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Beschutte werkplaatsen zijn in april verveld tot 'maatwerkbedrijven'. Als gangmakers binnen de sociale economie trekken ze behalve
de sociale kaart meer dan vroeger ook de economische kaart. Alleen is dat laatste nog te weinig bekend. Onterecht, maken ze duidelijk
met de campagne 'Sleutel tot succes'.

Van onze redactrice Sarah Vankersschaever

BrusselHet is opvallend: zoek je op de zakelijke netwerksite LinkedIn naar werknemers van maatwerkbedrijven - de vroegere
beschutte werkplaatsen - dan vind je enkel de mensen die daar een kaderfunctie hebben. De mensen die er handenarbeid doen, lopen
er niet mee te koop op hun online cv.

Het zegt veel over het imagoprobleem waarmee de bedrijven ondanks hun naamsverandering kampen: maatwerk is in veel
(ondernemers)ogen een mooi woord voor 'weinig nuttig tijdverdrijf'. De campagne 'Sleutel tot succes' wil daar verandering in brengen,
want de 49 voormalige beschutte werkplaatsen hebben intussen hun plek opgeëist binnen de sociale economie. 'We stellen 20.615
mensen te werk van wie er 17.000 een arbeidshandicap hebben. 9.133 personen hebben het statuut van "zwakke werknemer" omdat
ze bijvoorbeeld een mentale beperking hebben of uit de psychiatrie komen', zegt Francis Devisch, directeur van de federatie Groep
Maatwerk. 'Samen draaiden we vorig jaar 311 miljoen euro omzet. We durven te zeggen dat we een meerwaarde betekenen voor de
Vlaamse economie.'

Vandaag zien al ruim duizend reguliere bedrijven het nut in van een samenwerking, waaronder Guylian, Telenet en Daikin. Dat mogen
er meer worden, daarom heeft Groep Maatwerk nu de campagne 'Sleutel tot succes' lopen.

Lageloonlanden

Veel bedrijven kiezen vanuit een sociaal engagement voor een samenwerking, maar uiteraard speelt ook de prijs een rol.
'Maatwerkbedrijven worden vaak afgewogen tegen lageloonlanden', zegt Devisch. 'Op basis van de prijs alleen halen we het niet, maar
door het geheel van een voordelige prijs, betrouwbaarheid, nabijheid, kwaliteit en flexibiliteit, kan ik zeggen dat we toch veel van de
contracten binnenhalen. Zo zijn we een volwaardig alternatief voor delokalisatie.' Daikin en Telenet zijn bedrijven die overwogen om
een aantal opdrachten in het buitenland te laten uitvoeren maar uiteindelijk toch kozen voor een maatwerkbedrijf.

Er zijn ook andere verhalen. Thierry Soenen, oprichter van Juno industries, is ervan overtuigd dat hij zonder maatwerkbedrijf Ryhove
vijf jaar geleden niet had kunnen starten. 'We verdelen schroefdraadinserts en een eigen magazijn kopen was bijzonder duur', zegt
Soenen. 'Maar aangezien er bij Ryhove zo flexibel en vlot gewerkt wordt, kan mijn voorraad daar gestapeld worden en hoefde ik dus
geen extra pand te kopen of te huren. Dat maakt een enorm verschil.'

De werknemers zelf kunnen rekenen op minstens het minimumloon en daarnaast intensieve begeleiding. Subsidies zijn dan ook
onmisbaar om de loonkosten betaalbaar te houden: van de 600 miljoen euro jaaromzet is 290 miljoen overheidssteun. 'En toch
merk je dat veel maatwerkbedrijven nog worstelen met economische rendabiliteit', zegt Jeroen Knaeps, die in maart promoveerde
met zijn doctoraat rond psychiatrische patiënten en hun kansen op tewerkstelling. Hij nam daarbij ook enkele voormalige beschutte
werkplaatsen onder de loep. 'Veel van de werknemers vragen persoonlijke begeleiding, zeker om de overstap naar een reguliere job
mogelijk te maken, maar dat is niet altijd haalbaar. En door hun conjunctuurgevoeligheid en de nieuwe regering is ook de toekomst
onzeker. Dat maakt dat zelfs binnen de sociale economie bedrijven een buffer moeten aanleggen om schommelingen in opdrachten en
subsidies te kunnen opvangen.'

Sarah Vankersschaever

Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden



 Copyright © 2015 gopress. Alle rechten voorbehouden

'Vroeger deden we aan bezigheidstherapie, vandaag hebben we een businessplan'
De Standaard* - 29 Sep. 2015
Pagina 14

* De Standaard/Antwerpen, De Standaard/Limburg, De Standaard/Oost-Vlaanderen, De Standaard/Vlaams-Brabant/Brussel, De Standaard/West-Vlaanderen

BrusselHet maatwerkbedrijf De Dagmoed in Geraardsbergen heeft tachtig mensen in dienst. 'We zijn daarmee in Vlaanderen de
kleinste in onze soort', zegt algemeen directeur Wendy De Tandt. 'Maar van die nood hebben we een deugd gemaakt, want hierdoor
zijn we vlot aanspreekbaar en kunnen we kort op de bal spelen.' In De Dagmoed doen ze onder meer aan labeling, verpakking,
herstellen van meubilair en assemblage van fietsen en lichtarmaturen. 'De intense begeleiding die wij aan onze medewerkers
geven, vinden we vaak niet terug bij de reguliere bedrijven', legt De Tandt uit. 'Daardoor staan zij niet altijd met open armen klaar
om onze mensen op te nemen maar ook omgekeerd keren werknemers na een poging soms terug naar een maatwerkbedrijf. We
ondersteunen mensen namelijk ook op sociaal vlak: gezond eten, budgetbegeleiding, opvolging van de huisarts,... Dat er amper
langdurige doorstroming is, heeft er vooral mee te maken dat veel mensen die begeleiding levenslang nodig hebben.'

De campagne 'sleutel tot succes' zet de economische meerwaarde van de maatwerkbedrijven in de verf. Of dat niet wringt met hun
sociale focus? De Tandt: 'De vroegere beschutte werkplaatsen zijn opgestart binnen de zorgsector als vorm van bezigheidstherapie.
We waren vies van woorden als "HR-beleid" en "businessplan". Maar als je tewerkstelling wil creëren, moet je durven te evolueren: ook
wij moeten klanten aantrekken en het ziekteverzuim onder onze werknemers onder controle houden. We moeten niet onder stoelen
of banken steken dat we vandaag meer van onze mensen eisen: ik kan in De Dagmoed niet alleen zwakkere profielen tewerkstellen,
anders mogen we volgend jaar de boeken toe doen.'
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