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PROFESSIONALISERING TROEF:  
DE VISIE VAN DE STAKEHOLDERS

De klanten van maatwerkbedrijven zijn lovend over het geleverde werk, zoals blijkt uit de  
testimonials in dit nummer. Maar hoe percipiëren andere externe organisaties de sector?

WerkVormen laat vertegenwoordigers van Deloitte en Febecoop aan het woord. 

In mei 2014 ging de tender transitie van start. 
Deze had als doelstelling de voormalige 
beschutte en sociale werkplaatsen voor te 
bereiden op de transitie naar maatwerk.  
Deloitte begeleidde in het kader hiervan een 
heel aantal maatwerkbedrijven. 

WV: Wat zijn jullie voornaamste bevindingen na  

15 maanden werken met en in de maatwerksector? 

Stijn Vandeweyer: Het is moeilijk om daar 1 lijn in te 
 trekken, gezien de diversiteit in de sector. Tussen de maat
werkbedrijven onderling zijn er enorme verschillen: 
 verschillen op gebied van cultuur, omvang, manier van 
werken,… Maar er zijn wel een aantal trends vast te stellen.

Ten eerste is mij de professionaliteit opgevallen. Ik her
inner mij een aantal begeleidingen rond lean manage
ment in grotere maatwerkbedrijven. Onze lean experts 
(we spreken over burgerlijk ingenieurs die een black belt 
hebben op gebied van lean management) hebben moe
ten studeren om iets te betekenen voor die bedrijven. 
Natuurlijk is dat niet onlogisch, aangezien maatwerkbe
drijven in dezelfde economische context functioneren  
als reguliere bedrijven: er moeten resultaten gehaald 
worden, of het is ‘over en out’.
 
Ten tweede zien we een trend naar consolidatie. Sinds 
de uitvoeringsbesluiten rond maatwerk er zijn, zien we 
een integratie op gang komen tussen de allerkleinste 
maatwerkbedrijven en grotere spelers binnen de sector. 
Natuurlijk is integratie geen evident verhaal. Integreren 
betekent een stuk van je autonomie opgeven. Dus blijft 
iedereen zolang mogelijk autonoom. Dat kon, zolang er 
voldoende subsidies waren en er ook voor de kleinste 
organisaties een groeipad mogelijk bleef. Maar vandaag 
heeft het beleid duidelijk gesteld dat er geen groeipad 
is. Dan mag je als kleine organisatie nog een perfecte 

business case hebben, daar haal je het niet mee! We  
zien dus een consolidatie naar die drempel van 20 werk
nemers (het maatwerkdecreet stelt dat de minimum grootte 
van een maatwerkbedrijf 20 VTE toegekende doelgroep-
werknemers moet zijn, nvdr). Maar ook grotere werkplaat
sen bekijken hoe ze kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld 
door samen een product op de markt te brengen. 

Ik verwacht dat die consolidatietrend zich zal verderzet
ten, zelfs over voormalige beschutte en sociale werkplaat
sen heen. Het maatwerkbedrijf van de toekomst zal een 
groter maatwerkbedrijf zijn. Het beleid heeft de grens nu 
op 20 werknemers gelegd, maar wat houdt hen tegen om 
die grens in de toekomst op te trekken naar 25 of 30?  
Bovendien biedt een grotere organisatie ook voordelen. 
De kritische massa wordt groter, er is meer ruimte om 
mensen met competenties in bepaalde domeinen (HR,  
financiën, managementinformatie,…) aan te trekken,... 

WV: Welke zijn de belangrijkste uitdagingen  

voor de sector?

Stijn: De uitdagingen vandaag zijn groot. Er is de econo
mische crisis, delokalisering, automatisering, de moeilij
ke zoektocht naar nieuwe markten, de toenemende in
terne en externe concurrentie,... Daar komen dan nog 
eens de besparingen van de overheid bij en (vooral) de 
onzekerheid over wat die overheid de volgende jaren 
gaat doen. Maatwerkbedrijven krijgen geen groeipad 
meer en worden verplicht om hun beste mensen te laten 
doorstromen naar reguliere bedrijven… 

› DUIDING

› Deloitte: “Enorme uitdagingen”
Reguliere bedrijven kunnen iets 
leren van maatwerkbedrijven. 
Maatwerkbedrijven zijn expert in 
het beheren van de individuele 
ontwikkeling van werknemers
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Niet evident dus voor de directie van een maatwerk
bedrijf vandaag om hun bedrijf op een goede manier te 
leiden. Om die veranderingen het hoofd te kunnen  
bieden, moeten de maatwerkbedrijven (en de overheid) 
volgens mij inzetten op volgende aspecten. 

