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Voorwoord 

‘Follow the members, be their guide’ is één van de vier werkingsprincipes van Groep Maatwerk. Om 
dit waar te maken is het onze taak een goed inzicht te hebben in wat de leden van Groep Maatwerk 
belangrijk vinden. De ledenenquête en het congres dat hierop volgde, waren dan ook belangrijke 
momenten in 2021. 

Natuurlijk was 2021 in de eerste plaats een coronajaar waarin onze maatwerkbedrijven net als de rest 
van de maatschappij, andermaal tot het uiterste werden uitgedaagd om de crisis het hoofd te bieden. 
Verder bouwend op de ervaring van 2020 hielden we als sector echter meer dan het hoofd boven 
water. Noch de verschillende covid-varianten, noch de stokkende supply-chain konden op tegen het 
ondernemerschap van de maatwerkbedrijven en de veerkracht van de maatwerkers. Ondersteund 
door een aantrekkende economie en nieuwe inzichten (Onderneem slim, zoek het niet te ver) realiseerden 
de leden van Groep Maatwerk ook in 2021 hun kerndoelstelling namelijk het kwalitatief tewerkstellen 
van zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Alhoewel we nog steeds in woelige coronawaters aan het varen waren, keken onze leden ook vooruit. In 
de bevraging en op het congres benoemden ze onomwonden de grote uitdaging voor de nabije toekomst: 
het vinden van geschikte werknemers. In eerste instantie betreft dit werkvloerbegeleiders. De job van 
werkvloerbegeleider, die al een unieke set van competenties vereist, is er de laatste jaren niet éénvoudiger 
op geworden, dit onder andere door de verruiming van de doelgroep en de evoluties in de activiteiten 
van maatwerkbedrijven. Het vinden van voldoende en goede werkvloerbegeleiders  is cruciaal om de 
kerndoelstelling te kunnen waar maken. Maar ook inzake het tewerkstellen van maatwerkers zijn de 
uitdagingen voor de maatwerkbedrijven omvangrijk. Ze variëren van een stokkende toeleiding door 
de VDAB tot afgeremd worden doordat het contingent overvol zit. Het jaarplan van Groep Maatwerk 
2022 bevat daarom voor zowel de maatwerkers als de werkvloerbegeleiders een actieplan. ‘Look further, 
change now‘ (toelichten in mensentaal) is dan ook het tweede werkingsprincipe van Groep Maatwerk. 

‘Denk in opportuniteiten’, is het derde werkingsprincipe. En ‘denken in opportuniteiten’ dat deden 
onze leden en Groep Maatwerk in 2021. Zo omarmden we samen de circulaire economie met een 
inspiratiedag en een begeleidingsaanbod (waar 12 maatwerkbedrijven op in gingen). Verder grepen 
we de wettelijke verplichting aan om te komen tot een kwaliteitslabel om zelf ook de interne processen 
te stroomlijnen. Voor Groep Maatwerk resulteerde dit in het behalen van het Qfor kwaliteitslabel en 
de erkenning van de opleidingen in het kader van de KMO-portefeuille. Ten slotte finaliseerden we 
ook het ESF-project Mijn werkwaarden. Dit project is een aanzet om een beter inzicht te krijgen in de 
waarden die de maatwerker belangrijk vindt in zijn of haar job. 

In de ledenbevraging gingen we na hoe onze leden de werking van Groep Maatwerk percipiëren. 
Maar liefst 80% van de leden associëren Groep Maatwerk met deskundigheid. Toegankelijk, beschikbaar 
en verbindend waren andere kenmerken die de leden op Groep Maatwerk plakken. We zien dit als 
een positieve waardering van onze manier van werken. Het motiveert sterk om ook in 2022 samen 
de uitdagingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het vormgeven van individueel maatwerk en het 
mee uitbouwen van een circulaire economie aan te gaan. Want ja ‘Samen is beter’ en zo zitten we bij 
het vierde en laatste werkingsprincipe.

Dr. ir. Clement De Meersman Francis Devisch
Voorzitter Groep Maatwerk Directeur Groep Maatwerk
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3 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, webinars en 
netwerkmomenten.

- 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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Sam Haems, 
Adviseur 

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. De Algemene Vergadering besliste 
op 23 april 2021 om het lidmaatschap te leggen op het niveau van de personele unie van maatwerkbedrijven. 

Momenteel zijn 58 maatwerkbedrijven lid van Groep Maatwerk. Naast 47 voormalige beschutte werkplaatsen zijn intussen 
ook 11 voormalige sociale werkplaatsen lid. Sinds 2020 kunnen maatwerkafdelingen ook lid zijn van GMW. Momenteel 
(15/03/2022) zijn volgende maatwerkafdelingen lid van Groep Maatwerk: Dolmans landscaping, Alexianen en Atalian.

U vindt een overzicht van de leden achteraan dit jaarverslag. 

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 28/02/2022.

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 28/02/2022):

Stef De Cock, 

Senior Adviseur
Francis Devisch, 

Directeur
Pieter Valkeneers, 
Senior Adviseur

Gemma Vanmarsenille

Adviseur
Marijke Stiers, 
Adviseur

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

Marit Pollaert, 

Administratief 
Medewerker

Corry Barlé,  
Sociaal Maribel Fonds 
en Personeelszaken

Anne Similon, 

Administratief 
Medewerker

Miet Geladé, 
Administratief 
Medewerker

Tom Poppe,  
Project- en 
vormingsmedewerker

Jeroen Jonkmans,  
Projectmedewerker

Wim Clippeleyr,  
Project- en 
vormingsmedewerker

Katja Decremer,  
Project- en 
vormingsmedewerker
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DUURZAAMHEIDSVERSLAG  
GROEP MAATWERK
 

A - Scope van het duurzaamheidsverslag

Groep Maatwerk heeft drie motivaties om een duurzaamheidsluik op te nemen in het jaarverslag:

• 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 28/02/2022). 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), via de organisatie 
van studiedagen/reflectiemomenten 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 Sociale Economie, Departement WSE, de 
vakbonden, FEBRAP, EWETA, VDAB, GTB, Grip en Herwin (zie bijlage 4 voor een verklarende lijst van de afkortingen). 
De stakeholders worden om de twee jaar uitgenodigd op het congres, waar de banden aangehaald worden. 

C - Economische prestaties

Groep Maatwerk is voor 40% van haar opbrengsten afhankelijk van lidgelden. De rest van de opbrengsten zijn afkomstig 
uit vorming, het beheer van fondsen en andere (zoals projectsubsidies, tewerkstellingssubsidies, …). 

67,8% procent van de kosten gaan naar loon en sociale lasten, 3% procent naar afschrijvingen en 29,7% naar andere 
kosten (zoals kosten voor freelance vormingsmedewerkers of diensten diverse goederen). 

