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› DUIDING

SOCIALE OMKADERING  
IN DE PRAKTIJK (PART II)

WerkVormen liep een dagje mee in het spoor van Greet Moonens. Greet is al  
15 jaar de verantwoordelijke van de Dienst Sociaal Beleid van BW Pajottenland, 
een maatwerkbedrijf uit Lennik met 110 doelgroepwerknemers.

8u Mails checken

Greet: “Een klassiek begin van de dag 
(lacht). De inhoud van mijn mailbox weer-
spiegelt meteen de diversiteit van mijn job. 
Stage-aanvragen, mailtjes van externen zoals huisartsen, 
bewindvoerders , het OCMW, Begeleid Wonen, diensten 
voor vorming en opleiding, scholen, Bedrijfsgeneeskun-
dige dienst,… Het zit er allemaal tussen.”

9u Productiemana
agementvergadering

Greet: “Uiteraard is overleg cruciaal in 
deze functie. Op dinsdag staat er om de 

twee weken een overleg gepland tussen de  
productieleiders, de verantwoordelijke van de personeels-
dienst en mijzelf. Op de agenda staan dan personeels zaken 
(onder andere aanwervingen, absenteïsme, tijdskrediet, 
economische werkloosheid, opleidingen, werkgerelateerde 
problemen rond doelgroepwerknemers,…). “

10u Spreekuur

Greet: “Tijdens de pauzes kunnen onze 
werknemers langskomen op mijn spreek-
uur. Natuurlijk kan niet alles binnen dat 
korte tijdsbestek geregeld worden. Voor 
complexere zaken maak ik met hen een afspraak tijdens 
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de werkuren. Maar het uitgangspunt dat mensen bij mij 
langskomen tijdens hun pauze, wordt door de productie 
enorm geapprecieerd omdat het werk op die manier niet 
gehinderd wordt. ”

De eerste bezoeker vandaag is Wendy*. Zij is de laatste 
weken al een aantal keren te laat gekomen op het werk. 
Vroeger bracht ze de kinderen ’s morgens naar haar 
moeder, maar dat kan nu niet meer. Greet bekijkt samen 
met Wendy welke mogelijkheden er zijn voor voor-
schoolse opvang en belooft straks ook nog even met 
Wendy’s productieleider te praten om te bekijken wat 
mogelijk is. 

10u15 Staf

Greet: “Wekelijks hebben we een staf-
overleg, waarbij directeur, verantwoorde-
lijke personeelsdienst en ikzelf enerzijds 
de conclusies van de Productiemanagementvergadering 
bespreken. Deze meeting behandelt naast doorgedre-
ven beleidsgerichte projecten eveneens een aantal ge-
voeliger zaken zoals klachten van ouders, eventueel na-
kende ontslagen.,…

12u Spreekuur

Om 12 uur gaan de werknemers in middag-
pauze. Meteen de gelegenheid voor een 
aantal onder hen om even bij Greet aan te 
kloppen.

Veerle* en Stefaan* zijn 3 jaar een koppel geweest, maar 
gingen onlangs uit elkaar. Het is niet gemakkelijk voor 
hen om toch nog samen te moeten werken. Veerle komt 
vandaag langs, zij heeft het gevoel dat de collega’s ach-
ter haar rug praten over de situatie met Stefaan en voelt 
zich daar niet comfortabel bij. Greet luistert en probeert 
de zaak wat te relativeren. Daarbij zorgt ze ervoor dat 
elke betrokken partij gehoord wordt, ook degenen die 
‘achter de rug praten’.

Greet: “Natuurlijk heeft een relatiebreuk strikt gezien 
niets met het werk te maken. Maar zoals je merkt, heeft 
het toch een weerslag op het welzijn en daardoor op het 
functioneren van onze mensen. Problemen in de pri-
vé-sfeer waarvan onze mensen op de werkvloer hinder 
ondervinden, zijn ook onze problemen. Dus proberen we 
hen daarin te ondersteunen.

12u30 Etenstijd

Greet: “Om 12u30 wordt de productie 
weer opgestart, dus dan wordt het hier 
weer wat rustiger. Tijd voor Daniëlle (de 
personeelsverantwoordelijke) en mezelf om te eten. De 
telefoon gaat eventjes uit, zodat we dat ongestoord kun-
nen doen. Meestal het moment om informeel wat dos-
siers te overlopen. Aangezien wij twee de volledige soci-
ale dienst en personeelsdienst uitmaken, is het belangrijk 
dat we op de hoogte blijven van elkaars werk zodat we 
elkaar kunnen vervangen bij verlof en ziekte. Natuurlijk is 
het niet evident om met zijn tweetjes het volledige socia-
le luik te dekken binnen de werkplaats. Ikzelf ben niet al-
leen verantwoordelijke sociale dienst, maar ook kwali-
teitscoördinator en vertrouwenspersoon. 

POP-gesprekken, competentiebeleid,… Ik doe het alle-
maal. Momenteel ben ik bezig ons beleid rond POP en 
de evaluatie- en functioneringsgesprekken uit te schrij-
ven. Misschien hebben wij hier (nog) geen volledig uitge-
schreven beleid rond die topics zoals ze dat in sommige 
grotere maaatwerkbedrijven hebben, maar het voordeel 
van onze platte structuur is dat ik alle mensen hier per-
soonlijk ken en met alle diensten een goed contact heb. 
Dit laat mij vaak toe om preventief te werken. Ik hoor en 
zie immers vanalles en nog wat en kan gemakkelijk als 
brug functioneren tussen onze mensen en de productie.”