Ten eerste moeten maatwerkbedrijven minder afhanke
lijk worden, en dit zowel van subsidies als van klanten. Er 
zijn maatwerkbedrijven die volledig afhankelijk zijn van 
één of twee grote klanten. Als die hun opdrachten weg
trekken, heeft dat een enorme impact. Die kwetsbaar
heid moet weggewerkt worden, door een differentiatie 
van producten en diensten. Dit vraagt commerciële fee
ling om nieuwe markten te vinden. Vandaag zien we nog 
teveel dat maatwerkbedrijven zich op dezelfde markt 
gaan gooien (bijvoorbeeld groenonderhoud) en daar
door elkaars grootste concurrent worden. Zowel binnen 
B2B als binnen B2C liggen opportuniteiten voor de sec
tor. Maatwerkbedrijven moeten daarbij meer op busi
ness model innovatie focussen dan enkel op product
innovatie. Waarom bijvoorbeeld niet samenwerken met 
reguliere partners?

Minder subsidieafhankelijk worden vraagt ook om een 
correcte prijszetting: maatwerkbedrijven moeten kritisch 
nadenken over de marge die producten en diensten hen 
bieden en op zoek gaan naar waarde toevoegende acti
viteiten. 

Ten tweede moet er (blijvend) ingezet worden op de 
professionalisering van de bestuurders. Bestuurders met 
strategisch inzicht, financiële knowhow,… vormen een 
katalysator om als organisatie te vernieuwen en te verbe
teren. Een Raad van Bestuur waarin al 20 jaar dezelfde 
bestuurders zetelen verlamt de werking van een bedrijf.
 
Ten derde (en dit geldt vooral voor de kleinere maat
werkbedrijven) moet de overheid blijvend investeren in 
ondersteuning op vlak van strategie, finance, lean ma
nagement,… 

Bjorn Willemsens: Reguliere economische spelers hebben 
maatwerkbedrijven historisch gebruikt als goedkope on
deraannemers. Dit op zich zal niet veranderen. Een aantal 
maatwerkbedrijven zullen deels de weg vinden naar eigen 

› Deloitte
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producten en diensten waardoor de ‘afhankelijkheid’ van 
reguliere bedrijven zal dalen, maar dit is eerder de min
derheid. Ik pleit ervoor dat de maatwerkbedrijven buiten 
hun comfortzone treden: ze moeten een groter deel van 
de waardeketen kunnen overnemen waardoor hun toege
voegde waarde voor de klanten groter wordt. Op die ma
nier daalt het risico om klanten te verliezen puur op ‘prijs’. 
Een andere opportuniteit hieraan gelinkt is dat maatwerk
bedrijven een deel van het sociaal passief van overheden 
en de reguliere markt overnemen. Het sociaal passief is 
het risico dat gemeenten en bedrijven nemen door het 
aanwerven van mensen (denk maar aan pensioenlasten of 
het risico op ontslagvergoedingen). Door te werken met 
maatwerkbedrijven kunnen zij dit risico deels opvangen. 
Een argument waar in de huidige economische omstan
digheden veel oor naar is.

WV: Vanuit Deloitte begeleiden jullie dagelijks bedrij-

ven en organisaties in private en publieke sector. 

Waar staat de sector van de maatwerkbedrijven ver-

geleken daarmee? 

Stijn: Het voornaamste verschilpunt tussen de publieke 
sector en maatwerksector is dat de laatste sector veel 
meer onder druk staat. De overheid kondigt tewerkstel
lingsmaatregelen aan, maar brengt geen duidelijkheid 
over de concrete uitwerking. Waardoor het ook koffiedik 
kijken is wat de impact zal zijn. Als bepaalde maatrege
len geschrapt worden, heeft dat een onmiddellijke weer
slag op de bedrijfsvoering. Het is moeilijk om een lange
termijnstrategie uit te werken, als je niet weet wat er 
volgend jaar gaat gebeuren.

