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Lang leve de…. maatwerkcoach

Monitor, werkvloerbegeleider, teamcoach, teambegeleider, werkleider, coach, bege-
leider…. Het is maar een greep uit de benamingen die de maatwerkbedrijven gebrui-
ken voor de functie die in deze Werkvormen centraal staat. Bij wijze van overdrijven 
zou je kunnen stellen dat ieder maatwerkbedrijf zijn eigen term hanteert. En laten we 
duidelijk zijn, daar is ook op zich niks fout mee. De veelheid aan benamingen is me-
teen ook een weerspiegeling van de rijkdom van de functie.  

Maar tegelijkertijd maakt dit amalgaan aan benamingen het bijzonder moeilijk om de 
functie naar buiten uit in de picture te brengen. Dat laatste is meer dan nodig. In de 
ledenbevraging van medio 2021 duidden onze maatwerkbedrijven het vinden van 
goede werkvloerbegeleiders aan als één van de grootste uitdagingen van de sector 
voor de nabije toekomst. En het voorbije jaar is de situatie enkel pregnanter gewor-
den. Momenteel zijn er reeds meerdere maatwerkbedrijven die op de werkvloer ge-
confronteerd worden met een tekort aan monitoren. 

Dit is problematisch want de begeleiding die ze geven is immers dé hoeksteen van 
onze sector. Het is onder meer hierdoor dat we er in slagen om iedere dag meer dan 
20.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen. Meer dan 
20.000 mensen die alle voordelen van arbeid mogen ervaren, meer dan 20.000 men-
sen die zonder deze begeleiding vermoedelijk geen economische bijdrage zouden 
leveren. Een meerwaarde dus voor mens, maatschappij en economie. 

De teamcoaches creëren een grote meerwaarde maar hebben zeker niet steeds een 
evidente job.  Zoals u zal lezen moet een teambegeleider van héél wat markten thuis 
zijn. Zij/hij moet ten eerste voldoende sociale competenties hebben om een groep 
van maatwerkers met beperkingen en/of psycho-sociale problematieken te begelei-
den. Tegelijkertijd dient hij/zij ook technisch geschoold te zijn om hen bij het uitvoe-
ren van de activiteit inhoudelijk aan te kunnen sturen. Geen voor de handliggende 
combinatie van gevraagde competenties. Maar tegelijkertijd vormt dit ook de grote 
meerwaarde van de job. Dit blijkt duidelijk uit de testimonials: je bent bezig in je ei-
gen vakgebied en doet dit samen met/voor andere mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

De 2.600 begeleiders, teamcoaches, monitoren en andere werkleiders verdienen het 
zonder twijfel om in deze Werkvormen voor het voetlicht geplaatst te worden. Maar 
ze verdienen meer dan dat. Ze verdienen ook een functienaam waarmee ze naar bui-
ten kunnen komen, waarmee het voor iedereen tot ver buiten de muren van het eigen 
maatwerkbedrijf duidelijk is welke geweldige bijdrage ze leveren. En natuurlijk ook 
waarmee we nieuwe mensen kunnen warm maken om samen iedere dag 20.000 men-
sen aan het werk te helpen. 

Daarom zijn zij voor ons  vanaf nu ….. MAATWERKCOACHES.

Francis Devisch
Directeur Groep Maatwerk

VOORWOORD



4 WERKVORMEN

INHOUD

Maatwerkcoaches, wie zijn ze en hoe verloopt de in- en uitstroom in het 
maatwerkbedrijf?  
In kader van het actieplan van Groep Maatwerk rond maatwerkcoaches, heeft Groep Maatwerk 
een bevraging gedaan bij haar leden. Wie zijn de maatwerkcoaches, vanwaar komen ze, en 
vooral wanneer blijven ze in het maatwerkbedrijf werken? 

Ga voor een job als maatwerkcoach
Groep Maatwerk zal de volgende maanden het beroep van maatwerkcoach in de picture zetten. 

Maatwerkcoaches: wat ze moeten kunnen én hoe we hen kunnen vinden
Panelgesprek, een aantal cruciale vragen over maatwerkcoaches in de maatwerkbedrijven.

Basisopleiding voor maatwerkcoaches: niet alleen verplicht, maar ook cruciaal
Een kersverse maatwerkcoach moet binnen de 6 maanden na de indiensttreding een 
basisopleiding volgen. Wim Clippeleyr en Marieke Froyen lichten deze opleiding toe.

Gedreven maatwerkcoaches aan het woord
Zes maatwerkcoaches getuigen hoe zij hun werk als maatwerkcoach beleven.

Het competentieprofiel, veel meer dan een evaluatietool 
Anke Vercammen van Mivas stond mee aan de wieg van het competentieprofiel. Zij licht toe 
welke de voordelen zijn van een dergelijk profiel.

Demival combineert technisch inzicht met de menselijke maat 
Het maatwerkbedrijf Demival geeft maatwerkcoaches met een sociale achtergrond een  
opleiding op technisch vlak. Hilde Desmet ligt toe hoe dit in zijn werk gaat. 

Samen sterk: bouwen aan succesvolle campagnes voor maatwerkbedrijven
Lon Holzer, voormalige Vlaamse Zorgambassadeur, geeft een pak nuttige tips en concrete 
adviezen om maatwerkbedrijven te helpen in hun zoektocht naar maatwerkcoaches.

Maatwerkcoach en maatwerker: samen op de tandem van het leven en werk
Als het klikt tussen maatwerkcoach en maatwerker, brengen ze het beste in elkaar naar boven. 
De tandems Said/Kristof en Frank/Bianca getuigen. 
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Naar inhoud zien we dat ongeveer de helft van de aange-
worven maatwerkcoaches een technisch diploma heeft, 
één derde komt uit een ‘sociale’ studierichting. Opmer-
kelijk is wel dat de helft van de groep die uit een sociale 
studierichting komt een bachelor diploma heeft. Bij de 
technische opleidingen heeft meer dan de helft een TSO 
diploma. 

Ook de werkervaring van de begeleiders werd bevraagd. 
Meer dan de helft van de ingestroomde maatwerkcoa-
ches had technische ervaring, een beperktere groep (iets 
meer dan 40%) had ervaring op het vlak van de sociale 
competenties. Slecht een zeer beperkte groep (15%) ‘vol-
deed’ aan het ideaaltypisch profiel. Zij hadden ervaring 
op zowel het technische als het sociale vlak. 

Hoe uniek het ‘vereiste’ profiel van een maatwerkcoach 
is, blijkt uit het feit dat maar een beperkte groep van de 
instromers de beoogde competenties heeft, hetzij door 
opleiding hetzij door ervaring. Sowieso dienen maat-
werkbedrijven dus te investeren in het gros van de nieuw 
aangeworven maatwerkcoaches. 

Wie zijn de (nieuwe) maatwerkcoaches? 

Uit de bevraging leren we dat van de 1.270 maatwerkcoa-
ches die in de periode 2019-2021 in dienst kwamen 60% 
een man was. De gemiddelde leeftijd betrof iets meer 
dan 40 jaar. Dit ondersteunt het aanvoelen dat de zij-in-
stromers een belangrijke groep vormen bij de maatwerk-
coaches. De kansengroepen zijn dan weer héél beperkt 
vertegenwoordigd. Minder dan 1% van de nieuwe maat-
werkcoaches had een arbeidshandicap, 2,5% een migra-
tieachtergrond. De kerndoelstelling van maatwerkbedrij-
ven is het tewerkstellen van zoveel mogelijk mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de tewerkstelling 
van maatwerkcoaches is er dus inzake de realisatie van de 
kerndoelstelling zeker nog winst te boeken. 

De job van maatwerkcoach vereist zowel sociale als techni-
sche competenties. Benieuwd dus wat het profiel is van de 
ingestroomde maatwerkcoaches. Kijken we naar opleiding 
dan merken we dat meer dan 4 op 10 van de ingestroom-
de maatwerkcoaches TSO als hoogste diploma heeft. 
Daarna volgen bachelor (+/-25%) en ASO en BSO, beide 
goed voor iets meer dan 10% van de maatwerkcoaches. 
Masters vormen een uitzondering met slechts een 5%. 

› IN KAART

MAATWERKCOACHES,  
WIE ZIJN ZE EN HOE VERLOOPT  
DE IN- EN UITSTROOM  
IN HET MAATWERKBEDRIJF?

Met 2.800 zijn ze, de maatwerkcoaches in Vlaanderen. Wat ze doen en wat hen drijft, 
dat leest u verder op in deze Werkvormen. Maar wie zijn ze? Van waar komen ze ? En 
vooral wanneer blijven ze in het maatwerkbedrijf werken? In wat volgt proberen we op 
deze vragen een aantal antwoorden te geven.

We baseren ons hiervoor onder meer op een recente bevraging die Groep Maatwerk 
deed bij zijn leden. Deze bevraging paste in het actieplan Maatwerkcoaches. Inzicht 
krijgen is immers één van de pijlers waarop de werking van Groep Maatwerk steunt. 
Met de bevraging, die een kwantitatief en een kwalitatief luik bevatte, wensten we 
vooral inzicht te krijgen in wie de voorbije jaren als maatwerkcoach aan de slag ging en 
vooral bij welk profiel deze tewerkstelling blijvend is. In een krappe arbeidsmarkt is 
retentie immers zeer belangrijk. 
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Wie blijft er werken als maatwerkcoach ?

Vermits de maatwerkbedrijven bij het aanwerven van een 
maatwerkcoach streven naar een duurzame tewerkstel-
ling, is het ook belangrijk om na te gaan wanneer dit lukt. 
De laatste drie jaar stopten gemiddeld een 350 maat-
werkcoaches met het uitoefenen van de job. Afgezet op 
het totaal van 2.800 maatwerkcoaches betekent dit een 
jaarlijks verloop van 13%. 

De helft van deze stopzettingen gebeurde op initiatief 
van de werknemers. Ook de vergrijzing speelt een be-
langrijke rol met om en bij de 50 pensioneringen per jaar. 
Als we naar de cohorte van onze bevraging kijken, dan 
zien we dat van de nieuwe aangeworven personen in de 
jaren 2019, 2020, 2021 nog 64% werkzaam is als maat-
werkcoach begin 2022. Dit betekent dat voor bijna 4 op 
de 10 maatwerkcoaches aangeworven in die periode dit 
niet meer het geval is. Dit verloop ligt dus substantieel 
hoger dan het gemiddelde jaarlijks verloop van 13%. We 
kunnen dus stellen dat een belangrijk deel van de jaarlijk-
se uitstroom (350 maatwerkcoaches) op conto komt van 
personeelsleden die nog maar zeer recent in dienst zijn 
getreden. 

Of anders gezegd, er is sprake van een mismatch bij een 
deel van de instromers. Indicatief kunnen we op basis van 
onze bevraging over deze mismatch het volgende stellen. 
Jongeren zijn relatief oververtegenwoordigd in de groep 
van snelle vertrekkers. Dit ligt echter in lijn van de globale 
arbeidsmarksituatie waar we een grotere mobiliteit zien 
bij jongeren. Naar opleidingsniveau zien we een beperk-
tere snelle uitstroom bij maatwerkcoaches met als hoog-
ste diploma TSO of ASO, maar het onderscheid met BSO 
is beperkt. Bachelors zijn dan weer iets oververtegen-
woordigd bij de vertrekkers. Opvallend is het lage ver-
trekpercentage bij de masters (18%) maar gezien het be-
perkt aantal ingestroomde maatwerkcoaches met een 
master diploma moeten we voorzichtig zijn met het trek-
ken van  conclusies.

Ook naar ervaring zien we een verschil in de uitstroomcij-
fers. Zo ligt het uitstroompercentage het laagst bij maat-
werkcoaches met technische ervaring (31%). Opvallend is 
dat er geen onderscheid is met de maatwerkcoaches die 
zowel technische als sociale ervaring hebben. Onze ide-
aaltypes profielen scoren dus niet beter. Het uitstroom-
percentage bij de maatwerkcoaches met ‘enkel’ ervaring 
in de sociale component ligt dan wel weer iets hoger 
(41%). Vinden deze personen dan toch minder hun draai 
in de werkomgeving van een maatwerkbedrijf waar de 
nadruk ook ligt op het halen van de doelstellingen inzake 
productie en dienstverlening? 

Om nog een beter inzicht te krijgen op de retentiepro-
blematiek polsten we in het kwalitatief luik van de bevra-
ging ook naar de reden waarom maatwerkcoaches de or-
ganisatie verlaten. Pensionering werd hier het vaakst 
vermeld, gevolgd door de voorwaarden (verloning), de 
beperktere impact op de complexiteit van de job (35%), 
het onduidelijk beeld van de job bij aanvang (28%) en 
stress (24%). 

Het recruteren 

In de bevraging gaven de maatwerkbedrijven aan dat ze 
in 2022 een 350-tal maatwerkcoaches wensen aan te wer-
ven. Dit ligt in de lijn met de gemiddelde uitstroom per 
jaar. De aanwerving zal echter geen evidentie worden ge-
zien de krapte op de arbeidsmarkt. 4 op 5 van de werk-
plaatsen geven dan ook aan moeilijkheden te ondervin-
den bij het aanwerven van maatwerkcoaches. Hierbij 
spelen volgens hen onder andere volgende zaken in het 
nadeel van de sector in de zoektocht naar nieuwe maat-
werkcoaches: de voorwaarden (67%), het onduidelijke 
beeld van de job (54%) en de complexiteit van de job 
(37%).

