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Meer dan honderd Belgische ondernemers hielden deze week een pleidooi om samen te werken met een maatwerkbedrijf. Eén van hen
is Serge Van den Eynden, department manager panels bij Engie Fabricom in Aartselaar.

De CEO's klinken eensluidend: werken met een maatwerkbedrijf, vroeger bekend als beschutte werkplaats, beperkt niet alleen de
ecologische impact, het zorgt ook voor betrokkenheid én het laat hen toe lokale tewerkstelling te creëren voor mensen die op de
'normale' arbeidsmarkt maar moeilijk aan de bak geraken.

Serge Van den Eynden maakt een bewuste keuze om voor heel wat taken in de afdeling elektriciteitsborden van Engie Fabricom een
beroep te doen op acht maatwerkbedrijven. Dit kan oplopen tot veertig maatwerkers.

“Ik kan in onze Engie-afdeling rekenen op 65 eigen werknemers. Op sommige dagen wordt dat team versterkt met veertig
maatwerkers, verdeeld over onze eigen werkvloer en de ateliers van onze partners-onderaannemers”, zegt Serge Van den Eynden
over zijn positieve ervaringen.

“De Brug in Mortsel levert al sinds eind jaren negentig tot twintig medewerkers per dag die ons helpen bij de bouw van kasten, onder
andere voor Atlas Copco. Sinds enkele jaren leveren en maken ze ook complexe kabelbomen. Werminval (Merksem), Ergasia (Niel)
en de Dageraad (Kontich) voeren voor ons in hun werkplaatsen onder meer montagewerken uit, verpakken gelegenheidsgeschenken
voor personeel en vervaardigen naam-platen en graveerwerk. We zijn ook een tevreden klant bij BWZ Zottegem, Waak Kuurne,
Noordheuvel in Brasschaat en Vlotter in Boom. Ik kan ze collega-managers allemaal aanbeve-len.”

Groenlaar

Serge Van den Eynden (55) groeide op in een sociaalvoelend gezin. “Mijn vader was maatschappelijk werker bij het OCMW in
Antwerpen. Moeder was leerkracht in Groenlaar, de school voor buitengewoon onderwijs in Reet. Zij heeft me geleerd dat ook
personen met een beperking een belangrijke bijdrage kunnen leveren in onze maatschappij”, aldus Van den Eynden. “Repetitief werk
is dikwijls saai voor hoogopgeleide arbeiders, maar zeer geschikt voor uitbesteding. Ik doe ook liever een beroep op betrouwbare
partners om de hoek dan verre transporten te organiseren met hoge milieu-impact en veel risico's.”

Dat maatwerkbedrijven via gesubsidieerde arbeid diensten tegen scherpe prijzen aanbieden, speelt ook mee. “Maar ik ben de eerste
om te getuigen dat ze voor repetitief werk hoge kwaliteit leveren”, zegt Van den Eynden beslist. “Je moet wel investeren in duidelijke
procedures voor de te verrichten arbeid, in combinatie met heldere afspraken en extra begeleiding. Wij nemen dit ter harte en slagen er
nu al jaren in om onze productiecapaciteit vlot op te drijven met extra maatwerkers. Intussen kennen we velen van hen goed en horen
zij er helemaal bij. Die continuïteit in samenwerking is voor beide partijen heel aangenaam.”

Jan Auman
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