voor onze leden. Het werd duidelijk dat enkele leden absolute 
koplopers zijn in deze materie. Ze kunnen de anderen inspireren om deze interessante strategische 
richting met grote ambitie in te slaan. De opkomst toonde alvast de grote interesse en het potentieel 
op het vlak van innovatie en technologie .

2019 was eveneens het jaar waarin we onze promotie en communicatie naar ondernemend Vlaanderen 
voortzetten. We deden dit met een nieuwe Z-Maatwerk reeks op Kanaal Z én een nieuwe campagne 
op Radio 1. Engels Logistics,  een Limburgse  KMO werd dan weer de nieuwe ambassadeur. Dit toont 
aan dat de maatwerkbedrijven niet alleen voor de grote bedrijven, maar evengoed voor de vele KMO’s 
in Vlaanderen een interessante partner kunnen zijn.

2019 was ook het jaar waarin werk gemaakt werd van de uitvoering van het VIA5. Zo verhoogden we 
de koopkracht van onze werknemers via een hogere vergoeding bij economische werkloosheid en 
ecocheques. De verhoging en van de eindejaarspremie en de septemberpremie volgen in 2020. De 
afspraken rond flexibiliteit geven de maatwerkbedrijven dan weer de mogelijkheid om binnen de 
eigenheid van hun doelstelling in te spelen op evoluerende vragen van onze klanten.  

Tot slot kregen we vorig jaar ook een nieuwe voogdijminister. Een minister die onze doelstelling deelt  
om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een job op maat te geven. En daar 
zijn we verheugd om, want daar begint en eindigt alles mee, ook in 2020.

  

Dr. ir. Clement De Meersman Francis Devisch
Voorzitter Groep Maatwerk Directeur Groep Maatwerk
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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. 

Groep Maatwerk heeft drie opdrachten:

1

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.

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 maat-
werkbedrijf functioneert en op de specificiteit 
van elk individueel lid 

- Op sectorniveau: grondige kennis van regel-
geving (o.a. subsidies), doelgroep, cao’s, so-
ciaal overleg, bedrijfsvoering,…

- Op macroniveau: voldoende inzicht hebben 
in het arbeidsrecht, het functioneren van de 
arbeidsmarkt en van de economie, de Vlaam-
se en federale besluitvorming,…

Ondersteuning bieden 
aan haar leden:

- Het secretariaat van Groep Maatwerk beant-
woordt 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 infor-
meert en ondersteunt Groep Maatwerk haar 
leden ook op collectieve wijze via het Groep 
Maatwerk intranet, studiedagen en netwerk-
momenten.

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

- Groep Maatwerk begeleidt de provinciale 
federaties.
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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 overleg-
momenten als richtlijn gehanteerd.  
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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 er 48 
maatwerkbedrijven lid van Groep Maatwerk. U vindt een overzicht achteraan dit jaarverslag. 

In 2019 besliste de Raad van Bestuur dat Groep Maatwerk zich ook moet openstellen voor maatwerkafdelingen. Op de 
eerstvolgende Algemene Vergadering zal er een voorstel om de statuten in deze zin aan te passen aan de leden worden 
voorgelegd. Hierdoor zal  het lidmaatschap van twee maatwerkafdelingen officieel bekrachtigd worden. 

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 28/02/2020.

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 28/02/2020) :

Stef De Cock, 
Senior Adviseur

Francis Devisch, 
Directeur

Pieter Valkeneers, 
Senior Adviseur

Valerie Goyvaerts,  
Adviseur

Marijke Stiers, 
Adviseur

Nathalie Colsoul,  
Communicatie-
verantwoordelijke
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Agnes Smolders, 
Administratief 
Medewerker Vorming

Sam Haems, 
Projectmedewerker

Corry Barlé,  
Sociaal Maribel Fonds 
en Personeelszaken

Anne Similon, 

Administratief 
Medewerker

Marit Pollaert, 

Administratief 
Medewerker

Saf Perdaens,  
Project- en 
vormingsmedewerker

Miet Geladé, 
Administratief 
Medewerker

Tom Poppe,  
Project- en 
vormingsmedewerker

Wim Clippeleyr,  
Project- en 
vormingsmedewerker
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DUURZAAMHEIDSVERSLAG  
GROEP MAATWERK
 

A - Scope van het duurzaamheidsverslag

Groep Maatwerk heeft drie motivaties om 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 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 28/02/2020). 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, een Technische Werkgroep 
Maatwerk 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. Nieuwe directeurs binnen de sector krijgen in 
de eerste weken een bezoek van de directeur van Groep Maatwerk.

2
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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 Herwin (zie bijlage 4 voor een verklarende lijst van de afkortingen). De stakeholders worden om de twee 
jaar (en zo ook in 2019, zie infra) uitgenodigd op het congres, waar de banden aangehaald worden. In 2019 werd Groep 
Maatwerk lid van het Sterpunt Inclusief Ondernemen. 

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 2019

Lidgelden 39% 38%

Vorming 34% 36%

Beheer fondsen 15% 16%

Andere 12% 10%

Totaal 100% 100%

Kosten 2018 2019

Loonkosten 59% 57%

Afschrijvingen 3% 3%

Andere 37% 30%

Totaal 100% 100%

(Kerncijfers uit jaarrekeningen van Groep Maatwerk)
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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 2020 zal op zoek gegaan worden naar een groener 
elektriciteitsaanvoer (al dan niet bij dezelfde leverancier). In 2019 zat het energieverbruik op 5212 KWH. Gedeeld door 
de 15 werknemers, geeft dit een gemiddelde van 347  per persoon. Evolutie elektriciteitsverbruik 

Evolutie elektriciteitsverbruik 

2016 2017 2018 2019

Totaal energieverbruik 7457 5829 5649 5212

Energieverbruik per werknemer 621 485 470 347

In 2019 werd concreet ingezet op een daling van het elektriciteitsverbruik door de installatie van LED spaarlampen en 
een 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 2019 lag het verbruik op 28.554 kWh.