In 2021 zag de vormingscel een boom in de aanvragen voor opleidingen. Dit zorgt voor een stijging van de opbrengsten. 

Overzicht opbrengsten en kosten

Opbrengsten 2021 2020 2019

Lidgelden 39,8% 40,4% 37,5%

Vorming 31,5% 30,3% 36,2%

Beheer fondsen 14,8% 14,8% 13,5%

Andere 13,9% 14,6% 12,8%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

Kosten 2021 2020 2019

Loonkosten 61,3% 67,8% 57,0%

Afschrijvingen 1,9% 2,6% 2,8%

Andere 36,9% 29,7% 40,2%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

(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. Groep Maatwerk streefde de vorige jaren 
een vermindering van het verbruik voorop. Zowel in 2020 als in 2021 is deze doelstelling omwille van het haast voortdurende 
thuiswerk wat naar de achtergrond verschoven.

Elektriciteit

Luminus is de elektriciteitsleverancier van Groep Maatwerk. Momenteel komt de elektriciteit van volgende bronnen: 
52,6 % uit nucleaire energie en 47,4% uit fossiele brandstoffen. In 2021 zat het energieverbruik op 3997 KWH. Gedeeld 
door de 15 werknemers, geeft dit een gemiddelde van ± 266 per persoon.   

Evolutie elektriciteitsverbruik 

2017 2018 2019 2020 2021

Totaal energieverbruik 5829 5649 5212 4231 3997

Energieverbruik per werknemer 485 470 347 281 266

Verwarming

Groep Maatwerk verwarmt haar gebouwen met een gasketel. In 2021 lag het verbruik op 34.257  kWh. Dit is een serieuze 
stijging vergeleken met de vorige jaren, die te wijten is aan de combinatie verluchten/verwarmen (coronagerelateerd).  

Evolutie gasverbruik

2017 2018 2019 2020 2021

Totaal gasverbruik 29.990 27.760 28.554 25.501 34.257
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Water

In 2021 werd 34 m³ water verbruikt (ter vergelijking, in 2019 was dit nog 42,73 m³). Dit lagere verbruik is te verklaren 
door de lagere bezetting omwille van corona. 

Afval

Groep Maatwerk onderscheidt vijf afvalstromen: groente-, fruit- en tuinafval, papier, PMD en zachte plastic, batterijen 
en restafval. 

Wat papierverbruik betreft, werd in 2021 de evolutie naar meer digitaal vormingsmateriaal verder gezet. Meer en meer 
opleidingen gaan online door. Toch zien we bij de cursisten nog steeds een grote vraag naar ‘fysiek’ opleidingsmate-
riaal. Niet alle begeleiders hebben immers de gelegenheid  om materiaal zelf af te printen.  

Omwille van het aanhoudende thuiswerk, is er voor 2021 minder duidelijk zicht op het papierverbruik onder het perso-
neel (een deel van het materiaal wordt thuis uitgeprint).

Mobiliteit

De medewerkers van Groep Maatwerk werken in ‘normale’ tijden 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 gewoonlijk 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. 

In 2020 en 2021 werd net zoals in de rest van Vlaanderen ook bij Groep Maatwerk grotendeels overgeschakeld op 
thuiswerk. Veel van de overlegmomenten met leden en stakeholders vond digitaal plaats, zeker voor administratieve 
cel en de staf. Het woon-werkverkeer en de externe verplaatsingen werden hierdoor serieus beperkt (met een uitzondering 
in de zomer/vroege herfst) en quasi tot nul herleid. In het post-coronatijdperk is het de bedoeling in grote mate terug 
naar kantoor te keren, maar twee dagen thuiswerk per week zullen mogelijk blijven, dit ook om de ecologische voetafdruk 
van het secretariaat blijvend te verlagen. Ook in overleg met stakeholders zal blijvend gezocht worden naar een evenwicht 
tussen digitale en fysieke bijeenkomsten. 
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Een belangrijk onderdeel van de Groep Maatwerk activiteiten is de organisatie van werkgroepen, studiedagen en 
vormingsdagen voor haar leden. Ook veel van deze momenten (op de vormingen voor doelgroep en omkadering na, 
zie infra) werden sinds 16 maart 2020 vervangen door digitale bijeenkomsten. Dit levert sectorbreed een belangrijke 
terugdringing van het wagengebruik op. We streven ernaar in het post-coronatijdperk te komen tot een goede balans 
tussen digitale en fysieke ontmoetingsmomenten, zodat we een evenwicht vinden tussen ecologisch verantwoord 
ondernemen enerzijds en het voorzien van de nodige (ook fysieke) ontmoetingsmomenten voor onze leden anderzijds.

Naar een duurzaam aankoopbeleid

Momenteel 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.    

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 werd daar voor het eerst een informeel personeelsfeestje met partners aan toegevoegd. 
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• 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 2021 werd 111 uur opleiding gevolgd.  

Uiteraard was ook hier 2021 – opnieuw -  een atypisch jaar. Omwille van corona was er nog veel thuiswerk (voornamelijk 
in de eerste en laatste maanden van het jaar), waardoor een heel aantal aspecten wegvielen (zoals de informele 
contactmomenten aan het koffiemachine, maar ook de teamuitstap en veel van de ‘real life’ overlegmomenten). Toch 
waren er waar mogelijk contacten:

•  De digitale WhatsApp groep bleef een belangrijk communicatiekanaal, alsook het systeem van 
de huddles, waarbij tijdens de periodes waarin veel werd thuisgewerkt geregeld een digitaal 
ontmoetingsmoment plaatsvond waar collega’s elkaar op een informele manier konden ‘ontmoeten’. 

• Overlegmomenten bleven doorgaan met dezelfde frequentie, waar nodig digitaal maar waar 
mogelijk ‘in real life’. Hiervoor werden oplossingen gezocht bij externe vergaderlocaties en 
overlegmomenten in de Groep Maatwerk tuin. 

• De directeur stelde wekelijks een overzicht op van aanwezigheden op het secretariaat, waarbij 
rekening werd gehouden met de op dat moment geldende coronaregels én met de (mentale) 
noden van collega’s om fysiek aanwezig te zijn op kantoor.

• In januari was er een digitaal nieuwjaarsfeestje, in juni en oktober werd een informele 
personeelsbijeenkomst georganiseerd, waarbij het hele team elkaar nog eens ‘in real life’ kon 
ontmoeten. 

Personeelsbeleid: de cijfers

Groep Maatwerk telt momenteel (situatie op 28/02/2022) 16 actieve personeelsleden (één werknemer is reeds  langer 
dan 12 maanden ziek) waarvan 9 vrouwen en 7 mannen. Dit vertaalt zich in 14,9 VTE. 

