
Socio– en financieel–economische  

analyse van de sector van de beschutte werk-

plaatsen in Vlaanderen—samenvatting 

   Boekjaar 2014 

  

 

VLAB vzw 

Augustus 2012 

Groep Maatwerk 

2015 







Socio- en financieel-economische studie 2014 
 
 

 
 

 

 
 
1 

 

Inhoudsopgave 

 

Inhoudsopgave .................................................................................. 1 

Inleiding ......................................................................................... 3 

1.1 Personeelsaantallen .................................................................... 4 

1.1.1 Situatie 2014 ....................................................................... 4 

1.1.2 Algemene evolutie................................................................. 6 

1.1.3 Specifieke personeelskenmerken .............................................. 10 

1.1.3.1 Geslacht ...................................................................... 10 

1.1.3.2 Leeftijd ....................................................................... 11 

1.1.3.3 Specifieke statuten .......................................................... 13 

1.1.3.3.1 Zwakke werknemers ...................................................... 13 

1.1.3.3.2 Progressief Tewerkgestelden Na Ziekte (PTNZ) ...................... 14 

1.1.3.3.3 Langdurig zieken .......................................................... 15 

1.1.3.4 Doorstroming naar het NEC ................................................ 16 

1.1.3.5 Deeltijdse tewerkstelling ................................................... 16 

1.1.3.6 Omkadering .................................................................. 17 

1.1.3.7 Personen van allochtone afkomst ......................................... 19 

1.2 Uurgegevens ............................................................................ 20 

1.2.1 Verdeling urenpakket 2014 ...................................................... 20 

1.2.2 Evolutie ............................................................................ 22 

1.2.2.1 Evolutie afwezigheidsuren .................................................... 22 

1.2.2.2 Evolutie gewerkte uren ....................................................... 25 

1.2.3 Economische werkloosheidsgraad .............................................. 27 

1.2.4 Enclavewerk ....................................................................... 29 

2. Financieel economische analyse ......................................................... 31 

2.1 Investeringsgraad ...................................................................... 31 

2.2 Resultatenrekening .................................................................... 33 

2.2.1 De geconsolideerde resultatenrekening ....................................... 33 

2.2.2 Aantal organisaties met winst of verlies ...................................... 38 

2.2.3 Resultaat per gepresteerd uur .................................................. 38 

2.3 Ratio-analyse ........................................................................... 42 



Socio- en financieel-economische studie 2014 
 
 

 
 

 

 
 
2 

2.3.1 Ratio’s met betrekking tot de exploitatievoorwaarden ..................... 42 

2.3.1.1 Bruto- en netto-verkoopmarge ............................................ 43 

2.3.1.2 Toegevoegde waarde ....................................................... 44 

2.3.2 Rentabiliteit ....................................................................... 45 

2.3.3 Financiële structuur .............................................................. 48 

2.3.4 Solvabiliteit ........................................................................ 50 

3. Besluit ....................................................................................... 52 

Lijst van figuren ............................................................................... 54 

Lijst van tabellen ............................................................................. 55 



Socio- en financieel-economische studie 2014 
 
 

 
 

 

 
 
3 

Inleiding 

 

Ook in 2015 bezorgden al de werkplaatsen hun jaarrekening (met betrekking tot boekjaar 2014) aan 

het Groep Maatwerk-secretariaat. Tijdens de zomer heeft het secretariaat de gegevens verwerkt en 

geanalyseerd.  De resultaten van deze analyses vindt u in voorliggende studie.    

 

 

2014 was een bijzonder jaar, namelijk het laatste pre-maatwerk jaar. De invoering van de nieuwe 

regelgeving is ingegaan op 1 april 2015. Sinds 1997 is de regelgeving/subsidiering van de beschutte 

werkplaatsen niet fundamenteel gewijzigd, tot nu dus.  

 

Vanuit economisch perspectief was 2014 noch een goed noch een slecht jaar. De verbetering in de 

Belgische conjunctuur, die zich had ingezet in het 4e kwartaal van 2013 (stijging BBP met 0,6%), 

heeft zich in het eerste kwartaal van 2014 verder gezet. In dit kwartaal steeg het BBP met 1,2%. 

Ook in de volgende kwartalen bleef deze groei aanhouden (gemiddeld 1,1% van het BBP). Maar in 

welke mate konden de werkplaatsen de aantrekkende economie ook omzetten in bijkomende 

tewerkstelling en een stijgende rendabiliteit?    

 

In een eerste onderdeel bespreken we de tewerkstelling. In een tweede deel gaan we in op de 

bedrijfseconomische tendensen zoals we deze kunnen afleiden uit resultatenrekeningen en 

balansen.  

 

Wij zijn verheugd dat alle Vlaamse BW hun medewerking verleend hebben aan deze studie. In 

totaliteit gaat het om 67 erkende BW, die ondergebracht zijn in 53 rechtspersonen (situatie 

31/12/2014). Een aantal organisaties beschikt over meerdere erkenningsnummers voor verschillende 

vestigingen. De analyses in deze studie zijn gemaakt op organisatieniveau (53).  

 

 

 
Pieter Valkeneers 
 
Groep Maatwerk-secretariaat,  Augustus 2015
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1. Tewerkstelling 

1.1 Personeelsaantallen 

 1.1.1 Situatie 2014 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal personeelsleden in de sector van de beschutte 

werkplaatsen op 31/12/2014.  Er wordt een onderverdeling gemaakt per categorie; daarnaast wordt 

ook de percentuele verdeling gegeven en dit steeds in personen (eenheden) en VTE (voltijds 

equivalenten).  

 

Tabel 1: Personeelsbestand 2014 in eenheden en VTE 

eenheden VTE % totaal 

personeels

bestand in 

eenheden

% totaal 

personeels

bestand in 

VTE

TOTAAL 20.615 18.407,26 100,00% 100,00%

Totaal personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt

17.616 15.651,83 85,45% 85,03%

Totaal personen met een (arbeids)handicap 16.997 15.088,44 82,45% 81,97%

     Omkadering 355 299,70 1,72% 1,63%

     Productie 16.642 14.788,75 80,73% 80,34%

Totaal andere risicogroepen 619 563,39 3,00% 3,06%

     Omkadering 167 152,94 0,81% 0,83%

     Productie 452 410,45 2,19% 2,23%

Totaal validen 2.999 2.755,42 14,55% 14,97%

     Omkadering 2.563 2.369,51 12,43% 12,87%

     Productie 436 385,91 2,11% 2,10%  

 

In totaal hebben 20.615 personen een arbeidscontract in een BW. Dit aantal kan onderverdeeld 

worden in 16.997 personen met een handicap (waarvan 355 in omkadering), 2.999 validen (waarvan 

436 in productie) en 619 werknemers uit andere risicogroepen1 (waarvan 167 in omkadering).  

 

Deze cijfers kunnen we grafisch voorstellen in figuur 1. 

                                                 
1 Onder werknemers uit andere risicogroepen verstaan we SINE-werknemers, GESCO, plan activa, 

MTPW (moeilijk te plaatsen werklozen). 
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Figuur 1: Personeelsbestand in VTE verdeeld naar categorie 2014 

 

Wanneer we figuur 1 bekijken, kunnen we vaststellen dat het aandeel VTE personen met een 

handicap meer dan 4/5 bedraagt. De groep van de validen vertegenwoordigt 15 % van het 

personeelsbestand. Het resterende aandeel (3,06%) wordt ingevuld door de ‘andere risicogroepen’.  

 

In onderstaande tabel wordt het personeelsbestand onderverdeeld naar functie (productie of 

omkadering): 

 

Tabel 2: Personeelsbestand 2014 in eenheden en VTE verdeling omkadering en productie 

eenheden VTE % totaal 

personeels

bestand in 

eenheden

% totaal 

personeels

bestand in 

VTE

TOTAAL 20.615 18.407,26 100,00% 100,00%

Totaal productie 17.530 15.585,11 85,04% 84,67%

Totaal omkadering 3.085 2.822,15 14,96% 15,33%  

 

Hieruit kunnen we concluderen dat ongeveer 15% van de werknemers in de beschutte werkplaatsen 

in omkadering tewerkgesteld is. Per zes werknemers is er dus gemiddeld één omkaderingslid.  
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In tabel 3 presenteren we een overzicht in absolute aantallen en in percentages van de diverse type 

werknemers, afzonderlijk in de productie en omkadering.  

 

Tabel 3: Personeelsbestand 2014 in eenheden en VTE volgens omkadering en productie 

eenheden VTE % totaal 

personeels

bestand in 

eenheden

% totaal 

personeels

bestand in 

VTE

TOTAAL 20.615 18.407,26

Totaal productie 17.530 15.585,11 100,00% 100,00%

Personen met een handicap 16.642 14.788,75 94,93% 94,89%

Andere risicogroepen 452 410,45 2,58% 2,63%

Validen 436 385,91 2,49% 2,48%

Totaal omkadering 3.085 2.822,15 100,00% 100,00%

Personen met een handicap 355 299,70 11,51% 10,62%

Andere risicogroepen 167 152,94 5,41% 5,42%

Validen 2.563 2.369,51 83,08% 83,96%  

 

Deze tabel leert ons dat binnen de productie 95% van de werknemers personen met een handicap 

zijn. 2,5% van de werknemers in productie zijn validen.  

 

 

 

1.1.2 Algemene evolutie 

 

Om evoluties in het personeelsbestand te onderkennen, hebben we kerncijfers van de voorbije 

jaren naast elkaar gezet. We beperken ons in deze vergelijking tot de jaren 2005-2014.  