De gasketel dateert al van 1992 en werd daarom in de zomer van 2019 vervangen door een energiezuiniger exemplaar 
(rendement klasse A).  

Evolutie gasverbruik

2016 2017 2018 2019

Totaal gasverbruik 31.940 29.990 27.760 28.554 

Water

In 2019 werd 42,73 m³ water verbruikt. Het grootste waterverbruik zit in het gebruik van de toiletten. In 2017 werden 
spaarknoppen geïnstalleerd op beide toiletten. 

In 2020 zal het waterverbruik allicht iets toenemen, aangezien vorig jaar voor het drinkwater van het personeel overgeschakeld 
werd van fleswater naar een aansluiting op de kraan (zie supra). Om waterverspilling terug te dringen, wordt in 2020 de 
mogelijkheid tot de installatie van spaarkranen bekeken. 
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Afval

Tot vorig jaar had Groep Maatwerk vijf afvalstromen: papier, PMD, TL-lampen, 
batterijen en restafval. In 2019 werd daar een scheiding van het groente-, 
fruit- en tuinafval aan toegevoegd en van zachte plastics. Aangezien er niet 
meer verlicht wordt met TL-lampen, viel deze afvalstroom weg. 

Wat papierverbruik betreft, zijn we eind 2019 geswitcht van papier met een 
dikte van 80 gram, naar papier met een dikte van 70 gram.  Voor 2020 wordt 
(verder) bekeken hoe we het personeel en externe stakeholders zoveel mo-
gelijk kunnen aanmoedigen om zo weinig mogelijk af te drukken en of we 
voor bepaalde opleidingen kunnen omschakelen naar louter digitaal lesma-
teriaal. 

Om de plastic afvalberg terug te dringen, werd in 2019 overgeschakeld van 
flessenwater uit een Sipwell tank naar een zuiveringsinstallatie die aangeslo-
ten werd op de kraan.  

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 woon-werk 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.  

Ook het gebruik van de fiets wordt sterk aangemoedigd. In 2019 werd daarom gestart met een fietsvergoeding (van 
0,23 euro per kilometer) en er werd ook een douche geïnstalleerd.
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Woon-werkverkeer per transportmiddel

Transportmiddel Aantal afgelegde kilometers in 2018 Aantal afgelegde kilometers in 2019

Openbaar vervoer 20.660 18.600

Fiets of te voet 3014 1389 

Eigen wagen 28.440 44.400  

Bedrijfswagen 54.560 50.360 

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 een tiental studiedagen (met gemiddeld 60 deelnemers) wordt hiermee een belangrijke terugdringing 
van het wagengebruik gerealiseerd. In 2019 werd op dit elan verder gegaan (met een locatie op wandelafstand van een 
groot station voor de Algemene Vergadering, het congres en alle studiedagen). 

Om de nood om ons te verplaatsen zoveel mogelijk te beperken (en dit zowel met de wagen als met het vliegtuig in het 
kader van projecten met buitenlandse partners), werd in 2019 ook actief geëxperimenteerd met het gebruik van Skype 
voor overlegmomenten en interviews. In 2020 zal op dit elan worden voort gegaan. 

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,  nog steeds voornamelijk op basis van economische criteria. In 2020 zullen we actief inzetten op het 
introduceren van groene criteria.   
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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 2019 daar voor het eerst een informeel personeelsfeestje met partners aan toegevoegd. 

• 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 2019 werden 192 uur opleiding gevolgd.  

Personeelsbeleid: de cijfers

Groep Maatwerk telt vandaag (situatie op 28/02/2020) 16 personeelsleden - van wie één die langer dan 12 maanden 
ziek was - , waarvan 9 vrouwen en 7 mannen. Dit vertaalt zich in 13.1 VTE.

Acht 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

2016 2017 2018 2019

VTE 12,2 11,6 11,10 13,1

Aantal mannen 6 6 6 7

Aantal vrouwen 8 7 7 9

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

Afgelopen jaar werkte bij de vormingscel ook een stagiair. Zij werkt sinds 24 september voor Groep Maatwerk, en zal 
in totaal 120 dagen stage doen in een 4/5de regime. Ook bij de administratie werkt tijdens het schooljaar gedurende 
een halve dag per week een stagiaire. 

Groep Maatwerk zorgt voor een gevarieerd takenpakket en een intensieve begeleiding van de stagiairs, in nauwe 
samenwerking met de stagebegeleider. In 2020 wordt op dit elan verder gegaan. 

Met een gemiddeld ziekteverzuim van 13.3 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).
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Evolutie ziekteverzuim

2016 2017 2018 2019

Totaal aantal ziektedagen * 50 226 159 175

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

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 werd 
ergonomisch meubilair aangekocht met hierop aangepaste verlichting, met in de hoogte verstelbare bureaus die staand werk 
toelaten. 

De werknemers van Groep Maatwerk worden gestimuleerd om gezond en evenwichtig te eten. Hiertoe biedt Groep Maatwerk 
haar medewerkers dagelijks gratis vers fruit. In 2020 wordt de introductie van een ‘veggiedag’ bekeken. 

Naast deze preventieve maatregelen, biedt Groep Maatwerk haar werknemers sinds 1 mei 2017 ook een hospitalisatieverzekering 
aan. 

Alle medewerkers hebben in 2019 ook een EHBO training gevolgd, inclusief een training rond het gebruik van een AED toestel. 
In opvolging hiervan werd een AED toestel aangekocht. 