En natuurlijk worden ook niet alle kandidaten weerhou-
den. De afwezigheid van de sociale competenties is een 
grote barrière. 76% van de maatwerkbedrijven geeft dit 
aan als reden voor niet- aanwerving. Gebrek aan maturi-
teit (43%), technische competenties (41%) en motivatie 
(28%) zijn nog belangrijke andere redenen om niet aan te 
werven. 

We peilden ook naar de maatregelen die maatwerkbe-
drijven nemen i.f.v. het verhogen van de instroom. Het is 
duidelijk dat er hier op meerdere sporen gewerkt wordt 
door de maatwerkbedrijven. De belangrijkste zijn: inzet-
ten op loon- en arbeidsvoorwaarden en de voordelen 
duidelijk in beeld brengen (hospitalisatieverzekering, 
groepsverzekering, betere voorwaarden voor personen 
met lage anciënniteit, meer flexibiliteit voor de werkne-
mer), arbeidsorganisatie (invoeren van een tussenfunctie, 
nadenken over de jobinhoud), instroomkanalen verbre-
den (interim, scholen, bring a friend, voltijds recruter aan-
werven), werken aan imago en embloyer branding, het 
ruimer verspreiden van de vacature (sociale media, net-
werk van medewerkers inschakelen)

De maatwerkbedrijven gebruiken een veelheid aan kana-
len om te rekruteren. Belangrijkste hierin zijn de VDAB, 
sociale media, lokale kranten, interimkantoren , 11.be, 
jobbeurzen, eigen website en mond tot mondreclame.  

6 WERKVORMEN
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Francis: “Doel is om de job van maatwerkcoach in het 
hoofd te krijgen van zowel schoolverlaters als van mensen 
die overwegen om van job te veranderen, van zowel men-
sen met een ‘sociale’ opleiding als technisch geschoolde 
personen die op zoek zijn naar een extra dimensie in hun 
werk. We zullen dit zowel breed als gericht doen.”

Naar wie gaan jullie zich dan richten? 

Francis: “De zij-instromers vormen een belangrijke groep 
van de werknemers die starten als maatwerkcoach. Het 
betreft mensen die al een tijdje aan de slag zijn in een 
technisch beroep én expliciet of latent zoeken naar een 
extra ‘dimensie’ in hun werk. Een overstap naar een job 
als maatwerkcoach brengt niet enkel deze dimensie, het 
heeft ook het voordeel dat men geen vooropleiding dient 
te volgen. Maatwerkcoach word je doorheen de job onder 
meer door het volgen van de basisopleiding bij Groep 
Maatwerk in de eerste maanden van tewerkstelling. In ver-
gelijking met vele andere sociale beroepen is dit een Uni-
que Selling Point die we zeker dienen uit te spelen. 

Maar samen met onze leden willen we ons ook richten naar 
de jongeren die momenteel een sociale of een technische 
opleiding volgen. Mogelijk maken we hen nu al warm voor 
een job als maatwerkcoach. Indien niet vormen zijn binnen 
x aantal jaar onze potentiële zij-instromers. We zullen zaad-
jes planten in de vorm van presentaties, getuigenissen en stages.”

Hoe zullen jullie het beroep van maatwerkcoach aan 

de man/vrouw brengen. Zoals uit deze Werkvormen 

blijkt is dit toch één van de grote uitdagingen. 

Francis: “Die ‘eigenheid’ van het beroep, namelijk dat we 
mensen zoeken met zowel sociale als technische compe-
tenties, spelen we uit als een troef. Als maatwerkcoach 
kan je immers zowel je technische vaardigheid laten bot-
vieren als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
nieuwe skills aanleren. Je kan zowel je handigheid als je 
groot hart laten zien. Je doet meer dan een product ver-
vaardigen, dan een dienst verlenen. Je helpt maatwer-
kers hun competenties zo maximaal mogelijk te ontwikke-
len.”

Wat mogen we verwachten? 

Francis: “Vanuit Groep Maatwerk gaan we in gesprek 
met de belangrijke actoren. Ik denk hierbij aan de onder-
wijs instanties en de VDAB maar bv ook de interimsector. 
Bedoeling is dat zij een juist beeld krijgen van het beroep 
van maatwerkcoach. Ter ondersteuning van de vele ac-
ties komt er een communicatiecampagne “Ga voor een 
job als maatwerkcoach”. Via een landingspagina met ge-
tuigenissen van maatwerkcoaches, een toolbox voor 
onze leden en een sociale media campagne proberen we 
onze inspanningen kracht bij te zetten.” 

Groep Maatwerk zal de volgende 
maanden het beroep van 
maatwerkcoach actief in de 
picture zetten. Een woordje meer 
uitleg door Francis Devisch, 
directeur van Groep Maatwerk.  

GA VOOR EEN JOB  
ALS MAATWERKCOACH

› IN KAART
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› IN KAART

MAATWERKCOACHES:  
WAT ZE MOETEN KUNNEN  
ÉN HOE WE HEN VINDEN

Waaraan moeten maatwerkcoaches vandaag voldoen? Hoe ondersteunen 
maatwerkbedrijven hen? En bovenal: hoe vinden we de juiste maatwerkcoaches? 
Cruciale vragen, waarover we samenzaten met heel wat maatwerkbedrijven, op een 
mooie vrijdagnamiddag. Dit zijn hun inspirerende antwoorden, net voor het weekend.

Welke kwaliteiten moet een goede maatwerkcoach 

vandaag hebben, en waarom?

Ludo: “Als werkbegeleider moet je de kunst begrijpen 
om sociale en economische aspecten te combineren. De 
hele dag volg je je mensen op – hoe gaat het met hen? – 
begeleid je hen technisch, én waak je erover dat het werk 
tijdig afgerond raakt. Als monitor moet je dus van alle 
markten een beetje thuis zijn. Dat is bijzonder boeiend, 
maar soms ook vermoeiend.”

Bert: “De balans houden tussen het menselijke en econo-
mische wordt nog moeilijker als je op een enclave werkt, 
want dan zit de klant er letterlijk op toe te kijken. In dat ge-
val moet je de guts hebben om de klant wat te temperen 
als die te veel druk zou zetten – met de boodschap dat het 
werk zeker afgerond zal raken – maar tegelijk de klantge-
richtheid genoeg laten doorsijpelen bij je mensen.”

Ludo: “Je moet je dus ook communicatief kunnen opstel-
len op de werkvloer, zowel verbaal als non-verbaal. Net 
als voldoende flexibel en gemotiveerd. Het klinkt cliché, 
maar het is wat je nodig hebt.”

Veerle: “Tegelijk moet je als begeleider binding hebben 
met je werk, zodat je fier over het werk wordt en dat ge-
voel ook doorgeeft aan je maatwerkers. Dat vereist wel dat 
je als begeleider de nodige competenties hebt om mooi 
werk te leveren. Zonder dat je daarbij te veel het voortouw 
neemt – je moet het geduld hebben om anderen te laten 
werken, zodat je het resultaat als een team bereikt.”

Bert: “Het lijkt nu al alsof je een superman of -vrouw 
moet zijn, maar veel heeft ook te maken met gezond ver-
stand. De basis moet gewoon aanwezig zijn in je per-
soonlijkheid.” Ludo: “Een begeleider moet veel boeren-
verstand én goesting hebben, om het te doen. En soms 
hoor ik wel eens: ‘Ja, wat die maatwerker allemaal doet, 

dat is niet normaal.’ ‘Moest die persoon alleen maar nor-
maal doen, zou die hier niet werken’, zeg ik dan (lacht). 
Het gaat erom hoe we ermee omgaan. Je moet de men-
sen graag zien. En ze krijgen maar kansen zolang wij be-
reid zijn die kansen te geven.” 

Daarnaast moet een maatwerkcoach genoeg 

leiderschap vertonen?

Veerle: “Dat klopt. Met leiderschap bedoel ik zeker niet 
vanuit de hoogte doen, maar je moet wel feedback ge-
ven, om maatwerkers hoger op de trap te krijgen. Daar-
toe proberen we onze begeleiders te stimuleren, maar 
dat durven ze niet altijd. Geen feedback geven is op het 
moment zelf immers makkelijker. Maar dan dreigt het op 
een bepaald moment echt verkeerd te gaan. Je benoemt 
zaken beter tussendoor, waarna je samen een construc-
tief pad inslaat. Daarvoor moet je wel vast genoeg in je 
schoenen staan. Daarom mag je niet té familiaal met je 
mensen omgaan.”

Ludo: “Een goede begeleider moet heel dicht bij de 
mensen staan, maar ook voldoende afstand bewaren. 
Maatwerkers willen dat je hun beste vriend wordt, maar je 
moet hun leider zijn. En als je dan te ver meegaat met je 
doelgroep, dreig je erin te verdrinken.”

“Het lijkt alsof je een superman 
of -vrouw moet zijn, als 
werkbegeleider, maar veel heeft 
te maken met gezond verstand. 
De basis moet gewoon aanwezig 
zijn in je persoonlijkheid.”

Bert Vanoost, tWI
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De vereiste vaardigheden zijn ook sterk veranderd 

doorheen de jaren?

Ludo: “Toen ik directeur werd, in 2001, werkte ons be-
drijf voor twee klanten, waarvoor we heel vaak almaar de-
zelfde opdrachten uitvoerden. Vandaag hebben we een 
tachtigtal klanten. Dat maakt het werk van onze begelei-
ders veel complexer: ze moeten vaker de productielijnen 
aanpassen en daarbij nadenken welke maatwerker ze op 
welke post zullen plaatsen. 

Tegelijk is onze doelgroep veel meer divers, sinds we een 
maatwerkbedrijf zijn. We hebben zoveel verschillende 
medewerkers, die allemaal een andere aanpak vergen. 
Uiteindelijk moet je dus ook verschillende types begelei-
ders hebben, die bereid zijn om hun mensen grondig te 
leren kennen.”

Veerle: “Het hangt erg van af of je organisatie vroeger 
een beschutte of sociale werkplaats was. Als ex-beschut-
te werkplaats is onze doelgroep vandaag sterker qua IQ, 
maar psychisch veel kwetsbaarder. Wij ervaren een grote 
instroom van mensen met een psychosociale problema-
tiek, die bovendien een minder stabiel netwerk hebben 
om op terug te vallen. Dé uitdaging bij uitstek voor onze 
begeleiders is dus voldoende wendbaar zijn. Zowel te-
genover maatwerkers, als tegenover de toegenomen 
complexiteit van het werk.”

Els: “Bij ons komt er een steeds grotere kloof tussen wat 
onze maatwerkers kunnen en wat de opdrachten van hen 
vragen. Die kloof proberen we te dichten met bijvoor-
beeld digitale hulpmiddelen, zoals digitale werkinstruc-
ties, maar dat komt er dan wel bij voor de monitoren. We 
moeten hen én de medewerkers daarin opleiden. Tege-
lijk nemen ook de andere taken van de begeleiders al-
maar toe, sinds het maatwerkdecreet, terwijl er weinig 
wegvalt. En wij zijn niet zo’n groot maatwerkbedrijf, dat 
we voor al die taken aparte mensen kunnen aanstellen.”

Bedoel je bijvoorbeeld het voeren van POP-

gesprekken?

Els: “Op papier neemt de monitor het volledige initiatief 
om een POP-gesprek vast te leggen, maar in werkelijk-
heid maakt de sociale dienst daar werk van. De monitor 
stelt dan de vragen die de sociale dienst heeft voorbe-
reid, voorlopig nog samen met die dienst. Op termijn 
moeten monitoren dit zelf doen.”

Ook bij de andere maatwerkbedrijven worden de POP-ge-
sprekken niet door de maatwerkcoaches  gevoerd. Débo-
rah: “Bij ons wordt dit gedaan door de teamverantwoorde-
lijken (intern ook wel groepsverantwoordelijken genaamd) 
aan wie de werkbegeleiders rapporteren. Uit een bevra-
ging enkele jaren terug kwam duidelijk naar voren dat de 
leidinggevenden in productie het echt wel een meerwaar-

1
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de vinden in hun job om deze gesprekken zelf te kunnen 
voeren met hun medewerkers. Al is dat in de praktijk niet al-
tijd even gemakkelijk in te plannen en te combineren.” 

Ludo: “In ons maatwerkbedrijf voeren de directe bege-
leiders evaluatiegesprekken. Die resultaten bespreken ze 
dan met de sociale dienst. Die voert vervolgens de 
POP-gesprekken, vanuit de verkregen inzichten. De moni-
tor zit er niet bij, maar krijgt nadien feedback over wat er 
afgesproken werd en hoe het gerealiseerd moet worden.”

De combinatie van gezochte kwaliteiten maakt de 

zoektocht moeilijk?