 

In de tabellen 4 en 5 presenteren we de cijfermatige gegevens van de ontwikkeling. Een nadere 

analyse van deze data levert de tabellen 6 t.e.m. 9 op.  
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Tabel 4: Vergelijking personeelsbestand in eenheden 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 18.155 18.507 19.254 19.375 19.309 19.963 20.279 20.410 20.348 20.615

Totaal validen 2.847 2.923 2.976 3.011 2.967 3.060 3.134 2.993 2.968 2.999

omkadering 2.149 2.204 2.327 2.382 2.384 2.495 2.605 2.517 2.543 2.563

productie 698 709 649 629 583 565 529 476 425 436

Totaal pers. m afstand tot de arbeidsmarkt 15.308 15.594 16.278 16.364 16.342 16.903 17.145 17.417 17.380 17.616

Totaal personen met een handicap 14.717 14.998 15.554 15.662 15.772 16.295 16.563 16.763 16.747 16.997

omkadering 302 316 321 319 333 340 348 343 367 355

productie 14.415 14.682 15.233 15.343 15.439 15.955 16.215 16.420 16.380 16.642

Totaal andere risicogroepen 591 596 724 702 570 608 582 654 633 619

omkadering 16 12 17 18 14 29 20 146 182 167

productie 575 584 707 684 556 579 562 508 451 452  

 

Tabel 5 : Vergelijking personeelsbestand in VTE 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 16.404,49 16.986,81 17.623,50 17.643,42 17.474,16 18.042,66 18.283,13 18.337,48 18.236,43 18.407,26

Totaal validen 2.657,52 2.744,77 2.775,59 2.803,40 2.740,40 2.816,88 2.892,52 2.753,46 2.738,23 2.755,42

omkadering 2.026,57 2.086,86 2.196,99 2.247,27 2.230,90 2.329,82 2.427,39 2.336,40 2.364,19 2.369,51

productie 630,95 657,91 578,60 556,13 509,50 496,06 465,13 417,06 374,04 385,91

Totaal pers. m afstand tot de arbeidsmarkt 13.746,97 14.242,04 14.847,91 14.840,02 14.733,76 15.225,78 15.390,61 15.584,02 15.498,20 15.651,83

Totaal personen met een handicap 13.191,44 13.679,27 14.155,87 14.185,65 14.200,04 14.665,10 14.854,27 14.986,55 14.916,21 15.088,44

omkadering 269,69 284,46 285,77 284,22 291,08 300,23 302,94 298,03 310,55 299,70

productie 12.921,75 13.394,81 13.870,10 13.901,43 13.908,96 14.364,87 14.551,33 14.688,52 14.605,67 14.788,75

Totaal andere risicogroepen 555,53 562,77 692,04 654,37 533,72 560,68 536,34 597,47 581,99 563,39

omkadering 15,30 11,80 15,90 15,75 13,30 28,10 19,90 136,77 163,95 152,94

productie 540,23 550,97 676,14 638,62 520,42 532,58 516,44 460,70 418,04 410,45  

 

Tabel 6: Groei/daling (t.o.v. jaar voordien) in eenheden personeelsaantallen 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 349 352 747 121 -66 654 316 131 -62 267

Totaal validen 91 76 53 35 -44 93 74 -141 -25 31

omkadering 109 55 123 55 2 111 110 -88 26 20

productie -18 11 -60 -20 -46 -18 -36 -53 -51 11

Totaal pers. met een afstand tot de arbeidsmarkt 258 286 684 86 -22 561 242 272 -37 236

Totaal personen met een handicap 242 281 556 108 110 523 268 200 -16 250

omkadering 21 14 5 -2 14 7 8 -5 24 -12 

productie 221 267 551 110 96 516 260 205 -40 262

Totaal andere risicogroepen 16 5 128 -22 -132 38 -26 72 -21 -14 

omkadering 1 -4 5 1 -4 15 -9 126 36 -15 

productie 15 9 123 -23 -128 23 -17 -54 -57 1  



Socio- en financieel-economische studie 2014 
 
 

 
 

 

 
 
8 

Tabel 7: Percentuele groei/daling (t.o.v. jaar voordien) in eenheden personeelsaantallen 2005-

2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 1,96% 1,94% 4,04% 0,63% -0,34% 3,39% 1,58% 0,65% -0,30% 1,31%

Totaal validen 3,30% 2,67% 1,81% 1,18% -1,46% 3,13% 2,42% -4,50% -0,84% 1,04%

omkadering 5,34% 2,56% 5,58% 2,36% 0,08% 4,66% 4,41% -3,38% 1,03% 0,79%

productie -2,51% 1,58% -8,46% -3,08% -7,31% -3,09% -6,37% -10,02% -10,71% 2,59%

Totaal pers. met een afstand tot de arbeidsmarkt 1,71% 1,87% 4,39% 0,53% -0,13% 3,43% 1,43% 1,59% -0,21% 1,36%

Totaal personen met een handicap 1,67% 1,91% 3,71% 0,69% 0,70% 3,32% 1,64% 1,21% -0,10% 1,49%

omkadering 7,47% 4,64% 1,58% -0,62% 4,39% 2,10% 2,35% -1,44% 7,00% -3,27%

productie 1,56% 1,85% 3,75% 0,72% 0,63% 3,34% 1,63% 1,26% -0,24% 1,60%

Totaal andere risicogroepen 2,78% 0,85% 21,48% -3,04% -18,80% 6,67% -4,28% 12,37% -3,21% -2,21%

omkadering 6,67% -25,00% 41,67% 5,88% -22,22% 107,14% -31,03% 630,00% 24,66% -8,24%

productie 2,68% 1,57% 21,06% -3,25% -18,71% 4,14% -2,94% -9,61% -11,22% 0,22%  

 

Tabel 8: Groei/daling (t.o.v. jaar voordien) in VTE personeelsaantallen 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 290,63 582,32 636,69 19,92 -169,26 568,50 240,48 54,34 -101,05 170,83

Totaal validen 61,30 87,25 30,82 27,81 -63,00 76,48 75,64 -139,07 -15,23 17,20

omkadering 95,84 60,29 110,13 50,28 -16,37 98,92 97,57 -91,00 27,79 5,33

productie -34,54 26,96 -79,31 -22,47 -46,63 -13,44 -30,93 -48,07 -43,02 11,87

Totaal pers. met een afstand tot de arbeidsmarkt 229,33 495,07 605,87 -7,89 -106,26 492,02 164,83 193,41 -85,82 153,63

Totaal personen met een handicap 216,47 487,83 476,60 29,79 14,39 465,06 189,17 132,28 -70,34 172,23

omkadering 17,16 14,77 1,31 -1,55 6,86 9,15 2,71 -4,91 12,52 -10,85 

productie 199,31 473,06 475,29 31,34 7,53 455,91 186,46 137,19 -82,85 183,08

Totaal andere risicogroepen 12,86 7,24 129,27 -37,67 -120,65 26,96 -24,34 61,13 -15,48 -18,60 

omkadering 0,50 -3,50 4,10 -0,15 -2,45 14,80 -8,20 116,87 27,18 -11,01 

productie 12,36 10,74 125,17 -37,52 -118,20 12,16 -16,14 -55,74 -42,66 -7,59  

 

Tabel 9: Percentuele groei/daling (t.o.v. jaar voordien) in VTE personeelsaantallen 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 1,80% 3,55% 3,75% 0,11% -0,96% 3,25% 1,33% 0,30% -0,55% 0,94%

Totaal validen 2,36% 3,28% 1,12% 1,00% -2,25% 2,79% 2,69% -4,81% -0,55% 0,63%

omkadering 4,96% 2,97% 5,28% 2,29% -0,73% 4,43% 4,19% -3,75% 1,19% 0,23%

productie -5,19% 4,27% -12,05% -3,88% -8,38% -2,64% -6,24% -10,33% -10,32% 3,17%

Totaal pers. met een afstand tot de arbeidsmarkt 1,70% 3,60% 4,25% -0,05% -0,72% 3,34% 1,08% 1,26% -0,55% 0,99%

Totaal personen met een handicap 1,67% 3,70% 3,48% 0,21% 0,10% 3,28% 1,29% 0,89% -0,47% 1,15%

omkadering 6,80% 5,48% 0,46% -0,54% 2,41% 3,14% 0,90% -1,62% 4,20% -3,49%

productie 1,57% 3,66% 3,55% 0,23% 0,05% 3,28% 1,30% 0,94% -0,56% 1,25%

Totaal andere risicogroepen 2,37% 1,30% 22,97% -5,44% -18,44% 5,05% -4,34% 11,40% -2,59% -3,20%

omkadering 3,38% -22,88% 34,75% -0,94% -15,56% 111,28% -29,18% 587,29% 19,87% -6,72%

productie 2,34% 1,99% 22,72% -5,55% -18,51% 2,34% -3,03% -10,79% -9,26% -1,82%  

 

Figuur 2 geeft een zicht op de evolutie van het totale personeelsbestand.  
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Figuur 2: Evolutie personen met een handicap in VTE 2004-2014 

 

Tabel 10: Evolutie productie/omkadering in eenheden 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAAL 18.155 18.507 19.254 19.375 19.309 19.963 20.279 20.410 20.348 20.635

Totaal productie 15.688 15.975 16.589 16.656 16.578 17.099 17.306 17.404 17.256 17.541

Totaal omkadering 2.467 2.532 2.665 2.719 2.731 2.864 2.973 3.006 3.092 3.094

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% productie 86,41% 86,32% 86,16% 85,97% 85,86% 85,65% 85,34% 85,27% 84,80% 85,01%

% omkadering 13,59% 13,68% 13,84% 14,03% 14,14% 14,35% 14,66% 14,73% 15,20% 14,99%

Eenheden

%

 

 

Uit bovenstaande tabellen en grafieken kunnen we volgende conclusies trekken: 

- Na de daling van de tewerkstelling in 2013, hebben de beschutte werkplaatsen terug 

aangeknoopt met groei in 2014.  

- De grootste groei is op te tekenen bij de personen met een handicap in productie. Het 

aantal werknemers met een handicap is gestegen met 1,49% of 250. De stijging van de 

capaciteit op 1/1/2014 met 110 vte zal hier niet vreemd aan zijn.   

- Er zijn twee groepen die een daling kennen in tewerkstelling, nl.: 

o Personen met een handicap in omkadering (daling van met 12) 
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o Andere risicogroepen in productie (daling met 15) 

 

 

 

1.1.3 Specifieke personeelskenmerken 

 

1.1.3.1 Geslacht 

 

Om een zicht te krijgen op  de samenstelling van de werknemers in functie van het geslacht 

presenteren we tabel 11.  

 

Tabel 11: Verdeling aantal medewerkers i.f.v. geslacht in eenheden en VTE 2014 

In eenheden In VTE In eenheden In VTE

Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen

Omkadering 1.243 1.777 1.084,16 1.670,08 41,16% 58,84% 39,36% 60,64%

Validen 1.051 1.507 922,60 1.434,13 41,09% 58,91% 39,15% 60,85%

Personen m handicap 111 193 87,78 165,75 36,51% 63,49% 34,62% 65,38%

Andere RG 81 77 73,79 70,20 51,27% 48,73% 51,25% 48,75%

Productie 7.028 10.567 6.059,52 9.593,49 39,94% 60,06% 38,71% 61,29%

Validen 233 254 205,85 236,40 47,84% 52,16% 46,55% 53,45%

Personen m handicap 6.584 10.031 5.684,07 9.103,58 39,63% 60,37% 38,44% 61,56%

Andere RG 211 282 169,60 253,51 42,80% 57,20% 40,08% 59,92%

Totaal 8.271 12.344 7.143,69 11.263,57 40,12% 59,88% 38,81% 61,19%

          Aantal     % verdeling

 

 

In de sector worden relatief meer mannen tewerkgesteld dan vrouwen. Zowel bij de 

omkaderingsleden als de productiemedewerkers is er een overwicht aan mannelijke 

personeelsleden. We kunnen wel vaststellen dat bij de validen in productie en de andere 

risicogroepen in omkadering de verdeling tussen mannen en vrouwen eerder evenwichtig is.  