Gegevensbescherming

In het kader van de nieuwe GDPR wetgeving heeft Groep Maatwerk in 2019 ook een aantal acties genomen om de 
gegevens van haar medewerkers (en bij uitbreiding van haar leden) beter te beveiligen. Zo werd het wachtwoordbeleid 
verstrengd en werd de privacy-policy verder uitgewerkt en gepubliceerd. 

Naar een aangename werkplek

Groep Maatwerk heeft de laatste twee jaar actief geïnvesteerd in haar kantoorgebouwen, en dit zowel om het comfort 
van haar werknemers te verhogen, als om haar milieu-impact te reduceren. In 2019 werd daartoe 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 en het aanbrengen van meer plantjes). 
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F - Acties rond duurzaamheid in 2020 

In 2019 hebben we op een aantal domeinen grote stappen voorwaarts gezet. Omdat het altijd beter kan, stellen we op 
gebied van duurzaamheid volgende verbeteracties voorop voor 2020:

• Groene criteria hanteren bij de selectie van leveranciers

• (Nog meer) opteren voor locaties voor vormingen en studiedagen in de buurt van een station

• Mogelijkheid bekijken om voor bepaalde opleidingen enkel met digitaal opleidingsmateriaal 
te werken 

• (Nog) bewuster omgaan met energieverbruik (onder andere door afsluiten PC’s)

• Op zoek gaan naar een groen(er) energieleverancier

• Introductie van een veggie-dag

• Gebruik van Skype

• Installering van een insectenhotel in de tuin en/of aanleg van een kleine tuin op het dakterras
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Groep Maatwerk:  
2019 in vogelvlucht
 

In dit onderdeel vindt u een overzicht van de voornaamste activiteiten en realisaties uit 2019. 

A - Beleid: Maatwerk gaat officieel van start 

Maatwerk

In 2019 was het eindelijk zover: op 1 januari ging de nieuwe regelgeving rond maatwerk in voege. Ook op dit sleutelmoment, 
nam Groep Maatwerk haar drie opdrachten ter harte door de klemtoon van haar werkzaamheden te leggen op monitoring,  
infomeren en bijsturing waar nodig en mogelijk- in nauw overleg met leden en overheid.  Dit werd op volgende manieren 
gerealiseerd:

• De Technische Werkgroep Maatwerk, bestaand uit 10 vertegenwoordigers uit de sector (voor 
het grootste deel personeelsverantwoordelijken) die de wetgeving goed kennen, volgde de 
evoluties verder nauw op. In 2019 kwam deze werkgroep zes keer samen. Op de agenda 
voornamelijk evaluaties, de 10% lijsten, invulling en concretisering van de begeleidingsnorm, 
invulling en opvolging van WOP-rapporten, doorstroomtrajecten en opvolging van de 
maatwerksubsidies, alsook de voorbereiding van vergaderingen met Kabinet, Departement en 
VDAB. Ook in 2020 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 rond de afrekeningen per kwartaal, 
de evaluaties, de WOP-rapporten, …  De inzichten dienden als basis voor standpuntbepaling 
en overleg met de overheid. 

• 10% lijst: Een belangrijk topic op de agenda voor de maatwerkbedrijven in 2019 was het opstellen 
van de lijst met werknemers die zullen geëvalueerd worden om te kijken of ze in aanmerking 
komen voor doorstroom. In dit kader hield Groep Maatwerk de vinger aan de pols in de sector, 
informeerde ze haar leden op continue basis over de stand van zaken en ondersteunde ze hen 
onder andere door de opmaak van een voorbeeldbrief voor de communicatie naar de maatwerkers. 

• Sinds 1 januari kan in het kader van de maatwerkregelgeving ook een aanvraag ingediend 
worden voor de oprichting (en contingent) voor een MaatWerkAfdeling (MWA). Ook hierover 
werden de leden duidelijk geïnformeerd over wat de mogelijkheden waren. 

• De huidige minister voor sociale economie gaf in haar beleidsnota  in september 2019 aan dat 
ze werk wenst te maken van de  invulling van het luik individueel maatwerk. Sinds eind 2019 is 
Groep Maatwerk bezig met haar standpuntbepaling daaromtrent.

• Ook in 2019 was er op continue basis overleg met collega koepel Herwin en met het Kabinet en 
het Departement. Op de agenda stond voornamelijk de opvolging van de operationele uitrol 
van het maatwerkdecreet. 

3
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• 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, het 
intranet (met dossiers rond maatwerk, kwaliteit, doorstroom, wetgeving rond maatwerkafdelingen,..), 
de provinciale federaties, en de continue actualisering van de Maatwerkgids die we eind 2018 
ontwikkelden. De werkplaatsen zaten onder andere met vragen rond begeleidingsnorm, 10% 
lijsten en toeleiding. 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. 

Doorstroom

Ter voorbereiding op de doorstroomtrajecten die zullen opgestart worden in het kader van de evaluaties van de 10% 
zittende doelgroepwerknemers heeft Groep Maatwerk in 2019 werk gemaakt van het in kaart brengen van de drempels 
voor doorstroom. In dit kader werd in het najaar een werkgroep opgericht door DWSE, waar ook Groep Maatwerk, 
Herwin en VDAB aan deelnamen. Samen willen we zoeken naar oplossingen om de doorstroomtrajecten op korte termijn 
vlot te laten verlopen. 

Daarnaast is Groep Maatwerk gestart met het uitwerken van een nieuwe blauwdruk voor doorstroom. Hierbij zal ook 
de link gelegd worden naar het invoeren van individueel maatwerk. 