6 mensen werken voltijds, 10 mensen werken deeltijds (in verschillende systemen, gaande van 90% 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 (situatie 31/12)

2017 2018 2019 2020 2021

VTE 11,6 11,10 13,1 12,7 13,9

Aantal mannen 6 6 7 6 7

Aantal vrouwen 7 7 9 9 9

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

Ook afgelopen jaar werkte bij de vormingscel een stagiair. Hij werkte gedurende het academiejaar 2020-2021 voor 
Groep Maatwerk en realiseerde in totaal +- 50 dagen stage.  
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Bij de administratie was een stagiaire aan de slag sinds 1 september, zij realiseerde voorlopig 7 dagen. Omwille van de 
thuiswerkverplichting in het kader van corona werd deze stage tijdelijk stopgezet.  

Groep Maatwerk zorgt voor een gevarieerd takenpakket en een intensieve begeleiding van de stagiairs, in nauwe 
samenwerking met de stagebegeleider. In 2022 wordt op dit elan verder gegaan. 

Het ziekteverzuim binnen Groep Maatwerk lag in 2021 op 136 dagen (de langdurig zieke collega niet meegerekend).

Evolutie ziekteverzuim

2017 2018 2019 2020 2021

Totaal aantal ziektedagen * 226 159 175 154 136

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

Gegevensbescherming

Het informatieveiligheidsplan werd verder opgevolgd en uitgevoerd. 
Er werd een overeenkomst gesloten met een IT-leverancier. 
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Groep Maatwerk:  
2021 in vogelvlucht
 

In dit onderdeel vindt u een overzicht van de voornaamste activiteiten en realisaties uit 2021. 

A - Constante verbetering 

Omdat constante verbetering en verdere professionalisering een speerpunt is in de Groep Maatwerk werking, stond 
2021 in het teken van kwaliteitsbeheer. Daarbij werden twee pistes gevolgd. 

Ten eerste werd ingezet op het behalen van een kwaliteitslabel. Alle Groep Maatwerk leden moesten in 2021 een 
kwaliteitslabel op de markt halen – waarbij de helft koos voor het Qfor label (zie infra). In lijn met 1 van de Groep Maatwerk 
guiding principles ‘follow the members, be their guide’, opteerde het secretariaat voor het behalen van het Qfor 
kwaliteitslabel. Tijdens de voorbereiding werd voornamelijk ingezet op het verder optimaliseren van een aantal procedures 
(oa rond de samenwerking met de freelancers en het garanderen van een constante kwaliteit van vormingen en 
dienstverlening). Op 20 juli behaalde Groep Maatwerk het kwaliteitslabel.

Bovendien sleepte Groep Maatwerk in 2021 ook de erkenning als dienstverlener voor de KMO-portefeuille in de wacht. 
Concreet betekent dit dat kleine en middelgrote reguliere bedrijven (waaronder een aantal van de huidige 
maatwerkafdelingen) beroep kunnen doen op een financiële ondersteuning wanneer ze een opleiding inkopen bij 
Groep Maatwerk (vb. rond het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Met deze erkenning 
anticipeert Groep Maatwerk op de uitrol van individueel maatwerk.

Ten tweede werd een traject rond het bepalen van de prioriteiten opgezet. In de zomer ontvingen de Groep Maatwerk 
leden een bevraging, waarin ze konden aangeven welke opdrachten Groep Maatwerk volgens hen prioritair moet 
opnemen. In oktober werden deze resultaten met de leden besproken op het congres. In opvolging hiervan werd een 
actieplan opgesteld en ook de werkzaamheden voor 2022 werden op basis van de resultaten bepaald. 

B - Beleid: Corona nog steeds hoog op de agenda

Corona

Ook in 2021 besteedde het Groep Maatwerk secretariaat nog veel tijd aan het informeren en ondersteunen van haar 
leden om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. 

Groep Maatwerk ontplooide in dit kader onder andere de volgende activiteiten:

• Organisatie webinars om stand van zaken te schetsen (zie infra)
• Leden ondersteunen rond de toepassing van de concrete maatregelen, zoals rond het 

vaccinatieverlof, registratie telewerk en voorzien van attest actieve tewerkstelling, toepassing 
van de aanpassingspremie, duiding generieke gids en duiding gevolgen van de beslissingen 
van het Overlegcomité. Het secretariaat ontwikkelde daarnaast ook een leidraad om op de 
werkvloer om te gaan met een corona-uitbraak of een cluster van besmettingen en lesmateriaal 
om maatwerkers zo goed mogelijk te informeren rond vaccinatie. 

3
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Daarnaast vormde ook lobbying een deel van de werkzaamheden, onder andere rond de inhoud van het sectorprotocol.

Tot slot bleef ook de vinger aan de pols houden een essentieel onderdeel van de activiteiten, en dit onder andere door 
het geregeld organiseren van bevragingen bij de leden. 

Individueel maatwerk

Inzake individueel maatwerk, werkte het beleid in 2021 toe naar een ontwerp van decreet. Met de maatregel ‘Individueel 
maatwerk’  wil de Vlaamse Overheid de kansen op de arbeidsmarkt verhogen voor personen met een arbeidsbeperking 
- ook in een reguliere arbeidscontext - om zo een bijdrage te leveren aan de ambitie om de werkzaamheidsgraad te 
verhogen. De doelgroep van deze maatregelen zijn personen met een arbeidsbeperking die zonder ondersteuning 
niet zomaar aan de slag kunnen gaan. Groep Maatwerk werd hierbij frequent geconsulteerd. Het secretariaat informeerde 
en raadpleegde de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk op geregelde basis hierrond. Onder andere de stopzetting 
van de SINE-maatregel was daarbij een aandachtspunt. 

Op 2 juli werd op de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet individueel maatwerk goedgekeurd. 

Op 16 september organiseerde Groep Maatwerk een webinar om haar leden te informeren rond de inhoud van de 
ontwerptekst van het decreet. 

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 moesten dit oorspronkelijk vanaf 01/09/2021 kunnen aantonen via een behaald kwaliteitslabel op de markt. Deze 
deadline werd later opgeschoven naar eind 2022.

Toch was 2021 het jaar waarin de meeste leden van Groep Maatwerk een kwaliteitslabel behaalden. Ongeveer de helft 
van hen ging daarbij voor het Qfor label. De anderen gingen voor een uitbreiding van (al dan niet activiteitsgerelateerde) 
labels waarover ze reeds beschikten.

