
6 WERK VORMEN

› IN KAART

Evenwicht

Luc: “In een maatwerkbedrijf zoek je constant het even
wicht tussen het sociale en het economische luik. Uiter
aard moeten de cijfers kloppen en moet de balans slui
tend zijn. Maar… zonder oog voor het sociale hebben 
maatwerkbedrijven geen bestaansrecht. In een maat
werkbedrijf draait het om tewerkstelling. Wat is trouwens 
meer sociaal dan werken? Dankzij tewerkstelling wordt 
het zelfbeeld van onze mensen in positieve zin bijge
stuurd. Zij hebben vaak hier ook hun belangrijkste socia
le netwerk. Ik ben ervan overtuigd dat tewerkstelling 
veel eenzaamheid voorkomt. Als ik ’s ochtends om 6u30 
aankom, staan hier minstens 10 mensen te wachten aan 
de poort. Terwijl we pas om 7u45 van start gaan… Zij 
drinken hier hun koffie, kijken hier naar de samenvatting 
van het nieuws, maken hier een praatje met hun colle
ga’s. Dankzij hun werk horen zij erbij.”

Sociale dienst cruciaal

Luc: “Onderschat onze werknemers niet! Zij zijn ongeloof
lijk flexibel. Vandaag in afdeling X, morgen in afdeling Y. 
Dankzij begeleiding op maat lukt dit perfect. Wij werken 
met een competentiemanagamentsysteem van twee ma
trixen. In de ene houden we de competenties van al onze 
werknemers bij, in de andere welke competenties vereist 
zijn om een bepaalde activiteit te kunnen uitvoeren. Als 

we beide matrixen samenvoegen, zien we in 1 oogopslag 
wie inzetbaar is voor een specifieke opdracht en wie kan 
functioneren op een bepaalde afdeling. 

Sowieso staat onze sociale dienst centraal in onze wer
king. Elke dag is er een productievergadering waarbij de 
diensten productie, personeel, directie én sociale dienst 
overleggen. Verplaatsen van mensen gebeurt altijd in sa
menspraak met onze sociale dienst. Zij zijn sociaal (uiter
aard), maar denken ook altijd vanuit de productielogica. 
Wat heb je aan een sociale dienst die enkel ‘sociaal’ 
loopt te zijn?”

Diversiteit in werk

Luc: “Bij elke mogelijke nieuwe opdracht wordt de ba
lans opgemaakt. Welke investeringen zijn nodig om die 
opdracht te kunnen uitvoeren? Levert het zinvol werk op 
voor onze mensen? Zijn er geen collega’s die hier beter 
in zijn? Kunnen we dit werk aan een correcte prijs uit
voeren? Past ze in onze missie en visie, met name: 
 tewerkstelling bieden aan personen met een handicap, 
met oog voor de zwakke werknemers?

We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in  
ons werk. Dat biedt immers de meeste garanties dat we 
iedereen aan het werk krijgen. Hoe meer werk er is, hoe 
makkelijker we mensen kunnen integreren en hoe groter 
de tewerkstellingskansen voor de zwaksten zijn. 
Maar net dat is vandaag een uitdaging. We worden 
 gesubsidieerd voor een aantal plaatsen, maar er is geen 
mogelijkheid meer om te groeien. Dit beperkt ons in 
onze ruimte om te ondernemen en in onze zoektocht 
naar aangepast werk.”  

Luc De Maesschalck, directeur van maatwerkbedrijf Trianval uit Wetteren, vertelt op 
welke manier de (doelgroep)werknemers de sleutel tot succes vormen van het 
maatwerkbedrijf en hoe Trianval hen optimale kansen probeert te bieden.

ONZE SLEUTEL TOT SUCCES:  
DE (DOELGROEP)WERKNEMERS
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