Kwaliteit

Simultaan met de nieuwe wetgeving rond maatwerk, ging ook een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem in voege. Het 
was de keuze van de Vlaamse overheid om de maatwerkbedrijven te laten ressorteren onder het globale kwaliteitskader 
van het Departement Werk. Dit betekent dat maatwerkbedrijven dienen te voldoen aan zes minimale kwaliteitsvoorwaarden. 
Ze moeten dit vanaf 01/09/2021 kunnen aantonen via een behaald kwaliteitslabel op de markt. In juli organiseerde het 
DWSE hierrond een aantal infosessies, maar omdat er bij de sector nog een heel aantal vragen rond dit topic leefden, 
organiseerden Groep Maatwerk en Herwin op 6 november een infosessie (zie infra). Verder verwierf Groep Maatwerk 
inzicht in de mogelijk te behalen labels, ging ze in dialoog met een aantal aanbieders en hield ze een vinger aan de pols 
hieromtrent bij de leden.

Een nieuwe regering

In september trad een nieuwe Vlaamse Regering aan. Groep Maatwerk maakte een uitgebreide analyse van het 
regeerakkoord met betrekking tot sociale economie en presenteerde dit op het congres aan de leden. Verder investeerde 
Groep Maatwerk in het uitwerken van standpunten op basis waarvan er in overleg kon getreden worden met de nieuwe 
voogdijminister. Ook schreef Groep Maatwerk  in een opiniestuk in De Tijd de rol neer die de sector kan opnemen in 
de verwezenlijking van het regeerakkoord (met name in de activering). 

Sociaal overleg

In 2019 werd ook een nieuw Interprofessioneel Akkoord afgesloten. Ter uitvoering hiervan ging de NAR over tot de 
ondertekening van een aantal CAO’s (verlenging van de cao’s SWT /landingsbaan voor een periode van 2 jaar en een 
nieuwe cao m.b.t. mobiliteit).
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De Raad van Bestuur van Groep Maatwerk stemde ermee in om alle afspraken die in het IPA 2019-2020 gemaakt werden 
mbt tot SWT en ladingsbanen ook toe te passen op de maatwerksector. Hiertoe werden op het PC de nodige cao’s 
ondertekend.

Uitvoering VIA5-akkoord

Ter uitvoering van het VIA5 akkoord werden er  op 21 januari  10 sectorale cao’s ondertekend. Alle cao’s traden in 
werking vanaf 1 januari 2019,  op de verhoging van de eindejaarspremie doelgroep en de septemberpremie omkadering 
na (in werking vanaf 1 januari 2020). 

• 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

Om de sector maximaal te ondersteunen bij de invoering van de ecocheques, werd vanuit Groep Maatwerk en Herwin 
getracht te komen tot sectorale afspraken met de drie uitgevers van ecocheques. Er werd een overzicht gemaakt van 
de kosten en voorwaarden bij de verschillende uitgevers. 

In het VIA5-akkoord was ook voorzien dat er voor de horeca-activiteiten in 2019 een aparte cao flexibele arbeidsorganisatie 
zou gemaakt worden. In het najaar gingen de onderhandelingen hiervoor van start.  

VIA5 bevatten ook enkele afspraken die betrekking hebben op alle Vlaamse social profit sectoren. De onderhandeling 
met de vakbonden over de omzetting naar cao’s werd gevoerd op Verso-niveau en uiteindelijk werden ter uitvoering 
op 17 december 2019 drie bijkomende sectorale cao’s ondertekend: 

• cao stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten

• cao Preventie en aanpak van risico’s en gezondheidsproblemen van werknemers

• cao Vakantieregeling en loopbaanbeleid.

In 2019 werd op federaal niveau ook een nieuw Interprofessioneel Akkoord afgesloten. Ter uitvoering hiervan ging de 
NAR over tot de ondertekening van een aantal cao’s (verlenging van de cao’s SWT /landingsbaan voor een periode van 
2 jaar en een nieuwe cao met betrekking tot mobiliteit). De Raad van Bestuur van Groep Maatwerk stemde ermee in 
om alle afspraken die in het IPA 2019-2020 gemaakt werden met betrekking tot SWT en ladingsbanen ook toe te passen 
op de maatwerksector. Hiertoe werden op het PC de nodige cao’s ondertekend.
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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 werkzaamheden om te komen tot een functietapijt waren in 2018 reeds vergevorderd. Met 
de werkgroep die zich boog over de vraag hoe de doelgroepwerknemers in deze functieclassificatie mee te nemen, 
werd begin april 2019 een akkoord bereikt. De functieclassificatie werd afgeklopt en de leden van Groep Maatwerk 
werden geïnformeerd. In het najaar van 2019 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de testfase en de 
loonrapportering, die in 2020 zullen opstarten.

Innovatie

Groep Maatwerk zette in 2019 volop in op het omarmen van technologie als ondersteuning van de tewerkstellingskansen 
van zwakke doelgroepwerknemers. In dit kader organiseerden we een acceleratie-event op 26 maart (zie infra). In 
opvolging gebeurt er bij een aantal maatwerkbedrijven een innovatieve productiescan op de werkvloer om de mogelijkheden 
te detecteren om technologische innovaties te gaan implementeren.  Socio-economische studie

Zoals elk jaar werd ook in 2019 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. 

Vanaf 2020 zal de overheid een duurzaamheidsverslaggeving verwachten van de maatwerkbedrijven (over boekjaar 
2019). Samen met DWSE en Herwin ontwikkelde Groep Maatwerk in 2019 al een concept van jaarrekening en 
duurzaamheidsverslaggeving, dat aan de werkplaatsen werd bezorgd ter voorbereiding. 