 

De beschutte werkplaatsen bereiken blijkbaar meer mannelijke personen met een handicap dan 

vrouwelijke. Ongeveer 61,5% van de personen met een handicap – die tewerkgesteld zijn in een BW 

– zijn mannen. Ter vergelijking:  

 in Vlaanderen zijn 52,4% 2van alle tewerkgestelden mannen   

 52,2% 3van de NWWZ (niet werkende werkzoekende) met een arbeidshandicap in Vlaanderen 

zijn mannen  

                                                 
2 http://www.werk.be/cijfers - juli 2015 

3 arvastat.vdab.be - juli 2015. In juni 2014 bedroeg dit aandeel 51,1% 

http://www.werk.be/cijfers
arvastat.vdab.be
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Aangezien er procentueel minder vrouwen werken in VTE dan in eenheden, kunnen we besluiten dat 

vrouwen meer deeltijds werken dan mannen.  

 

Als we de cijfers m.b.t. de samenstelling van het personeelsbestand doorheen de tijd beschouwen,  

kunnen we vaststellen dat het aandeel van de mannen nog gestegen is in 2014 van 60,6% naar 

61,5%. Een mogelijke verklaring kan liggen in de toenemende vraag naar groenactiviteiten.  

 

 

1.1.3.2 Leeftijd 

 

Figuur 3 geeft een grafische voorstelling van de leeftijd van de personen met een handicap 

tewerkgesteld in de Vlaamse beschutte werkplaatsen. 

 

 Figuur 3: Leeftijdsverdeling personen met handicap naar geslacht 2014 

 

Bovenstaande grafiek geeft een percentuele verdeling van de personen met handicap naar 

leeftijdscategorie. De figuur toont een dominante aanwezigheid van de leeftijdsgroepen 41 à 50 

jaar en 51 à 60 jaar, deze leeftijdsgroepen vertegenwoordigen elk +/-27% van de populatie. In 

totaal zijn bijna 30% van de personen met een handicap in de beschutte werkplaatsen ouder dan 50. 
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Dit is 4% hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 26% 4 50 plussers. Er is ook een opsplitsing gemaakt 

in functie van het geslacht.  

 

Wanneer we de cijfergegevens vergelijken over de laatste jaren krijgen we volgende figuur.  

 

 

 

Figuur 4: Evolutie leeftijdsverdeling 2004-2014 

 

Figuur 4 illustreert de vergrijzing binnen de sector. In 2013-2014 kende het aandeel 50-plussers een  

significante stijging van 26% naar bijna 30%. Deze groep vertegenwoordigde in 2004 nog 15,7% van 

de populatie. Hun aandeel is dus op 10 jaar tijd bijna verdubbeld. De groep jonger dan 30 bleef 

doorheen de jaren ongeveer status-quo. Enkel dienen we nu vast te stellen dat deze groep in 

aandeel daalt. De veroudering van de populatie zet zich verder. Een verklaring hiervoor kan de 

capaciteitsbeperking zijn: de werkplaatsen kenden een sterke groei in tewerkstelling in de jaren 80 

en 90 en kunnen geven de huidige beperkingen deze groei niet meer handhaven. De personen die in 

de jaren 80 en 90 werden aangeworven vormen nu de huidige groep ‘oudere werknemers’.   De 

vergrijzing toont de noodzaak aan van bijkomende maatregelen ter ondersteuning van de 

tewerkstelling van oudere werknemers.  

 

                                                 
4 http://www.werk.be/cijfers  - juli 2015 

http://www.werk.be/cijfers
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De bovenstaande cijfers kunnen ook duiden op het feit dat de personen met een handicap langer 

aan de slag blijven in de beschutte werkplaats.   

 

  

1.1.3.3 Specifieke statuten 

 

1.1.3.3.1 Zwakke werknemers 

 

Binnen de groep van de personen met een handicap vormen de ‘zwakke werknemers’ 5 de meest 

kwetsbare groep.  

 

Wanneer we de evolutie van het aantal zwakke werknemers bekijken doorheen de jaren krijgen we 

volgende tabel: 

 

Tabel 12: Evolutie zwakke werknemers in eenheden en VTE 2005-2014 

Zwakke werknemers 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal in eenheden 8.649 8.794 8.916 8.950 8.895 8.986 8.999 8.955 9.000 9.133

Aantal in VTE 7.752,53 8.004,03 8.115,11 8.092,11 7.961,76 8.054,32 8.008,41 7.947,78 7.992,13 8.085,42

% t.o.v. het aantal PH (VTE) 58,77% 58,51% 57,33% 57,04% 56,07% 54,92% 53,91% 53,03% 53,58% 53,59%  

  

Al enkele jaren moeten we vaststellen dat het aandeel zwakke werknemers daalt. In 2013 steeg 

voor het eerst sinds 2005 het aandeel zwakke werknemers. Deze stijging werd in 2014 verder gezet, 

waardoor het totaal aantal zwakke werknemers is gestegen tot 9.133. Het aantal VTE is gestegen 

van 7.992 naar 8.085. Dit is een recordaantal. De groep van de zwakke werknemers 

vertegenwoordigt hierdoor 53,6% van de personen met een handicap. Dit blijft echter beduidend 

onder het aandeel van 2005. Toen bedroeg het aandeel zwakke werknemers bijna 59%.   

  

Het is nog te vroeg om te kunnen spreken van een trendbreuk. De vraag is trouwens ook of deze 

stagnatie te verklaren is door de uitstroom of instroom van werknemers met het statuut zwakke, of 

worden personen met een handicap die reeds in dienst zijn erkend als ‘zwakke’.   

 

Vanuit Groep Maatwerk blijven we pleiten om op korte termijn specifieke maatregelen op te starten 

om de tewerkstelling van deze groep te behouden.  Deze maatregelen kunnen worden genomen 

door het beleid en/of de sector zelf.  

                                                 
5 Deze personen krijgen een verhoogde uursubsidie (2,09 euro/u) (conform art 3 §2 subsidiebesluit 

19.12.1996) 
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1.1.3.3.2 Progressief Tewerkgestelden Na Ziekte (PTNZ)  

 

Wanneer een persoon ziek of invalide is  - en dus steun ontvangt van het RIZIV - kan de adviserend 

geneesheer toch beslissen dat de persoon in kwestie een bepaalde job kan uitoefenen. Een 

dergelijke tewerkstelling noemt men progressieve tewerkstelling. De Progressief Tewerkgestelden 

Na Ziekte (PTNZ) vormen een substantieel deel van de populatie BW6. De personen met het statuut 

PTNZ zijn zowel terug te vinden bij de personen met een handicap, als bij de personen zonder 

handicap. In onderstaande figuur wordt de evolutie geschetst tijdens de laatste negen jaren.  

 

 

 Figuur 5: Evolutie PTNZ 2005-2014 

 

 

In 2014 waren er 2.727 personen tewerkgesteld onder het statuut van PTNZ binnen de sector BW. Ze 

vertegenwoordigen bijgevolg +/- 13% van het totale personeelsbestand.  

 

In vergelijking met 2013 is er een stijging waar te nemen van een honderdtal PTNZ. Deze stijging is 

te verklaren door de stijging bij de personen met handicap.  

 

                                                 
6 Voor de tewerkstelling in een beschutte werkplaats wordt door de adviserend geneesheer een 
toelating verleend, ook al betreft het een voltijdse tewerkstelling. Hiervoor baseert de adviserend 
geneesheer zich op het feit dat, ondanks de voltijdse tewerkstelling, de activiteitsgraad van 
betrokkene beperkt blijft ten opzichte van zijn/haar vroegere tewerkstelling. 
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In tabel 13 schetsen we het percentuele aandeel van de groep PTNZ t.o.v. het totale 

personeelsbestand.  

 

Tabel 13: Evolutie percentage PTNZ van het totale personeelsbestand 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Percentage PTNZ 11,85% 11,40% 11,61% 12,21% 11,63% 12,07% 12,49% 12,70% 12,89% 13,23%  

 

De bovenstaande tabel leert ons dat het aandeel van de groep PTNZ in de periode 2005-2014 een 

beperkte stijging kende. 

 

1.1.3.3.3 Langdurig zieken 

 

Eind 2014 waren er 1.384 medewerkers (VTE) langdurig ziek. Als langdurig ziek dienen te worden 

beschouwd: alle werknemers, op 31/12 ingeschreven in het personeelsregister, waarvoor de 

werkplaats om reden van ziekte of arbeidsongeval geen gepresteerde of gelijkgestelde uren 

geregistreerd heeft in het betreffende boekjaar.  

 

De evolutie van het aantal langdurig zieken tussen 2003-2014 stellen we grafisch voor in figuur 6.  

 

 Figuur 6: Evolutie langdurig zieken 2003-2014 
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Tabel 14: Evolutie percentage langdurig zieken 2003-2014 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal aantal personeelsleden 5,53% 4,99% 6,36% 6,22% 6,42% 6,34% 6,91% 7,01% 6,96% 7,39% 7,21% 7,52%

Validen 2,00% 1,71% 2,71% 2,00% 1,93% 2,42% 2,19% 1,95% 1,85% 2,43% 1,93% 2,89%

Personen met handicap 6,25% 5,80% 7,27% 7,24% 7,49% 7,28% 7,95% 8,07% 8,04% 8,42% 8,27% 8,47%

Andere 4,99% 1,47% 2,24% 2,16% 2,36% 2,61% 3,85% 4,81% 4,59% 4,40% 4,88% 4,80%  

 

In 2014 stellen we een stijging vast van het aandeel langdurige zieken. In totaal hebben 7,5% van de 

personeelsleden geen arbeidsprestaties geleverd in 2014 omwille van langdurige ziekte. De groep 

personen met een handicap kent het grootste aandeel langdurige zieken nl. 8,5%. In vergelijking 

met vorig jaar valt de stijging van het aandeel langdurige zieken bij de validen op, een stijging van 

1,9% naar 2,9%.  

 

1.1.3.4 Doorstroming naar het NEC 

 

In onderstaand kader staan de cijfers van de laatste tien jaar met betrekking tot deze doorstroming 

vermeld.  

 

Tabel 15: Evolutie doorstroming in eenheden 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

47 58 119 128 51 62 69 47 30 30 

 

In 2014 zijn 30 personen doorgestroomd naar het NEC (of 0,18%). In vergelijking met vorig jaar 

betekent dit een status-quo.  Dit aantal is het laagste aantal en ligt nog ver onder het niveau van 

2007 of 2008. Potentieel verklarende factoren hiervoor zijn de mindere conjunctuur en het aflopen 

van de eerste projecten Supported Employment (SUEM). Deze projecten werden niet verdergezet.  

