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HR-BELEID IN ’T KWADRAAT

De doelgroepwerknemers vormen de sleutel tot succes van de 
maatwerkbedrijven. Om dit mogelijk te maken hanteren de maatwerkbedrijven 
een aangepast HR-beleid met de sociale omkadering als belangrijke pijler. 
WerkVormen trok naar een bijeenkomst van de Werkgroep Personeelsbeleid 
voor een gesprek rond de eigenheden van deze aanpak en de bekommernissen 
en de uitdagingen voor de toekomst.

De deelnemers

Even schetsen: De Werkgroep Personeelsbeleid van 
Groep Maatwerk brengt personeelsverantwoordelijken 
van maatwerkbedrijven uit de verschillende provincies 
samen voor uitwisseling en benchmarking rond perso-
neelsgerelateerde topics. Tijdens het gesprek zaten vol-
gende mensen rond de tafel: 
· Veerle Goossens, verantwoordelijke HRM en sociale 

dienst binnen maatwerkbedrijf BWB
· Bart Steeno, verantwoordelijke HRM doelgroep  

binnen Entiris
· Liliane Weustenraed, hoofd van het HR departement 

binnen Bewel
· Hans Spanhove, personeelsmanager van de HR-dienst 

binnen Arcotec – Loca Labora
· Christophe Bauwens, algemeen directeur Noord-

heuvel
· Kelly Van Poucke, kwaliteitssysteembeheerder en  

sociale dienst binnen Gandae

Personeelsdienst - Sociale dienst -  
HR-dienst?

What’s in a name. Daar waar vroeger vooral de termen 
‘personeelsdienst’ en ‘sociale dienst’ gebruikelijk waren, 
doet de ‘verengelsing’ ook in de sector van de maat-
werkbedrijven zijn intrede en worden beide vandaag 
vaak verenigd in de ‘HR-dienst’.

Net zoals in de reguliere sector wordt het HR-luik in elk 
maatwerkbedrijf op een andere manier georganiseerd. 
Ook de plaats van de HR-afdeling in het organogram ver-
schilt. In de meeste maatwerkbedrijven die hier aan tafel 
zitten, is er per unit of afdeling een HR-medewerker, ter-
wijl er centraal een HR-dienst is die de zaken aanstuurt.

Op de meeste plaatsen wordt het onderscheid gemaakt 
tussen het ‘warme’ gedeelte van HR (begrijp: het ge-
deelte waarbij contact met de medewerkers essentieel 
is) en het meer administratieve gedeelte (loonadministra-

tie ed), waarbij beide aspecten door verschillende dien-
sten of personen uitgevoerd worden. Voor de verschil-
lende luiken van dat ‘warme’ gedeelte zoals aanwerving, 
opleiding, sociale begeleiding, begeleiding eindeloop-
baan,…), zijn echter vaak dezelfde mensen verantwoor-
delijk. Deze HR-medewerkers hebben meestal de  
achtergrond van sociaal werker, eerder dan van perso-
neelswerker. Ze hebben een bijzondere expertise in het 
omgaan met de werknemers, die zeker nodig is ondanks 
de focus op een hedendaags personeelsbeleid.

De dualiteit tussen personeelswerk en het begeleiden 
van mensen leidt soms tot verwrongen situaties. Waarbij 
de personeelsverantwoordelijke vandaag een sanctione-
ring moet geven omdat een medewerker steeds te laat 
komt, en morgen de vertrouwenspersoon is als diezelfde 
medewerker met een persoonlijk probleem langskomt. 
Slaan en zalven tegelijk…

HR-dienst versus productie?

In een maatwerkbedrijf zijn zowel de economische als de 
sociale poot van essentieel belang. Het bedrijf moet 
economisch rendabel zijn. Zonder het sociale aspect is er 
echter geen sprake van een maatwerkbedrijf. Maar hoe 
verhouden beide pijlers zich tot elkaar? Zogoed als alle 
mensen rond tafel beamen het: er is een spanningsveld 
tussen beide. Een voortdurend schipperen tussen de 
economische en sociale noden. Een voortdurend zoeken 
naar het evenwicht, waarbij de balans nu eens doorslaat 
naar het economische (een opdracht die kost wat kost 
klaar moet geraken), dan weer naar het sociale (sociale 
begeleidingen). Maar HR- en productieverantwoordelij-
ken zitten zelden op ramkoers: monitoren zijn ook be-
kommerd om de noden van de medewerkers, mensen 
van de HR-dienst beseffen evengoed dat het bedrijf eco-
nomisch moet draaien. In de meeste maatwerkbedrijven 
maakt de HR-verantwoordelijke ook deel uit van het di-
rectieteam (hoewel hier wel uitzonderingen op bestaan), 
wat aantoont dat aan de sociale pijler minstens evenveel 
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belang wordt gehecht als aan de economische pijler. Er 
is overal ook op geregelde basis overleg tussen de ver-
schillende entiteiten.

De uitdagingen

De uitdagingen voor de HR-verantwoordelijken zijn van-
daag divers:
· In een aantal maatwerkbedrijven is wat discussie over 

wat nu precies de rol is van de HR-dienst. Hoever 
moeten (sociale) begeleidingen gaan? De noodzaak 
van (uitgebreide) sociale begeleiding wordt wel eens 
in twijfel getrokken. Ten onrechte volgens de mensen 
rond tafel, want de impact van niet-werkgerelateerde 
problemen op de tewerkstelling is immens. Als iemand 
thuis tot over zijn oren in de problemen zit, zal die 
(veel) minder goed presteren op het werk. Dus heb-
ben wij er belang bij die problemen (mee) aan te pak-
ken, zo luidt het. 

· Onzekerheid rond de nieuwe wetgeving: 
- De verplichting rond doorstroom zorgt voor onrust. 

‘Hoe gaan onze mensen opgevangen worden in het 
reguliere circuit?’ ‘Hoe gaan zij daar gedijen, als het 
voor hen zo essentiële sociale vangnet dat ze in een 
maatwerkbedrijf hebben, wegvalt?’

- Omgaan met nieuwe subsidiesysteem: ‘Gaan we 

voor de aanwerving van mensen met een hoge on-
dersteuningsnood, waar relatief veel middelen te-
genover staan maar die (veel) minder gemakkelijk in-
zetbaar zijn op de vloer of doen we net het 
omgekeerde? En wat dan in het laatste geval met de 
zwakke werknemers? Gaan zij uit de boot vallen?’ 

· Toenemende werkdruk: De werkdruk neemt toe, er 
wordt almaar meer flexibiliteit verwacht van de werk-
nemers. Een uitdaging om in deze context de zwak-
sten aan boord te houden. 

· De multi-problematieken die zich vandaag voordoen 
bij de werknemers van een maatwerkbedrijf: Drugsver-
slaving, agressie,.. de kennis om hiermee om te gaan 
ontbreekt vaak zowel bij monitoren als bij HR-dienst.

· Fysieke verspreiding mensen: Meer en meer werkne-
mers werken verspreid over verschillende enclaves. 
Niet altijd evident om de sociale begeleiding voor hen 
allemaal te verzekeren en de sociale cohesie tussen ie-
dereen te behouden.

De conclusie?

De uitdagingen zijn vandaag groot, maar de mensen 
rond tafel blijven er met veel goesting voor gaan. Im-
mers: ‘de sociale omkadering is de bestaansreden van 
een maatwerkbedrijf!’
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