Arbeidszorg

Meer dan 20 BW hebben in juli 2018, in het kader van de oproep Activerende Arbeidszorg Sociale Economie van DWSE, 
als penhouder of als partner, plaatsen toegekend gekregen. Deze oproep is een experiment, waarbij contingent voorlopig 
voor één jaar werd toegekend. Dit ter voorbereiding van structurele regelgeving arbeidszorg SE, waarin de 3 vormen 
van arbeidszorg SE (regelgeving sociale werkplaatsen, meerbanenplan en activerende arbeidszorg) geïntegreerd 
worden.

Om het verloop van het experiment activerende arbeidszorg zo goed mogelijk op te volgen, hierrond ervaringen uit 
te wisselen, ondersteuning te bieden én feedback te geven naar de overheid, hebben we vanuit Groep Maatwerk een 
lerend netwerk opgestart. Veel aandacht is hierbij gegaan naar de toeleiding van arbeidszorgmedewerkers die, zeker 
in de opstartfase, zeer moeizaam verliep. Hierover werd regelmatig teruggekoppeld naar het beleid, VDAB en GTB.

Omwille van de beperkte invulling van de toegekende uren, die onder meer het gevolg was van de beperkte toeleiding, 
werd het experiment in eerste instantie verlengd met 3 maanden, tot half oktober. Aansluitend werd een nieuwe oproep 
gelanceerd, waarbij maatwerkbedrijven en samenwerkingsverbanden de mogelijkheid kregen om hun project verder 
te zetten tot eind 2020. 

Vanaf 1 januari 2021 zou er nieuwe structurele regelgeving van kracht moeten zijn. 
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B - Projecten

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.

In 2018 liep de voorbereidende fase van het project, op basis waarvan het ESF Agentschap oordeelde dat het project 
vanaf 1/2/019 ook effectief kon van start gaan. 2019 stond voornamelijk in het teken van enerzijds een literatuurstudie, 
waarin we relevante gedragswetenschappelijke inzichten bundelden, en anderzijds van de eerste fase in de ontwikkeling 
van de tool. Deze ontwikkeling verloopt in twee testfases, telkens gevolgd door een uitgebreide analyse van de resultaten. 
Testfase 1 kon starten in oktober 2019. In oktober en november werden de vragenlijsten afgenomen bij een populatie 
van 352 respondenten over de drie doelgroepen heen. 

De finale afname is voorzien midden 2020. Na finale afname volgt de ontwikkeling van een rapporteringsinstrument. 
Deze beiden samen vormen de uiteindelijke tool. Disseminatie van de tool is voorzien voorjaar 2021. Dit project loopt 
tot 31/03/2021.

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). 
Dit moet 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 Stuur- en werkgroep. In 2019 werd een eerste versie van een vragenlijst ontwikkeld, op basis waarvan de impact van 
werken in een maatwerkbedrijf op het leven van maatwerkers kan in kaart worden gebracht. 
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24 januari:  

Nieuwjaarsreceptie 

Op 24 januari organiseerde Groep Maatwerk samen met Herwin 
een Nieuwjaarsreceptie voor 170 leden en stakeholders, om de 
start van het maatwerkdecreet op een feestelijke manier in te luiden. 

Deze receptie vond plaats in het Museum voor Schone Kunsten. 
Na afloop van het plenaire gedeelte (waarin Noël Slangen een 
keynote hield) kregen de deelnemers de kans een rondleiding 
door het museum bij te wonen.   

9 mei: 

Studiedag PSP

Het maatwerkkader biedt uitdagingen en mogelijkheden. Eén 
van de nieuwigheden voor de Groep Maatwerk leden is de te-
werkstelling van werknemers met een psychosociale problema-
tiek. Om hen te ondersteunen in de omgang met die diverse 
profielen, organiseerde Groep Maatwerk op 9 mei een studiedag 
bij de KVS voor zowel managementleden als medewerkers van 
diensten personeelsbeleid en sociale dienst. 

100 deelnemers tekenden present voor deze dag, die een mix was van plenaire toelichtingen (voormalig topman van 
de VDAB Fons Leroy werd er op passende wijze uitgewuifd) en intervisiesessies onder leiding van experts terzake. 

In opvolging van deze studiedag organiseerde Groep Maatwerk begin 2020 nog zes regionale trefmomenten 
rond dit thema, en dit zowel voor begeleiders als voor medewerkers van de sociale dienst. 

26 maart:  

Acceleratie-event rond innovatie

In 2019 was innovatie één van de speerpunten in de werking van Groep Maatwerk. In dit kader werd op 26 maart 
een acceleratie-event rond innovatie georganiseerd, met als doelstelling de leden te tonen hoe technologische 
innovatie de tewerkstelling van doelgroepwerknemers kan faciliteren. Dit werd geïllustreerd aan de hand van 
cases van binnen en buiten de sector.  

Dit event vond plaats bij Brouwerij De Koninck en telde 93 deelnemers. 

26 april:  

Algemene Vergadering

Op 26 april vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van Groep 
Maatwerk plaats. Naast het statutair gedeelte, werd in de aanloop 
naar de verkiezingen van mei een politiek debat georganiseerd.  
Deelnemers aan dit debat – dat gemodereerd werd door Michael 
Van Droogenbroeck - waren Johan Danen (Groen), Ludwig Van-
denhove (sp.a), An Christiaens (CD&V), Steven Coenegrachts 
(Open Vld) en Jos Lantmeeters (N-VA). Het centrale thema: de 
toekomst van sociale economie en dit als actor in het tewerkstellingsbeleid en als schakel in de Vlaamse economie  

Ook de ambassadeur 2019, de KMO Engels Logistics, werd op deze dag voorgesteld aan de leden. 