VIA6 

Half 2020 leidde de coronacrisis ertoe dat het overleg inzake VIA6 vervroegd op gang schoot. Na maanden onderhandelen 
werd medio januari 2021 voor de maatwerksector een ontwerpakkoord bereikt. Voor de maatwerksector omvatte dit 
akkoord een budget van 8,1 miljoen voor koopkrachtmaatregelen, wat neerkomt op een koopkrachtstijging met 1,1%. 
In 2023 zal de koopkracht in de maatwerksector bovendien de federale loonnorm volgen. Voor kwaliteit werd er 6,6 
miljoen euro aan recurrente en 12 miljoen euro aan éénmalige middelen voorzien. In het kader van het akkoord werd 
ook een uitbreiding van het contingent voorzien van 50 VTE. 

In de twee maanden die daarop volgden werden de details verder uitgewerkt en cao’s gesloten over het toekennen 
van een anciënniteitstoeslag, de mobiliteitsvergoeding en de ecocheques. Wat dit laatste betreft verkreeg Groep 
Maatwerk daarbij dat de uitgevers van ecocheques de voorwaarden naar beneden bijstelden en reikte haar leden een 
aantal tools aan om rond de ecocheques zo goed mogelijk te communiceren met de maatwerkers (onder andere een 
overzicht van producten die kunnen aangekocht worden met de cheques, alsook een presentatie en een lesmodule).
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Op 30 maart 2021 werd er intersectoraal een ontwerp akkoord VIA 6 tripartite goedgekeurd. De dag nadien keurde 
ook de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk het ontwerp goed. In het akkoord werden onder meer afspraken gemaakt 
over telewerk, vorming en vakantieregelingen. Deze intersectorale afspraken werden vervolgens opgenomen in sectorale 
cao’s. 

Sociaal overleg

De activiteiten van het paritair comité 327.01 en de werkgroep paritair comité stonden in 2021 dus voornamelijk in het 
teken van het (omzetten van het) VIA6-akkoord naar cao’s. 

In februari ging het om volgende cao’s:

• Cao van 25 februari betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag
• Cao van 25 februari inzake woon-werkverkeer in de beschutte werkplaatsen
• Cao van 25 februari inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever 

in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen.

Eind maart volgden deze cao’s:

• Cao betreffende de toekenning van ecocheques
• Cao betreffende het toekennen van een eenmalige premie in het kader van duurzaam 

werkgeverschap (‘de eenmalige ecocheques’)
• Cao houdende een premie voor omkaderingspersoneel (‘de septemberpremie’)
• Cao tot wijziging van de cao flexibele arbeidsorganisatie

 In april werden volgende twee cao’s ondertekend: 

• Cao loonfiche: de huidige cao over de loonfiche in de beschutte werkplaatsen werd aangepast. 
• Cao consumptiecheques: deze cao maakt het mogelijk om de eenmalige premie van 300 euro 

in het kader van duurzaam werkgeverschap  te investeren in consumptiecheques.

In juni volgden dan volgende cao’s:

• Cao inzake de regeling jaarlijkse vakantie
• Cao inzake vorming
• Cao septemberpremie: in de oorspronkelijke cao van 24 maart 2021 ontbrak een bepaling over 

indexering van de premie in de sociale werkplaatsen. Door de cao opnieuw af te sluiten in juni 
werd dit gecorrigeerd.

Naast de cao’s tot omzetting van het VIA6-akkoord werden nog andere cao’s afgesloten. Op het PC van 21 september 
2021 werden een reeks cao’s afgesloten ter uitvoering van de NAR cao’s mbt landingsbanen en SWT. Daarnaast keurde 
het PC ook de cao betreffende bijkomende werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlaamse 
beschutte werkplaatsen en de cao inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 goed. 

Tot slot werd de cao betreffende de harmonisering van de lonen in de BW opnieuw afgesloten. Deze cao werd reeds 
afgesloten op 3 mei 2001, maar werd in 2009 ten onrechte opgezegd. In de praktijk werden de bepalingen van de cao 
echter nog steeds toegepast. Om deze situatie recht te zetten, werd deze cao op 15 juni 2021 opnieuw afgesloten met 
retroactieve werking. De ondertekening van deze cao is louter een juridische rechtzetting en zal dus geen impact 
hebben op de praktijk.

Al deze cao’s zijn raadpleegbaar via het intranet van Groep Maatwerk.
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Uitbreiding 

Eind 2020 maakte minister Crevits een groeipad vrij voor onze sector, ten belope van 215 plaatsen. In het verlengde 
van de relanceplannen van de Vlaamse regering en de Europese Green Deal, besliste minister Crevits deze middelen 
thematisch aan te wenden: bijkomende tewerkstelling dient gekaderd te worden binnen de opstart of uitbreiding van 
nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten. In 2021 werden deze plaatsen verdeeld in de sector, waarbij er vanuit 
Groep Maatwerk steeds voor gepleit is om de toekenningscriteria ruim te benaderen: het betreft niet enkel circulaire 
activiteiten, ook tewerkstelling in duurzame en circulaire economie, die beoordeeld moet worden aan de hand van 
verschillende criteria. Uiteindelijk kregen 58 maatwerkbedrijven en 10 maatwerkafdelingen een uitbreiding van hun 
contingent. 

Aanvullend werd in de loop van 2021 het contingent in het kader van de afspraken VIA6 nog uitgebreid met 50 VTE. 
Dit maakt dat het contingent maatwerk in Vlaanderen 19845,80 VTE bedroeg.

In november 2021 kondigde de minister opnieuw aan dat er 1.000 extra jobs zouden bijkomen in de sociale economie, 
en dit in het kader van het Vlaamse klimaatplan. Ook hier legde Groep Maatwerk de focus op de diverse manieren 
waarop maatwerkbedrijven vandaag reeds meebouwen aan de circulaire economie. Ze organiseerde in dit kader ook 
een bevraging bij haar leden om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de reeds ontplooide circulaire activiteiten.

Circulaire economie

Om haar leden zo goed mogelijk voor te bereiden op de shift naar circulaire economie en hen zoveel mogelijk te 
ondersteunen in de ontwikkeling van circulaire economische activiteiten, zette Groep Maatwerk in 2021 een traject op 
poten hierrond. 

De aftrap werd gegeven door medio 2021 een publicatie van Werkvormen integraal aan het thema Circulaire economie 
te wijden én op het congres van 7 oktober een keynote te brengen rond dit thema. Op 16 november volgde een 
inspiratiedag rond circulaire economie (zie infra). 

Nadien werd een ondersteuningstraject aangeboden aan de leden, bestaande uit twee collectieve inhoudelijke sessies 
en een individueel begeleidingstraject. Meer dan 12 maatwerkbedrijven namen in 2021 nog deel aan de collectieve 
sessies. In 2022 worden de individuele begeleidingstrajecten ingepland.