 

1.1.3.5 Deeltijdse tewerkstelling 

 

In onderstaande tabel worden de cijfers inzake deeltijdse tewerkstelling 2006 t.e.m. 2014 

vergeleken met elkaar.  

 

 

De berekening deeltijdse tewerkstelling gebeurt als volgt:  

# VTE 

-------- 
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# eenheden 

 

Dit percentage geeft dus het gemiddelde tewerkstellingsregime binnen de sector weer. De VTE 

wordt berekend op basis van de contracten. De stelsels van tijdskrediet en landingsbaan worden dus 

niet meegenomen, noch de uren mutualiteit van de progressief tewerkgestelden na ziekte. De 

cijfers geven dus een mogelijke onderschatting van de effectieve deeltijdse tewerkstelling.  

 

Tabel 16: Evolutie deeltijdse tewerkstelling 2006-2014 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 91,79% 91,53% 91,06% 90,50% 90,43% 90,16% 89,85% 89,62% 89,29%

Totaal validen 93,90% 93,27% 93,11% 92,36% 92,35% 92,29% 92,00% 92,26% 91,88%

omkadering 94,69% 94,41% 94,34% 93,58% 93,38% 93,18% 92,82% 92,97% 92,45%

productie 92,79% 89,15% 88,41% 87,39% 87,80% 87,93% 87,62% 88,01% 88,51%

Totaal personen m afstand tot de arbeidsmarkt 91,33% 91,21% 90,69% 90,16% 90,08% 89,77% 89,48% 89,17% 88,85%

Totaal personen met een arbeidshandicap 91,21% 91,01% 90,57% 90,03% 90,00% 89,68% 89,40% 89,07% 88,77%

omkadering 90,02% 89,02% 89,10% 87,41% 88,30% 87,05% 86,89% 84,62% 84,42%

productie 91,23% 91,05% 90,60% 90,09% 90,03% 89,74% 89,46% 89,17% 88,86%

Totaal andere risicogroepen 94,42% 95,59% 93,21% 93,64% 92,22% 92,15% 91,36% 91,94% 91,02%

omkadering 98,33% 93,53% 87,50% 95,00% 96,90% 99,50% 93,68% 90,08% 91,58%

productie 94,34% 95,64% 93,36% 93,60% 91,98% 91,89% 90,69% 92,69% 90,81%  
 

Gemiddeld genomen werkt een personeelslid binnen de beschutte werkplaatsen 89,29% van een 

voltijdse betrekking. De laatste jaren kunnen we een stijging van de deeltijdse tewerkstelling 

waarnemen. In 2006 werkte een persoon met een handicap gemiddeld genomen 91,2% van een 

voltijdse tewerkstelling, in 2014 is dit percentage gedaald tot 88,8%. We stellen eveneens vast dat 

personen met een handicap meer deeltijds werken dan validen of personen uit andere 

risicogroepen.  

 

1.1.3.6 Omkadering 

 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de personeelsaantallen per 

omkaderingsfunctie7.  

 

                                                 
7 Alle personeelsleden vergoed volgens de cao van 21 november 1997 betreffende de 

functieclassificatie voor sommige personeelsleden in de beschutte werkplaatsen 
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Tabel 17: Omkadering in eenheden en VTE 2014 

Val. PH Andere Totaal Val. PH Andere Totaal

Leider en assistent van de leider 190 6 10 206 184,57 6,09 9,30 199,96

Monitoren 1.580 159 110 1.849 1.473,56 136,36 96,65 1.706,57

Maatschappelijk assistent 153 6 8 167 136,73 3,30 8,00 148,03

Economische uitdagingen 81 2 2 85 75,23 1,50 2,00 78,73

Administratief medewerker 364 110 32 506 327,09 90,89 30,49 448,47

Ander omkaderingspersoneel 195 72 5 272 172,34 61,56 6,50 240,39

totaal omkadering 2.563 355 167 3.085 2.369,51 299,70 152,94 2.822,15

In VTEIn eenheden

 

Tabel 18: Omkadering percentuele verdeling in eenheden en VTE 2014 

Val. PH Andere Totaal Val. PH Andere Totaal

Leider en assistent van de leider 7,41% 1,69% 5,99% 6,68% 7,79% 2,03% 6,08% 7,09%

Monitoren 61,65% 44,79% 65,87% 59,94% 62,19% 45,50% 63,19% 60,47%

Maatschappelijk assistent 5,97% 1,69% 4,79% 5,41% 5,77% 1,10% 5,23% 5,25%

Economische uitdagingen 3,16% 0,56% 1,20% 2,76% 3,17% 0,50% 1,31% 2,79%

Administratief medewerker 14,20% 30,99% 19,16% 16,40% 13,80% 30,33% 19,94% 15,89%

Ander omkaderingspersoneel 7,61% 20,28% 2,99% 8,82% 7,27% 20,54% 4,25% 8,52%

totaal omkadering 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

In VTEIn eenheden

 

 

Tabel 19: Evolutie % verdeling omkadering in eenheden 2004-2014 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Leider en assistent van de leider 6,95% 6,94% 7,56% 7,10% 6,98% 6,79% 7,02% 6,73% 6,68%

Monitoren 60,55% 60,64% 61,25% 58,73% 59,92% 59,77% 59,68% 59,38% 59,94%

Maatschappelijk assistent 5,49% 5,48% 6,26% 5,38% 5,80% 5,25% 5,29% 5,27% 5,41%

Administratief medewerker 18,68% 18,16% 16,29% 17,39% 14,84% 16,04% 16,50% 17,21% 16,40%

Ander omkaderingspersoneel 8,33% 8,78% 8,65% 11,39% 12,47% 12,14% 11,51% 11,42% 11,57%

totaal omkadering 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

In eenheden

 

 

We kunnen uit bovenstaande tabellen de volgende conclusies trekken: 

- Het merendeel (60%) van de personen in omkadering zijn monitoren. De tweede grootste 

groep zijn de administratieve medewerkers.  

- De personen met een handicap zijn in de omkadering hoofdzakelijk tewerkgesteld in 

administratieve functies of als monitor. Daarnaast zijn de personen met een handicap – 

relatief – meer vertegenwoordigd in de categorie ‘andere omkaderingsfuncties’.  

- Zowel administratieve medewerkers, maatschappelijk assistenten als ander 

omkaderingspersoneel werken meer deeltijds dan hun collega’s in de overige 

omkaderingsfuncties. Hun aandeel in VTE is immers lager dan hun aandeel in koppen.  De 

monitoren werken meer voltijds.  

- Over het algemeen is in vergelijking met 2013 er slechts een beperkte evolutie 

waarneembaar. Enkel het aandeel administratieve medewerkers kent een beperkte daling.  
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1.1.3.7 Personen van allochtone afkomst 

 
Sinds 2009 wordt het aantal personen van allochtone afkomst 8 opgevraagd. In onderstaande tabel 

wordt het overzicht gegeven van het aantal personen van allochtone afkomst (2009-2014). 

 

Tabel 20: Personen van allochtone afkomst 2009-2014 

Personen van allochtone afkomst # % # % # % # % # % # %

Validen 53 1,79% 42 1,37% 49 1,60% 103 3,44% 37 1,25% 63 2,10%

Personen met een handicap 280 1,78% 339 2,08% 385 2,36% 458 2,73% 600 3,58% 629 3,70%

Andere risicogroepen 100 16,45% 110 18,09% 106 17,43% 100 15,29% 117 18,48% 114 18,42%

Totaal 433 2,24% 491 2,46% 540 2,71% 661 3,24% 754 3,71% 806 3,91%

20112009 2010 2012 20142013

 
 
 

De beschutte werkplaatsen hebben per 31/12/2014 in totaal 806 personen van allochtone afkomst 

op de loonlijst staan. Hiervan zijn er 63 validen, 629 personen met een handicap en 114 andere 

risicogroepen. In totaal zijn 3,91% van de personeelsleden in de beschutte werkplaatsen personen 

van allochtone afkomst.  In vergelijking met vorig jaar is er een duidelijke stijging van de personen 

van allochtone afkomst, meer in het bijzonder bij de personen met een handicap en validen. Dit 

aantal is gestegen met bijna 30 t.o.v. vorig jaar. Het is mogelijk dat deze toename wijst op een 

grotere instroom van personen van allochtone afkomst in de BW, maar het is eveneens mogelijk dat 

deze toename te wijten is aan een betere registratie door de BW.  

.  

 

 

                                                 
8 Een persoon van allochtone afkomst is een persoon waarvan de nationaliteit niet behoort tot de 27 

landen van de Europese Unie ( + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland) of indien 

minstens één ouder of minstens twee grootouders een nationaliteit hebben van buiten deze landen. 
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1.2 Uurgegevens 

1.2.1 Verdeling urenpakket 2014 

 

In dit onderdeel worden de geregistreerde uren geanalyseerd. 

 

Voor 2014 werd er een totaal aan 36.935.792 uur opgetekend. De uren zijn in vergelijking met het 

jaar voordien gestegen met 500.000. Wanneer we de verdeling van dit aantal analyseren, krijgen we 

onderstaande grafiek.  

 

 

Figuur 7: Verdeling urenpakket 2014 

 

 

Van de geregistreerde uren in 2014 zijn er 64% gewerkt (omkadering + productie).  Dit betekent een 

status-quo t.o.v. vorig jaar.  

 

Een opdeling naar wie de uren gepresteerd heeft, wordt geschetst in figuur 8.  
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Figuur 8: Verdeling gepresteerde uren naar categorie werknemer 2014 

 

De uren gepresteerd door personen met een handicap vertegenwoordigen 78% van het totaal aantal 

gepresteerde uren.  Het aandeel jobstudenten en interimarbeid is een zeer gering deel van de 

gepresteerde uren.  

 

In figuur 9 wordt een opsplitsing gemaakt van de niet-gewerkte uren. Deze omvat zowel de volledig, 

de gedeeltelijk als de niet-betaalde uren.  
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Figuur 9: Verdeling niet-gepresteerde uren 2014 

 

Binnen de niet-gewerkte uren – die ongeveer 35% van het totaal urenpakket vertegenwoordigen – 

kunnen we een indeling maken naargelang het gaat over wettelijke afwezigheidsuren, uren met 

inspraak/toestemming werkgever (zoals educatief verlof, recuperatie overuren, …), economische 

werkloosheid of daadwerkelijk absenteïsme-uren.  

 

1.2.2 Evolutie  

1.2.2.1 Evolutie afwezigheidsuren 

 

We kunnen een vergelijking maken over de laatste jaren. In onderstaande grafieken en tabel 

worden de afwezigheidsuren geanalyseerd.  