C - Studiedagen en netwerkmomenten
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6 november:  

Infomoment kwaliteit 

Om de leden te informeren over de nieuwe regelgeving rond 
kwaliteitsmanagement, organiseerde Groep Maatwerk op  
6 november samen met Herwin een infosessie rond kwaliteit. 
Op de agenda: een schets van het algemene beleidskader en 
workshops rond een aantal kwaliteitslabels. 

130 directieleden, kwaliteitsverantwoordelijken en personeels- 
en preventieverantwoordelijken kwamen voor deze dag afgezakt 
naar Kind en Gezin. 

21 november:  

Studiedag burn-out

Het aantal mensen dat langer dan een jaar thuiszit door een psy-
chische aandoening, blijft stijgen. In 2018 waren er al meer dan 
140.000 mensen in dat geval. Daarom organiseerde Groep Maat-
werk op 21 november een studiedag rond preventie van en re-in-
tegratie na burn-out bij omkaderingspersoneel. Partners bij de 
organisatie waren de FOD WASO en het PCBA.

Op de agenda onder andere keynotes van Lode Godderis en Michael 
Portzky en concrete tools om in de maatwerkbedrijven aan de slag 
te gaan rond de preventie van burn-out. 

11 september:  

Infomomenten rond de nieuwe vzw wetgeving en het Vlaams Opleidingsverlof 

Op 11 september organiseerde Groep Maatwerk een dubbel infomoment bij Kind en Gezin: in de voormiddag 
een infomoment rond nieuwe vzw wetgeving nav het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen, in de 
namiddag een infomoment rond Vlaams Opleidingsverlof.

Tijdens het infomoment in de voormiddag werd een toelichting gegeven over de nieuwe regelgeving en de ge-
volgen hiervan. In de namiddag werden de deelnemers geïnformeerd over de basisprincipes van het Vlaams 
Opleidingsverlof, dat vanaf 1 september 2019 het Betaald Educatief Verlof (BEV) vervangt. 

10 oktober:  

Congres

Op donderdag 10 oktober vond het jaarlijkse Groep Maatwerk 
congres plaats in het Lindner Hotel in Antwerpen. De dag ving 
aan met een ‘members only’ gedeelte met workshops, waarop 
aansluitend een open gedeelte plaatsvond waarop ook de ex-
terne stakeholders uitgenodigd werden. 200 mensen namen 
deel aan deze dag. 

Highlights van de dag waren een keynote door Piet Colruyt en 
een debat rond de krapte op de arbeidsmarkt met Hans Maer-
tens (Voka), Ingrid Lieten (Verso) en Stijn Baert (UGent).  
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D - Communicatie: intern en extern
Ook in 2019 bleef informeren en sensibiliseren één van de kerndoelstellingen van Groep Maatwerk. 

Intern: Het intranet als centraal communicatiekanaal

Ook in 2019 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 2019 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 2019 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 2019 24.970 unieke bezoekers 
(ter vergelijking, in 2018 waren dit er 17.555). 

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 746 volgers (in 2018 waren dit er 572), op LinkedIn 906 (in 2018 681) en op Twitter 557 (in 2018 504) (stand 
op 30/01/2020). 

WerkVormen, het Groep Maatwerk tijdschrift dat op 370 exemplaren verspreid wordt naar leden en stakeholders, stelde 
in 2019 deze drie topics centraal:

• Maatwerkbedrijven en hoogtechnologische innovaties: a match made in heaven. Met dit nummer 
kregen de leden inzicht in de mogelijkheden die technologische innovaties bieden voor 
optimalisatie van het werk in functie van de mogelijkheden en noden van de maatwerkers.

• Krapte op de arbeidsmarkt. Maatwerkbedrijven to the rescue. Een nummer over de problematiek 
van de krapte én over de mogelijkheden die een samenwerking met een maatwerkbedrijf in dit 
kader kan bieden. 

• SDG’s in de praktijk. Inspiratie over de implementatie van SDG’s in de bedrijfsvoering, aan de 
hand van cases binnen en buiten de sector. 
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Verder werden in 2019 volgende acties genomen om de maatwerkbedrijven nog beter bekend te maken bij het grote 
publiek:

• Ontwikkeling van een webshop Handymade, waarop producten te koop zullen aangeboden 
worden die gemaakt zijn door werknemers van een maatwerkbedrijf. Ultieme doelstelling van 
deze webshop is de bekendheid van de sector te vergroten, om op die manier meer werk te 
krijgen en de tewerkstellingskansen van de maatwerkers te verhogen. In 2019 werden reeds 
heel wat stappen gezet voor de ontwikkeling van deze webshop, en dit zowel op juridisch als 
op operationeel vlak (onder andere door het bouwen van de webshop en communicatie acties 
om zoveel mogelijk leden te betrekken bij dit project). Er werden twee projecten ingediend (en 
goedgekeurd) bij de Vlaamse overheid om deze webshop mee te financieren. De ontwikkeling 
van deze webshop is een gezamenlijk initiatief van Groep Maatwerk en haar Brusselse en Waalse 
tegenhangers, FEBRAP en EWETA. Eind maart 2020 zal deze webshop officieel gelanceerd 
worden. 

• Benoeming van de KMO 
Engels Logistics tot ambas-
sadeur. Doelstelling van de 
benoeming van een KMO is 
ook kleinere bedrijven te 
tonen dat een samenwer-
king met een maatwerkbe-
drijf een optie is. Dit ambas-
sadeurschap werd via een 
persconferentie en een ar-
tikel in VOKA Magazine we-
reldkundig gemaakt.