IFIC

Op basis van het VIA4-akkoord werd er een nieuwe intersectorale functieclassificatie uitgewerkt aan de hand van het 
model en de methode ontwikkeld door IFIC. De opmaak van de functieclassificatie werd in het voorjaar 2019 afgerond 
en door Groep Maatwerk voorgesteld op de provinciale federaties. In het najaar van 2020 werden de eerste voorbereidingen 
getroffen voor de testfase en de loonrapportering, die begin 2021 van start ging. Op 26 januari vond een digitale 
infosessie plaats hierrond. 

Tijdens de testfase worden de voorlopig goedgekeurde functiebeschrijvingen binnen de organisatie afgetoetst aan 
het huidige personeelsbestand. Groep Maatwerk riep al haar leden op om deel te nemen aan deze testfase, alsook aan 
de loonrapportering.

Half februari gingen de opleidingen die IFIC hierrond organiseerde van start. Deze werden massaal bijgewoond door 
de Groep Maatwerk leden. Daarnaast ontwikkelde IFIC guidelines om de rapporteringsfiche zo goed mogelijk te kunnen 
invullen. Om haar leden in deze testfase zo goed mogelijk te ondersteunen, organiseerde Groep Maatwerk in de lente 
van 2021 een aantal workshops, waarin de leden vragen konden stellen en een aantal concrete cases besproken werden. 
Elke workshop bestond uit twee sessies: toewijzen functies aan doelgroepwerknemers (en valide arbeiders) en toewijzen 
functies aan omkadering.
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Tot slot werd ook een FAQ ontwikkeld voor de leden die raadpleegbaar is op het intranet.

De testfase werd afgerond in juni 2021. IFIC is daarna aan de slag gegaan met de analyse van de gegevens die in de 
testfase werden doorgegeven. In juli 2021 kwam de interne werkgroep rond IFIC van Groep Maatwerk opnieuw samen 
om een eerste analyse te maken van de testfase. In samenspraak met deze interne werkgroep werd bepaald welke 
ontbrekende functies en te onderhouden functies prioritair zijn voor Groep Maatwerk om mee te nemen in de 
onderhoudsfase van IFIC.

In het najaar van 2021 werd de technische werkgroep binnen IFIC opnieuw samengeroepen. Deze technische werkgroep 
heeft bepaald welke te onderhouden en te beschrijven functies meegenomen worden in de onderhoudsfase. De 
onderhoudsfase zal in 2022 van start gaan.

Socio-economische studie

Zoals elk jaar werd ook in 2021 een socio-economische studie gemaakt van de sector. De analyse werd gemaakt op 
basis van de generieke jaarrekening voor de maatwerkbedrijven waaraan sinds 2019 ook een aantal GRI-criteria werd 
toegevoegd. Doordat de duurzaamheidsverslaggeving geïntegreerd werd in de excel, voldoen MWB met het invullen 
van de excel ook direct aan de verplichtingen vanuit DWSE hieromtrent. 

Voor boekjaar 2020 dienden we vast te stellen dat ondanks de coronacrisis de sector het tewerkstellingsvolume op peil 
kon houden. Financieel-economisch was 2020 niet beduidend slechter dan voorgaande jaren. De verklaring hiervoor 
ligt in de adequate ondersteuning vanuit de overheid. De eerste signalen over tewerkstelling en resultaten 2021 zijn 
meer dan bemoedigend en geven vertrouwen naar de toekomst. In september 2022 zal Groep Maatwerk een uitgebreide 
analyse bezorgen aan de leden m.b.t. boekjaar 2021. 

Arbeidszorg

Op 8 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit betreffende arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie 
definitief goed. Dit nieuwe regelgevend kader ging op 1 april 2021 van start en integreert de drie bestaande subsidievormen 
van arbeidszorg in de sociale economie  (arbeidszorg sociale werkplaatsen, meerbanenplan en activerende arbeidszorg) 
in één regelgevend kader. 

Alle erkende AZ-initiatieven binnen SE dd. 31/12/2020, zowel maatwerkbedrijven als samenwerkingsverbanden, hebben 
omzetting van contingent gekregen met ingang van 1 april.

Eind maart en begin mei 2021 werden door Groep Maatwerk en Herwin gezamenlijke digitale infosessies met VDAB 
en DWSE georganiseerd, waar de leden met al hun vragen terecht konden.

Vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg werd een werkgroep opgericht, waar ook Groep Maatwerk aan deelneemt, om een 
toekomstvisie uit te werken waarin AMA SE en AMA Welzijn beter op elkaar afgestemd worden.

Eretekens van de arbeid

In 2020 werd opnieuw de procedure opgestart om eretekens van de arbeid toe te kennen. De vorige uitreiking vond 
plaats in 2010 en toen kregen 200 maatwerkers in Vlaanderen het ereteken. Doelstelling van het ereteken is de bijdrage 
van werknemers te erkennen en valoriseren. De oproep hiervoor werd in de sector verspreid. Meer dan 100 maatwerkers 
werden genomineerd. Omwille van corona werd de uitreiking nog uitgesteld, maar in 2022 zal deze plechtigheid alsnog 
plaatsvinden. 
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C - 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  september 2021 werd de Tool in zijn finale vorm gevalideerd door het ESF-agentschap.

Op het ledencongres in oktober werd de ontwikkelde tool ‘Mijn werkwaarden’ voorgesteld aan de sector.

Hierna kon de disseminatiefase van start gaan. Tijdens deze fase onderzoeken we, in samenwerking met enkele maatwerk-
bedrijven, hoe deze Tool optimaal kan ingezet worden binnen de organisatie. Daartoe gingen deze organisaties actief 
met de tool aan de slag. Daarnaast werd de Tool ook actief ingezet binnen een aantal Buso-scholen en Begeleid werken.

In maart 2022 brengen we de ervaringen van deze organisaties samen. Op basis hiervan formuleren we verdere concrete 
adviezen naar gebruik toe. Daarnaast ontwikkelen we ook een website, waar we alle relevante informatie rond het 
gebruik van de tool samenbrengen. Ook de aanvraagprocedure zal in de toekomst via deze website verlopen.

De Tool en de website worden in de loop van april breed gelanceerd, en zijn vanaf dan ook beschikbaar voor de volledige 
sector.

Disability Inclusive Job Crafting

In 2020 ging het project ‘Disability Inclusive Job Crafting’van start. Odisee Hogeschool is promotor, Groep Maatwerk 
is één van de partners. Dit project liep van 1/01/20 tot 31/12/21. Doelstelling van dit project is de tewerkstellingskansen 
van medewerkers met een fysieke en licht verstandelijke arbeidshandicap te vergroten, door hen te ondersteunen bij 
het ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘durven’ job craften. Job crafting is het proactief zelf aanpassen van verschillende aspecten van 
het werk, zodat medewerkers doelen na kunnen streven die voor hen belangrijk zijn. Daartoe wordt een tool ontwikkeld 
waarmee mensen met een arbeidshandicap zelf vorm kunnen geven aan hun job, zodat deze beter aansluit op hun 
behoeftes en sterke kanten.