13u Rondgang in het atelier

Greet: “Elke dag ga ik langs op de werk-
vloer om iedereen te begroeten. Afhanke-
lijk van de agenda gebeurt dat in de voor- 
of in de namiddag. En afhankelijk van het 
aantal vragen dat ik onderweg krijg duurt dat een half 
uur tot één uur (lacht). Dit kost mij veel tijd, maar het is 
enorm belangrijk. De drempel om mij aan te spreken is 
heel laag, en ik zie meteen wie een mindere dag heeft. 
De informele gesprekjes die ik hier heb, zijn een belang-
rijke bron van informatie.”
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Charlotte* is vandaag terug uit ziekteverlof. Greet vraagt 
haar hoe ze zich voelt. Charlotte blijkt enorm blij te zijn 
dat ze eindelijk terug aan de slag is.

Greet: “Werk betekent enorm veel voor onze mensen, 
dat merken we aan alles. Dankzij hun werk voelen ze zich 
nuttig, ze zijn ook enorm fier op wat ze hier presteren. 
Vaak gaan ze in de supermarkt speciaal dàt product ko-
pen dat ze hier zelf verpakt hebben (lacht). ”

Marianne* heeft papieren gekregen van het Kinderbij-
slagfonds. Ze begrijpt niet helemaal wat ze hiermee nu 
moet doen. Greet vraagt haar straks even langs te ko-
men tijdens het spreekuur.

Diederik* vertelt dat hij rugpijn krijgt van het lange 
rechtstaan. Greet geeft aan dat ze dit goed zal opvolgen 
en dat, mochten de klachten aanhouden, er even tueel 
een in de hoogte verstelbare tafel en/of een barkruk zal 
voorzien worden, zodat het werk zittend kan uitgevoerd 
worden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de mo-
nitor en na deze ook gehoord te hebben.

Greet: “Werk vinden voor onze zwakke werknemers is een 
constante uitdaging. De klanten worden steeds veeleisen-
der, opdrachten moeten steeds sneller worden afge-
werkt,… We proberen nu zoveel mogelijk grote opdrach-
ten binnen te halen. Dat creëert rust in de werkplaats en 
biedt mensen de kans een job aan te leren.”

14u30 Spreekuur

Monique* komt langs, zij heeft een  
praktisch probleem. Zij is sinds kort  
alleen gaan wonen, en dat lukt goed.  
Zij heeft echter moeite om elke dag te koken voor zich-
zelf, waardoor ze te vaak naar ongezonde snacks grijpt. 
Greet legt haar uit dat het OCMW voor warme maaltij-
den kan zorgen en op welke manier zij deze maaltijden 
kan aanvragen. 

Greet: “Een groot deel van mijn job bestaat uit doorver-
wijzen naar de juiste instanties. Toen ik hier in 2000 be-
gon, was het eerste wat ik deed kennismaken met al die 
diensten en in kaart brengen wie wat kon betekenen 
voor onze mensen.”

14u45 Ondernemingsraad

Greet: In de ondernemingsraad zitten 
vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemerskant. Ik hoef niet de hele 
vergadering bij te wonen, maar ik kom 
langs om bepaalde agendapunten toe te lichten.” 

Vandaag is er duidelijkheid over het budget dat VIVO 
(het Vlaams instituut voor vorming en opleiding in de  
sociale sector, nvdr) ter beschikking stelt voor de oplei-
dingen. Er wordt gezamenlijk bekeken rond welke topics 
er opleiding zal voorzien worden.

16u20 Spreekuur

Greet: “De mensen van de Groendienst 
keren om 16u20 terug in de werkplaats. 
Het moment waarop zij kunnen langsko-
men om dingen te bespreken.

Vandaag komt Charles* langs. Zijn huisbaas heeft hem 
gisteren verteld dat hij niet langer in zijn huis kan blijven 
wonen. Charles is hierdoor wat over zijn toeren, want 
waar moet hij nu heen? Greet kalmeert hem en hoort 
eerst bij Charles wat hij als mogelijkheden ziet en wat  
hij al ondernomen heeft. Hij stemt erin toe dat ze het 
OCMW en de huisvestingsdienst contacteert om te kij-
ken wat mogelijk is.

17u Einde werkdag

…Of toch nog niet helemaal. Normaal 
rondt Greet rond 17 uur haar werkdag af. 
Vanavond staat er echter nog een be-
zoekje aan het OCMW op de agenda. 
Twee werk nemers zijn onlangs verhuisd 
naar Groot-Bijgaarden en er moeten nog 
wat paperassen in orde worden gemaakt. Greet gaat 
mee, om hen de weg te wijzen en om de  eerste contac-
ten met ‘de mevrouw’ van het OCMW te leggen, een 
eerste stap naar verdere begeleiding.

Greet: Wat voor ons evident lijkt, is het niet voor onze 
werknemers. Door mee te gaan op dit eerste bezoek, 
neem ik voor hen veel stress weg. De volgende keer 
 kunnen ze het wél alleen aan. Zij blij, wij blij!”

*De namen van de werknemers werden omwille van privacy  

redenen aangepast.