  



Socio- en financieel-economische studie 2014 
 
 

 
 

 

 
 

23 

 

Figuur 10: Evolutie diverse soorten afwezigheidsuren t.o.v. totaal aantal uren 2005-2014 

 

Tussen 2013 en 2014 zijn maar slechts beperkte verschillen waarneembaar.  

 

In onderstaande figuur wordt het aantal ziektedagen per VTE (excl. langdurig zieken) en dagen 

economische werkloosheid per VTE (excl. langdurig zieken) grafisch weergegeven.  
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Figuur 11: Evolutie aantal dagen ziekte en economische werkloosheid per VTE evolutie 2003-

2014 

 

Het aantal dagen economische werkloosheid daalt beperkt tot 9,41 per VTE. Dit ligt lager dan 2012 

en 2013. Desalniettemin zijn we nog niet op het niveau van de periode 2003-2007. In deze periode 

was er slechts een werkloosheid van 5 dagen per VTE.  In onderdeel 1.4.3 wordt de mate van 

werkloosheid verder besproken.  

 

Het aantal ziektedagen per VTE is in 2014 gestegen. Gemiddeld genomen is een persoon 26,71 

dagen op een jaar afwezig omwille van ziekte. Wanneer we de cijfers van de beschutte 

werkplaatsen vergelijken met het Belgische gemiddelde dienen we te constateren dat absenteïsme 

in de beschutte werkplaatsen ernstig afwijkt. Het gemiddeld aantal ziektedagen is meer dan een 

tweevoud van het Belgische gemiddelde van 119. De specificiteit van de doelgroep is mogelijk een 

verklarende factor.   

 

Een onderdeel van de uren met toestemming van de werkgever zijn de uren loopbaanonderbreking. 

Met loopbaanonderbreking worden alle vormen van tijdskrediet, loopbaanonderbreking, 

loopbaanvermindering en ouderschapsverlof bedoeld. In onderstaande grafiek wordt een analyse 

gemaakt over de periode 2002-2014. 

 

                                                 
9 Bron: SD-Worx 
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 Figuur 12: Evolutie aantal dagen loopbaanonderbreking per VTE evolutie 2002-2014 

 

 

Het aantal dagen loopbaanonderbreking stijgt al enkele jaren. In 2014 dienden we een beperkte 

daling vast te stellen. Het aantal dagen loopbaanonderbreking per VTE is constant gebleven.   

 

1.2.2.2 Evolutie gewerkte uren 

 

Wanneer we de evolutie analyseren van wie de gewerkte uren presteert, krijgen we onderstaande 

figuur en tabel.  
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Figuur 13: Evolutie verdeling gewerkte uren 2003-2014 

 

Tabel 21: Evolutie procentuele verdeling gewerkte uren 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Interimarbeid 1,44% 2,08% 2,09% 1,20% 0,94% 1,19% 0,83% 0,65% 0,54% 0,70%

Jobstudenten 0,76% 0,79% 0,81% 0,54% 0,44% 0,40% 0,46% 0,49% 0,45% 0,56%

Andere RG 3,23% 3,03% 3,37% 3,62% 3,42% 3,24% 3,69% 3,63% 4,22% 2,97%

Personen met een handicap 76,76% 75,96% 76,04% 76,71% 76,50% 75,67% 76,92% 77,55% 77,15% 78,39%

Validen 17,82% 18,14% 17,70% 17,93% 18,69% 19,51% 18,10% 17,67% 17,63% 17,37%  

 

We kunnen uit deze grafiek/tabel de volgende conclusies trekken:  

 

- De interimarbeid binnen de sector van de beschutte werkplaatsen is in 2014 gestegen tot 

167.526 uren.  

- Ook de uren van de jobstudenten zijn in 2014 gestegen tot 133.780.  

- Het percentage gewerkt door personen met een handicap is gestegen tot 78,39%. 

- Het aantal uren gewerkt door validen is gedaald tot 4.134.310, hiermee vertegenwoordigen 

de uren van de validen 17,37% van de gewerkte uren.  

- De uren van de andere risico groepen zijn gedaald. In 2014 hebben personen uit andere 

risicogroepen 707.000 uren gewerkt. Dit is onder het niveau van 2004.   

 

Wanneer we de gewerkte uren onderverdelen in productie en omkadering voor de laatste 10 jaar, 

krijgen we onderstaande procentuele verdeling. 
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Tabel 22: Evolutie gewerkte uren productie/omkadering 2005-2014 

Aandeel (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omkadering 14,91% 15,17% 15,28% 15,73% 16,82% 16,32% 16,76% 17,10% 17,44% 17,51%

Productie 85,09% 84,83% 84,72% 84,27% 83,18% 83,68% 83,24% 82,90% 82,56% 82,49%

Aantal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omkadering 3.422.171 3.572.126 3.735.556 3.823.636 3.676.812 3.825.573 4.047.820 4.062.150 4.126.770 4.166.169

Productie 19.528.764 19.978.035 20.711.267 20.476.871 18.187.108 19.618.842 20.104.312 19.687.674 19.536.027 19.632.335  

 

In totaal werd in 2014 82,5% van de gepresteerde uren gewerkt in productie.  

 

1.2.3 Economische werkloosheidsgraad 

 

Om een goed zicht te krijgen op de economische werkloosheid binnen de sector kan men de 

werkloosheidsgraad berekenen. Deze werkloosheidsgraad geeft aan hoeveel procent van de 

maximaal te werken uren, de personen in productie economisch werkloos worden gesteld. De 

formule is de volgende: 

 

       # uren economische werkloosheid 

Werkloosheidsgraad =             ---------------------------------------------------------------- 

   # uren economische werkloosheid + # gewerkte uren in productie 

 

Deze formule wordt sinds 2009 gebruikt voor de monitoring van de economische crisis, om  op deze 

manier de economische toestand van de sector op de voet te volgen. Onderstaande grafiek geeft de 

evolutie van de economische werkloosheidsgraad over de laatste acht jaar weer. De cijfers worden 

per kwartaal berekend voor 2007, 2008 en 2011, voor 2009, 2010, 2012, 2013 en 2014 zijn de cijfers 

per maand.  We baseren ons voor de onderstaande grafieken op de cijfers zoals doorgegeven via de 

monitoring economische werkloosheid.  
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 Figuur 14: Economische werkloosheidsgraad per jaar 2007-2014 

 

 

In januari 2014 bedroeg de economische werkloosheid meer dan 11%. In vergelijking met de twee 

voorgaande jaren is dit percentage relatief hoog. Doorheen het eerste en het tweede kwartaal kent 

de economische werkloosheidsgraad een daling tot 2,2%.   

 

Wanneer we de voorgaande jaren bekijken, kunnen we vaststellen dat de economische 

werkloosheidsgraad een seizoensgebonden gegeven is. In het eerste kwartaal is de graad het hoogst, 

en daalt normalerwijze in het 2e, 3e en 4e kwartaal. Enkel het laatste kwartaal vormt een 

uitzondering in bepaalde jaren.   
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1.2.4 Enclavewerk  

  

Indien een groep van personen met een handicap onder begeleiding van een monitor een werk 

uitvoert op de werkvloer van een klant, spreken we over enclave of ‘ondernemingscontract’. De 

werkplaats dient deze uren apart door te geven. In totaal werden in 2014 3,65 miljoen uren 

gepresteerd in enclave. In onderstaande figuren/tabellen gaan we zowel na waar deze uren van 

enclave-arbeid gepresteerd zijn en of er evoluties zijn te onderkennen voor de periode 2003-2014.  

 

 

Figuur 15: Evolutie uren enclavewerk 2003-2014 

 

Tabel 23: Evolutie aandeel enclave-uren t.o.v. gewerkte uren 2003-2014 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enclave/tot gewerkte uren 7,57% 8,79% 9,25% 9,02% 10,47% 10,71% 12,39% 12,13% 13,79% 14,78% 15,53% 15,33%

in andere BW/tot gewerkte uren 1,31% 1,32% 0,77% 0,50% 0,89% 0,85% 0,77% 1,03% 1,78% 1,13% 1,07% 1,30%

in ander bedrijf/tot gewerkte uren 6,26% 7,47% 8,48% 8,52% 9,58% 9,86% 11,62% 11,10% 12,01% 13,65% 14,47% 14,02%  

 

Tabel 24: Evolutie verdeling enclave-uren in ander bedrijf/andere BW 2003-2014 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in andere BW 17,29% 14,98% 8,33% 5,50% 8,47% 7,96% 6,24% 8,51% 12,92% 7,66% 6,86% 8,50%

in ander bedrijf 82,71% 85,02% 91,67% 94,50% 91,53% 92,04% 93,76% 91,49% 87,08% 92,34% 93,14% 91,50%  
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In vergelijking met 2013 is het aantal en aandeel uren enclave beperkt gedaald in 2014. De opgang 

van het werken in enclave zet zich dus niet verder. Het totaal aantal uren in enclave is gedaald met 

28.000 uren. Hierdoor is het aandeel gezakt van 15,5% naar 15,3%.   

 

Het aantal uren gewerkt bij collega-BW is dan weer gestegen tot 310.000.  
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2. Financieel economische analyse 

 

Dit tweede deel van de studie zal de economische dimensie van de sector BW onder de loep nemen.  

