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PASSIE EN DAADKRACHT

Op 1 april 2015 trad het maatwerkdecreet voor maatwerkbedrijven in voege. In voorbereiding daarvan 
startte de Vlaamse Overheid in 2011 een professionaliseringstraject op voor de sociale economie. Erik 
Conings, Expert Kwaliteit en Professionalisering bij het ESF-Agentschap en Bernard Casier, assessor,  
maken een stand van zaken op na vier jaar werken rond kwaliteitsmanagement.

WV: Welke evoluties zien jullie in de sector doorheen 

deze vier jaar? 

Erik Conings: “Kwaliteitsmanagement had reeds voor de 
start van dit traject een volwaardige plaats binnen heel 
wat maatwerkbedrijven. FSSC 22000 / ISO 22000, ISO 
9001, ISO14001, OHSAS 18001, IiP, IFS, SA 8000, BRC, 
Bio-label, HACCP, … het is slechts een greep uit de kwa-
liteitssystemen die gangbaar zijn in de sector. Doorgaans 
worden deze systemen geïmplementeerd op vraag van 
klanten en leveranciers. Toch zien we de laatste jaren 
een tendens naar een meer geïntegreerde aanpak vanuit 
het EFQM-kader, met een diepere impact in de organi-
satie. Heel wat maatwerkbedrijven hebben ons verrast 
door hun verhoogd kwaliteitsbewustzijn en de zin, soms 
zelfs passie, om zich als een professionele speler op de 
arbeidsmarkt te profileren. De interesse en daadkracht 
om in te spelen op nieuwe evoluties zoals duurzaam on-
dernemen, innovatieve arbeidsorganisatie, competentie- 
en talentmanagement, … was opvallend.”

Bernard Casier: “Frappant was ook de evolutie naar 
 samenwerking: samenwerking binnen de sector, maar 
evengoed samenwerking met klanten en leveranciers. 
Soms opgestart vanuit een overlevingsstrategie, vaak ook 
vanuit het besef dat hierdoor nieuwe groeipaden mogelijk 
worden om concurrentieel te blijven op de  arbeidsmarkt.”

WV: Op welke domeinen zijn de grootste stappen 

vooruit gezet?

Erik: “Na vier jaar stel ik vast dat de sector een inhaal-
beweging heeft gerealiseerd inzake organisatiemanage-
ment. Ook op gebied van personeelsbeleid naar de 
doelgroepwerknemers (werknemers met een beperking, 
nvdr) werden grote stappen voorwaarts gezet. Dit  
gebeurde onder andere door de introductie van  
persoonlijke ontwikkelingsplannen en het verder werken 
aan competentie- en talentmanagement. Dit heeft de  
doorstroommogelijkheden van de werknemers naar het 
reguliere circuit sterk verbeterd, maar draagt eveneens 
bij tot een betere handhaving op hun werkplek.”

Bernard: “Ook op vlak van commercieel en strategisch 

denken worden er rasse schreden vooruit gezet, ook al 
dient er voor een aantal organisaties nog een weg afge-
legd te worden. De “meten is weten”-principes vinden 
stilaan hun weg in de maatwerksector…”

WV: Onder het motto ‘alles kan beter’: Waar liggen 

nog de grootste werkpunten voor onze sector?

Bernard: “Er zijn nog groeikansen wat betreft resultaat-
gerichtheid en procesmanagement, vooral binnen maat-
werkbedrijven die nog niet vertrouwd waren met het  
EFQM-model. Dit zijn natuurlijk uitdagingen waar ook 
gewone bedrijven in hun organisatieontwikkeling mee 
worstelen. Omwille van de specifieke doelgroepen moet 
dit binnen de maatwerksector echter op een specifieke 
manier aangepakt worden.”

Erik: “Ook het verder sleutelen aan management- en lei-
derschapscompetenties is voor een aantal maatwerkbe-
drijven een aandachtspunt. In deze tijden volstaat passie 
voor de job niet meer. Het blijven vernieuwen en professi-
onaliseren van de bestuursorganen blijft een uitdaging.
Mijns inziens liggen er ook nog opportuniteiten voor de 
sector in het opzetten van sterkere samenwerkings-
verbanden met de reguliere sector met het oog op uit-
wisseling van knowhow, doorstroom doelgroepmede-
werkers, internationalisering, … De sector moet ook 
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blijvend gefocust zijn op het detecteren en invullen van 
nieuwe niches binnen onze Vlaamse arbeidsmarkt.”

