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SOCIALE OMKADERING  
IN DE PRAKTIJK (PART I)

Bij Mivas werken 600 doelgroepwerknemers, verspreid over 3 vestigingen.  
Vijf maatschappelijk werkers en twee psychologen waken over hun sociale  
en emotionele welzijn. Een gesprek met Anke Vercammen, psychologe bij  
de Dienst Personeelsbeleid en Psychologische Dienst en Britt Lauwers, 
maatschappelijk werker op de Sociale Dienst. 

WV: Wie zijn jullie en wat doen jullie precies  

bij Mivas?

Britt: “Ik werk sinds 2011 als maatschappelijk werker op 
de Sociale Dienst, samen met 4 collega’s. Wij begelei-
den en ondersteunen onze werknemers waar nodig en 
zijn hun eerste aanspreekpunt. Als de problematiek te in-
gewikkeld is, sturen we hen door naar Anke of Eva, onze 
psychologen.”

Anke: “Ik werk als psychologe op de Psychologische 
Dienst en Dienst Personeelsbeleid. Naast de psychologi-
sche begeleiding van de mensen die worden doorverwe-
zen door de Sociale Dienst ben ik bezig met het uitwer-
ken van een beleid rond personeelszaken (absenteïsme, 
onthaal, alcohol- en drugs, competentiebeleid,…). Vroe-
ger waren we daar meer projectmatig mee bezig, nu 
werken we dat structureel uit.

De dienst Personeelsbeleid, Psychologische Dienst en 
Sociale Dienst staan samen in voor het sociale luik van 
de tewerkstelling op Mivas. Hoewel ook de productie 
daar dag in dag uit mee bezig is. Het evenwicht bewaken 
tussen het economische en het sociale aspect is immers 
een permanente opdracht voor iedereen binnen een 
maatwerkbedrijf.” 

WV: Het leven zoals het is op de Sociale Dienst…  

met wat voor vragen komen mensen langs bij jou? 

Britt: “Drie dagen per week hebben we spreekuur. Dan kan 
elke werknemer die daar nood aan heeft langskomen voor 
een gesprek. Dat kan gaan om administratieve vragen (een 
brief van de RVA of de mutualiteit waarmee ze geen raad 
weten, informatie over tijdskrediet, verlof inplannen, ..) of 
om psycho-sociale vragen. Een paar voorbeelden van ge-

› DUIDING

DECEMBER 2015



sprekken die we deze week gevoerd hebben: 
· De moeder van één van onze werkneemster is geval-

len, heeft haar been gebroken en ligt in het ziekenhuis. 
Zij wil even haar hart luchten.

· Een werknemer heeft financiële problemen, zijn vrouw 
heeft geen inkomen en ze hebben 3 kinderen. Hij 
vraagt om hulp, wij gaan na of hij recht heeft op be-
paalde tegemoetkomingen. 

· Er is een conflict tussen twee werknemers: wij zoeken 
uit wat er aan de hand is en hoe er tot een oplossing 
kan gekomen worden.

· Er zijn relatieproblemen tussen twee werknemers die 
ook een koppel vormen. De man wordt zwaar depres-
sief. Wij bekijken samen met hem of een opname in 
een psychiatrisch ziekenhuis zinvol kan zijn, indien hij 
dit wil gaan we samen met hem op zoek naar een 
plaats. De partner heeft het moeilijk om hem te zien 
lijden, ook haar bieden we ondersteuning. 

· Er zijn problemen met een werkneemster die pas in 

dienst is. Haar moeder en broer komen op gesprek  
om samen te bekijken waar de oorzaak ligt van haar 
gedragsverandering en om een oplossing te zoeken.

Maar daar stopt het natuurlijk niet. Wat verder op onze 
agenda staat? 
· Overlegmomenten: Wekelijks is er een lunchmeeting 

waarbij zowel productie als sociale dienst aanwezig 
zijn en waarbij zowel productgerelateerde als sociale 
issues op de agenda staan (vb. een werknemer heeft 
persoonlijke problemen die een impact kunnen heb-
ben op het werk, dit wordt kort toegelicht zodat de 
monitoren daar rekening mee kunnen houden). Om de 
twee weken is er per site ook een meer formeel over-
leg waarbij alle verantwoordelijken aanwezig zijn.

· Het omkaderingspersoneel ondersteunen in de om-
gang met onze doelgroepwerknemers. Mensen met 
autisme bijvoorbeeld hebben specifieke ondersteu-
ningsnoden, wij staan de monitoren daarin bij. 
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Sherif maakt deel uit van de schoonmaakploeg van Mivas. Sherif: “Vroeger deed ik interimwerk, 
maar dat kon niet elke dag. Met een vrouw, twee kleine kinderen en rekeningen die maar bleven 
komen, heb ik schulden gemaakt. Britt en Nadia helpen mij sinds ik hier ben om mijn zaken op 
orde te brengen. Zij voeren de gesprekken met mijn bewindvoerder, het OCMW, de rechtbank,... 
Zij hebben bovendien hard gewerkt om mij hier aan de slag te houden. Ik was hier gestart als 
Activa werknemer, dankzij hen is mijn tewerkstelling hier nu permanent. Iets waarvoor ik hen 
super dankbaar ben.”

Mamadou Sherif in gesprek met Britt



· POP-gesprekken voeren (en verslagen van die ge-
sprekken maken). De evaluatiegesprekken worden 
door de monitoren gevoerd, de POP-gesprekken doen 
we vanuit de Sociale Dienst.