Déborah: “Zeker. Er is sowieso al een krapte op de ar-
beidsmarkt. Als we dan nog eens de focus leggen op de 
combinatie van diverse kwaliteiten: leidinggevende capa-
citeiten, sociale skills, technische interesse, klantgericht-
heid … Dan is dit zeker geen evidentie. Toch blijven we 
aan die combinatie vasthouden in onze zoektocht. De 
‘monitor’ speelt immers een te belangrijke rol: je kan er 
niet zomaar om het even wie op inzetten, vooral in het 
belang van onze missie, onze maatwerkers. 

Veerle: “Ook wij zoeken nog altijd naar iemand die zowel 
technische kennis bezit als graag mensen begeleidt. 
Want het is cruciaal dat je er ook energie uithaalt. Op het 
eind van de dag moet je moe, maar voldaan naar huis trek-
ken, zodat je de volgende dag vol goesting herbegint.”

Ludo: “Als je dit niet in jou hebt, gaat het niet. Maatwer-
kers hebben dat trouwens snel door. Na veertien dagen 
weten ze perfect of iemand als begeleider kan blijven. 
Ofwel ben je ervoor gemaakt en worden het je beste 
vrienden, ofwel lukt het niet en is dat snel duidelijk.”

Kan je bepaalde aspecten niet bijscholen, na de 

aanwerving?

Bert: “Persoonlijke vaardigheden kan je ontwikkelen, 
maar niet van nul af aan opbouwen. Als je het totaal niet 
in jou hebt om mensen te begeleiden, zal dat na 700 uur 
opleiding nog niet het geval zijn. Terwijl je – met alle res-
pect – technische vaardigheden wel kan leren.”
Déborah: “Bij ons zijn de begeleiderscompetenties even-
eens van prioritair belang. Wat niet betekent dat we niet 
durven in te zetten op kandidaten die nog geen leiding-
gevende ervaring hebben. Zo hebben we in het verleden 
nog schoolverlaters aangeworven voor een dergelijke 
functie, maar we assessen hen dan wel op die aspecten 
én leiden hen daarin op. We hebben ook al overwogen 
om de focus meer op het technische of het sociale te leg-

gen, naargelang de groep maatwerkers. Of om zelfs twee 
verantwoordelijken binnen dezelfde groep aan te stellen, 
die zich elk op een ander aspect concentreren, maar dit zou 
andere praktische moeilijkheden met zich meebrengen.”

Els: “In het verleden wierven wij onze begeleiders aan 
volgens hun technische competenties, maar wij waren 
een sociale werkplaats, waar je aan de slag kon als je vijf 
jaar werkloos en laaggeschoold was. Onze mensen had-
den minder nood aan begeleiding. Doorheen de jaren is 
onze doelgroep echter gewijzigd, waardoor we overwe-
gen om technische competenties als minder belangrijk te 
zien. Begeleiding wordt een belangrijke factor. Ander-
zijds is onze activiteit confectie niet zo makkelijk aan te le-
ren, terwijl we ook niet de luxe hebben om uit tientallen 
kandidaten te kunnen kiezen.”

Veerle: “Anderhalf jaar geleden hebben we onze begelei-
ders bevraagd wat ze nodig hebben, om hun taak beter te 
kunnen doen. Daarbij kwam opleiding sterk naar voren, ze-
ker rond psychosociale problematieken. Dus leiden we hen 
op rond autisme, ADHD, middelengebruik … Anderzijds 
vroegen onze mensen om individuele cases te kunnen be-
spreken, samen met de trajectcoach van het hr-team. Met 
mensen omgaan is geen exacte wetenschap, maar we creë-
ren een veilige omgeving waarin de begeleider de juiste 
vragen daarover kan stellen, met vallen en opstaan.

De mate waarin je technische skills kan aanleren, hangt af 
van afdeling tot afdeling. Je kan iemand maar moeilijk 
van nul af aan opleiden tot bijvoorbeeld kok of schilder. 
We staan wel open voor een mix van ervaren en minder 
ervaren personen. Voor andere afdelingen, zoals verpak-
ken en monteren, kunnen begeleiders het technische en 
het organiseren meer op de werkvloer leren.”

Els: “Zelf zijn we nog wat zoekende hoe we onze begelei-
ders het best kunnen ondersteunen. De afgelopen twee 
jaar hebben we externe opleidingen ingezet, maar die 
bleven te theoretisch. De mensen halen er wel wat uit, 

“Doorheen de jaren is onze 
doelgroep gewijzigd, waardoor 
we overwegen om technische 
competenties als minder 
belangrijk te zien. Begeleiding 
wordt een belangrijke factor.”

els, Buseloc
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Het komt erop neer goed te communiceren wie jullie 

zijn en wat jullie bieden?

Déborah: “Dat klopt. De sector zit nog steeds deels met 
een ‘imagoprobleem’, mensen weten nog altijd onvol-
doende wat maatwerkbedrijven effectief doen. Al kan ik 
zeker uit ervaring bevestigen dat dit de laatste jaren sterk 
verbeterd is, door zowel grootschalige als kleinere acties. 
Zelf hebben we de laatste jaren enorm ingezet op em-
ployer branding, dit in nauwe samenwerking met onze 
marketingdienst, bijvoorbeeld met onze jobcampagne, 
jobdagen en jobbeurzen. Belangrijk hierbij: wat je extern 
communiceert, moet ook intern leven, want je eigen 
mensen zijn je beste ambassadeurs.” 

Ludo: “Als het op communicatie aankomt, vind ik dat ver-
schillende maatwerkbedrijven goed bezig zijn. Ze tonen 
wat ze op de werkvloer doen, wie hun klanten zijn en hoe 
tevreden die over de maatwerkbedrijven zijn …” Els: “Het 
is dan wel cruciaal dat je communiceert via kanalen waar-
mee je niet alleen je eigen publiek van collega-maatwerk-
bedrijven bereikt.” Déborah: “Wij organiseren bijvoor-
beeld een jobdag bij voetbalploeg KV Kortrijk. En tijdens 
een voetbalmatch zullen we visuals tonen op de ledscher-
men in het stadion, op zoek naar onze doelgroep.”

Ludo: “De beste reclame voor je producten voer je als je 
eigen klanten aan het woord laat. Dus waarom zouden we 
niet onze eigen tevreden medewerkers laten getuigen, 
om meer medewerkers te vinden? En zet de deuren van 
je bedrijf zo veel mogelijk open. Hoe meer mensen er bij 
jou over de vloer komen, hoe beter, want hoe meer ze 
jouw bedrijf leren kennen. Nu kan dat weer allemaal, tij-
dens opendeurdagen.”

Richten jullie zich ook tot het onderwijs, om mensen 

te vinden?

Déborah: “Dat doen we zeker. We organiseren stages en 
nemen deel aan jobexpo’s, waarbij we sollicitatietrainin-
gen geven op scholen … Dit is een investering op mid-
dellange tot langere termijn, maar ik geloof daar sterk in. 

“Waarom laten we niet onze 
eigen tevreden medewerkers 
getuigen, om meer medewerkers 
te vinden? En zet de deuren van 
je bedrijf zo veel mogelijk open.”

ludo, WerkhuIzen MIn

maar we zoeken een formule met meer praktijkcases en 
hands-on ondersteuning. Begeleiders hebben kapstok-
ken nodig waarmee ze aan de slag kunnen gaan, om zelf 
meer problemen op te lossen.” Zoals de opleidingen van 
Groep Maatwerk, misschien (zie p. xx)?

Wat is het grootste probleem om mensen te vinden?

Ludo: “Algemeen is er krapte op de arbeidsmarkt. Maar 
goede begeleiders vind je soms in onverwachte hoeken. 
Terwijl vele mensen ook anders beginnen na te denken 
over het werk dat ze vandaag uitvoeren. Ze willen meer 
en meer het verschil maken, en dat kan in onze sector. In 
de banksector werden de voorbije jaren bijvoorbeeld 
heel veel mensen afgedankt, of op een zijspoor gezet. Zij 
willen vaak bij ons solliciteren, maar doen het dan toch 
niet, wegens enkele miscommunicaties. Ze denken bij-
voorbeeld dat ze bij ons veel minder zullen verdienen. Ja, 
je levert wat in. Maar we hebben ook veel te bieden, zo-
als een goede work-life balance.”

Bert: “Het komt erop aan de job uit te leggen aan poten-
tiële kandidaten. De voorbije maanden hebben we drie-
vier monitoren aangenomen die nooit vanzelf bij ons zou-
den solliciteren. Onze consultant Acerta Consult heeft 
namelijk een manier om hen te vinden én te motiveren, 
door hen mailen, te bellen en de job toe te lichten. Dát 
werkt, want heel veel mensen hebben de nodige kwali-
teiten, maar weten het niet van zichzelf. Of ze beseffen 
niet dat ze die kunnen inzetten in de sociale economie.”

Veerle: “Wij werken sinds juni met slechts vier uitzendkan-
toren, die we grondig ingewijd hebben over ons bedrijf, 
met rondleidingen en gesprekken. Om de twee weken 
spreken we hen ook om de vacatures en kandidaten beter 
te matchen. Daarnaast reiken we een via-via-premie uit, 
om instroom via onze eigen medewerkers te verkrijgen. 
Zonder dat we minder streng selecteren, natuurlijk.”

Déborah: “De moeilijkheid zit hem niet zozeer in het se-
lecteren van kandidaten, maar wel in het rekruteren van 
de juiste mensen. De juiste instroom creëren.”

“Onze begeleiders hadden sterk 
nood aan opleiding, zeker rond 
psychosociale problematieken. 
Dus leiden we hen op rond autisme, 
ADHD, middelengebruik …”

Veerle, Footstep
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Zo’n zaken blijven namelijk hangen, als we het praktisch 
en concreet maken. Onlangs hebben we bijvoorbeeld 
mensen aangeworven die vijf-zes jaar geleden een vakan-
tiejob bij ons deden. We zien hierbij ook een evolutie 
voor wat betreft hoger opgeleide technische profielen. 
Tien jaar geleden liepen ingenieursstudenten met een 
wijde boog om ons heen, want ‘Wij hebben geen beper-
king en hebben dus niets in zo’n bedrijf niets te zoeken’. 
Vandaag blijven ze wel staan. Zeker als onze technische 
collega’s met hen praten, en hen duidelijk maken welke 
rol ze in een maatwerkbedrijf kunnen betekenen. Zij spre-
ken dezelfde taal.”

Is het geen optie om mensen tot maatwerkcoach te 

laten doorgroeien?

Veerle: “Momenteel niet, eerlijk gezegd. Maar dat neemt 
niet weg dat het erg belangrijk is om na te gaan wie je al 
in huis hebt, en om daarbij verder te kijken dan naar wat 
je mensen vandaag al doen. Waar zit er nog potentieel, 
dat je met opleiden naar boven kan brengen? We probe-
ren iedereen tot het plafond van hun kunnen te brengen.”

Bert: “Ik sluit mij daarbij aan: door intern te rekruteren 
bied je mensen kansen, waardoor ze zich goed voelen, 
dat uitstralen naar de buitenwereld en daarmee meer 
mensen aantrekken. Maar dit is een strategie voor op 
middellange termijn.”

Ludo: “Intern doorgroeien tot een begeleider kan ook 
gevoelig liggen binnen de maatwerkers. Die mensen pik-
ken dat niet, dat een van hen plots de baas is. Misschien 
wel als de medewerker op een andere werkplaats bege-
leider wordt.”

Tot slot: wat is dé reden om als maatwerkcoach aan de 

slag te gaan?

Els: “Omdat je mensen helpt om zinvol werk te verrich-
ten, die dat zonder jouw begeleiding niet zouden kun-
nen.” Déborah: “Het werk geeft echt voldoening, je kan 
iets groots betekenen voor iemand anders.” 

“Het werk geeft echt 
voldoening, je kan iets groots 
betekenen voor iemand anders.”

déBorah, Waak

WERKVORMEN12

› IN KAART

“Bij ons leer je 
basisvaardigheden die je de 
volgende dag meteen kunt 
toepassen. Bovendien 
werken we zo veel mogelijk 
interactief, activerend. 
Want je leert vanuit 
ervaring” 

MarIeke Froyen,  

VorMIngsMedeWerker (Freelancer)
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Gaat er een nieuwe maatwerkcoach aan de slag in een 
maatwerkbedrijf, met nog niet zo veel ervaring? Dan 
moet de kersverse maatwerkcoach een basisopleiding 
volgen, binnen de zes maanden na de indiensttreding. Deelnemen is wettelijk verplicht, 
maar de vorming is ook essentieel om ten volle te kunnen groeien en bloeien in de rol van 
maatwerkcoach. Wat biedt de basisopleiding daarvoor? Dat vroegen we aan Wim 
Clippeleyr en Marieke Froyen, die nieuwe maatwerkcoaches opleiden bij Groep Maatwerk. 

BASISOPLEIDING VOOR 
MAATWERKCOACHES: NIET ALLEEN 
VERPLICHT, MAAR OOK CRUCIAAL

Beginnen doet de opleiding voor nieuwe maat-
werkcoaches altijd bij het prille begin. “De eerste 
dag verkennen we de sector waarin onze deelne-
mers starten. Wat is een maatwerkbedrijf? Wat is 
de sociale economie? Welke zaken spelen daarin? 
Dat lijken evidenties, maar voor vele cursisten is het 
allemaal nieuw”, steekt Wim Clippeleyr van wal. 