 

2.1 Investeringsgraad 

 

Om zicht te krijgen op het investeringsbeleid van de beschutte werkplaatsen berekenen we de 

investeringsgraad. Deze geeft aan in welke mate de werkplaatsen bovenop de 

vervangingsinvesteringen, geïnvesteerd hebben in materiële vaste activa. De formule ter berekening 

van de investeringsgraad is de volgende: 

 

          Materiële vaste activa N  

Investeringsgraad (N):                 ------------------------------------ 

        Materiële vaste activa  (N-1)  

 

In onderstaande figuur wordt de investeringsgraad van de laatste jaren met elkaar vergeleken. In de 

grafiek is ook de evolutie in het personeelsbestand meegenomen. Op deze wijze kan een 

vergelijking gemaakt worden tussen de ontwikkeling van de investeringen t.o.v. het 

personeelsbestand.  
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Figuur 16: Evolutie investeringsgraad 2003-2014 

 

Tussen 2004 en 2007 volgde de evolutie in MVA de stijging van het personeelsbestand. Maar in 2008 

dienden we vast te stellen dat ondanks een stagnatie van het personeelsaantal, de investeringen 

een recordhoogte (111,4%) kende.  In 2009 kende de sector een daling van het aantal medewerkers, 

desalniettemin bleven de investeringen op pijl. Dit geeft aan dat de werkplaatsen in tijden van 

crisis verder hebben geïnvesteerd, om dusdanig de tewerkstellingskansen van de personen met een 

handicap in de toekomst te vrijwaren. Een grotere stijging van MVA t.o.v. stijging 

personeelsaantallen kan ook wijzen op een mogelijke grotere automatisering van de sector.   In 

2014 kende de sector een beperkte daling in MVA, de investeringsgraad bedraagt slechts 99,79%. De 

werkplaatsen hebben zich dus voornamelijk beperkt tot vervangingsinvesteringen. Deze stijging in 

MVA ligt lager dan deze van de tewerkstelling (100,94%). 
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2.2 Resultatenrekening 

2.2.1 De geconsolideerde resultatenrekening 

 

Uit de geconsolideerde resultatenrekening – zoals op de volgende pagina wordt weergegeven – 

kunnen we afleiden dat de sector een algemeen resultaat laat optekenen van   7,187 miljoen euro 

voor 2014. Dit is een geconsolideerd resultaat op sectorniveau. Sommige BW hebben een winst 

geboekt, anderen een verlies.   
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Tabel 25: Geconsolideerde resultatenrekening 2014 

2014

Resultatenrekening Absoluut Relatief /gepr. prod. U

I. Bedrijfsopbrengsten 621.337.218,77 €  100,00% 31,65 €              

A. Omzet 311.753.901,33 €  50,17% 15,88 €              

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking, 261.469,13 €        0,04% 0,01 €                

    gereed produkt en in de bestellingen in uitvoering -  €                    

    (toename +, afname -) -  €                    

C. Geproduceerde vaste activa 161.778,75 €        0,03% 0,01 €                

D. Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies 297.232.699,94 €  47,84% 15,14 €              

     1. Lidgelden, schenkingen en legaten 183.797,21 €        0,03% 0,01 €                

     2. Verrekening kapitaalsubsidies 2.806.825,48 €     0,45% 0,14 €                

         a) Verrekening Nationale Loterij 183.532,38 €        0,03% 0,01 €                

         b) Verrekening Provincie 63.757,19 €          0,01% 0,00 €                

         c) Verrekening VIPA 575.745,34 €        0,09% 0,03 €                

         d) Verrekening pré-VIPA 821.788,08 €        0,13% 0,04 €                

         e) Verrekening INVEST VSAWSE 281.268,60 €        0,05% 0,01 €                

         f) Verrekening andere kapitaalsubsidies 880.733,89 €        0,14% 0,04 €                

     3. Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen 294.242.077,25 €  47,36% 14,99 €              

         a) Toelagen lonen en sociale lasten VSAWSE 255.740.351,21 €  41,16% 13,03 €              

              - Basisforfait loonsubsidie PH (incl. IPA) 184.699.190,75 €  29,73% 9,41 €                

              - Loonsubsidie zwakkere werknemers 25.126.371,07 €   4,04% 1,28 €                

              - Loonsubsidie omkadering (incl. DSB, EU, EJ) 40.107.382,62 €   6,46% 2,04 €                

              - Andere loonsubsidies (MO) 5.807.406,77 €     0,93% 0,30 €                

          b) Tewerkstellingsbevorderende maatregelen 36.805.598,32 €   5,92% 1,87 €                

              - Sociale maribel 1, 2 en 3 18.224.692,79 €   2,93% 0,93 €                

              - Sociale maribel 4 en volgende 8.883.161,01 €     1,43% 0,45 €                

              - Andere (gesco, sine, plan activa, arbeidszorg,…) 9.697.744,52 €     1,56% 0,49 €                

          c) Toelagen gemeenten, provincie en OCMW,…. 1.696.127,72 €     0,27% 0,09 €                

E. Andere bedrijfsopbrengsten 11.927.369,62 €   1,92% 0,61 €                

     1. Meerwaarden 20.272,81 €          0,00% 0,00 €                

     2. Diverse andere bedrijfsopbrengsten 11.907.096,81 €   1,92% 0,61 €                

II. Bedrijfskosten 617.374.855,18 €  100,00% 31,45 €              

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 68.306.366,69 €   11,06% 3,48 €                

    1. Inkopen 67.706.304,48 €   10,97% 3,45 €                

    2. Voorraadwijzigingen (toename -, afname +) 600.062,21 €        0,10% 0,03 €                

B. Diensten en diverse goederen 51.030.688,54 €   8,27% 2,60 €                

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 466.630.683,06 €  75,58% 23,77 €              

    1.Omkadering 144.121.015,12 €  23,34% 7,34 €                

        - Personen met een handicap 10.474.899,86 €   1,70% 0,53 €                

        - Validen 128.079.922,54 €  20,75% 6,52 €                

        - Andere 5.566.192,72 €     0,90% 0,28 €                

    2. Productie 322.509.667,94 €  52,24% 16,43 €              

        - Personen met een handicap 296.790.866,21 €  48,07% 15,12 €              

        - Validen 16.031.037,76 €   2,60% 0,82 €                

        - Andere 9.687.763,96 €     1,57% 0,49 €                

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 28.439.798,79 €   4,61% 1,45 €                

    oprichtingskosten, op IVA en MVA

    1. Afschrijvingen op oprichtingskosten 112.881,55 €        0,02% 0,01 €                

    2. Afschrijvingen op IVA 512.935,07 €        0,08% 0,03 €                

    3. Afschrijvingen op MVA 27.773.229,67 €   4,50% 1,41 €                

        a) Onroerende goederen 14.101.924,26 €   2,28% 0,72 €                

        b) Roerende Goederen 13.671.305,41 €   2,21% 0,70 €                

    4. Waardeverminderingen op IVA -  €                    0,00% -  €                  

    5. Waardeverminderingen op MVA 40.752,50 €          0,01% 0,00 €                

        a) Onroerende goederen 40.752,50 €          0,01% 0,00 €                

        b) Roerende goederen -  €                    0,00% -  €                  

E. Waardeverminderingen op voorraden, bestelling-

    en in uitvoering en handelsvorderingen

    (toevoeging +, afname -) 237.150,71 €        0,04% 0,01 €                

F. Voorzieningen voor risico's en kosten 860.845,91 €        0,14% 0,04 €                

    (toevoeging +, bestedingen en terugnemingen -)

G. Andere bedrijfskosten 1.869.321,48 €     0,30% 0,10 €                

III. Bedrijfswinst (- verlies) 3.962.363,59 €     0,20 €                

IV. Financiële opbrengsten 5.250.263,45 €     

V. Financiële kosten 2.460.267,98 €     0,13 €                

VI. Winst (verlies) uit de gewone bedrijfs- 6.752.359,06 €     0,34 €                

     voering voor belasting

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 4.003.068,19 €     

VIII. Uitzonderlijke kosten 3.567.843,35 €     0,18 €                

IX. Winst (verlies) van het boekjaar 7.187.583,90 €     0,37 €                 
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Wanneer we kijken hoe het resultaat is samengesteld in de laatste jaren, krijgen we de volgende 

vergelijkende tabel en grafiek.  

 

Tabel 26: Evolutie samenstelling resultaat 2010-2014 

Absoluut % Absoluut % Absoluut % Absoluut % Absoluut %

Bedrijfsresultaat 2.720.758,58 €  27,56% 1.945.998,29 €  -39,16% 1.142.628,36 €-  -13,80% 778.908,69 €     8,37% 3.962.363,59 €  55,13%

Financieel resultaat 5.824.811,32 €  59,00% 4.298.671,08 €  -86,51% 5.200.594,13 €  62,80% 4.129.699,79 €  44,37% 2.789.995,47 €  38,82%

Uitzonderlijk resultaat 1.326.693,96 €  13,44% 11.213.409,93 €- 225,68% 4.223.672,62 €  51,00% 4.399.171,80 €  47,26% 435.224,84 €     6,06%

Algemeen resultaat 9.872.263,86 €  100,00% 4.968.740,56 €-  100,00% 8.281.638,39 €  100,00% 9.307.780,28 €  100,00% 7.187.583,90 €  100,00%

20122011 20132010 2014

 

 

 

Figuur 17: Evolutie samenstelling resultaat 2010-2014 

 

 

Het financieel resultaat kende een verdere daling van 5,2 miljoen in 2012 naar 4,2 miljoen euro in 

2013 naar 2,8 miljoen euro in 2014. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 

financiële resultaten 2011-2014.   
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Tabel 27: Evolutie financieel resultaat 2011-2014 

2011 2012 2013 2014

IV. Financiële opbrengsten 7.893.005,61 €     6.942.276,93 €     6.380.718,40 €     5.250.263,45 €     

A. Opbrengsten uit FVA 250.889,22 €        152.059,03 €        190.411,14 €        135.365,74 €        

B. Opbrengsten uit vlottende activa 5.649.721,59 €     5.500.823,93 €     5.252.582,49 €     4.205.244,74 €     

C. Andere financiële opbrengsten 1.992.394,80 €     1.289.393,97 €     937.724,77 €        909.652,97 €        

V. Financiële kosten 3.494.050,24 €     1.741.682,80 €     2.251.018,61 €     2.460.267,98 €     

A. Kosten van schulden 1.180.800,39 €     1.120.377,82 €     1.088.005,82 €     1.054.274,61 €     

B. Waardevermindering op vlottende activa andere 1.224.625,25 €     611.751,94 €-        706.365,41 €-        57.476,01 €          

    bedoeld dan onder II.E 

    (toevoeging +, terugname -)

C. Andere financiële kosten 1.088.624,60 €     1.233.056,92 €     1.869.378,20 €     1.348.517,36 €     

Financieel resultaat 4.398.955,37€    5.200.594,13€    4.129.699,79€    2.789.995,47€     

 

De totale financiële opbrengsten kenden een daling van  1,1 miljoen euro. Deze daling is 

voornamelijk te verklaren door een daling in de opbrengsten uit vlottende activa. De kosten stijgen  

2,25 miljoen euro naar 2,46 miljoen. Deze stijging is volledig te verklaren door een stijging van 

‘waardevermindering op vlottende activa’. Daar waar in het verleden en negatief bedrag in de 

boeken stond, is dit in 2014 57.000 euro.  

 

Een element dat ook zijn effect heeft op de financiële resultaten is de graduele stijging van de 

roerende voorheffing in 2012 en 2013 van 15% naar 21%  en uiteindelijk 25%. Deze voorheffing is dus 

gestegen met 66,6% (10%/15%).  De kost voor de verhoging van de roerende voorheffing kan dan ook 

geschat worden op ongeveer 650.000 euro. Gegeven het feit dat de huidige federale regering in het 

kader van de taks-shift de roerende voorheffing verder wenst te verhogen tot 27% en  de dalende 

rentevoeten, zou deze belastingverhoging de rendabiliteit van de sector kunnen beïnvloeden.    