Deze tool, de JOSapp, werd op 25 mei aan de sector voorgesteld. De app werd nadien uitgetest door meer dan 300 
maatwerkers.

Competentieprognoses Maatwerk

Met dit ESF-project wil Groep Maatwerk anticiperen op de meest ingrijpende competentie-uitdagingen die zich 
aankondigen voor de totaliteit van de sector. Eerst door ze in kaart te brengen, vervolgens door in het verlengde ervan 
te sensibiliseren en acties te ondernemen. Hierbij wordt zeker de impact van digitale evoluties, van circulaire economie 
en koolstofneutraliteit en de (lange termijn) impact van Corona mee in rekening gebracht.

Groep Maatwerk werkt voor dit project samen met Mpiris, een organisatie die ervaring heeft in het uitvoeren van 
competentieprognose-onderzoeken in andere sectoren.
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In 2021 werden, samen met de stuurgroep, drie processen geselecteerd die in maatwerkbedrijven in belangrijke mate 
voorkomen:

• 2 processen waarover reeds recent competentieprognose-onderzoek in Vlaanderen beschikbaar 
is vanuit een andere sector: logistiek en assemblage

• 1 typisch proces in maatwerkbedrijven: aangepast werk en begeleiding creëren

Voor elk van deze drie processen hebben we via een aantal detaillerende interviews de te verwachten verschuivingen 
in competentiebehoeftes in kaart gebracht.

In 2022, in fase 2 van het project, zullen we een actieplan uitvoeren, waarbij onder andere de resultaten van het onderzoek 
zullen gedissemineerd worden.

Disseminatie en communicatie over lopende projecten

Verder hield Groep Maatwerk ook nauw de vinger aan de pols over relevante lopende projectoproepen en informeerde 
en sensibiliseerde haar leden rond de mogelijkheden. 

D - Studiedagen en netwerkmomenten

In 2021 werd gezocht naar een goede balans tussen digitale en fysieke ontmoetingen met de leden, waarbij de corona-
actualiteit met haar verschillende golven nog veelbepalend was. Het webinar bleek daarbij een blijver, om de leden op 
een snelle manier up to speed te brengen van actuele topics. 

Webinars en digitale ontmoetingsmomenten

• Op 20 januari vond het eerste corona webinar van 2021 plaats. Tijdens dit webinar schetste SD 
Worx een stand van zaken m.b.t. de coronamaatregelen vanuit de federale regering.

• Op 26 januari kregen de leden via een webinar een toelichting rond de testfases binnen IFIC 
die toen van start gingen. 

• 23 februari: webinar rond de ontwikkeling van nieuwe producten, gericht op die maatwerkbedrijven 
die bezig zijn met of aan het nadenken zijn over de ontwikkeling van nieuwe producten. Zij 
werden geïnspireerd door concrete voorbeelden uit de praktijk van de concullega-
maatwerkbedrijven. 

• Op 17 maart organiseerden we een webinar waarin volgende zaken toegelicht werden: stand van 
zaken rond de taks shift, een update rond de coronamaatregelen en een stand van zaken rond VIA6. 

• Op 29 maart vond het tweede webinar plaats dat de VTO-cel van Groep Maatwerk organiseerde 
voor vormingsverantwoordelijken. Tijdens dit webinar werden verschillende didactische tools 
belicht (oa nieuwe video’s rond POP en begeleidingsstijl, SISO toolbox).

• Op 23 april organiseerden we de Algemene Vergadering, die omwille van de coronasituatie op 
dat moment nog eens digitaal plaatsvond. Colruyt, de nieuwe ambassadeur, werd er aan de leden 
voorgesteld en verder kregen de leden de kans in kleinere groepen ervaringen uit te wisselen. 

• Op 25 mei werd in een webinar de nieuwe ‘JOSapp’ aan de leden voorgesteld, een app ontwikkeld 
in het kader van het ESF-project ‘jobcrafting voor mensen met een arbeidshandicap’. Deze app 
ondersteunt maatwerkers om zelfstandig na te denken over de verschillende aspecten van hun job. 
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• Op 16 september organiseerden we een webinar rond individueel maatwerk.

• Op 6 oktober werd de oproep ‘innovatie en strategische transformatie’ aan de leden toegelicht 
tijdens een webinar. 

• Op 14 december vond de eerste collectieve sessie plaats in het kader van het begeleidingstraject 
rond circulaire economie dat Groep Maatwerk samen met Mobius op poten zette voor haar 
leden. Deze sessie vormde het startpunt van een tweeluik waarin de deelnemers getraind werden 
tot kenners van de mogelijkheden die circulaire economie biedt voor de sector. 

Live ontmoetingsmomenten

Gelukkig kon ook dat af en toe weer: de live bijeenkomsten, waarbij de leden van Groep Maatwerk niet alleen geïnformeerd 
werden maar ook de kans kregen om te netwerken. 

• 7 oktober: Groep Maatwerk congres in het Aarova eventcenter. Tijdens deze dag stonden zowel 
informeren (met keynotes van Steven Vanackere van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
over de economische vooruitzichten en Kaat Peeters -  coördinator Research Centre for Sustainable 
Organizations – over het ABC van circulaire economie) als ervaringsuitwisseling tussen de leden 
op de agenda. Centraal thema: de ledenbevraging. In workshops gingen de leden aan de slag 
met de belangrijkste resultaten hiervan. 

• 16 november: Inspiratiedag circulaire economie. Deze inspiratiedag vond plaats in het Lindner 
hotel. Met keynotes van onder andere Geert Janssens en Stefaan Vandist en heel wat cases van 
binnen en buiten de sector.
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E - Communicatie: Intern en extern
Ook in 2021 bleef informeren en sensibiliseren één van de kerndoelstellingen van Groep Maatwerk. 

Intern: Het intranet als centraal communicatiekanaal

Ook in 2021 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 2021 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. 

Omdat het Groep Maatwerk intranet met haar 9 jaren intussen digitaal al een ‘senior’ is, werd in 2021 ook een traject 
opgezet om te komen tot een vernieuwde communicatietool met de leden. Hiertoe werd samen met het Gentse bureau 
‘Digiraf’ een traject opgezet van interne workshops en consultatierondes met leden. Dit alles resulteerde in de wireframes, 
een blauwdruk voor het nieuwe intranet. Via een pitch werd een partner gezocht om deze ‘ledenzone’ voor Groep 
Maatwerk te bouwen. Procurios kwam hieruit als winnaar. De lancering van deze nieuwe ledenzone, die onder andere 
meer interactie met en tussen de leden moet toelaten, is voorzien voor april 2022.   