“De volgende vijf dagen van de opleiding zoomen 
we in op de mensen die in maatwerkbedrijven aan 
het werk zijn. Welke – bij gebrek aan beter woord – 
beperkingen kunnen zij hebben? Of om welke soci-
ale redenen zijn ze mogelijk in een maatwerkbedrijf 
aan de slag?”

Focus op sociaal én economie, in 
evenwicht

De volgende vraag is dan natuurlijk: “Hoe herken je 
mensen met een bepaalde beperking of sociale ach-
tergrond, en hoe ga je het best met hen om? Hoe 
geef je optimaal feedback? Hoe ga je het best om 
met agressie en weerstand? Hoe geef je optimaal 
erkenning aan een probleem? Hoe reageer je zonder 
te veroordelen …? Steeds afgestemd op maatwerkers 
met een specifieke problematiek? Dat leren we onze 
cursisten allemaal aan”, vertelt Marieke Froyen verder.

“We focussen dus uitgebreid op het menselijk-soci-
ale aspect, maar ook op het economische. Hoe or-
ganiseer je zo efficiënt en doeltreffend mogelijk de 
werkvloer? Alleen op zuiver technische vaardighe-
den zetten we niet in, met uitzondering van onze 
basisopleiding voor beginnende maatwerkcoaches  

in de groendienst. Die omvat een dag volledig ge-
wijd aan specifieke technische competenties, gege-
ven door de gespecialiseerde opleidingsorganisa-
tie PCLT”, vervolgt Wim. 

Ook nuttig indien sociaal en 
pedagogisch geschoold

“Vroeger namen maatwerkbedrijven vooral maat-
werkcoaches met technische kennis aan, die niet al-
tijd (genoeg) sociale skills hadden. Vandaag werven 
de bedrijven meer sociaal of pedagogisch ge-
schoolde mensen als maatwerkcoach aan”, gaat 
Wim verder. Maar ook zij hebben veel aan het soci-
ale luik van de basisopleiding. 

“Wij spitsen ons immers erg sterk toe op hoe je met 
maatwerkers omgaat op de werkvloer”, benadrukt Ma-
rieke. “We brengen geen puur theoretisch verhaal over 
wat een beperking of sociale achtergrond inhoudt, 
maar wel over wat die in de praktijk betekent en hoe je 
mensen ermee begeleidt en aanstuurt op het werk.”

Volgende dag meteen toe te passen

“Het is erg belangrijk dat je bij ons technieken leert 
die je de volgende dag meteen kunt toepassen. 
Dus brengen we die zaken ook meteen zo aan, van-
uit onze grondige kennis over de praktijk en de uit-
dagingen die zich daar stellen”, verduidelijkt Marie-
ke. “Ik weet wat het is om aan de band te staan. 
Daardoor begrijpen de cursisten en ikzelf elkaar 
erg snel, en beseffen de deelnemers dat ze de aan-
geleerde zaken straks effectief kunnen gebruiken.” 

www.groepmaatwerk.be/vormingsaanbod
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“Bovendien werken we doorheen onze opleiding zo 
veel mogelijk met activerende, interactieve werkvor-
men, zoals rollenspelen. Want het is via ervaring dat 
je leert. Vandaar dat ik ook opdrachten meegeef, 
waarmee de beginnende werkbegeleiders het ge-
leerde toepassen op de werkvloer. De volgende dag 
van de vorming vertellen ze dan over hun opgedane 
ervaring, aan mijzelf en elkaar. Want de deelnemers 
wisselen ook onderling veel kennis uit.”

“Natuurlijk, niet alles wat we onze cursisten aanle-
ren, is een gouden toverformule. Dat zeggen we 
hen ook”, vervolgt Wim. “Maar de aanpak die we 
hen aanleren, heeft wel steeds een grotere kans op 
slagen. De kennis en de adviezen die we delen zijn 
namelijk steevast onderbouwd door de praktijk en 
wetenschappelijke inzichten. Daarvoor werken we 
ook samen met gespecialiseerde organisaties: Zit-
Stil (rond ADHD), De Sleutel (rond verslavingspro-
blematieken), Welzijnszorg (rond armoede) … ”

Rugzak vol cruciale basics

Hoe wandelt een deelnemer naar buiten, na de basisop-
leiding? “Met een rugzak vol hands-on tools om een be-
tere maatwerkcoach te zijn”, vat Wim het samen. “Een 
goede set van basisvaardigheden, waarop je als maat-
werkcoach kunt terugvallen, om stap voor stap je men-
sen optimaal te leren begeleiden”, vult Marieke aan. 

“Maatwerkcoaches  hebben een bijzonder uitda-
gende job. Ze moeten kunnen omgaan met ver-
schillende problematieken, instructies kunnen ge-
ven, de productie kunnen leiden, coachen … Dat 
terwijl de groep van maatwerkers meer complex, 
meer divers wordt, met vaak zelfs meerdere proble-
matieken per persoon, die een enorme impact op 
hun attitude kunnen hebben”, aldus Marieke. 

“Met onze basisopleiding kunnen ze gedragingen 
voortaan juist kaderen, waardoor ze rust krijgen in 

hun hoofd en zich minder onzeker worden. Maar 
gedrag correct plaatsen en er gepast op reageren, 
dat vergt jaren oefenen. Na onze basisopleiding 
heb je als het ware je autorijbewijs op zak, maar dan 
begint het leerproces pas echt”, merkt Wim op.

Lans breken voor opvolging

“Dus is het cruciaal dat je als maatwerkbedrijf je 
maatwerkcoaches verder blijft opvolgen”, benadrukt 
Marieke. “Vele onder hen  geven ook zelf aan dat ze 
veel aan onze opleiding hebben en dat ze over het 
een en ander meer willen bijleren. Daarvoor bieden 
we tal van uitdiepingsmodules aan”, vult Wim aan. 
“Tijdens die meerdaagse opleidingen gaan we die-
per in op bepaalde thema’s uit de basisopleiding. 
Populair zijn bijvoorbeeld de modules ‘Coachen en 
leidinggeven’, ‘Conflict, weerstand en agressie’, en 
‘Aan de slag met POP’. Maar ook ‘Skillslab’ is echt de 
moeite waard: een intensieve training van drie uur 
waarmee je vaster in de schoenen staat.”

De voorbij twee jaar verliep de basisopleiding – ui-
teraard – wel volledig digitaal. “We zijn erin ge-
slaagd om het echt interactief te maken. Een piste 
die we willen blijven bewandelen, ook als corona 
weer voorbij is. Van de zes dagen van de basisop-
leiding zullen er twee digitaal doorgaan. Zo willen 
we onze beste digitale werkvormen en trainingsme-
thodieken in gebruik houden, en de digitale skills 
van onze freelance-lesgevers én onszelf scherp 
houden. We zijn mee met de nieuwste trein.” 

“Maar ongeacht of je medewerkers ze nu digitaal 
volgen of niet: als je er via onze opleidingen voor 
zorgt dat je maatwerkcoaches nodige basisvaardig-
heden bezitten én dat ze die kunnen blijven toe-
passen, krijg je op termijn een veel efficiëntere 
werkorganisatie en productie, met gelukkige maat-
werkers en werkbegeleiders. Van een fantastische 
win-winsituatie gesproken.” 

“Na onze opleiding heb je als 
het ware je autorijbewijs op 
zak, maar dan begint het 
leerproces pas echt. Verdere 
opvolging van werkbegeleiders 
is dan ook cruciaal” 

WIM clIppeleyr,  

VorMIngsMedeWerker groep MaatWerk
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In België volgde Amin twee jaar lang een VDAB-oplei-
ding automechanica om onze taal te leren. Amin spreekt 
ons dan ook in vlot Nederlands toe. Zelf blijft hij er be-
scheiden bij: “Ik doe gewoon altijd mijn best.” 

“Ik heb twee maand stage gelopen bij Volvo,” begint 
Amin, “maar de werkdagen duurden daar tot zes uur. Mijn 
echtgenote volgde op dat ogenblik ook een opleiding, 
dus was er niemand die de kinderen kon ophalen na 
school. Sinds oktober 2019 werk ik bij Flexpack, volgens 
een uurschema waarmee ik mijn kinderen aan de 
schoolpoort kan opwachten.”

Loopbaan als een sneltrein

Eenmaal bij Flexpack aan de slag, vallen Amins talenten 
al snel op. Hij start als lijnmedewerker in de fietsafdeling, 
die sinds de COVID-uitbraak is afgebouwd, bij gebrek 
aan aanvoer van onderdelen. Na zes maanden wordt 
Amin productiemedewerker verantwoordelijk voor de 
eindkwaliteit op de afdeling. Nog een jaar later groeit hij 
met de nodige ondersteuning door tot maatwerkcoach 
van de verlichtingsafdeling. Daar zijn Amin en zijn team 
verantwoordelijk voor de montage van waterdichte lam-
pen, in opdracht van een Duits bedrijf.

“Het is een goede afdeling met een vrij vaste ploeg men-
sen, die elkaar goed kennen. De job is heel technisch, en 
dat heb ik graag. Soms is het wat lastig met mijn Neder-
lands (hij blijft bescheiden, red.), maar tot nu toe hebben 
we nog geen onoverkomelijke problemen gekend op de 
werkvloer.”

Samen streven naar kwaliteit

“Sommige taken zijn eenvoudig, maar andere zijn com-
plexer, en dan moet je klaarstaan voor je team. Als coach 
moet je kunnen samenwerken, vriendelijk blijven en met 
verschillende mensen kunnen omgaan. Ik moet beslissen 
wie ik waar inzet, en als iemand afwezig is, moet ik inzien wie 
sterk is in welke taken om die afwezigheid op te vangen.”

Wanneer gaat Amin tevreden naar huis? “Als alle colle-
ga’s aanwezig waren, als alle stappen goed verlopen zijn, 
en als we op het einde van de dag een kwaliteitsvol resul-
taat opleveren. Elke dag, dus, in praktijk (lacht)!”

Geen dreiging meer, gewoon leven

Vandaag praat Amin in alle rust met ons. Maar de maat-
werkcoach maakte veel mee. Heel veel. Hij vertelt bijzon-

Zeker en vast. Amin, teamcoach bij Flexpack 
(NEKTARI vzw) in Puurs, woont sinds zes jaar in 
België, met zijn echtgenote en hun drie 
kinderen. Amins verhaal getuigt van 
buitengewone veerkracht: na een succesvolle 
carrière in Afghanistan zag hij zich genoodzaakt 
om zijn moederland te ontvluchten, maar hij liet 
zich niet kennen. 

GEDREVEN MAATWERKCOACHES 
AAN HET WOORD

“Ik doe altijd 
mijn best“

cases

Amin
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der openhartig over zijn verleden en over de omstandig-
heden die hem naar België brachten.

“Van 2004 tot 2015 had ik een eigen bedrijf in Afghani-
stan: ik importeerde medicijnen. Vanaf 2013 werkte ik 
ook bij een logistiek bedrijf dat contracten had met de 
Amerikaanse en Franse ambassades. Dat heeft mij echter 
veel problemen opgeleverd, want daar waren de taliban 
niet blij mee.”

“Toen mijn kinderen kleuter waren, woonde ik op enkele 
kilometers van hun school. Ze werden er heen- en terug-
gebracht in kogelbestendige auto’s, compleet met body-
guards en kalasjnikovs. Hier vertrekken ze gewoon naar 
school en gaan we ’s avonds naar de McDonalds. Voor 
mij is dat alles. In Afghanistan hadden we misschien wel 
veel geld en veel werk, maar geen leven.”

Ouders helpen overleven

“In de zes jaar dat ik in België woon, ben ik niet meer naar 
Afghanistan teruggekeerd. Maar mijn ouders wonen er 
nog steeds. Ik heb al een paar keer een visum aange-
vraagd voor mijn ouders en mijn broer, maar heb nooit 
antwoord gekregen.” Ook Flexpack hielp Amin daar al 
bij, maar tevergeefs.

“De taliban hebben niets. Geen geld, geen diesel, geen 
eten. Dus zetten ze de burgers onder druk. Ze schuimen 
huwelijksfeesten af en eisen het eten op. Elke maand 
moet mijn familie hen in natura betalen: duizend liter die-
sel in ruil voor bescherming. Dus stuur ik mijn ouders elke 
maand geld, om hen te helpen rondkomen. Ik ben blij dat 
ik dat voor hen kan doen.” Een goede maatwerkcoach én 
een goede  zoon.

“In het groen werken 
met deze mensen? 
Dat is je van het!“

Tjorven Delva werkt sinds 2007 als 
maatwerkcoach bij Borgerstein. Hij doet elke 
dag iets waarop velen ongetwijfeld jaloers zijn: 
je grootste passies combineren in je werk. Een 
man aan het woord die zijn vak eigenlijk met 
de paplepel ingegoten kreeg.

Tjorven werkte in de natuurvoedingszaak van zijn ouders, 
toen er een plaats vrijkwam bij Borgerstein, als maatwerk-
coach bij de groendienst. Werken in het groen, samen 
met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat 
was de job van z’n leven.