 

De beschutte werkplaatsen realiseren voor 2014 een uitzonderlijk resultaat van 435.000 euro. In 

onderstaande tabel worden de uitzonderlijke opbrengsten en kosten weergegeven voor 2011, 2012, 

2013 en 2014. 
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Tabel 28: Evolutie uitzonderlijk resultaat 2011-2014 

2011 2012 2013 2014

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 5.418.814,95 €     6.951.679,93 €     7.468.277,48 €     4.003.068,19 €     

A. Terugneming van afschrijvingen en van 6.858,82 €           36.001,89 €          15.329,95 €          17.485,42 €          

    waardeverminderingen op IVA en MVA

B. Terugneming van waardeverminderingen op FVA -  €                    39.152,64 €          -  €                    -  €                    

C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonder- -  €                    -  €                    5.435,34 €           99.157,41 €          

    lijke risico's en kosten

D. Meerwaarden bij realisatie van VA 1.789.927,27 €     768.126,90 €        1.851.743,42 €     758.245,54 €        

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 3.622.028,86 €     6.108.398,50 €     5.595.768,77 €     3.128.179,82 €     

    1. Bijpassingen & correcties toelagen VSAWSE vorige jaren2.061.080,55 €     1.597.496,83 €     1.776.357,92 €     1.411.944,63 €     

    2. Andere 1.560.948,31 €     4.510.901,67 €     3.819.410,85 €     1.716.235,19 €     

VIII. Uitzonderlijke kosten 16.557.084,98 €   2.682.083,11 €     3.069.105,68 €     3.567.843,35 €     

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminde- 36.136,97 €          275.822,34 €        42.135,00 €          639.890,55 €        

    ringen op oprichtingskosten op IVA en MVA

B. Waardeverminderingen op FVA 100,00 €              5.675,00 €           -  €                    -  €                    

C. Voorzien. voor uitzonderlijke risico's en kosten 165.000,00 €        24.405,26 €-          -  €                    1.428.157,24 €     

D. Minderwaarden bij realisatie van VA 8.987,71 €           397.442,65 €        52.978,14 €          112.430,47 €        

E. Andere uitzonderlijke kosten (toel. XIV, B) 16.346.860,30 €   2.027.548,38 €     2.973.992,54 €     1.387.365,09 €     

    1. Bijpassingen & correcties toelagen VSAWSE vorige jaren539.516,60 €        546.742,45 €        256.543,59 €        146.432,69 €        

    2. Diverse andere uitzonderlijke kosten 15.807.343,70 €   1.480.805,93 €     2.717.448,95 €     1.240.932,40 €     

Uitzonderlijk resultaat -11.138.270,03€    4.269.596,82€    4.399.171,80€    435.224,84€        

 

De beschutte werkplaatsen realiseerden een uitzonderlijke winst van 435.000 euro.  Vooral het hoge 

bedrag voor voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten is opvallen.  

 

Er is bijgevolg een positief algemeen resultaat in van 7,2 miljoen euro.  

 

Wanneer we de bedrijfsopbrengsten en –kosten van 2011 t.e.m. 2014 meer in detail bekijken, 

komen we tot de volgende verhoudingen. 

 

Tabel 29: Evolutie componenten bedrijfsopbrengsten en kosten 2011-2014 

Bedrijfsopbrengsten 2011 2012 2013 2014 Bedrijfskosten 2011 2012 2013 2014

Omzet 51,82% 51,33% 50,60% 50,17% Bezoldigingen 73,73% 74,39% 75,30% 75,58%

VSAWSE 39,44% 40,04% 40,85% 41,16% Handelsg., grond en hulpst. 12,40% 12,07% 11,34% 11,06%

Federale tussenkomsten 6,26% 5,99% 6,00% 5,92% Diensten diverse goederen 8,68% 8,42% 8,45% 8,27%

Andere 2,48% 2,64% 2,55% 2,74% Afschrijvingen en waardeverm. 4,71% 4,68% 4,71% 4,61%

Andere 0,48% 0,44% 0,20% 0,48%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

 

 

In vergelijking met vorig jaar zijn er weinig verschillen merkbaar m.b.t. het aandeel van de 

verschillende bedrijfsopbrengsten en kostenposten. Er is wel een stijging merkbaar van de subsidies 

vanuit het VSAWSE. De kosten voor bezoldigingen nemen verhoudingsgewijs ook toe.  

 

Een verdere analyse van de evoluties in de resultatenrekening per gepresteerd uur in productie 

wordt gemaakt in hoofdstuk 2.2.3. 
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2.2.2 Aantal organisaties met winst of verlies 

 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van het aantal BW met negatieve resultaten. 

 

Tabel 30: Overzicht organisaties met negatieve resultaten evolutie 2007-2014 

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

14 25% 21 39% 16 30% 21 39% 18 33% 23 43% 16 30% 16 30%

15 27% 18 33% 16 30% 19 35% 22 41% 16 30% 22 41% 25 47%

15 27% 16 30% 11 20% 11 20% 14 26% 17 31% 13 24% 19 36%

9 16% 19 35% 16 30% 15 28% 17 31% 17 31% 10 19% 15 28%

20142009 20132012

Negatief Bedrijfsresultaat

Negatief Uitzonderlijk resultaat

Negatief Algemeen resultaat

Resultaat

Negatief Financieel resultaat

20112007 2008 2010

 

 

 

De analyses zijn gedaan op organisatieniveau. 16 werkplaatsen (of 30%) hebben een negatief 

bedrijfsresultaat laten optekenen. Dit betekent een status-quo t.o.v. 2013.  

 

Op sectorniveau lieten 25 BW of 47% een negatief financieel resultaat optekenen. In vergelijking 

met vorig jaar betekent dit een stijging van 3 BW.   

 

In totaal sluiten 15 BW (of 19%) de boekhouding 2014 af met een negatief algemeen resultaat. In 

vergelijking met vorig jaar is dit een stijging.  

 

 

2.2.3 Resultaat per gepresteerd uur 

 

Tabel 31 geeft weer in welke mate de gerealiseerde toegevoegde waarde (TW) door de productie en 

de ontvangen tegemoetkomingen vanuit de Vlaamse en federale overheid al dan niet volstaan  om 

de belangrijkste kosten te dekken. De data in deze tabel zijn op sectorniveau en geven een inzicht 

in de ontwikkeling van de acht laatste jaren.  Grafiek 18 geeft een visuele weergave van de TW en 

de autofinanciering. De autofinanciering geeft weer welk bedrag de werkplaats dient op te brengen 

door de eigen productie (en dit uitgedrukt per uur in productie).  
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Tabel 31: Evolutie autofinanciering verdeling 2007-2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gepresteerde uren in productie 20.711.267,41 20.476.871,36 18.187.107,63 19.618.841,94 20.104.312,26 19.687.674,49 19.536.027,27 19.632.335,40

Loonkosten 17,95 €-      19,39 €-      21,09 €-      20,99 €-      21,80 €-      22,89 €-      23,82 €-      23,77 €-      

Vlaamse loonsubsidies 9,59 €        10,41 €      12,09 €      11,38 €      11,69 €      12,30 €      12,94 €      13,03 €      

Federale tussenkomsten 1,27 €        1,34 €        1,66 €        1,74 €        1,88 €        1,84 €        1,91 €        1,87 €        

Loonkosten netto 7,10 €-        7,63 €-        7,34 €-        7,87 €-        8,23 €-        8,76 €-        8,98 €-        8,87 €-        

Afschrijvingen (incl voorzieningen) 1,33 €-        1,25 €-        1,55 €-        1,46 €-        1,45 €-        1,48 €-        1,45 €-        1,50 €-        

Verrekening kapitaal subsidie 0,10 €        0,10 €        0,12 €        0,11 €        0,12 €        0,13 €        0,12 €        0,14 €        

Financiële kosten 0,15 €-        0,43 €-        0,06 €-        0,11 €-        0,17 €-        0,09 €-        0,12 €-        0,13 €-        

Autofinanciering 8,49 €-       9,21 €-       8,83 €-       9,33 €-       9,74 €-       10,19 €-     10,42 €-     10,35 €-     

Omzet 15,21 €      14,87 €      14,63 €      15,35 €      16,00 €      16,44 €      16,70 €      16,60 €      

Productiekosten 6,34 €-        5,97 €-        5,62 €-        6,00 €-        6,32 €-        6,41 €-        6,36 €-        6,17 €-        

Gerealiseerde toegevoegde waarde 8,86 €        8,90 €        9,01 €        9,35 €        9,68 €        10,04 €      10,34 €      10,42 €      

Rest/tekort aan toegevoegde waarde 0,37 €       0,31 €-       0,18 €       0,03 €       0,06 €-       0,16 €-       0,08 €-       0,07 €        

 

 

 Figuur 18: Evolutie toegevoegde waarde en autofinanciering 2006-2014 
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Figuur 19: Stijging toegevoegde waarde en autofinanciering t.o.v. spilindex 2006-2014 

 

 

Bij de interpretatie van bovenstaande tabel dienen we enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. 

De impact van de economische werkloosheid is immers groot. Door de economische werkloosheid 

zijn de gewerkte uren in productie ook lager. Een aantal kosten zijn immers niet volledig variabel, 

hierbij denken we aan afschrijvingen en de loonkosten voor omkadering. Het variabel zijn van de 

kosten houdt in dat de kosten kunnen stijgen en dalen à rato van de gepresteerde uren in productie. 

Bij de vergelijking 2013-2014 dienen we de (beperkte) daling in economische werkloosheid dus in 

het achterhoofd te houden.  

 

De lonen (per gepresteerd uur in productie) zijn t.o.v. 2013 gedaald met 5 eurocent tot 23,77 euro. 

De dalende economische werkloosheid, zal hier niet vreemd aan zijn. De loonkost van de 

omkadering is immers slechts beperkt variabel.  De Vlaamse loonsubsidies zijn gestegen met 9 

eurocent. Verklaringen hiervoor kunnen zijn: de beperkte stijging van de VIA-subsidies 

(managementondersteuning steeg met 46,5 euro); mogelijke optimalisatie van subsidietitels. De 

federale tussenkomsten zijn dan weer beperkt gedaald.    Hierdoor is de nettoloonkost per uur voor 

het eerst sinds 2009 gedaald. De afschrijvingen en de verrekening van de kapitaalsubsidies bleven 

nagenoeg ongewijzigd.    
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Wanneer we deze verschillende posten optellen, krijgen we de autofinanciering, of het bedrag dat 

de beschutte werkplaats dient op te brengen door middel van de eigen productie. De 

autofinanciering bedraagt in 2014 10,35 euro per uur, dit betekent een daling van 7 eurocent per 

uur.  

 

De toegevoegde waarde (TW) – saldo tussen omzet en productiekosten (60 en 61) - is toegenomen. 

