
MAATWERKMAATWERK
buitengewoon 
onderwijs OV2





INLEIDING

Hellow beste lezer!

Je hebt de info brochure over maatwerkbedrijven en scholen gevonden, geweldig!

Ben je de brochure tegengekomen in je zoektocht naar werk? Of omdat je een opleiding 

aan het kiezen bent? Welke reden ook, met deze brochure zit je alvast goed!

Als je verder leest kom je vanalles te weten over maatwerkbedrijven, zij hebben namelijk 

zeer veel te bieden. Omdat niet iedereen er kan gaan werken hebben we deze brochure 

gemaakt. Zo willen we je op een korte en snelle manier laten kennismaken met 

maatwerkbedrijven.

Is het iets voor jou? Wil je graag meer weten over maatwerkbedrijven of over de opleiding 

er naartoe?

Neem dan zeker contact op met 1 van de partners waarvan je de contactgegevens 

terugvindt op het einde van de brochure!

Veel ontdek-plezier en wie weet tot binnenkort!

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Discipline

• Op tijd komen (‘s morgens en na elke pauze)
• Correct communiceren van ziekte, verlof,... 
• Veiligheidsregels volgen (PBM’s etc.). Het arbeidsreglement volgen
• Doorzetten op moeilijke momenten of wanneer je het werk niet zo leuk vindt
• Gedurende de hele dag hetzelfde werktempo aanhouden

Oprecht zijn

• Eerlijk zijn over werk en gevoelens
• Melden van eigen fouten
• Melden van pestgedrag
• Eigen fouten kunnen toegeven
• Verantwoordelijkheid
• Gemotiveerd zijn

Kwaliteit

• Geen fouten maken
• Zorg dragen voor materiaal en werkplek
• Eigen werk nakijken en verbeteren
• Ordelijk werken
• Werkinstructies volgen

Samenwerken
• Respectvol omgaan met elkaar
• Een gezamenlijk resultaat nastreven
• Hulp bieden indien nodig
• Geen ruzie maken
• Zorgen voor een goede teamspirit
• Positieve houding aannemen tegenover iedereen

Persoonlijke groei

• Openstaan voor feedback
• Openstaan voor opleiding
• Openstaan om nieuwe dingen te leren



HOE KOM JE IN EEN MAATWERKBEDRIJF TERECHT?

Wil je werken in een 
maatwerkbedrijf?

Zit je in 0v1
 of 0v2?

Kan je er werken

Neem telefonisch (080030700) of via 
het online dossier “Mijn Loopbaan” 
contact op met VDAB

Je bemiddelaar bekijkt 
wat de mogelijkheden 
zijn

Bekijk met de bemiddelaar 
wat de mogelijkheden nog 
zijn

Heb je interesse 
in deze vacature?

De bemiddelaar bekijktof er een vacature is bij 
het maatwerkbedrijf. Is er een vacature?

De bemiddelaar neemt 
contact op met het 
maatwerkbedrijf

Het maatwerkbedrijf nodigt 
je uit voor een gesprek

Neem telefonisch (080030700) of via het online dossier “Mijn 
Loopbaan” contact op met VDAB. Een bemiddelaar maakt 
vervolgens een afspraak met je om te bekijken of je kan werken 
in een maatwerkbedrijf

Neem telefonisch (080030700) of via het online 
dossier “Mijn Loopbaan” contact op met 
VDAB. Een bemiddelaar maakt vervolgens een 
afspraak met je.

Je hebt een afspraak met je 
bemiddelaar. Hij of zij maakt je 
WOP in orde

WOP= 
recht op steun om 
te werken in een 
maatwerkbedrijf
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Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

WAT KAN JE ER DOEN?