• Een nieuwe 10-delige Z-Maatwerk reeks op Kanaal Z, in samenwerking met Herwin. Vanaf 2 mei 
werd deze reeks uitgezonden, die telkens bestond uit een reportage over een maatwerkbedrijf 
over 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 Dirk Vanderpoorten (DWSE), Marc Lambotte (Agoria) en Ingrid Lieten 
(Verso) leidden een aflevering in.

• Een campagne op Radio 1 met een spot waarin Sonja Willems van Janssen Pharmaceutica vertelt 
waarom al haar collega-CEO’s een beroep zouden moeten doen op een maatwerkbedrijf. Deze 
spot leidde tot artikels in Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen en een reportage en 
studiogesprek over onze sector in het Eén-programma De Markt. 

• Het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering in oktober, die actief wil inzetten op activering, 
werd aangegrepen om de rol die wij als sector daarin kunnen vervullen uit te schrijven in een 
opiniestuk dat gepubliceerd werd in De Tijd. 

• Actieve ondersteuning van de campagne ‘Ik ben een maatwerker’ van de Vlaamse overheid. 
Begin 2019, met de start van het maatwerkdecreet, lanceerde de overheid deze campagne met 
grote affiches van maatwerkers en met een spot op de TV. Met deze campagne wou de Vlaamse 
overheid niet alleen de start van maatwerk bekendmaken, maar ook de maatwerkbedrijven en 
haar ‘maatwerkers’ onder de aandacht brengen bij het grote publiek.
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E - Vormingcel in actie: 554 opleidingsdagen  
Feiten en cijfers

De VTO-cel telde in 2019 drie voltijdse vormingsmedewerkers en 24 freelancers. Ze werd ondersteund door 1 voltijds en 
2 deeltijds administratieve krachten. Eind 2019 werd een oproep gelanceerd om nieuwe freelancers aan te trekken. 

In 2019 organiseerde de vormingscel van Groep Maatwerk in totaal 
554 opleidingsdagen, waarvan 313 voor doelgroep en 241 voor 
omkadering. Ter vergelijking, in 2018 organiseerde de vormingscel 
in totaal 485 opleidingsdagen, waarvan 306 voor doelgroep en 179 
voor omkadering. 101 dagen werd door de VTO-medewerkers zelf 
gegeven, de andere 453 dagen door externe lesgevers.  

De Flexipack-opleiding kende (opnieuw) een piek, met 33 aanvragen 
en 132 lesdagen (in 2018 nog 30 aanvragen en 120 lesdagen). Vier 
werkplaatsen maakten in 2019 voor het eerst gebruik van Flexipack-
opleidingen.

De hogere begeleidingsnorm in maatwerk, waardoor er heel wat 
bijkomende begeleiders werden aangeworven, en de vereiste dat 
deze begeleiders ‘gekwalificeerd’ zijn, heeft ervoor gezorgd dat er 
in 2019 33 basisopleidingen voor monitoren zijn doorgegaan, wat 
een verdubbeling is ten opzichte van 2018.

Ontdek het volledige vormingsaanbod in de vormingsbrochure. 
https://www.groepmaatwerk.be/vormingsaanbod

Vormingscel in transformatie

In 2019 werd de structuur van de vormingscel hertekend, om nog beter te kunnen inspelen op de noden van onze leden 
en de veranderende context en de toenemende vraag naar opleidingen. Waar de vormingsmedewerkers vroeger 
hoofdzakelijk (80% van hun tijd) bezig waren met het zelf geven van vorming, is er een verschuiving in hun takenpakket 
gebeurd, waardoor zij in 2019 hebben kunnen inzetten op volgende doelstellingen:

• Een professioneel en kwalitatief goed uitgewerkt opleidingsaanbod: 

Actualisering van de inhoud, aantrekkelijke lay-out, ontwikkelen van didactisch materiaal en 
uitgewerkte lesplannen, waarmee we kunnen garanderen dat elke freelancer kwaliteitsvolle 
opleidingen kan geven. Hierbij is veel aandacht gegaan naar het op punt stellen van de 
basisopleiding, die nu ook door (een selectie van) freelancers gegeven wordt. De thema’s 
‘Conflicthantering’ en ‘Omgaan met weerstand en agressie’ werden geïntegreerd tot 1 nieuwe 
opleiding. Daarnaast werden ook een aantal opleidingen voor doelgroepwerknemers grondig 
herwerkt (Pleister op de wonde, veiligheid,…)

OPLEIDINGSBROCHURE

2020

https://www.groepmaatwerk.be/vormingsaanbod
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• Vernieuwing van ons  opleidingsaanbod: 

in opvolging van de studiedag rond werknemers met psychosociale problematiek werden een 
aantal regionale sessies van een halve dag uitgewerkt enerzijds voor begeleiders en anderzijds 
voor sociale dienst. In 2020 zullen deze modules opgenomen worden in de reguliere opleidingen 
(voor sociale diensten in ‘Introductie voor DSB en Personeelsdienst’ en voor begeleiders in een 
nieuwe tweedaagse module ‘Maatwerkers met psychosociale problemen’). Voor doelgroepwerk-
nemers werd, in opvolging van het opleidingsbehoeftenonderzoek van VIVO, gestart met de 
uitwerking van twee nieuwe thema’s: ‘What’s up?!’ (over sociale media en veiligheid op het in-
ternet) en ‘Alles met mate(n)’ (over verslaving), die vanaf 2020 kunnen georganiseerd worden.

