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MAATWERKBEDRIJVEN  
VOOR DUMMIES

Maatwerkbedrijven: Wie zijn ze? Wat drijft hen? Maar vooral: wat betekenen ze 
voor hun klanten? Een korte introductie in de wereld van de maatwerkbedrijven1

De 49 voormalige beschutte werkplaatsen (sinds 1 april 
maatwerkbedrijven) hebben 1 doel: personen met een 
arbeidshandicap tewerkstelling op maat bieden. 
 Vandaag stellen zij meer dan 17.000 personen met  
een arbeidshandicap (de zogenaamde ‘doelgroepwerk
nemers’) tewerk. 

Om deze doelstelling te realiseren ontwikkelen maat
werkbedrijven – net als reguliere bedrijven – economi
sche activiteiten. Daarbij moeten ook zij, ondanks het 
vzw statuut, rendabel zijn. Eventuele verliezen worden 
niet gedekt door de overheid en blijven de verantwoor
delijkheid van het maatwerkbedrijf. De subsidies die 
maatwerkbedrijven ontvangen dienen om de begelei
dingsnood en het rendementsverlies van haar werk
nemers te compenseren. Zij hanteren dan ook  
marktconforme prijzen. 

Er is echter een substantieel verschil tussen maatwerk
bedrijven en reguliere bedrijven: reguliere bedrijven 
 zoeken werknemers in functie van het werk, terwijl maat
werkbedrijven werk zoeken in functie van hun werkne
mers. Reguliere bedrijven streven naar winstmaximalisa
tie, terwijl maatwerkbedrijven streven naar een maximale 
invulling van hun doelstelling (tewerkstelling op maat).
 
De activiteiten die de voormalige beschutte werkplaat
sen ontplooien zijn zeer divers. Een bewuste keuze! Een 
brede waaier aan activiteiten laat immers toe de doel
groepwerknemer een job te bieden die maximaal aan
sluit bij zijn/haar talenten. Een greep uit de activiteiten: 
verpakking, mailing, groen, montage, elektronica,  
metaalbewerking, recyclage, …. Voormalige beschutte 
werkplaatsen voeren opdrachten zowel bij hen als bij de 
klant op de werkvloer uit. Dat laatste is het zogenaamde 
enclavewerk, waar u verderop in dit nummer meer over 
te weten komt.

Flexibiliteit en kwaliteit  
tegen concurrentiële prijzen 

De voormalige beschutte werkplaatsen zijn een flexibele 
partner door de vele handen (34.000!) die zij ter beschik
king hebben. Hierdoor kunnen zij:
 Een opdracht met een groot volume op korte tijd 

 verwerken
 Ondercapaciteit van klanten op een snelle manier 

 invullen
 Schommelingen in productie maximaal opvangen

Door de steeds hogere verwachtingen van klanten heb
ben de maatwerkbedrijven de laatste decennia sterk in
gezet op kwaliteit. Alle maatwerkbedrijven beschikken 
dan ook over één of meerdere kwaliteitslabels: EFQM, 
ISO, BRC, … Door deze steeds verdergaande professio
nalisering is de term beschutte werkplaats synoniem 
 geworden aan een kwalitatieve en betrouwbare dienst
verlener tegen concurrentiele prijzen. 

Van leverancier naar partner

De laatste jaren zijn partnerschappen tussen maatwerk
bedrijven en reguliere bedrijven sterk in opmars. Bij een 
partnerschap verlaat men de klassieke klant/leverancier 
verhouding en gaat men samen op zoek naar maximale 
samenwerking. 

Maatwerkbedrijven handelen in deze zin sterk vraag
gericht. Men probeert de huidige (productie)processen 
van de klant in kaart te brengen en vervolgens samen te 
zoeken naar optimalisatie en efficiëntiewinst. Door deze 
geïntrigeerde en holistische aanpak bieden maatwerk
bedrijven complete oplossingen aan. Oplossingen die 
ervoor zorgen dat de klant zich maximaal kan focussen 
op zijn core business. Hierdoor zijn maatwerkbedrijven 
voor vele klanten een partner in groei.

Duurzaamheid

Samenwerken met een maatwerkbedrijf wil ook zeggen: 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de prak

› IN KAART

1 We hebben het in dit artikel over de voormalige beschutte 
werkplaatsen. Meer informatie over wat vroeger sociale 
werkplaatsen waren kunt u vinden op www.sst.be
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tijk brengen. De voormalige beschutte werkplaatsen 
 bieden immers werk op maat aan 17.000 werknemers 
met een handicap. Door deze aangepaste tewerkstelling 
en begeleiding kunnen personen met een handicap zich 
maximaal ontwikkelen. De tewerkstelling in een maat
werkbedrijf betekent voor hen niet alleen financiële 
 onafhankelijkheid, maar ook zingeving, sociale contac
ten, structuur en zoveel meer. De werkethiek en arbeids
vreugde is trouwens nergens zo groot als in een maat
werkbedrijf. 

De sector in cijfers

Voor de cijferliefhebbers onder ons, een aantal cijfers  
over de sector van de voormalige beschutte werkplaatsen:

49 labels

49 vzw hebben zowel een label beschutte werkplaats als 
een label maatwerkbedrijf. In totaal stellen deze maat
werkbedrijven 20.615 personen te werk. Hiervan hebben 
16.997 een arbeidshandicap, 619 behoren tot andere risi
cogroepen. 9.133 personen hebben het statuut ‘zwakke 
werknemers’, dit zijn voornamelijk personen met een ma
tig mentale handicap. 