“Enerzijds door m’n jeugd. Mijn ouders waren zelfstan-
dig, maar vingen ook altijd mensen met psychische pro-
blemen op. Die woonden bij ons thuis in. Zo zag ik hoe 
m’n vader met hen omging, en leerde ik al vroeg hoe je 
dat het best doet. Later studeerde ik tuinbouw. Dus toen 
ik de kans kreeg om elke dag buiten groen te onderhou-
den, samen met deze mensen, wist ik het: dit is je van het!”

Communiceren, geven en nemen

Natuurlijk, dit is geen werk zonder uitdagingen. “Cruciaal 
is dat jij en je maatwerkers open communiceren. Over za-
ken die tussen jullie gebeuren, over hoe jullie zich daarbij 
voelen én over hoe jullie dit kunnen oplossen. Vlamingen 
zijn niet gewoon om zo open te praten, maar m’n mensen 
wel. En dat werpt vruchten af, omdat we nadien beter 
met elkaar omgaan. Dit vergt ook dat je als monitor kan 
luisteren, inzicht hebt in mensen en altijd rustig blijft. 
Want rust brengt jouw mensen tot rust. Dat alles doe je 
om ervoor te zorgen dat je mensen zich goed voelen én 
mooi werk afleveren.”

Op het vlak van communicatie brengt de toekomst wel 
extra uitdagingen, volgen Tjorven. “Ik verwacht dat we 
meer en meer medewerkers zullen hebben die geen Ne-
derlands spreken. Maar we denken al aan oplossingen, 
zoals werken met pictogrammen, jobs voordoen en erbij 
blijven als ze het werk voor het eerst doen, zoals je zeker 
bent dat ze het goed en veilig doen.”

“Mijn kinderen werden naar 
school gebracht in 
kogelbestendige auto’s, 
compleet met bodyguards 
en kalasjnikovs.”

cases
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“Het menselijke,  
dat is het mooiste”

Altijd al werkte Jade het liefst met mensen. 
Ooit als ergotherapeut, vandaag als 
medewerkster op de sociale dienst, maar ook 
jarenlang als maatwerkcoach. Een mensen-
mens over mensen.

Goed samenwerken vraagt ook een beetje geven en ne-
men. “Kijk, soms vraag ik m’n mensen om een extra in-
spanning te doen, een halfuurtje later te pauzeren, om 
het werk af te krijgen. Dat doen ze met plezier, omdat ik 
iets teruggeef. Vijf minuutjes langer pauze, bijvoorbeeld. 
Of in de zomer eens een ijsje. Iets waarmee ze zich dan 
ook enorm geapprecieerd voelen.”

Uit speciaal hout gesneden

Je moet dus de juiste kwaliteiten en ingesteldheid heb-
ben, als maatwerkcoach. “Maar als je die hebt, lukt het. 
Go with the flow: je ziet wat er gebeurt en je reageert er 
meteen op. Ik haal daar energie uit, wat wel niet betekent 
dat ik nooit moe thuiskom. En bovendien vaak voldaan, als 
je je mensen en klanten een goede dag hebt gegeven.”

“Het is ook boeiend om de uitdagingen van m’n vak aan 
te gaan. Want je leert ook zelf enorm veel. Ik kan zeggen 
dat ik op die jaren veranderd ben, als persoon. Ik heb 
meer geduld, luister meer, oordeel minder snel. En heel 
belangrijk is dat je je mensen als volwassenen behandelt, 
volwaardige volwassenen. Want dat zijn ze.”

“Na mijn studies ergotherapie ging ik een tijd als ergo-
therapeut aan de slag. Maar ik wou dichter bij huis wer-
ken. Dus besloot ik iets heel anders te doen, in een win-
kel. Alleen: ik miste het om mensen met een beperking te 
helpen. En ik dacht: als ik hier blijf, zal ik niet meer naar 
de social profit terug kunnen keren.” Dus reageerde Jade 
op een vacature bij A-kwadraat, waar ze zes jaar later nog 
altijd werkt. Vandaag op de personeels-/sociale dienst, 
daarvoor als maatwerkcoach.

Complementaire maatwerkcoaches

Haar kennis als ergotherapeut kon Jade ook bij het maat-
werkbedrijf ten volle inzetten. “Want het gaat erom het 
werk aan te passen zodat onze mensen het kunnen uit-
voeren, ondanks hun afstand tot de arbeidsmarkt. Op 
m’n afdeling healthcare werkten we met meerdere moni-
toren samen. We vulden elkaar mooi aan: ik focuste meer 
op het menselijke, zij meer op het productieve. Maar alle-
maal moeten we beide aspecten in balans houden.”
De stress beperken is cruciaal. “De productie moet op 
tijd afraken. Maar dat mag je niet te veel benadrukken, 
want de meeste maatwerkers zijn erg stressgevoelig. Als 
je er te veel druk op legt, krijgen ze een error en ontploft 
het. Dan lopen ze soms letterlijk weg. Dus moet je altijd 
genoeg aandacht aan het menselijke schenken, ook als 
de tijd dringt.”

Meer en meer op maat

Productie en mens in balans houden was altijd al uitda-
gend, maar zeker nu de diversiteit sterk toeneemt. “Vroe-
ger hadden we vooral maatwerkers met een verstandelij-
ke beperking, maar nu ook psychisch kwetsbare mensen, 
ex-gedetineerden … Allemaal mensen waarmee je op 
een andere manier dient om te gaan. Dat is niet eenvou-
dig, en moet je zeker deels in jou hebben.”

“Heel belangrijk is dat je je 
mensen als volwassenen 
behandelt, volwaardige 
volwassenen. Want dat zijn ze.”

Tjorven 
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Sinds enkele maanden werkt er bijvoorbeeld een maat-
werker met autisme bij A-kwadraat. “Hij wil heel veel 
structuur en vraagt altijd ‘waarom’ hij iets moet doen. Zo 
lijkt het alsof hij de werkleiding in vraag stelt, maar dat is 
niet zo. Het komt erop aan hem de reden van taken goed 
uit te leggen, zodat hij er zich de volgende keer geen 
vragen meer bij stelt en minder stress ervaart.” 

Menselijke is het mooiste, nog altijd

Omgaan met de mensen is uitdagend, maar ook het 
mooiste aan de job, aldus Jade. “Dat gevoel als iemand 
bijvoorbeeld op voorhand dacht een taak niet aan te 
kunnen, maar die toch goed uitvoert en daar trots over 
is, nadat je het met genoeg aandacht aanleerde. Van-
daag concentreer ik me nog meer op dat menselijke, op 
de personeelsdienst, en het is nog altijd het fijnste aan 
m’n werk.” 

Jade 

“Cruciaal is dat je dit 
met je hart doet”

Nathalie, Jasser. Twee maatwerkcoaches op 
verschillende momenten in hun leven, maar 
beide vol van enthousiasme over hun werk. Ze 
vertellen over het belang van luisteren en 
communicatie.

Nathalie is bijna 42 jaar oud en getrouwd. “Twaalf jaar 
geleden begon ik halftijds bij Vlotter, om vervoer voor 
mensen met een handicap op het touw te zetten. Maar dit 
groeide zodanig, dat ik het niet meer parttime aankon. 
Dus stapte ik na een tijd naar een andere job binnen Vlot-
ter over, maar die was te veel computerwerk. Ik wou bewe-
gen. Dus begeleid ik vandaag onze schoonmaakploeg.”

Hoewel Jasser bijna 20 jaar jonger is, heeft ook hij al ster-
ke ervaring. “Vijf jaar lang baatte ik een restaurant uit, 
met m’n broer. Maar dan verhuisde onze zaak naar de Ar-
dennen en stond ik voor de keuze: meegaan of iets an-
ders zoeken? Vandaag, bij Vlotter, zorg ik er nog altijd 
voor dat niemand iets tekortkomt en gelukkig naar huis 
gaat. Momenteel begeleid ik vooral in de fietsafdeling.”

Luisterend oor bieden

“De meeste mensen waarmee we bij Vlotter werken, heb-
ben een beperking”, vertelt Nathalie. “Soms mentaal, 
soms fysiek, soms sociaal. Dus is het cruciaal dat je dit 
werk met je hart doet. Toon dat je er voor hen bent. Luis-
ter naar hen.” Jasser beaamt dat: “Luisteren is heel sim-
pel, maar wordt te weinig gedaan. Terwijl zoveel mensen 
er nood aan hebben.” 

“Sommige problemen los je al voor de helft op door te 
luisteren”, vervolgt Nathalie. “Gewoon, omdat het deugd 
doet dat iemand jou hoort. Of omdat het probleem groot 
is, voor de persoon zelf, maar de oplossing relatief een-
voudig. Als mijn mensen bijvoorbeeld een product ont-
breken, is dat voor hen een drama, want dan kunnen ze 
niet schoonmaken. Als je hun probleem kan (helpen) op-
lossen, betekent dat heel veel voor hen.”

“Behandel de mensen zoals je 
zelf behandeld wilt worden.”

cases
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“Als monitor is het belangrijk te weten met welk probleem 
je bij wie terechtkunt, binnen het bedrijf”, gaat Nathalie 
verder. “Vervolgens vertel je je mensen dat je met iemand 
over het probleem hebt gepraat en dat het opgelost zal 
raken, maar niet per se van vandaag op morgen.” 

Hoe komen ze tot rust?

“Ik heb ongeveer een duizendtal hobby’s (lacht)’, vertelt 
Jasser. “Van piano spelen tot – nog altijd – koken. We 
maken ook nog elke dag soep, want een goede kom 
soep na het werk, dat kan ik niet missen”, bekent Jasser. 
“Ook ik beoefen m’n hobby als ik thuiskom”, zegt Natha-
lie. “Ik begin schoon te maken (lacht), om alle to do’s op 
een rijtje te zetten en mijn hoofd leeg te maken.”

Problemen proberen te voorkomen

Natuurlijk, niet elk probleem is zo praktisch. “Na een con-
flict praat ik een-op-een met de betrokkenen”, vertelt 
Jasser. “Maar nog liever voorkom ik problemen. Bij som-
migen valt het snel op als ze een explosief moment krij-
gen, anderen kunnen het langer wegsteken, tot het toch 
te veel wordt. Daarom let ik er de hele dag op of er geen 
problemen groeien.” 

De mensen waarmee Nathalie werkt, ervaren vaak een 
taalbarrière. “Mensen begrijpen elkaar dan soms ver-
keerd. Omdat we niet dezelfde taal spreken, of niet hel-
der genoeg communiceren. Als ikzelf zo’n misverstand 
creëer, vind ik het belangrijk om sorry te zeggen. Hoe 
meer je dat doet, hoe meer ook je maatwerkers dat doen. 
Behandel de mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. 
En probeer consequent te zijn: als je iets voor de ene 
doet, doe je het ook voor de andere.”

Staan er niet alleen voor

“Niet elke dag is moeilijk, maar je hebt er wel niet zelf in 
te kiezen. Elke dag moet je er dus wat op moeilijkere situ-
aties voorbereiden. Maar als je dan problemen helpt op-
lossen, en je ziet je mensen glimlachen, dan neemt je 
stress snel weer af. En bij grotere problematieken is goed 
te weten dat je op de sociale dienst kan terugvallen.”

Jasser 

Nathalie (centraal), omringd door haar schoonmaakploeg. 
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ben we meer tijd om de opdracht te bekijken en in te oe-
fenen. Maar het kan ook snel. Ik ben vaak verwonderd 
over de snelheid waarmee de opdrachten wisselen en de 
maatwerkers zich aanpassen.” 

Connectie zoeken

“Bij Arcor werken maatwerkers met een verschillende 
problematiek. De grootste uitdaging als beginnende be-
geleider is de communicatie met de werknemers. We 
passen de aanpak van de opdracht en de gegeven uitleg 
aan, zodat ze alles goed begrijpen. Ik stelde mij vaak de 
vraag of ik het goed uitlegde, maar intussen heb ik al veel 
bijgeleerd over hoe onze mensen denken en handelen. 
Als ik vragen heb, kan ik steeds terecht bij onze sociale 
dienst. Duidelijkheid en vriendelijkheid zijn mijn troeven 
om een vertrouwensband op te bouwen. Open en eerlij-
ke communicatie zorgt ervoor dat wij elkaar beter leren 
kennen en dat we makkelijk kunnen bijsturen, om een op-
dracht tot een goed einde te brengen.”

Gelukkig met zijn keuze

Na enkele maanden is Geoffrey duidelijk een grote fan 
van de sociale sector. “Bij de meeste privébedrijven voer 
je gewoon je job uit. Je functie wordt bepaald en je 
schikt je ernaar. Gaat het niet, dan nemen ze iemand an-
ders. In Arcor staan ze veel meer open voor je inbreng 
over hoe je je werk het best doet.”

Verder ervaart Geoffrey enorm veel respect en apprecia-
tie. “Veel meer dan in de privésector. En wie mij respec-
teert en apprecieert, krijgt dat ook terug van mij. Want 
wie geapprecieerd wordt, presteert beter. In de privésec-
tor levert druk burn-outs op. Hier is er bijna geen ziekte-
verzuim, iedereen is goedlachs op zijn werk …”  

Fluitend naar huis

“Wanneer ik tevreden naar huis ga? Elke dag. Wegens 
het geheel: de goede samenhang met de andere monito-
ren, de directie én de maatwerkers. Zolang je niet bang 
bent van de uitdaging en voldoende vast in de schoenen 
staat – iets wat ook kan groeien – is dit een aanrader, 
waarbij je veel voldoening krijgt door het vele respect en 
de appreciatie voor elkaar. Doen, zou ik zeggen!”