Bernard: “De sector moet (en zal in de loop van de vol-
gende jaren ongetwijfeld) ook nog meer inzetten op 
evoluties zoals duurzaam ondernemen, innovatie, (co-)
creatieve economie… Maatwerkbedrijven kunnen zich 
ook nog verder profileren als gezonde, professionele or-
ganisaties. De duurzaamheidsrapportering kan daarbij 
een hefboom worden.”

WV: In het kader van dit project werd ook een bench

mark instrument ontwikkeld. Waar staat de maat

werksector vergeleken bij de reguliere sector? 

Bernard: “Sectoraal beschikken de maatwerkbedrijven 
over specialistische HRM-kennis in het werken met doel-
groepmedewerkers. Daarin zijn maatwerkbedrijven de 
experts! Deze knowhow is sowieso interessant voor regu-
liere bedrijven en dan zeker voor de bedrijven die over-
wegen om deze mensen te laten instromen (bv. via ge-
subsidieerde maatwerkafdelingen).”

Erik: “Gezien de diversiteit van de sector is het moeilijk 
om daar algemeen geldende uitspraken over te doen. 
We zien enerzijds dat een aantal voormalige beschutte 
werkplaatsen door hun – soms internationale – klanten 
als voorbeeldorganisatie en/of vernieuwer gezien wor-
den. Anderzijds zijn er ook nog maatwerkbedrijven die 
een weg af te leggen hebben op vlak van resultaatge-
richtheid, procesmanagement, commercieel/strategisch 
denken. Er zijn vandaag ook bedrijven die hun partners 
maatwerkbedrijven hierin begeleiden. Maar de ervaring 
leert dat ook niet alle bedrijven uit de ‘reguliere sector’ 
hoog scoren op alle kwaliteitsgebieden…”

WV: Stel: jullie zitten aan tafel met een CEO van een 

regulier bedrijf die nog nooit over de maatwerksector 

gehoord heeft. Welke argumenten gaan jullie gebrui

ken om hem of haar te overtuigen van de mogelijk

heden van de maatwerksector? 

Erik: “Veel maatwerkbedrijven hebben niet alleen een 
(potentieel) innoverende rol binnen de sector, maar ook 
binnen de eigen keten. Een aantal maatwerkbedrijven zijn 
geëvolueerd tot één van de grootste werkgevers in hun 
regio. Zij zijn een lokale motor met specialistische kennis.” 

Bernard: “We konden vaststellen dat veel maatwerk-
bedrijven heel veel creativiteit en flexibiliteit aan de dag 
leggen om aan specifieke, soms minder evidente 
klanten vragen tegemoet te komen. Verder is de HRM 
kennis in het werken met doelgroepmedewerkers binnen 
de sector natuurlijk onovertroffen. 

En ten slotte: Op vlak van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen past een maatwerkbedrijf sowieso mooi in 
het portfolio van ieder regulier bedrijf dat zich sterker 
wenst te profileren als duurzame ondernemer. “

WV: Waarvan akte! Bedankt voor het gesprek!

HET PROJECT KWALITEITSMANAGEMENT

Met het project “kwaliteitsmanagement” introduceerden de projectpartners een  EFQM-based 
kwaliteitsgroeimodel in de sociale economie. Door middel van kwaliteitsassessments, (individuele) 
begeleiding, netwerksessies,… werden sociale economie ondernemingen ondersteund en gemotiveerd  
om zich (nog verder) te professionaliseren en EFQM-based te gaan werken. Er werd een handleiding op 
maat van de sector (de Kwaliteitswijzer) opgesteld. Het project bereikte alle maatwerkbedrijven en laat  
via een benchmark toe de status en de evolutie van bedrijfsmanagement van het werkveld op te volgen  
en te situeren ten aanzien van andere profit- en non-profit organisaties. Aan dit project werkten het 
Departement Werk en Sociale Economie, het ESF-Agentschap Vlaanderen, Groep Maatwerk, SST en de 
Koepel LDE mee. 

De opvolgingscyclus van kwaliteitsassessments, vervolgassessments en verbeterassessments wordt  
ook in de toekomst voorzien binnen de maatwerksector.