Ook het hele doorstroomverhaal gaat een serieuze im
pact hebben op de sector. Ik begrijp dat de overheid 
hiermee nieuwe plaatsen wil creëren, maar maatwerkbe
drijven moeten net als reguliere bedrijven economisch 
rendabel zijn. Vanuit dat perspectief bekeken is het ab
surd dat ze hun beste mensen ter beschikking moeten 
stellen. Doorstroom is ook vanuit menselijk aspect een 
uitdaging. Willen de mensen in kwestie hun vertrouwde 
werkplek verlaten? Hoe gaan zij functioneren in een con
text waar de begeleiding en omkadering wegvalt? Hoe 
zal een regulier bedrijf omgaan met hen? Dit dreigen de 
meest kwetsbare mensen te worden binnen een bedrijf, 
wiens job het eerste sneuvelt als het economisch minder 
goed gaat. Het wordt een uitdaging voor de VDAB om 
de nodige begeleiding te voorzien. En een uitdaging 
voor de maatwerkbedrijven om doorstroom te realiseren 
en intern op te vangen. 

Marc Abels: Het wordt binnen de reguliere sector een 
uitdaging om het HRbeleid aan te passen aan de noden 

en wensen van de werknemers. Werknemers worden im
mers veeleisender en verlangen een carrièreontwikkeling 
op maat. Volgens mij kunnen reguliere bedrijven hier iets 
leren van maatwerkbedrijven. Zij zijn expert in het behe
ren van de individuele ontwikkeling van werknemers!
Bjorn: Na 2 jaar in de sector vertoefd te hebben ben ik 
overtuigd dat het maatwerkdecreet zal leiden tot de so
ciale economie 2.0. De sector heeft noodgedwongen – 
door het werken met mensen met een afstand tot de ar
beidsmarkt – bepaalde technieken ingevoerd waar de 
reguliere economie zeer zeker van kan leren. Het metho
dische van werkvoorbereiding tot op activiteitniveau bij
voorbeeld? In een regulier bedrijf wordt er vaak met een 
half woord iets uitgelegd aan een productiemedewerker 
en die vist het dan wel uit. Fout! Het risico van deze in
terpretatievrijheid is dat hierdoor allerlei menselijke fou
ten in het productieproces dreigen te sluipen. 

Omgekeerd kunnen maatwerkbedrijven zeker ook nog 
iets leren van reguliere bedrijven. Veel succesvolle regu
liere bedrijven hanteren het motto ‘minder is meer’. Ze 
specialiseren zich in bepaalde kerntaken en krijgen daar
door een stapje voor qua concurrentiepositie in de 
markt. In deze bedrijfsstrategie schuilt echter ook een 
gevaar. Als het desbetreffend product of dienst plots 
niet meer nodig is, stuikt heel de markt ineen (vb. wan
neer een alternatief op de markt komt dat én goedkoper 
is én efficiënter). Daarom ook dat reguliere bedrijven 
steeds bezig zijn met innovatie en vernieuwing. Ze heb
ben de mogelijkheid om hun business model in vrij korte 
tijd om te gooien (het zogenaamd ‘pivoteren’ van een 
bedrijf). Dit is iets waar de sociale economie zeker van 
kan leren. Niet alleen zijn veel bedrijven (uit noodzaak?) 
bezig met de organisatie van zeer veel en uiteenlopende 
dingen, ook reageren ze te traag op veranderende om
standigheden binnen de markt. Je oor continue te luister 
leggen is de boodschap.”

Marc: “Sommige maatwerkbedrijven moeten af van het 
calimerocomplex t.o.v. de reguliere economie. We heb
ben heel wat maatwerkbedrijven mogen ontmoeten die 
zeker niet moeten onderdoen voor reguliere bedrijven op 
gebied van kwaliteit en professionaliteit. Er zit heel wat  
talent en ondernemingszin binnen jullie sector. Ook al 
werken jullie met mensen met een achterstand, toch zijn 
jullie in staat om de gevraagde kwaliteit en snelheid te le
veren volgens de verwachtingen van de reguliere econo
mie. Een goede raad: durf wat meer buiten jullie comfort
zone te gaan bij het aannemen van opdrachten. Heb wat 
meer vertrouwen in jullie mogelijkheden en capaciteiten!”

WV: Genoteerd!