“Veel meer respect 
en appreciatie”

Geoffrey werkte jarenlang in de privésector. 
Als dakwerker, heftruckbestuurder … Maar 
dan gebeurde er iets in zijn leven, waardoor hij 
een groot besluit nam. 

“Mijn zus werd mama van een zoontje met een mentale 
en fysische beperking. Zo leerde ik om met deze mensen 
om te gaan. En daar wou ik ook mijn beroep van maken: 
mensen met een beperking of sociale achtergrond hel-
pen, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien en inte-
greren in de maatschappij.” Een mooie stap, die Geoffrey 
nog niet zo lang geleden zette. Hij is pas sinds november 
2021 bij Arcor aan de slag.

Hoe aan de slag?

Het werk zelf bevalt alvast zeer goed. De diversiteit in de 
opdrachten en de afwisseling maken het boeiend. “Van-
daag voeren we verpakkingswerk uit, morgen monteren 
we aanhangwagens, zolang het maar haalbaar is voor 
onze maatwerkers. Elke nieuwe opdracht bespreken we 
eerst intern: wat moet er gebeuren, wie voert het best 
welk deel van de opdracht uit …?”

“Bij nieuwe opdrachten houden we rekening met de 
maatwerkers en zetten we de juiste man op de juiste 
plaats.” Sommige opdrachten startten Geoffrey en zijn 
collega’s een paar dagen op voorhand op, andere de dag 
zelf. “Het hangt er ook af van hoe druk het is. Soms heb-

“Je krijgt veel voldoening, 
door het vele respect en de 
appreciatie voor elkaar.”

cases
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Mooiste is de uitdaging

“Het mooiste aan m’n beroep is de uitdaging, omdat je 
altijd iets nieuws tegenkomt. Elk minuut, elke seconde. Je 
mag je nog zo voorbereiden op wat komen kan, je moet 
ook kunnen improviseren. Maar dat is net mooi. Daar-
naast moet je feeling hebben met mensen en met wat in 
hen zit. Let er wel op dat je je niet laat meeslepen in pro-
blemen. Je kan die niet altijd oplossen. Geef je mensen 
dan tijd, om zichzelf te deblokkeren.” 

“Wegens m’n jarenlange ervaring in de sociale sector 
trek ik vaak naar nieuwe enclaves, waar alles nieuw op te 
starten is. Ik ken de klant nog niet, weet nog niet wat we 
moeten doen ... Dat alles moet ik dan uitzoeken en uit-
werken. De eerste dag brengt dus veel onzekerheid met 
zich mee.”

Maar de arbeiders mogen je stress niet voelen. Ze gaan 
er immers makkelijk in mee. “Als monitor moet je rust ge-
ven, vanaf dag één: voor de klant, je arbeiders en jezelf. 
Door rationeel een aanpak op te zetten en afspraken te 
maken waarbij iedereen zich goed voelt. Daarna brief je 
die aanpak aan je mensen, zo vaak als nodig, tot iedereen 
mee is.”

Juist genoeg verantwoordelijkheid

“Veel monitoren raken gefrustreerd, omdat ze zich vooral 
focussen op het te behalen resultaat, maar dat is ver-
keerd. Ja, we voeren opdrachten voor bedrijven uit, maar 
er staat geen deadline op, onze arbeiders zijn geen ma-
chines én wat wij doen – honderd ton lege bakken sorte-
ren, per dag –  is erg zwaar. We mogen onze mensen niet 
pushen, want dan vergeten we de visie van een maat-
werkbedrijf, waarbij elk individu zijn eigen tempo volgt 
en alleen zelf bijkomend werk vraagt.”

Omgekeerd kunnen de arbeiders gefrustreerd raken, als 
iets niet vooruitgaat. “Hoe je dit tegengaat? Laat je men-
sen ook zelf nadenken hoe ze zaken het best aanpakken. 
Geef hen verantwoordelijkheid, op maat van hun kunnen. 
Lukt het voor iemand toch niet, dan help ik, bijvoorbeeld 
door die persoon een andere plaats in de ketting te ge-
ven. Ik wijs er ook op als iets niet is zoals het hoort. Met 
de glimlach, maar duidelijk. Lukt het dan wel en is het re-
sultaat goed, mee door hun eigen ideeën, dan geeft dat 
geen frustratie, maar werkvreugde. Het einddoel.”

cases

“Geef je mensen rust én verantwoordelijkheid”

Als opvoeder liet Hédi twintig jaar lang kansarme jongeren opnieuw 
in zichzelf geloven. Hij wou hen laten inzien hoeveel ze waard zijn. 
Vandaag doet hij dat nog altijd, maar dan als maatwerkcoach voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bij TWI.
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Michiel

Totale productieplaatje voor ogen

“Natuurlijk ga ook ik sociaal met onze mensen om. Maar 
tegelijk bekijk ik het globale plaatje van de productie. Ik 
help mee garanderen dat we ons werk realiseren. En er is 
niets zo verschrikkelijk voor een werkplaats als geen werk 
hebben. Want dat zijn de moeilijkste momenten voor 
onze mensen.”

De druk mag niet te hoog én niet te laag liggen. “Maar 
we kennen onze mensen erg goed en weten aan wie we 
een extra inspanning kunnen vragen. Dit zit deels bij mij, 
deels bij de monitoren op de werkvloer.”

Sociale en economische in evenwicht

“Het evenwicht tussen het sociale en economische vind ik 
fantastisch in een maatwerkbedrijf. Na m’n studies op-
voeder deed ik stages in een rvt en dagcentrum, maar 
daar lag de nadruk voor mij persoonlijk te veel op zorg. 
Hier vond ik een mix van zorg en productie. Ik werk nog 
altijd in een sociale omgeving, maar kan uitblinken in wat 
ik graag doe.”

“Toen ik anderhalve maand als werkleider aan de slag 
was bij Werkhuizen Min, alweer in 2004, had het bedrijf 
een groot probleem: onze twee klanten vertrokken. Het 
enige positieve gevolg was dat ik alle nieuwe klanten van-
af nul af aan kon opvolgen en dat ik exact voor hen kon 
uitwerken wat ze nodig hadden”, herinnert Michiel zich.

“Zo rolde ik in de job van productieverantwoordelijke, via 
een avondopleiding. Ik plan vandaag de productie, maar 
stel ook offertes op, volg klanten op, bewaak de dead-
lines, zet mensen in en stuur monitoren aan.”

Steunpunt voor maatwerkcoaches

“Ik bepaal welke werkvloer welke opdracht uitvoert, ik 
bespreek de opdrachten met de monitoren, ik bekijk 
hoeveel mensen ze erop zetten … En als dat te weinig 
blijkt: hoe we tijdelijk extra mensen kunnen inzetten, die 
op minder dringende opdrachten werken.”

De sociale dienst is het steunpunt bij sociale problemen, 
Michiel is het steunpunt voor al het organisatorische. 
“Door wat ik doe én doordat monitoren altijd met vragen 
over de uitvoering bij mij terechtkunnen. Zo neem ik ook 
wat last van hun schouders af.”

cases

“Monitor van de monitoren“

Voor sociale ondersteuning kunnen maatwerkcoaches bij de 
sociale dienst terecht. Maar daarnaast is ook de 
productieverantwoordelijke een houvast. Iemand zoals Michiel.
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HET COMPETENTIEPROFIEL, VEEL 
MEER DAN EEN EVALUATIETOOL

Al weer in 2014 stond Anke Vercammen, die werkt aan het 
personeelsbeleid en de interne opleidingen bij MIVAS, mee aan de 
wieg van een competentieprofiel. Een instrument dat de kennis, 
vaardigheden en houdingen van maatwerkers én maatwerkcoaches in 
kaart brengt. Wat zijn de voordelen van zo’n profiel?

Maar eerst: wat is een competentieprofiel nou precies? 
“Het competentieprofiel geeft antwoord op een centrale 
vraag”, licht Anke Vercammen toe. “Welke kwaliteiten 
heb je, bijvoorbeeld als maatwerkcoach, nodig om be-
paalde taken uit te voeren? We sommen dus niet de ta-
ken op die je moet uitvoeren, maar zoeken ook de com-
petenties die je daarvoor nodig hebt.”

Het doel van het competentieprofiel is tweedelig. Ener-
zijds is het een leidraad om als medewerker in te zien wat 
je talenten zijn en waar je kan doorgroeien. Maar omge-
keerd kan je ook beter nagaan waar het botst, als iets niet 
goed lukt. Waarop het maatwerkbedrijf ook beter kan 
bepalen hoe het de medewerker optimaal kan onder-
steunen, om de zaken vlotter te laten verlopen.

Waarom het niet gewoon vragen?

In eerste instantie stelden Anke en haar collega’s een com-
petentieprofiel op voor de maatwerkers. “Na twee jaar de-
den we echter hetzelfde voor het omkaderend personeel en 
de maatwerkcoaches”, gaat Anke verder. “Tot dan toe had-
den we wel een evaluatietool, maar die was bijvoorbeeld 
niet meer up-to-date afgestemd op de verschillende func-
ties binnen ons bedrijf. We hadden een actueler systeem 
nodig dat zich meer toespitste op groeimogelijkheden.”

Interessant, maar hoe bouw je zo’n profiel op? “We kozen 
bewust voor een bottom-up benadering”, legt Anke uit. 
“Eerst vroegen we iedereen op de werkvloer wat hun ta-
ken inhielden en wat ze ervoor moesten kennen en kun-
nen, wat ze ervoor nodig hadden. Vervolgens stelden we 
ons binnen de werkgroep competentiebeleid de vraag 
welke competenties je nodig hebt om die taken uit te 
voeren. Zo kwamen we tot competentieprofielen voor de 
maatwerkers, werkleiders, kwaliteitsverantwoordelijken, 
sociale dienst … iedereen, dus.” 

Competentieprofielen worden regelmatig geüpdatet, 
met een vaste regelmaat of op aanvraag. De taken of de 
verwachtingen van zowel maatwerkers als maatwerkcoa-
ches veranderen immers constant, onder meer door de 
toenemende diversiteit binnen de doelgroep waarmee 
we sinds de invoer van het maatwerkdecreet in aanraking 
komen. “Vroeger was de functieomschrijving van een 
werkleider eenduidiger dan nu”, herinnert Anke zich. “Te-
genwoordig wordt van hen ook verwacht dat ze perso-
neelsgesprekken voeren, anderstaligen begeleiden, ad-
ministratie opvolgen en aardig overweg kunnen met IT: 
tablets, procedures, controles … Het is allemaal com-
plexer en uitgebreider geworden. Vandaar de nood aan 
een betere omkadering.”

Waarvoor gebruik je zo’n profiel?

“Enerzijds gebruiken we onze competentieprofielen als 
leidraad als we vacatures opstellen”, vertelt Anke. “Dat 
levert lange vacatureteksten op, maar het is belangrijk 
dat sollicitanten zich een goed beeld kunnen vormen van 
de functie waarvoor ze zich kandidaat stellen. Het is voor 
hen niet altijd duidelijk in wat voor job ze terechtkomen.” 

“Het is belangrijk dat 
sollicitanten zich een goed 
beeld kunnen vormen van de 
functie, want het is voor hen 
niet altijd duidelijk in wat 
voor job ze terechtkomen.”

cases
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Binnen het competentieprofiel van werkleiders onder-
scheidt MIVAS drie types van kwaliteiten: vaktechnische, 
leidinggevende en sociale competenties. 

“De vaktechnische competenties zijn een belangrijk on-
derdeel van de functie van werkleiders, denk maar aan 
het werk in onze productieafdelingen. Zij moeten aan-
dacht hebben voor kwaliteitsnormen en naar verbetering 
streven, ze moeten plannen en prioriteiten kunnen stel-
len. Dat vraagt aanleg en motivatie. Sommige mensen 
kunnen werk nu eenmaal beter organiseren dan ande-
ren.”

“Leidinggevende competenties, dat houdt onder meer in 
dat je ethisch verantwoord omgaat met de doelgroep – 
‘heldere omgang’ noemen we dat in onze sector. Hieron-
der vallen kwaliteiten zoals integriteit, transparantie, ver-
antwoordelijkheid en respect”, licht Anke verder toe.

“Verder is het sociale aspect uiteraard heel belangrijk. Je 
moet openstaan voor een diverse groep mensen en met 
iedereen kunnen samenwerken. Elke maatwerker heeft 
andere ondersteuning nodig, en als werkbegeleider 
moet je je daarop kunnen afstemmen. Hier speelt empa-
thie een cruciale rol: begrip opbrengen voor de maatwer-
kers en van daaruit eventuele conflicten oplossen.”

Mogelijk hét belangrijkste aspect van het competentie-
profiel is dat werkbegeleiders het evenwicht moeten zoe-
ken en bewaken tussen het productieve en het sociale as-
pect. “Als monitor moet je ervoor zorgen dat je mensen 
kunnen groeien en dat je niet te veel van hen vraagt, 
maar ook dat de taak correct en in een goed tempo 
wordt uitgevoerd. De klanten moeten tevreden zijn, want 
zonder hen kan je geen maatwerkers tewerkstellen.”