Extern: Campagne ‘Onderneem slim.  
Zoek het niet te ver’, Colruyt als  
ambassadeur en de klassieke pijlers  

2021 stond wat de externe communicatie betreft andermaal in 
het teken van de profilering van de sector naar het bedrijfsleven. 

Campagne Onderneem slim. Zoek het niet te ver

Op 1 maart lanceerde Groep Maatwerk de campagne ‘Onderneem 
slim. Zoek het niet te ver’. Doelstelling van de campagne was 
maatwerkbedrijven bij reguliere bedrijven en organisaties (verder) 
te promoten als nabije en betrouwbare partner. Hiermee werd 
ingespeeld op het streven naar meer lokaal produceren dat 
ontstond in het zog van de coronacrisis.

In de campagne getuigden CEO’s van klanten van 
maatwerkbedrijven over de meerwaarde die de samenwerking 
hen biedt (met de focus op de nabijheid, maar uiteraard ook op 
al de andere troeven van de sector zoals ontzorgen, flexibiliteit, 
betrouwbaarheid,…).

De campagne – die gedurende 1 maand liep - werd gevoerd via:

• Een betalende campagne op sociale media (LinkedIn en Facebook), waarmee doorheen de 
verschillende golven respectievelijk meer dan 27.000 mensen bereikt werden (op LinkedIn) en 
meer dan 30.000 mensen (op Facebook). Deze werd aangevuld met een organische sociale 
mediacampagne – waarbij de focus op LinkedIn lag – en waarvan de posts gemiddeld meer dan 
1.500 keer bekeken werden. De campagnewebsite www.maatwerkbedrijven.com telde tijdens 
de campagne 855 unieke bezoekers, de Groep Maatwerk website klokte af op 5.220 bezoekers. 
De meest bezochte pagina op onze website was de werkplaatszoeker.  
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• Een spot op Radio 1 en StuBru (te herbeluisteren via deze link). De radiospot liep van 1 maart 
tot 7 maart en bereikte naar schatting 115.000 mensen. De focus van de spot lag, net als voor 
de rest van de campagne, op het vinden van een partner dichtbij huis.

• Een campagne-editie van WerkVormen (zie infra) 

• De pers. De perscampagne werd op gang getrokken met een opiniestuk over de meerwaarde 
van lokaal ondernemen door samenwerken met een maatwerkbedrijf, waar op 48 uur tijd maar 
liefst 100 CEO’s van klanten van maatwerkbedrijven hun handtekening onder gezet hebben. 
Dit leidde onder andere tot een interview in De Ochtend bij Xavier Taveirne, een reportage in 
het Kanaal Z nieuws en een artikel in GVA en Het Nieuwsblad. Heel wat ondertekenaars deelden 
het stuk ook via hun sociale mediakanalen. 

Colruyt, een trotse ambassadeur

In februari werd de retailer Colruyt Laagste 
Prijzen door de Belgische maatwerkbedrijven 
gekozen als ‘Ambassadeur van het jaar’. Een 
primeur, want voor het eerst ging het om een 
‘nationale’ ambassadeur, die alle maatwerkbe-
drijven in België vertegenwoordigt. Colruyt 
werkt al meer dan 30 jaar samen met de maat-
werkbedrijven. 20 Belgische maatwerkbedrijven 
voeren opdrachten voor hen uit en stellen hier 
samen een 300-tal mensen op tewerk. Het gaat 
onder andere om het samenstellen van bier-
manden, etiketteren van wijnflessen, herstellen 
van elektronische prijsetiketten, verpakking van 
producten en plakken van bonnen op verpakkingen. Eén op de vier producten in de winkelrekken bij Colruyt ging vroeg 
of laat door de handen van maatwerkers. En die boodschap werd doorheen dit ambassadeursjaar op verschillende 
manieren met de wereld gedeeld. Er was een voorstelling aan de pers, er werden meerdere filmpjes gemaakt over de 
verschillende opdrachten die maatwerkbedrijven uitvoeren voor de sector en de logistiek directeur van Colruyt was 
één van de hoofdrolspelers in de campagne. 

De klassieke pijlers: website, sociale media en WerkVormen

Verder steunde de externe communicatie van Groep Maatwerk in 2021 op de klassieke pijlers: de website, de sociale 
media kanalen en het tijdschrift WerkVormen. 

De website bracht als vanouds de nieuwtjes uit de sector: naamsveranderingen, lancering nieuwe producten, nieuwe 
bestuurders, nieuwbouw, leuke projecten, technologische innovaties,… De website trok in 2021 35.142 gebruikers (ter 
vergelijking, in 2020 waren dit er 28.873). 

Via de sociale media kanalen werden de nieuwtjes uit de sector met de wereld gedeeld en ook de campagne ‘Onderneem 
slim’ werd voornamelijk via de sociale mediakanalen uitgedragen (zie supra).

Op Facebook telt Groep Maatwerk ondertussen 1.236 volgers (ter vergelijking, in 2020 waren dit er 1.148), op LinkedIn 
1.923 (in 2020 1.603 ) en op Twitter 623 (gelijk gebleven met de stand in 2020) (stand op 31/01/2022).  

WerkVormen, het Groep Maatwerk tijdschrift dat op 363 exemplaren verspreid wordt naar leden en stakeholders, 
stelde in 2021 deze drie topics centraal:

• Onderneem slim. Zoek het niet te ver. Het campagnenummer waaruit eens te meer bleek dat 
maatwerkbedrijven voor een toenemend aantal bedrijven en organisaties een onmisbare partner 
zijn. 
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• Circulaire economie: een overzicht van alle circulaire activiteiten die vandaag reeds uitgevoerd 
worden in de sector van de maatwerkbedrijven. 

 
• Arbeidsattitude: Voor een toenemend aantal werknemers is ‘werken’ geen prioriteit meer, wat 

zich uit in een heel scala aan gedragingen zoals te laat komen, conflicten op de werkvloer,... In dit 
nummer werd een overzicht geboden van de manier waarop maatwerkbedrijven hiermee omgaan.  

Tot slot bleef ook in 2021 de webshop Handymade een uithangbord voor de sector. Op deze webshop, een gezamenlijk 
initiatief met de Brusselse en Waalse koepelfederatie, worden producten vervaardigd in de sector van de maatwerkbedrijven 
te koop aangeboden. Van Vlaamse kant boden in 2021 drie bijkomende leden van Groep Maatwerk producten te koop 
aan op de webshop, wat het totaal aantal op 7 bracht. De webshop telde 460.000 unieke bezoekers. Verder nieuw in 
2021: een nieuwsbrief naar de klanten en een eindejaarsaanbod van cadeauboxen, samengesteld uit de eigen producten. 
Jammer genoeg bleef de verkoop onder de verwachtingen. 