Poetsen (bedrijven, scholen, gemeentes)

Groenzorg 

Horeca

Drukkerij

Assemblage en montage

Magazijnier



Renovatie en schilderen

Boekbinderij

Metaal

Hout

Orderpicking

Heftruckchauff eur

Mailing

Kring(loop)winkel

Upcycling

Fietsen



Electronica

Recyclage

Stickeren

Enclave

Poederlakken

Kwaliteitscontrole

Administratie & onthaal

Textiel

Verpakking

Technisch onderhoud

Cleanroom

Voeding
En zo veel meer... 



WAT ZIJN DE PLUSPUNTEN VOOR JOU?

Kies voor jouw persoonlijke ontwikkeling

Wij maken samen met jou een POP - of persoonlijk ontwikkelingsplan. 
Tijdens een jaarlijks gesprek met onze POP-coach denk je na over 
je toekomst op het werk. Zo kunnen we even stilstaan bij volgende 
vragen:

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Wil ik nog dingen bijleren?
Wat zijn mijn doelen voor het komende jaar?
Wat zijn mijn dromen?

Door concrete doelen op te stellen willen we ervoor zorgen dat je 
gemotiveerd blijft op het werk en je alle kansen bieden om te groeien. 
Deze nauwe opvolging zorgt ook voor een vlotte overgang van een 
schoolomgeving naar de werkvloer.

Kies voor minder zorgen

Starten aan je loopbaan brengt veel leuke kansen met zich mee, 
maar kan ook zorgen voor stress en moeilijkheden. Binnen een 
maatwerkbedrijf heb je een team achter je staan. 
Je begeleider op de werkvloer en de sociale dienst staan voor 
je klaar. Zij helpen je tevredenheid op de werkvloer verhogen en 
kunnen je helpen navigeren doorheen je nieuwe 
omstandigheden. 

Zo kan jij jezelf maximaal ontwikkelen in 
optimale werkomstandigheden. Je staat er dus niet alleen voor.

Kies voor een loopbaan vol kansen

In een maatwerkbedrijf word je klaargestoomd voor een 
succesvolle loopbaan: bij ons of in een ander bedrijf.

Wij geven intensieve begeleiding zodat je alle kansen krijgt om 
je talenten te ontwikkelen. Ben je klaar om het eens te proberen 
in een ander bedrijf? Dan gaan wij samen met jou op zoek naar 
een geschikte werkplek. We voeren samen gesprekken met 
werkgevers, staan je bij op sollicitaties en begeleiden je tijdens de 
eerstewerkweken. En je bent altijd terug welkom bij ons als het 
uiteindelijk toch niet goed loopt bij de nieuwe werkgever.

Is het voor jou niet mogelijk om naar een ander bedrijf door te 
groeien? Dan zoeken we voor jou kansen binnen het 
maatwerkbedrijf. Zo kan je toch doelen zetten voor jezelf en je 
talenten verder ontwikkelen.

Kies voor een sector met toekomst

Maatwerkbedrijven evalueren mee met de maatschappij. 
Zo worden veel van onze producten verkocht via de webshop 
Handymade. Op de website verkopen we een grote variatie aan 
unieke producten die met zorg gemaakt worden door de 
medewerkers in de Belgische maatwerkbedrijven. Neem zeker al 
eens een kijkje op www.handymade.be om de leuke producten 
te ontdekken en getuigenissen van misschien weltoekomstige 
collega’s te lezen.

Door de grote diversiteit aan activiteiten binnen de 
maatwerkbedrijven en de flexibiliteit die we kunnen bieden aan 
onze klanten zijn we zeker van een mooie toekomst voor de sec-
tor. En zo kunnen medewerkers met verschillende talenten altijd 
wel ergens binnen een maatwerkbedrijf aan de slag en genieten 
ze van stabiliteit en zekerheid.



NUTTIGE LINKS

www.groepmaatwerk.be

www.herwin.be

www.katholiekonderwijs.vlaanderen

www.ovsg.be

www.g-o.be

www.onderwijskiezer.be

www.vdab.be

www.GTB.be
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