Proefdraaien tijdens inleefdagen

“Vroeger zochten we mensen die hoog scoorden in twee 
van de drie of zelfs in alle drie domeinen. Tegenwoordig, 
met de schaarste op de arbeidsmarkt, volstaat één do-
mein al om in aanmerking te komen. Mensen met erva-
ring in de productie leiden we op in de sociale aspecten. 
Aan de andere kant komen soms sollicitanten over de 
vloer uit de sociale sector, die niet beseffen hoe tech-
nisch de job kan zijn. Ze verwachten enkel het zorgende, 
coachende aspect en onderschatten sterk het productie-
aspect.”

Doorheen het hele proces van selectie en aanwerving 
gebruikt MIVAS het competentieprofiel als een rode 
draad. “Het is echter niet zo vanzelfsprekend om van bij 

aanwerving duidelijk zicht te krijgen op iemands compe-
tenties. Sommige zijn immers moeilijk op voorhand in te 
schatten. Hoe check je tijdens een sollicitatiegesprek of 
de kandidaat een ethische (werk)relatie met de maatwer-
kers zal hebben? Heel veel competenties moet je vooral 
in de praktijk uitrollen. Pas na een aantal maanden komen 
ze echt naar de oppervlakte.”

Om hier tijdens de sollicitatieprocedure beter zicht op te 
krijgen, organiseert MIVAS inleefdagen voor kandi-
daat-werkleiders. “Wie na enkele sollicitatierondes nog 
in de running is, krijgt de kans om een halve dag in de 
praktijk kennis te komen maken met de functie van werk-
leider. Ze leren verschillende opdrachten kennen, zowel 
de eenvoudige als de repetitieve en de complexe. Schrik-
ken ze van de complexiteit of helpen ze actief mee? Hoe 
open staan ze tegenover verschillen tussen mensen? Hoe 
vlot praten ze met de maatwerkers? Hebben ze oog voor 
kwaliteit? Deze halve dag leert ons vaak al veel. Niet al-
les, maar dat hoeft ook niet.”

Anke Vercammen
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DEMIVAL COMBINEERT 
TECHNISCH INZICHT MET  
DE MENSELIJKE MAAT
Maatwerkcoaches vinden die de technische, menselijke én economische 
aspecten van de job onmiddellijk in de vingers hebben – dat is niet altijd 
eenvoudig. Demival lost dit probleem op door maatwerkcoaches met een 
sociale achtergrond verder op te leiden op technisch vlak. Hoe gaat dit in 
zijn werk? We vroegen het aan maatwerkcoach Korneel en hr-manager Hilde 
Desmet.    

Elke dinsdagavond komt een erkend bedrijf naar Deinze 
om maatwerkcoaches van Demival drie uur lang tech-
nisch op te leiden. Zo krijgen ze de technische kneepjes 
van hun veeleisende vak snel onder de knie. Korneel is 
een van hen. Hij werkt al negen jaar met veel plezier bij 
Demival: “Ik ben van nature leergierig en blij dat ik deze 
kans krijg. Zo kan ik mijn werk nog beter doen.” 

Op de afdeling elektromontage geeft Korneel leiding 
aan maatwerkers die laadpalen, printplaten of volledige 
elektriciteitskasten bouwen. “Samen maken we mooie 
dingen. De mensen in mijn team volgen een strikt stap-
penplan en elk product wordt eerst uitvoerig getest. Ik 
ben verantwoordelijk voor de start en de opvolging van 
een project en zorg voor de kwaliteitscontrole. Klanten 
komen vaak niet alleen met een uitgebreide briefing, 
maar verwachten ook dat we het hoe en waarom van hun 
aanvraag snel begrijpen. Daarom is technische bijscho-
ling zo belangrijk. Daarnaast helpt ze om nog veiligere 
testopstellingen te realiseren”, vervolgt Korneel. 

Korneel

“Als je de knopjes 
weet te zitten bij 
mensen, maar 
ook de technische 
kant van het 
verhaal begrijpt, 
kun je een mooi 
mengpaneel 
maken.”

Investeren in sollicitanten

Verder hecht MIVAS veel belang aan interne opleidingen. 
“Want,” vertelt Anke, “als sollicitanten merken dat wij in 
hen investeren, investeren zij ook in ons.”

“Onze werkbegeleiders krijgen verschillende interne op-
leidingen, onder andere een opleiding die we samen met 
Groep Maatwerk hebben ontwikkeld. We focussen ons 
daarbij op de verschillende achtergronden van maatwer-
kers. Hoe stem je je af op iemand met een mentale be-
perking, met autisme, ADHD of psychische problemen? 
In de weken na de opleiding merken we dat werkbegelei-
ders die kennis echt in de praktijk omzetten.” Missie ge-
slaagd, denken we dan bij Groep Maatwerk!

“Als sollicitanten merken dat 
wij in hen investeren, 
investeren zij ook in ons.”

cases
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Hilde De Smet

Aandacht voor de menselijke maat

De job van maatwerkcoach is uitdagend, omdat je als be-
geleider niet alleen aandacht moet hebben voor de men-
selijke maat, maar ook de technische knowhow dient te 
bezitten om het werk te kunnen uitvoeren. Daarbovenop 
komt nog eens dat het werk in samenspraak met de klant 
tegen een bepaalde deadline af moet raken: de econo-
mische kant van het verhaal. 

Als hr-manager heeft Hilde Desmet al meer dan 20 jaar 
ervaring met dit dilemma. Uiteindelijk zijn sociale skills 
voor haar doorslaggevend, want die kan je volgens Hilde 
moeilijker aanleren: “Je hebt het of je hebt het niet. Monitor 
zijn is een roeping die veel sociale empathie vereist. De 
technische kant staat los van collega’s begeleiden, duidelij-
ke instructies geven en de menselijke kant van het verhaal.”

Korneel is het daarmee eens: “Ik heb altijd graag met men-
sen omgegaan en heb behoefte aan sociale contacten. 
Maar ik heb ook feeling met leidinggeven. Al doende leer je 
hoe je bepaalde gevallen en een brede waaier van proble-
matieken aanpakt. Als je de knopjes weet te zitten bij men-
sen, maar ook de technische kant van het verhaal begrijpt, 
kun je een mooi mengpaneel maken, terwijl je mensen 
natuurlijk ook moet blijven prikkelen en triggeren. In het 
team van monitors praten we daar veel over met elkaar.”

Goede match tussen maatwerkcoach, 
productteam en klant

“Een evenwicht vinden tussen sociale en technische vaar-
digheden is belangrijk om tot een goede match tussen 
monitor, productteam en klant te komen”, gaat Hilde ver-
der. “Zo kan je een kwalitatief product op tijd afgewerkt 
krijgen, terwijl je ook oog behoudt voor de mensen.” 

“Sommige bedrijven zoeken dan mensen met álle skills, 
maar dat maakt de zoektocht nog moeilijker.” Vooral fo-
cussen op de sociale aspecten en vervolgens technisch 
aanvullen is volgens Hilde een goede oplossing: “Niet al-
leen kan je klanten zo beter bedienen, het is ook een 
goede manier om mensen bij het bedrijf te houden. Na-
tuurlijk: je mensen moeten wel goesting hebben om 
nieuwe technische skills aan te leren.”    

Zou dit alles ook voor andere maatwerkbedrijven een 
goede aanpak zijn? “Hoewel ook andere maatwerkbedrij-
ven met stappenplannen werken, volgen zij vaak een an-
dere aanpak. Dat maakt onze methode toch wel uniek. 
Maar we geloven er rotsvast in”, sluit Hilde af.    

Hilde De Smet

“Voor een goede match 
tussen monitor, productteam 
en klant is het belangrijk om 
een evenwicht te vinden 
tussen sociale en technische 
vaardigheden.”



SAMEN STERK: BOUWEN AAN 
SUCCESVOLLE CAMPAGNES VOOR 
MAATWERKBEDRIJVEN

In 2010 werd het ambt van Vlaams Zorgambassadeur offi-
cieel in het leven geroepen. Aanvankelijk alleen voor de 
zorg, maar later voor zorg én welzijn. Een de eerste initia-
tieven die Lon Holtzer nam, was de lancering van www.ik-
gaervoor.be. Deze website moet mensen overtuigen om 
te kiezen voor een job in de zorg. Enerzijds door de sec-
tor op een positief-realistische manier in de kijker te zet-
ten, anderzijds door de sector aan de hand van inleefmo-
menten open te zetten voor de burgers, zodat zij kunnen 
proeven van de realiteit. 

Vertrek vanuit de realiteit

Volgens Lon Holtzer komen bij overtuigingskracht ver-
schillende dingen kijken: “Enerzijds moet je natuurlijk de 
nodige creativiteit aan boord leggen in je campagne. 
Maar anderzijds moeten we ook voortdurend blijven na-
denken over hoe we kwaliteit kunnen blijven garanderen 
in onze sector. Voor zorg en welzijn heb ik altijd nauw sa-
mengewerkt met veel verschillende partners, en intensief 
overlegd met bijvoorbeeld koepelorganisaties, zorgin-
stellingen, de VDAB en uiteraard het onderwijs. De zorg-
sector is namelijk erg ‘diploma-gedreven’. Maatwerkbe-
drijven hebben daar een groot voordeel: zij kunnen 
niet-diplomagebonden aanwerven, op basis van per-
soonlijkheid.” 

“Voor mij is het ook altijd een groot voordeel geweest 
dat mijn bureau zich bevindt op het kabinet van de minis-
ter. Zo kun je vinger aan de pols houden, en makkelijk re-
kening houden met alle actualiteit rond zorg en welzijn. 
Waardoor je dan weer vlotter de media meekrijgt, om 
over je acties te publiceren. Ook bezocht ik veel zorgin-
stellingen, waaronder maatwerkbedrijven, om voeling te 

houden met de realiteit van de sector. Een breed netwerk 
is bovendien noodzakelijk als je wilt doordringen tot de 
bevolking. Dat verkrijg je niet vanachter een computer of 
in een kantoor in Brussel. Zo zijn provinciale overlegplat-
formen bijvoorbeeld belangrijk voor netwerken en kruis-
bestuiving en om campagnes te laten landen dicht bij de 
bevolking”, vervolgt Lon Holtzer.

Toegankelijkheid is essentieel  

Om het zorgberoep aantrekkelijker te maken via een 
campagne, is het cruciaal dat je je sector zo toegankelijk 
mogelijk voorstelt. Ook maatwerkbedrijven zouden daar 
werk van kunnen maken. Want je sector toegankelijk ma-
ken hoeft helemaal niet duur of ingewikkeld te zijn. 

“Een goed omschreven promotie met inspirerende suc-
cesverhalen kan het beroep aantrekkelijk maken. Maar 
pas dan wel op: we hebben niet alleen veel mensen no-
dig, maar ook de juiste mensen. Niet iedereen is geschikt 
om met kwetsbare mensen om te gaan. Via inleefmo-
menten kunnen geïnteresseerden bijvoorbeeld meelo-
pen met een monitor in een maatwerkbedrijf, om te we-
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› EXTERNE VISIE

Na ruim 11 jaar heeft Lon Holtzer op 1 april afscheid genomen van haar rol van Vlaamse  
Zorgambassadeur. Maar vooraleer ze vertrekt, geeft de drijvende kracht achter 
ikgaervoor.be nog een pak nuttige tips en concrete adviezen, om maatwerkbedrijven 
te helpen in hun zoektocht naar maatwerkcoaches. Hoe kunnen ze zo goed mogelijk 
campagne voeren? Creativiteit, toegankelijkheid en kwaliteit blijken sleutelwoorden, zo 
vertelde Lon Holtzer toen we haar onlangs uitgebreid spraken.

‘Als je met één stem spreekt, 
heeft iedereen daar baat bij. 
Door elkaars berichten te 
delen, on- en offline, komen 
maatwerkbedrijven echt in de 
schijnwerpers te staan’ 

lon holtzer 
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Ook in maatwerkbedrijven komen verschillende persoon-
lijkheden en competentieprofielen van pas. “Er zijn na-
melijk ook bedrijven in alle soorten en maten, maar ze 
hebben wel een ding gemeen: allemaal bieden ze een 
technische job met een heel menselijk gelaat, een combi-
natie van de ‘harde’ en de ‘zachte’ sector. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van een solliciterende zij-instromer met een 
hr-profiel? Zo’n persoon heeft nauwelijks aanvullende 
scholing nodig, toch niet op het sociale vlak, want die kan 
al omgaan met mensen”, vult Lon Holtzer aan.

Welke doelgroepen proberen maatwerkbedrijven het 
best te bereiken? Volgens de voormalige Vlaamse Zorg-
ambassadeur kunnen zij-instromers, 50-plussers en men-
sen met migratieachtergrond een rol van betekenis spe-
len in maatwerkbedrijven, onder andere via een 
samenwerking met de VDAB.