Begin 2022 werd het bilan van de webshop opgemaakt en besliste de Raad van Bestuur dit initiatief stop te zetten. 

F - Vormingcel in actie: 
Inzetten op verdere 
digitalisering en kwaliteit

Feiten en cijfers

In 2021 organiseerde de vormingscel van Groep Maatwerk in totaal 
517 opleidingsdagen, waarvan 311,5 voor doelgroep en 206 voor 
omkadering. Hiermee zitten we nog niet terug op het niveau van 
vóór corona, in 2019, waar we 554 opleidingsdagen realiseerden, 
maar overschrijden we wel ruimschoots de 466,5 opleidingsdagen 
van 2020. 

De VTO-cel telde in 2021 3 vormingsmedewerkers (2,8 VTE) en 
een 25-tal freelancers. Ze werd ondersteund door 3 administratieve 
medewerkers ( 1,6 VTE)

Corona-impact:

Corona heeft in 2021 nog steeds een grote impact gehad op de vormingscel.

• Alle open opleidingen voor omkadering tot en met de zomer zijn digitaal doorgegaan. 
Aan de digitale Basisopleiding voor begeleiders is hard gewerkt en zijn boeiende werkvormen 
ontwikkeld. Het zou spijtig zijn dat de expertise die hierin opgebouwd is, verloren zou gaan. 
Een aantal thema’s lenen zich ook heel goed om digitaal aan te bieden. Daarom werd beslist 
om de Basisopleiding vanaf september standaard 4 dagen live en 2 dagen digitaal te laten 
doorgaan.
Eind november zagen we ons echter genoodzaakt om, als gevolg van de 4de coronagolf, terug 
over te schakelen naar volledig digitale opleidingen voor omkadering.
Ook een aantal één- en tweedaagse verdiepingsmodules voor omkadering, en de opleiding 
‘Introductie Dienst Sociaal Beleid en Personeelsdienst’ werden digitaal georganiseerd.
In 2021 gingen in totaal 72 opleidingsdagen voor omkadering digitaal door, tegenover 32 in 2020.

OPLEIDINGSBROCHURE

2022
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• Ook naar de doelgroep toe willen we stappen zetten richting digitale opleidingen. Hiervoor 
dienden we eind maart 2021 een projectvoorstel in bij ESF onder de oproep E-leren. Het project 
werd goedgekeurd en is opgestart op 1/1/2022.
Met dit project willen we een eerste opleiding voor doelgroepwerknemers omzetten naar een 
blended opleiding: een combinatie van een face-to-face aanbod (dat digitaal of live kan 
plaatsvinden) met een online component.
Concreet willen we in dit project de ‘Doorstroomopleiding voor maatwerkers’ herwerken en 
omzetten naar een blended opleiding. De doelstelling van deze opleiding is om de sterkere 
profielen binnen een maatwerkbedrijf, te ondersteunen in de ontwikkeling van generieke 
competenties, die nodig zijn om door te stromen, niet alleen naar een functie als assistent 
werkvloerbegeleider, maar ook naar andere interne functies én naar externe functies in het REC. 
Maatwerkers zijn over het algemeen weinig vertrouwd met digitale technologie en beschikken 
vaak over weinig digitale vaardigheden. We zijn er echter van overtuigd dat zij moeten meegenomen 
worden in de digitale evolutie. De uitdaging zal er dan ook in bestaan om aangepaste didactische 
werkvormen uit te werken en laagdrempelige technologische ondersteuning te bieden, zodat 
de meerwaarde van blended leren ook voor maatwerkers kan gerealiseerd worden. 
Het uitwerken of aanpassen van een leerplatform op maat van doelgroepwerknemers van 
maatwerkbedrijven maakt deel uit van het project. 

Verder heeft de vormingscel in 2021 sterk ingezet op kwaliteit.

Zoals hoger reeds beschreven heeft de vormingscel ingezet op het optimaliseren van een aantal procedures rond de 
samenwerking met de freelancers en het garanderen van een constante kwaliteit van vormingen, en heeft op die manier 
een belangrijke bijdrage geleverd tot het behalen van het Qfor-kwaliteitslabel.

Bovendien behaalde Groep Maatwerk ook de erkenning als dienstverlener voor de KMO-portefeuille, waardoor 
maatwerkafdelingen nu ook een beroep kunnen doen op een financiële ondersteuning wanneer ze een opleiding 
inkopen bij Groep Maatwerk.

Het volledige vormingsaanbod is te vinden in de vormingsbrochure. 
https://www.groepmaatwerk.be/vormingsaanbod
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3

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

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

GRI-Index4



29 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2021

GRI Standard Beschrijving Locatie

Bestuur

102-18 Bestuursstructuur
Groep Maatwerk, wie zijn we, p. 7
Bijlage 2 bestuurders, p. 35

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

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. 12

GRI 305 Emissies Milieuaspecten in kaart, p. 11

306-2 Afvalstromen Milieuaspecten in kaart, p. 12

Sociale materie

GRI 403
Veiligheid en gezondheid voor het 
personeel

Veiligheid en gezondheid voor het personeel, p. 14

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

GRI 418 Privacy van de klanten Groep Maatwerk en haar stakeholders, p. 15
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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 28 februari 2022 deel uit van de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk.

VOORZITTER

C. DE MEERSMAN

BESTUURDERS

J. BOECKX
L. DE RANTER
J. BONGAERTS
A. DE GROOTE
L. GOVERS
T. SNAUWAERT
K. STAELENS
T. VANNIEUWENHUYSE
F. WALRAEVE
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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. p.

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

 AMA SE Arbeidsmatige activiteiten in de Sociale Economie

 AZ Arbeidszorg

 BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs

 BW: Beschutte Werkplaats(en)

 CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst

 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

 GRI Global Reporting Initiative

 GTB Gespecialiseerde Team Bemiddeling

 IFIC Instituut voor Functieclassificatie

 KMO Kleine of middelgrote onderneming

 MWB Maatwerkbedrijven

 NAR: Nationale Arbeidsraad

 OV2 Opleidingsvorm 2

 PC Paritair Comité

 POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan

 SINE Sociale Inschakelingseconomie

 SISO Situationele Selectie- en Ontwikkelingstool

 SWT Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag

 UNISOC Unie van socialprofitondernemingen

 VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

 VERSO Vereniging voor Social Profit Ondernemingen

 VIA Vlaams Intersectoraal Akkoord

 VTE Voltijds Equivalent

 VTO Vorming, trainig, opleiding

 VZW Vereniging zonder winstoogmerk