· Contacten met externen: Bezoekers rondleiden in de 
werkplaats, leerlingen opvangen die een eindwerk ma-
ken over ons of een inleefdag komen meemaken,… Dat 
soort vragen krijgen we trouwens meer en meer. Vroe-
ger waren we onbekend (en onbemind), nu is de nieuws-
gierigheid naar hoe wij werken veel groter. Een positieve 
evolutie! Wij besteden ook veel tijd aan contacten met 
hulpverleners (ouders en familieleden van onze werkne-
mers, huisartsen, mensen van het OCMW, Dienst Huis-
vesting, bewindvoerders,…). In Lier worden geregeld 
‘Welzijnscirkels’ georganiseerd waarbij alle hulpverle-
ners die rond een bepaald thema werken worden uitge-
nodigd. Ook daar proberen we aanwezig te zijn. 

· Nieuwe werknemers verwelkomen en stages van leer-
lingen uit het BuSO organiseren en begeleiden

· Opleidingen organiseren: Op basis van de noden die 
we zien en horen, organiseren we opleidingen.

· Activiteiten organiseren voor onze werknemers (con-
creet gaat het over de Mivas daguitstap, het perso-
neelsfeest en het Sinterklaasfeest)

· EHBO: Een snijwonde verzorgen, een splinter weg-
halen,.. Kleine verzorgingen doen we zelf.” 

WV: In een maatwerkbedrijf staat werken centraal. Ik 

kan mij bijgevolg voorstellen dat jullie niet op alle 

vragen die jullie krijgen kunnen ingaan. Waar trekken 

jullie de grens?

Anke: “Het klopt dat we de focus leggen op werkgerela-
teerde problemen. Maar we gaan daar heel ver in. Soci-
aal engagement en aandacht voor zwakke werknemers 
staan bij Mivas centraal.

Problemen in de privésfeer hebben ook een enorme im-
pact op het functioneren op de werkvloer, zeker bij onze 
werknemers. En aangezien werken voor onze mensen zo-
danig belangrijk is, doen wij er alles aan om die tewerk-
stelling in stand te houden en ervoor te zorgen dat die 
tewerkstelling op een kwaliteitsvolle manier gebeurt.

Bovendien is er voor onze werknemers niet altijd een 
aanbod elders, als het gaat over psychologische onder-
steuning. Voor onze werknemers is de drempel om een 
afspraak te maken bij een psycholoog die ze niet kennen 
vaak enorm groot. Of ze kunnen de hulpverleners niet 
bereiken met het openbaar vervoer. Of de wachtlijsten 
zijn ellenlang. Allemaal redenen voor ons om de begelei-
ding toch zelf te doen, of op zijn minst op te starten.”

Britt: “We gaan hier inderdaad ver in de begeleiding. 
Een werknemer opgenomen in de psychiatrie? Wij bren-
gen een bezoek en onderhouden de contacten met de 
hulpverlener, zodat we de persoon in kwestie zo goed 
mogelijk kunnen opvangen bij terugkomst. Een langduri-
ge afwezigheid? Wij gaan eens thuis langs en bellen ge-
regeld op. Dat doen we zelfs bij mensen van wie de kans 
dat ze ooit nog komen werken gering is. Omdat die soci-
ale contacten voor hen zo belangrijk zijn.
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Voor bepaalde structurele problemen die niet werkgere-
lateerd zijn, verwijzen we wel door. Het gaat dan vaak om 
problemen van administratieve of praktische aard waar-
voor het OCMW of een thuisbegeleidingsdienst beter 
geplaatst is. Ook medische problemen verwijzen we ui-
teraard door.”
WV: Wanneer gaan jullie ’s avonds met een goed 

 gevoel naar huis? Of misschien meer pertinent:  

wanneer niet?

Britt: “Ik ben een gelukkig mens wanneer we onze men-
sen in moeilijke situaties, in overleg met verschillende 
partners, een oplossing kunnen bieden die ook effect 
blijkt te hebben. 

Soms lukt het ondanks ons harde werken toch niet om 
een tewerkstelling te laten slagen. Meestal hebben we 
dan al een jarenlang proces achter de rug waarbij we alle 
mogelijke opties uitgeprobeerd hebben. Als het dan 

toch niet lukt…Dat is geen goede dag. Of de herhalende 
problematieken. Iemand die mishandeld wordt door haar 
partner, maar toch hardnekkig weigert weg te gaan. 
Daarin staan we machteloos. Onze mensen maken soms 
dingen mee die geen mens zou mogen meemaken..  
Niet altijd gemakkelijk om daarmee om te gaan. Geluk-
kig hebben we een sterk team, zodat we bij de collega’s 
te rade kunnen gaan.” 

Anke: “Wanneer het evenwicht tussen het economische 
en het sociale verstoord wordt, kan dat confronterend 
zijn. Maar soms kan het een extra stimulans zijn om een 
verandering te bewerkstelligen. Over het algemeen 
 hebben we heel dankbaar werk. We slagen er vaak in 
een tewerkstelling in stand te houden. Voor onze men-
sen is hun job hun leven. Ze doen hun werk met hart en 
ziel. Daar kunnen aan meewerken biedt enorm veel vol-
doening!”

Pegie heeft eerst op de strijkdienst gewerkt binnen arbeidszorg en is nadien overgestapt naar 
de keukenploeg. In de loop van de jaren heeft ze zowel Anke als Britt heel goed leren kennen. 
Pegie: “Vroeger werkte ik halftijds, met ondersteuning van Britt en Anke heb ik dat langzaam-
aan opgebouwd naar een voltijdse job. Zij hebben mij geholpen met het oplossen van praktische 
problemen die voor mij als alleenstaande moeder in de weg stonden. Ik ben enorm blij dat zij er 
altijd voor mij waren en zijn!”

Pegie Van Hoof in gesprek met Anke.