Het aantal werknemers in de sector is de laatste decen
nia sterk gestegen. Ter vergelijking: in 2005 stelde de 
sector in totaal 18.155 personen te werk. De volgende ja
ren zal de tewerkstelling echter stagneren, aangezien de 

maatwerkbedrijven de beschikbare plaatsen reeds heb
ben ingevuld en de overheid heeft aangegeven geen 
stijging van het aantal plaatsen te voorzien. 

36.965.792 gepresteerde uren

36.965.792 uren zijn er in 2014 geregistreerd in de voor
malige beschutte werkplaatsen. De meeste uren werden 
gepresteerd door personen met een arbeidshandicap. 

311.753.901 euro omzet

De totale omzet binnen de voormalige beschutte werk
plaatsen bedroeg in 2014 meer dan 311,7 miljoen euro. 
Dit vertegenwoordigt meer dan 50% van de bedrijfs
opbrengsten van de werkplaatsen. Subsidies vertegen
woordigen 47,84% van de opbrengsten. De overige 2% 
zijn andere bedrijfsopbrengsten. De totale toegevoegde 
waarde van de sector bedraagt 207 miljoen euro. 

1,22 netto-verkoopmarge

De nettoverkoopmarge – het bedrag dat een werk
plaats overhoudt aan 100 euro verkopen – bedraagt 
1,22. Dit ligt beduidend lager dan het Belgische gemid
delde van 3,6. Ook de rendabiliteit van het eigenvermo
gen (of de return in procenten per 100 euro geïnvesteerd 
vermogen) ligt lager dan het Belgische gemiddelde, nl. 
1,38% t.o.v. 4,9%. Het feit dat voormalige beschutte 
werkplaatsen geen aandeelhouders hebben en bijgevolg 
geen dividenden dienen uit te keren, kan hier een verkla
ring bieden. 
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3,57

Met een liquiditeit (in ruime zin) van 3,57 en een solvabili
teit van 77,62% scoren de werkplaatsen beduidend hoger 
dan de gemiddelde Belgische onderneming. Deze ge
middelden bedragen respectievelijk 1,35 en 45,7%. Bij
gevolg kunnen we stellen dat maatwerkbedrijven be
trouwbare partners zijn van zowel klanten als leveranciers. 

29,53 % werknemers ouder dan 50

29,53% van de werknemers met een arbeidshandicap is 
ouder dan 50 jaar. Dit is beduidend hoger dan het 
Vlaamse gemiddelde van 26%. Het aandeel 50plussers 
is de laatste jaren sterk gestegen, in vergelijking met 
2004 is het aandeel verdubbeld binnen de sector. Ook 
maatwerkbedrijven worden vandaag dus geconfronteerd 
met de uitdaging van langer werken. 

4.305 werkzoekenden

 4.305 personen met een arbeidshandicap zijn momen
teel ingeschreven als nietwerkende werkzoekende bij de 
VDAB. Deze personen hebben een onvoorwaardelijk 
recht op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. Dit 
aantal is sterk gestegen de laatste jaren. In vergelijking 
met 2011 is dit aantal gestegen met meer dan 43%. Door 
de beperking van het aantal gesubsidieerde plaatsen, 
dreigt dit aantal de komende jaren verder stijgen.

86%

Indien er onvoldoende werk is binnen de werkplaats, kan 
men gebruik maken van economische werkloosheid. In 
2014 was een personen met arbeidshandicap gemiddeld 

9 dagen economisch werkloos. Dit betekent een daling 
in vergelijking met voorgaande jaren. 

Aan de hand van historische gegevens kunnen we aanto
nen dat de economische werkloosheid binnen de sector 
voor 86% kan verklaard worden door conjunctuur en  
seizoensschommelingen. De werkplaatsen zijn bijgevolg 
erg afhankelijk van de economische situatie. In tijden van 
crisis worden de werkplaatsen als eerste getroffen. Als 
de economie aantrekt, zullen de werkplaatsen dit snel 
voelen in hun orderboekjes. De verklaring hiervoor is  
dat de werkplaatsen verweven zijn met het Vlaamse  
industriële bestel. Onderstaande grafiek geeft een  
overzicht van de groei in BBP, stijging van de uren in pro
ductie in de werkplaatsen, groei in personeelsbestand 
binnen de werkplaatsen en de stijging van de uren in de 
interim sector voor de periode 20052014. 

Conclusie

Maatwerkbedrijven zijn vandaag verworden tot een essen
tieel onderdeel van het Vlaamse industriële bestel. Door
dat maatwerkbedrijven kwalitatieve, flexibele en duurzame 
oplossingen tegen concurrentiele prijzen aanbieden, zijn 
zij partners in groei voor reguliere bedrijven. Maatwerk
bedrijven bewijzen elke dag dat een sociale doelstelling 
kan verwezenlijkt worden binnen een marktcontext. 

Op zoek naar een maatwerkbedrijf in uw buurt? 
Surf naar www.groepmaatwerk.be

  

 De grafiek toont duidelijk aan dat de werkplaatsen sterk afhankelijk zijn van de conjunctuur.  
Deze afhankelijkheid is echter niet zo groot als de afhankelijkheid van de interimsector. 