• Verder uitbouwen en professionaliseren van onze freelancewerking: 

De uitbreiding van onze pool van freelancers heeft geleid tot het verder uitwerken en op punt 
stellen van alle aspecten van de freelancewerking: er werd een procedure uitgewerkt voor 
werving en selectie van freelancers en voor opvolging en evaluatie. Hiervoor werden 
gestandaardiseerde observatieformulieren ontwikkeld. Voor de ‘Basisopleiding voor begeleiders’ 
en voor de meer maatgerichte opleidingen voor doelgroepwerknemers (OntPOP jezelf, 
Doorgroeiopleiding,…) werden een aantal Train-de-trainers gegeven. De intervisiemomenten 
met de freelancers werden herwerkt naar een meer themagerichte aanpak.
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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 in het jaarverslag

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. 10 
Vormingscel in actie, p. 26

102-8 Informatie over medewerkers Een duurzaam personeelsbeleid, p. 13

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

Strategie

102-14 Verklaring van senior management Voorwoord, p. 4 

Ethiek en integriteit

102-16
Waarden, uitgangspunten, standaarden en 
gedragsnormen

Groep Maatwerk: wat doen we, p. 5 

Bestuur

102-18 Bestuursstructuur
Groep Maatwerk: wie zijn we, p. 7
Bijlage 2: Bestuurders, p. 34

GRI-Index4
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GRI Standard Beschrijving Locatie in het jaarverslag

Betrokkenheid stakeholders

102-40 Identificatie en selectie van belanghebbenden
Groep Maatwerk en haar stakeholders, p. 9
Bijlage 1: Leden Groep Maatwerk, p. 30

102-43
Benaderingswijze voor betrokkenheid van 
belanghebbenden

Groep Maatwerk en haar stakeholders, p. 9
Communicatie: intern en extern, p. 24

Verslaggevingspraktijk

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

Economische materie

GRI 201 Economische prestaties Economische prestaties, p. 10

203-1 Infrastructuur investeringen Naar een aangename werkplek, p. 15

GRI 204 Aankoopbeleid Naar een duurzaam aankoopbeleid, p. 13

Milieu materie

302-1 Energieconsumptie Milieuaspecten in kaart, p. 11

302-4 Reductie van energieconsumptie Milieuaspecten in kaart, p. 11

303-5 Waterconsumptie Milieuaspecten in kaart, p. 11

GRI 305 Emissies Milieuaspecten in kaart, p. 11

306-2 Afvalstromen Milieuaspecten in kaart, p. 11

Sociale materie

GRI 403 Veiligheid en gezondheid voor het personeel
Veiligheid en gezondheid voor het  
personeel, p. 15

GRI 404 Training en opleiding Een duurzaam personeelsbeleid, p. 14

GRI 418 Privacy van de klanten Groep Maatwerk en haar stakeholders, p. 9
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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.

https://www.aarova.be
https://www.acgfab.be/Home/
https://www.a-kwadraat.be
https://www.amab.be
https://aralea.be
https://www.arcor.be
https://www.arop.be
http://www.maatwerkaurora.be
https://www.bewel.be
http://www.blankedale.com
https://www.maatwerkbedrijfbwb.be
http://www.bwpajottenland.be
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https://www.bwz.be
http://www.debrug.be
http://www.de-dageraad.be
https://www.dagmoed.be
https://www.dekemphaan.be
https://www.demival.be/index.html
https://entiris.be
https://www.flexpack.be
https://www.footstep.be
http://www.gandae.be
https://www.ijsedal.be
https://www.interwest.be
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https://kalibermaatwerk.be
http://www.kunnig.com
https://lidwina.eu
https://www.maaat.be
https://mariasteen.be
https://mivas.be
https://www.mivavil.be
https://www.mirto.be
http://www.noordheuvel.be
http://www.oesterbank.be/nl
https://optimat.be
http://www.rodea.be
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https://www.ryhove.be
https://trianval.be
https://www.tveer.com
http://twibrussel.be
https://www.vlotter.be/nl
https://www.waak.be
https://www.wasewerkplaats.be
https://www.borgerstein.be
http://www.whmin.be
https://www.werminval.be/Home/Overons.aspx
https://www.westlandia.be/nl/
http://zonnehoeveproduction.be


34 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2019

Bijlage 2

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

De volgende personen maken op 31 december 2019 deel uit van de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk

VOORZITTER

C. DE MEERSMAN

BESTUURDERS

K.  ALBREGTS
J.  BOECKX
L.  DE RANTER
J.  BONGAERTS
L.  VAN EECKHOVEN
A.  DE GROOTE
L.  GOVERS
T.  SNAUWAERT
K.  STAELENS
T.  VANNIEUWENHUYSE
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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

 AMS Antwerp Management School
 BEV Betaald Educatief Verlof
 BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs
 BVR: Besluit Vlaamse Regering
 BW: Beschutte Werkplaats(en)
 CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst
 DSB Dienst Sociaal Beleid
 DWSE Departement Werk en sociale economie
 EEE Equal Employment Europe
 ESF Europees Sociaal Fonds
 EWETA Fédération Wallonne des Entreprises de Travail Adapte 
 FEBRAP Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté
 FOD WASO Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 GDPR General Data Protection Regulation
 GRI Global Reporting Initiative
 GTB Gespecialiseerde Team Bemiddeling
 IFIC Instituut voor Functieclassificatie
 IPA Interprofessioneel Akkoord
 KMO Kleine of middelgrote onderneming
 MWA Maatwerkafdeling
 NAR: Nationale Arbeidsraad
 OV2 Opleidingsvorm 2
 PC Paritair Comité
 PCBA Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
 POP: Persoonlijk Ontwikkelingsplan
 PSP Psychosociale problemen
 PTNZ Progressieve Tewerkstelling na Ziekte
 SDG Sustainable Development Goals
 SWT Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag
 Unisoc Unie van socialprofitondernemingen
 VAP Vrijstelling van arbeidsprestaties
 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
 VTO Vorming, trainig, opleiding
 VZW Vereniging zonder winstoogmerk
 WOP Werkondersteuningspakket




