
 

Socio-economische studie 2014 van Groep Maatwerk:  
de resultaten in een notendop 
 

In 2014 stelden de beschutte werkplaatsen meer personen met een handicap tewerk dan ooit 

tevoren.  De beperkte mogelijkheden om nog te groeien in tewerkstelling vormt echter een 

belangrijk pijnpunt. Bedrijfseconomisch gezien was er voor het eerst in jaren op sectorniveau een 

relevant positief resultaat. 30% van de beschutte werkplaatsen kende echter een negatief 

bedrijfsresultaat. 

 

Met de goedkeuring van het BVR ter uitvoering van het maatwerkdecreet op 19 december 2014 werd 

er een lijn getrokken onder het tijdperk van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen. Vanaf 1 april 

2015 spreken we niet meer over beschutte werkplaatsen maar over maatwerkbedrijven. De nakende 

overgang naar maatwerk lijkt alvast  in 2014 geen effect te hebben gehad op de sociale en 

economische performantie van de werkplaatsen. De economie in België trok in 2014 terug aan, wat 

resulteerde in een groei op jaarbasis van 1,1%. Onder andere deze beperkte groei zorgde ervoor dat 

de beschutte werkplaatsen hun orderboekjes beter konden vullen dan de jaren voordien. De 

positieve trend die in 2013 werd ingezet, kreeg een vervolg in 2014.  

 

Het aantal personen met een handicap tewerkgesteld in de sector is in 2014 gestegen met 267 (170 

vte) tot 16.997 personen (15.088,44 vte), een record. Deze stijging is groter dan de toename in de 

door de overheid voorziene capaciteit (110 vte , ikv VIA-akkoord). Hierdoor blijft er een 

problematiek van te beperkte capaciteit. Dit belemmert zowel de tewerkstellingskansen van 

personen met een arbeidshandicap als het ondernemerschap van de sector.  

 

De  vergrijzing zet zich verder en komt tot uiting in een nieuwe toename van de groep van de 

vijftigplussers. Binnen de werknemers met een handicap is 30% ouder dan 50 jaar. De veroudering 

van het personeelsbestand en de hierbij horende loopbaanproblematiek vormt een belangrijke 

uitdaging voor de maatwerkbedrijven. Net als in 2013, is er een stijging van het aandeel van de 

‘zwakke werknemers’, zij het deze keer een zeer beperkte stijging. Anno 2014 vertegenwoordigt de 

groep personen met een handicap met het statuut van ‘zwakke werknemer’  53,59%.  Deze beperkte 

stijgingen in 2013 en 2014 compenseert echter de daling van voorgaande jaren niet. Ook hier ligt 

een duidelijke uitdaging voor de maatwerkbedrijven. 


