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WERK BIEDEN OP MAAT,  
HOE DOE JE DAT? 

Eigen aan maatwerkbedrijven is dat ze werk bieden op maat van de 
doelgroepwerknemers. Maar wat betekent dit? En vooral hoe gebeurt dat in de 
praktijk? WerkVormen trok naar Blankedale voor een gesprek met Pascal Roosen 
van de Dienst Selectie en Opleiding. 

Drieledig takenpakket

Pascal: “Mijn takenpakket bestaat uit drie delen: nieuwe 
werknemers begeleiden, aanleren van nieuwe opdrach-
ten en bekijken waar het werk kan geoptimaliseerd wor-
den bij mensen voor wie het om wat voor reden dan ook 
wat moeilijker loopt op een bepaald moment.

Nieuwe werknemers worden objectief gescreend: wat 
kunnen die mensen wel en wat niet? We bekijken dit los 
van hun achtergrond en de informatie die we vanuit 
VDAB krijgen, zodat mensen met een schone lei kunnen 
beginnen. Iedereen die bij ons begint, heeft immers kwa-
liteiten. Bij nieuwkomers werken we vooral aan attitude 
en doorzetting. Ze hebben soms te vaak gehoord dat ze 
niets kunnen, waardoor er eerst aan hun zelfvertrouwen 
moet gewerkt worden en aan de discipline om op tijd te 
komen/te verwittigen als ze ziek zijn,… De volgende stap 
is dan pas de handelingen van het werk aanleren.

Voor het aanleren van nieuwe opdrachten werken we in 
stappen. We splitsen het werk op in deeltaken en laten 

hen eerst die verschillende onderdeeltjes inoefenen, voor 
we de stap naar het geheel zetten. Eerst de eerste sticker 
leren plakken. Pas als ze dat onder de knie hebben, de 
tweede sticker leren plakken. En pas als ze ook dat be-
heersen de twee stickers na elkaar leren plakken. Op de 
vloer worden soms 5 of 6 instructies na elkaar gegeven, 
maar dat is moeilijk vatbaar voor onze mensen. Sowieso 
wordt het werk ook opgesplitst in deeltaken. Displays 
bouwen bijvoorbeeld: Er zijn mensen die met een nietpis-
tool werken, mensen die bakjes plooien, mensen die dis-
plays assembleren, mensen die displays vullen,…

Voor het optimaliseren van het werk hebben we verschil-
lende tools. Het motorische en ergonomische luik is 
meestal het startpunt: op welke manier doet die persoon 
zijn werk? Is hij links- of rechtshandig, hoe staat hij aan 
tafel, zit of staat hij bij de uitvoering van dat werk? Op 
basis daarvan zijn al veel (kleine) bijsturingen mogelijk. 
Tafel of stoel iets hoger of lager plaatsen, persoon laten 
zitten of net laten rechtstaan,... Op de boekbinderij was 
er bijvoorbeeld iemand die omwille van rugpijn geen 
staand werk kon doen. Door het voortdurende zittende 
werk, kreeg ze echter last van haar heup. De oplossing? 
Een hogere bijzettafel, waardoor ze afwisselend kan zit-
ten en staan.

Het maken van eenvoudige hulpmiddelen kan ook uit-
komst bieden. Mensen die bijvoorbeeld maar 1 goede 
hand hebben en twee stukjes hout aan elkaar moeten lij-
men… Een stukje hout, met daarin twee gaatjes geboord 
waarin de stukjes hout in kwestie kunnen geplaatst wor-
den, kan dan al uitkomst bieden.

Maar er is zoveel meer. Neem nu stickeren. Soms gaan 
de monitoren ervanuit dat iemand kan stickeren, omdat 
hij dat 5 jaar geleden kon. Maar mensen verouderen, dus 
misschien lukt dat vandaag niet meer. Onlangs had ik ie-
mand die beefde, waardoor stickeren aan de lopende 
band te moeilijk was. Stickeren aan een tafel daarente-
gen was nog perfect haalbaar.
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Het gaat er dus om persoon per persoon en opdracht 
per opdracht te bekijken welke aanpassingen moeten 
gebeuren opdat het werk haalbaar zou zijn. Net zoals in 
een ander bedrijf is het zetten van de juiste man op het 
juiste werk ook bij ons essentieel. Mensen krijgen im-
mers stress als ze iets moeten doen waar ze niet goed in 
zijn. Sommige mensen houden van repetitieve taken, an-
deren hebben liever complexe opdrachten. Wissel twee 
zulke mensen van plaats en je hebt miserie….”

Uitdagingen

Pascale: “Ons werk wordt er de laatste jaren niet gemak-
kelijker op. Het werk wordt complexer, de levertermijnen 
korter en de opdrachten kleiner. Dit heeft verschillende 
gevolgen.

Door de kortlopende opdrachten kan het gebeuren dat 
we mensen vandaag leren stickeren, maar dat zij morgen 
alweer doosjes gaan vouwen in de voedingsafdeling. 
Daardoor hollen we achter de feiten aan.

Onze werknemers hebben geen vaste afdeling meer en 
worden geregeld verplaatst. Hierdoor kennen monitoren 
de mensen waar ze mee werken ook minder goed, en 
hebben ze minder goed zicht op hun competenties. Wat 
het moeilijker maakt om hen aangepast werk te geven. 
Mensen hebben daardoor ook minder een teamgevoel.

Mensen centraal (blijven) stellen is dan ook de belang-
rijkste uitdaging, want zij zijn de toegevoegde waarde, 
zeker in een maatwerkbedrijf!”

De afdelingschef aan het woord

Eddy Dierickx, afdelingschef en verantwoordelijk voor 140 
doelgroepwerknemers en 12 monitoren vertelt hoe hij en 
zijn monitorenteam zoveel mogelijk werk op maat aanbie-
den aan al hun mensen.

1. Bestaande en vereiste competenties met elkaar matchen: 
Dankzij onze ervaring weten we wie goed is in welke ta-
ken. Bij vaste opdrachten weten we dan ook wie we best 
op welke plaats zetten. Bij nieuwe opdrachten proberen 
we mensen te vinden die de juiste capaciteiten hebben 
voor dat werk. 

2. Continu bijsturen: Iedereen begint ’s morgens op de 
plaats waar hij de avond ervoor gestopt is. Maar we stu-
ren voortdurend bij en verplaatsen mensen naar de voor 
hen meest optimale plaats. Veel mensen werken halftijds 
en vertrekken ‘s middags, dus ’s middags moeten we so-
wieso verschillende lijnen herorganiseren.

3. Opleiding op de vloer: We trainen mensen voortdurend 
op de vloer en sturen bij waar nodig. Soms voeren ze een 
opdracht 5 keer perfect uit, en gaat het de 6de keer toch 
mis. Dan leggen we het hen gewoon opnieuw uit. 

4. Zelfvertrouwen geven: Onze mensen denken te vaak dat ze iets niet kunnen omdat het te moeilijk is voor 
hen. Als wij hen dan aansporen en begeleiden om het toch te proberen, dan merken ze vaak dat ze het 
best wél kunnen. Motiveren is essentieel!

Mogelijkheden benutten: Onze werknemers kunnen veel! Veel van onze mensen hebben een mentale be-
perking, maar zijn fysiek erg sterk en kunnen bijgevolg best zwaar werk aan. Mits wat sturing zouden een 
aantal in het reguliere circuit aan de slag kunnen. Maar net aan die sturing ontbreekt het daar natuurlijk...