Samen staan we sterker

Ten slotte benadrukt Lon hoe belangrijk het is dat maat-
werkbedrijven samen communiceren. Samen verspreiden 
ze de boodschap breder. “Natuurlijk is het dan belangrijk 
dat je het campagnemateriaal kan personaliseren, deels 
toegespitst op je eigen instelling. Maar door samen cam-
pagne te voeren, spreek je met één stem, en daar heeft 
iedereen baat bij. Door elkaars berichten te delen, on- en 
offline, komen maatwerkbedrijven echt in de schijnwer-
pers te staan”, besluit Lon Holtzer.

ten te komen wat de job inhoudt. Deelnemers kunnen 
dan met de mensen die aan de slag zijn op de werkvloer. 
Klikt het tussen de geïnteresseerde en de werkgever? 
Dan kunnen ze in gesprek met elkaar gaan”, aldus Lon 
Holtzer. 

Diversiteit schept mogelijkheden

Nog een inspirerende advies van de voormalige Vlaamse 
Zorgambassadeur: “We hebben altijd samengewerkt met 
een campagnebureau, dat met ons meedacht over com-
municatie op maat van de doelgroep die je wilt bereiken. 
En dat via de juiste kanalen, waaronder social media. 
Zonder evenwel de traditionele journalistieke kanalen te 
verwaarlozen: zij spelen ook nog altijd een belangrijke 
rol. Na een geslaagde campagne zagen we dan steevast 
een piek in het aantal aanvragen om in de zorgsector aan 
de slag te mogen gaan.” 

Het gaat er hem niet om ‘ambtelijk juist’ te communice-
ren, maar echt verhalen te brengen die vertellen waarom 
mensen in de zorg – of dus in maatwerkbedrijven – ge-
stapt zijn. “Verhalen die ook duidelijk maken dat de ene 
zorgjob de andere niet is. Zo verschilt een verpleegkundi-
ge in een operatiekwartier uiteraard van een verpleeg-
kundige in de geestelijke gezondheidszorg. Die diversi-
teit maakt de job toegankelijk voor veel verschillende 
mensen en profielen.”    
           

Lon Holtzer

‘We moeten voortdurend 
blijven nadenken over de 
organisatie van zorg en 
welzijn, over het blijven 
garanderen van kwaliteit op 
een krappe arbeidsmarkt’ 

lon holtzer 
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› GETUIGENIS

Said, 43 jaar, werkt sinds december 2015 op 
Flexpack, deel van NEKTARI vzw, in Puurs-
Sint-Amands. De man doet er niet alleen lijn-
werk, maar is ook lijnassistent die de maat-
werkcoach ondersteunt bij zijn taken. Dat 
betekent dat Said de lijn klaarzet, alles op de 
juiste plaats zet en mee bepaalt wie wat zal 
doen. Ook stuurt hij aan en volgt hij de pro-
cessen en output op. 

Elke ochtend stapt Said met veel goesting op 
de bus naar Flexpack: “Ik doe mijn werk heel 
graag. Er is veel variatie, iedere dag is er wel 
iets nieuws. Na zeven jaar ken ik alle collega’s 
ook heel goed. Dat is belangrijk, want je moet 
je mensen kennen om te weten welke jobs ze 
aankunnen. En als ik iets niet begrijp, kan ik 
zelf altijd bij Kristof terecht. Hij helpt mij 
enorm, dankzij hem komt het altijd in orde.”

Said stuurt, Kristof duwt soms wat bij
Kristof is de maatwerkcoach van Said: “Said 
neemt zijn taak serieus en is heel erg betrok-
ken. En doordat hij meer doet dan alleen in de 
productie staan, groeit hij nog. Ik weet ook 
dat Said veel kan. Hij zit als het ware vooraan 
op een tandem, waar hij zo vrij mogelijk mag 
sturen. Ik zit achteraan op de fiets, waar ik 
mezelf zo veel mogelijk overbodig maak. Al-
leen als het nodig is, trap ik mee. Als Said bij-
voorbeeld een probleem heeft dat hij niet op-
gelost krijgt, zoals een conflict tussen 
mensen. Dan moet hij bij mij terechtkunnen 
en weten dat er een vangnet is. Ik probeer het 
conflict dan op te lossen, of geef wat tips aan 
Said, zodat hij het toch zelf op kan lossen.” 

“Als monitor zit je tussen het management, 
het kader en de mensen die het werk uitvoe-

ren in. Ik moet dus goede afspraken maken 
met de klantendienst én efficiënt communice-
ren met de maatwerkers”, vervolgt Kristof. 
“Een goede monitor toont zichzelf, is gedul-
dig, spart met zijn of haar eigen baas, geeft 
goede feedback, maar maakt ook af en toe een 
grapje. Monitoren doen het overkoepelende 
werk, ik organiseer en bewaak het proces, maar 
in de praktijk fietst Said. Hij neemt de leiding.”  

Persoonlijk ontwikkelingsplan 
Om Said optimaal te ondersteunen, voert Kri-
stof regelmatig een POP-gesprek met hem. 
Welke dingen wil Said nog bijleren? In welke 
zaken is hij goed of minder goed? Hoe kan 
Said nog groeien? Hoe gaat het thuis? Hoe zit 
hij in zijn vel? Kunnen dingen anders of beter? 
Hoe kan hij het best ondersteund worden

“Elke letter van het woord POP is even be-
langrijk”, legt Kristof uit. “Vanuit de VDAB is 
één gesprek per jaar verplicht. Maar om din-
gen goed te kunnen opvolgen, moet je toch 
drie of vier gesprekken per jaar voeren. Als je 
de tijd neemt om face-to-face samen te zitten 
en er bewust mee bezig te zijn, leveren de ge-
sprekken veel waardevolle informatie op. 
Door regelmatige opvolging vergroot je de 
ontwikkelkansen van mensen, ze hebben er 
echt veel aan. Iedereen die zich wil ontwikke-
len, kan dat zo ook doen: talent wordt maxi-
maal benut.” 

Als het klikt tussen maatwerkcoach en maatwerker, brengen ze het beste in 
elkaar naar boven. Terwijl ze samen op één tandem zitten. De maatwerker 
stuurt vooraan, de maatwerkcoach duwt achteraan bij, als het nodig blijkt. Zo 
leggen ze samen een mooi parcours af, met vallen en weer opstaan, om 
uiteindelijk kwaliteitsvolle producten en diensten te leveren. In Puurs en Gits 
ontmoeten we twee zo’n sterke koppels: Said en Kristof, Frank en Bianca. Hoe 
staan ze samen in het leven en het werk? En hoe versterken ze elkaar daarbij?

Maatwerkcoach en maatwerker:  
samen op de tandem van het leven en werk

“Naar mijn eigen gevoel kan ik 
nu meer dan toen ik hier begon. 
Ik ben fier op mijn werk.”
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Voor Said heeft het persoonlijk ontwikke-
lingsplan zeker vruchten afgeworpen: “Naar 
mijn eigen gevoel kan ik nu meer dan toen ik 
hier begon. Ik ben fier op mijn werk en voel 
dat ik word geapprecieerd. Ik voel me ge-
waardeerd en heb bijna altijd een goede dag”, 
besluit hij. En het groei-traject van Said is bij 
Flexpack zeker nog niet ten einde. 

Respect, appreciatie en humor
In het West-Vlaamse Gits vinden we Marias-
teen. Daar vertelt de 62-jarige Frank zijn bij-
zondere verhaal. Tijdens zijn leven is hij in 
een diepe put gevallen, maar mee dankzij 
Mariasteen is hij er ook weer uitgekropen. 

Na aan topsport te hebben gedaan in het 
amateurwielrennen en met een diploma me-
chanica op zak neemt Frank op 26-jarige leef-
tijd de bloeiende fietsenhandel van zijn vader 
over. Maar jaar na jaar verdrinkt de man meer 
en meer in het werk. In 2007 komt het tot een 
scheiding. Daarna probeert Frank de fietsen-
handel recht te houden. “Ik werkte 14 tot 16 
uur per dag, 6 dagen op 7, onder grote stress. 
Dat was niet meer houdbaar.” 

Uiteindelijk deed bipolariteit Frank de das 
om. In 2010 moest hij dan ook zijn zaak slui-
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2. Kristof
3. Frank
4. Said
5. Kristof links, Said rechts

“Alles is van donker naar wit gegaan, 
Mariasteen heeft me erbovenop geholpen.”

Frank, maatwerker bij Mariasteen
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bij Mariasteen, waarvan 15 jaar als maatwerk-
coach. Zij en Frank zijn duidelijk vier handen 
op één buik. En ze kent hem goed. Zo hoedde 
ze er Frank voor zich weer ten volle op het on-
derhoud van fietsen te storten, bij Mariasteen. 
Een compromis: hij deed de eindcontrole van 
de onderhouden fietsen. 

“Je moet de mensen kennen en weten welke 
persoon je waar kunt plaatsen. Dat is uitda-
gend en leuk. Frank is bijvoorbeeld niet al-
leen goed met fietsen, maar ook met de moto-
ren van hakselaars, omdat hij vroeger met 
bromfietsen heeft gewerkt. Vandaag werkt 
Frank dan ook vooral in de voormontage van 
de hakselaars. En zo heeft iedereen een apar-
te stap van het productieproces onder zijn of 
haar hoede. Elke dag wordt de puzzel ge-
maakt, afhankelijk van welke producten ge-
maakt moeten worden.”

Door de steun van zijn maatwerkcoach heeft 
Frank het hele traject kunnen afleggen, en is 
hij gekomen op de plek waar hij nu is: “Ik leef 
tegenwoordig per dag, want het is enkel het 
nu dat telt. Veel mensen zijn het slachtoffer 
van hun eigen negatieve gedachten, en van te 
veel naar de toekomst en het verleden kijken. 
Ik kan bijvoorbeeld heel erg genieten van 
wandelingen in de natuur. Alles is van donker 
naar wit gegaan, Mariasteen heeft me erbo-
venop geholpen.”  Ook zijn passie voor fietsen 
is gebleven,  maar dan als conciërge van de 
velodroom in Roeselare en als voorzitter van 
een wielerclub.

Volgens Bianca moet een goede maatwerk-
coach de mensen ook meekrijgen om samen 
een product op tijd af te werken. “Goed sa-
menwerken, luisteren naar elkaar, zorgen dat 
iedereen content is … Het is echt teamwerk en 
een mix van het technische, het economische 
en het sociale. En dan is het prachtig om men-
sen als Frank te zien groeien. Jammer dat 
niet iedereen een even goed beeld heeft van 
wat maatwerkbedrijven doen en wat m’n 
mooie beroep inhoudt. Maar daar proberen 
we verandering in te brengen. Tijdens jobda-
gen proberen we bezoekers warm te maken 
voor deze uitdagende, maar boeiende job.” 
Twee mooie ontmoetingen, in Puurs en Gits, 
om niet te vergeten.

ten, na 30 jaar. Frank was manisch 
depressief geworden en werd in juli 
2010 arbeidsongeschikt verklaard. 
Twee jaar later had hij drie depressies 
gehad en kampte hij met een versla-
ving. Zijn zaak was verkocht, hij had 
geen werk meer en hij leefde met gro-
te angsten. Frank zat diep in de put. 

Maar dan krijgt hij in 2012 de kans 
om op 53-jarige leeftijd stage te lo-
pen bij Mariasteen. En daar werkt 
hij vandaag nog altijd, nu bijna 10 
jaar, met veel plezier: “Ik ben blij 
dat ik de kans gekregen heb om te-
rug deeltijds te kunnen werken. Dat 
had ik niet meer verwacht op mijn 

leeftijd. En zo kom ik elke dag fluitend naar 
m’n werk. Vroeger werkte ik op een verkeerde 
manier, bijvoorbeeld qua planning. Hier er-
vaar ik vrijwel geen stress, die is volledig van 
me afgevallen.” 

“Wat ik het meeste waardeer? De sociale con-
tacten met de collega’s, tot op het hoogste ni-
veau. Maar ook het wederzijds respect, de ap-
preciatie en een gezonde dosis humor zijn 
belangrijk voor mij.”         
    

Van donker naar wit 
Zijn maatwerkcoach Bianca kent Frank al 
lang, zij was vroeger immers klant in zijn fiet-
senzaak. Bianca is 48 jaar en werkt al 20 jaar 
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Mee bouwen aan de toekomst, dat zien we als onze verantwoordelijkheid. 
Enkel door de handen in elkaar te slaan, ontstaan er straffe dingen die ons 
echt vooruithelpen. Together!

We zien het als onze maatschappelijke rol om betekenisvol te zijn, voor jong 
en oud. Daarom blijven we de hand reiken naar alle talenten in België, om te 
blijven inspireren. Het is steeds onze missie om de motor van de Belgische 
economie te zijn én te blijven. Die doelstelling reikt dan ook verder dan enkel 
het aanbieden van bancaire oplossingen. We zullen blijven investeren in een 
slimmer en energiezuinig België. En we zijn het eerste aanspreekpunt van 
lokale besturen om samen oplossingen te vinden voor hun uitdagingen. 
Met passie voor energie-efficiëntie. Met digitale tools op maat. Door de 
kaart van duurzame mobiliteit te trekken. Door organisaties te helpen hun 
klimaatambities te vertalen in concrete langetermijnprojecten.

Om zo het verschil te blijven maken voor de Belgische samenleving.
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