De toename is te verklaren door een sterke daling van de  productiekosten. De TW is hierdoor 

geëvolueerd van  10,34 euro per uur tot 10,42 euro per uur.  De stijging van de TW per gepresteerd 

uur in productie kan er op wijzen dat de productiviteit is toegenomen of dat de prijzen zijn 

verhoogd.  

 

Wanneer we de evolutie van de autofinanciering en toegevoegde waarde omzetten in een index met 

als referentieperiode 2006 (bv. TW (N)/TW (06)) en deze indexen dan vergelijken met de spilindex 

dan krijgen we figuur 19. We kunnen hieruit afleiden dat de autofinanciering tussen 2006 en 2013 

sterker is gestegen dan de spilindex. In 2014 kunnen we vaststellen dat de toegevoegde waarde en 

de autofinanciering afvlakken.   
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2.3 Ratio-analyse 

 

Zoals de voorgaande jaren berekenen we ook dit jaar diverse belangrijke ratio’s. Er zijn drie 

groepen ratio’s die we zullen analyseren: de ratio’s m.b.t. exploitatievoorwaarden, deze m.b.t. de 

rentabiliteit en de ratio’s m.b.t. financiële structuur.   

 

2.3.1 Ratio’s met betrekking tot de exploitatievoorwaarden 

 

Deze ratio’s zijn indicatoren van de industriële en commerciële doeltreffendheid van de BW, 

onafhankelijk van de financiële en uitzonderlijke resultaten. Ze zijn gebaseerd op de verkoopmarge 

van de BW en de door hen gerealiseerde toegevoegde waarde. 

 

Hieronder vindt men een overzicht van de belangrijkste ratio’s met betrekking tot de 

exploitatievoorwaarden voor de sector van de beschutte werkplaatsen. 

 

Tabel 32: Evolutie van de diverse ratio's m.b.t. exploitatie 2008-2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bruto-verkoopmarge 9,36 12,34 10,54 9,91 8,99 8,95 10,35

Netto-verkoopmarge 0,87 1,69 0,91 0,75 -0,37 0,24 1,22

Toegevoegde waarde/Bedrijfsopbrengsten (excl.subsidies) 60,37% 62,14% 61,42% 61,04% 61,76% 62,59% 63,52%

Toegevoegde waarde/DGWN (VTE) 13.328,82 12.157,70 13.202,66 13.852,35 14.019,59 14.374,51 14.480,74

Personeelskosten/toegevoegde waarde 215,98% 231,92% 222,49% 223,27% 224,89% 227,43% 224,60%

Netto personeelskosten/toegevoegde waarde 83,79% 79,32% 82,19% 83,06% 85,08% 84,79% 82,98%

Afschrijvingen (incl. voorzieningen)/toegevoegde waarde 13,92% 17,06% 15,50% 14,85% 12,20% 11,62% 11,99%

Financiele kosten/toegevoegde waarde 4,85% 0,70% 1,12% 1,78% 0,87% 1,10% 1,18%

Alle kosten/toegevoegde waarde 102,57% 97,08% 98,81% 99,69% 98,14% 97,51% 96,15%

Cash flow/DGWN (VTE) 2.557,75 2.856,73 2.582,13 1.668,32 2.437,51 2.429,17 2.511,98  
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Figuur 20: Evolutie netto-verkoopmarge 2007-2014 

 

2.3.1.1 Bruto- en netto-verkoopmarge 

 

De bruto- en netto-verkoopmarge bepalen hoeveel een onderneming overhoudt aan 100 euro 

verkopen, dit al of niet rekening houdend met de aanrekening van de indirecte kosten.  

 

De bruto-verkoopmarge voor de sector bedraagt in 2014 10,35 euro. Op een verkoop van 100 euro 

houdt de sector dus 10,35 euro over (zonder rekening te houden met de indirecte kosten). In 

vergelijking met 2013 – waar deze ratio 9 bedroeg – betekent dit een stijging. 

 

De netto-verkoopmarge geeft aan hoe veel een BW overhoudt aan een omzet van 100 euro, maar 

nu worden ook de indirecte kosten in rekening gebracht, zijnde de afschrijvingen, voorzieningen en 

waardeverminderingen. De sectorratio bedraagt dit boekjaar 1,22, wat een stijging betekent t.o.v. 

het vorige boekjaar. Over het algemeen houdt de sector 1,22 euro over aan een verkoop van 100 

euro.  

 



Socio- en financieel-economische studie 2014 
 
 

 
 

 

 
 

44 

Wanneer we de netto-verkoopmarge van de BW vergelijken met het Belgische gemiddelde,  dienen 

we vast te stellen dat de BW het beduidend minder goed doen dan de gemiddelde Belgische 

onderneming. De gemiddelde netto-verkoopmarge van een Belgisch bedrijf in het NEC ligt immers 

op 3,6. (NBB, 2013) Als we de evolutie bekijken, dan kunnen we vast te stellen dat trend van de 

netto-verkoopmarge van de beschutte werkplaatsen deze van de Belgische economie volgt.  

 

2.3.1.2 Toegevoegde waarde 

 

De toegevoegde waarde (TW) geeft op een andere manier een inzicht in de efficiëntie van de sector 

met betrekking tot de productie. De toegevoegde waarde geeft weer hoe veel men overhoudt van 

de omzet om de productiefactoren kapitaal en arbeid te compenseren. De toegevoegde waarde 

vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, 

toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. De TW wordt bekomen door de 

waarde van de productie (de algebraïsche som van de verkochte productie in de ruime zin, de 

geproduceerde vaste activa en de wijzigingen van de voorraden goederen in bewerking van gereed 

product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de 

algebraïsche som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en 

diverse goederen) 

 

Vooreerst kijken we naar de verhouding van de toegevoegde waarde t.o.v. het geheel van de 

bedrijfsopbrengsten. Deze ratio geeft inzicht in het aandeel van de eigen productie in het geheel 

van de bedrijfsopbrengsten (doch zonder subsidies). Het geeft dus de eigen inkomenscreatie weer 

van de BW, dat dient ter compensatie van de ingezette productiemiddelen.  

 

Voor de sector bedraagt deze ratio 63,52%. Dus 63,52% van de bedrijfsopbrengsten kunnen gebruikt 

worden om de personeelskosten en de indirecte kosten te betalen (afschrijvingen, financiële 

kosten, …). We kunnen vaststellen dat dit een  daling is t.o.v. vorige jaren.   

 

Wanneer we de toegevoegde waarde per doelgroepwerknemer (VTE excl. langdurig zieken) op 

jaarbasis  berekenen, komen we uit op 14.480 euro. Dit houdt een stijging in t.o.v. 2013 

 

We kunnen de toegevoegde waarde ook bekijken ten aanzien van de productiefactoren die zij dient 

te vergoeden, zijnde arbeid en kapitaal.  

 

Vooreerst kijken we naar de verhouding van de personeelskosten t.o.v. de toegevoegde waarde 

gerealiseerd door de sector. De sector slaagt er niet in de personeelskosten te dekken zonder 

subsidies. Als we geen rekening houden met de subsidies, komen we op een verhouding van meer 

dan 200%. Dit betekent dat de beschutte werkplaatsen meer dan het dubbel dienen te betalen aan 
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personeelskosten, dan zij kunnen opbrengen aan toegevoegde waarde. Deze ratio bleef ongeveer 

gelijk in vergelijking met het jaar voordien.  

 

Wanneer we uitgaan van de netto-personeelskosten (loonkost – loonsubsidie; dus rekening houdend 

met de subsidies) komen we op een verhouding van 83%. Wat dus betekent dat 83% van de 

toegevoegde waarde naar de dekking van de personeelskosten gaat. In vergelijking met vorig jaar is 

dit een stijging.  

 

Andere belangrijke kosten, zijn de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen van 

risico’s en kosten. Deze ratio is gestegen van 11,62% naar 12%. 

 

Tenslotte dienen ook de financiële kosten betaald te worden vanuit de toegevoegde waarde. Het 

betreft hier voornamelijk intresten op leningen voor investeringen en waardeverminderingen op 

financiële activa. In 2014 bedraagt dit 1,18% van de toegevoegde waarde.  

 

Als we alle kosten samentellen, komen we voor de sector uit op een verhouding van 96%.   

 

2.3.1.3 Cashflow per doelgroepwerknemer 

 

De cashflow is de nettowinst minus de niet-kasopbrengsten (terugname afschrijving, 

waardeverminderingen en voorzieningen) vermeerderd met de niet-kaskosten. De niet-kaskosten 

zijn afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen.  

 

Per doelgroepwerknemer is er in 2014 een cashflow gegenereerd van 2.511 euro, wat een kleine 

stijging betekent t.o.v. vorig boekjaar.  

 

 

 

2.3.2 Rentabiliteit 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bruto- en netto-rentabiliteit van het eigen vermogen 

enerzijds en deze van het totaal geïnvesteerd vermogen of het totaal der activa anderzijds. In tabel 

33 worden de ratio’s weergegeven die een aanduiding geven van de rentabiliteit van de sector BW 

voor de boekjaren 2003-2014. Deze resultaten stellen we grafisch voor in figuur 21. 
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Tabel 33: Evolutie van de ratio's m.b.t. rentabiliteit 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014

Netto-rentabiliteit eigen vermogen 4,65% 3,17% 4,64% 1,16% 2,73% 1,95% 1,91% 1,64% 1,81% 1,38%

Bruto-rentabiliteit eigen vermogen 10,20% 8,34% 10,21% 7,23% 7,82% 7,16% 7,55% 6,90% 6,72% 6,92%

Netto-rentabiliteit van het totaal der activa 4,08% 3,00% 4,23% 2,36% 2,36% 1,87% 2,04% 1,55% 1,75% 1,44%

Bruto-rentabiliteit van het totaal der activa 8,60% 7,44% 8,86% 6,54% 6,92% 6,38% 6,63% 6,15% 6,05% 6,15%   

 

2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014

Belgische gemiddelde 6,80% 7,80% 6,80% 4,80% 3,60% 4,40% 4,90%

BW 4,23% 2,36% 2,36% 1,87% 2,04% 1,55% 1,75% 1,44%
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 Figuur 21: Evolutie rentabiliteit ratio's 2005-2014 

 

 

 

De netto-rentabiliteit van het eigen vermogen is voornamelijk belangrijk voor aandeelhouders. 

Het geeft namelijk de return weer in procenten per 100 euro geïnvesteerd vermogen. Dit 

percentage dient idealerwijs hoger te zijn dan de geldende marktrente. Aangezien geen enkele BW 

aandeelhouders heeft, is deze ratio minder belangrijk voor de sector.  

 

De gemiddelde netto-rentabiliteit bedraagt 1,38%. Dit betekent een daling t.o.v. vorig jaar. Deze 

daling is te verklaren door de beperkte financiële en uitzonderlijke resultaten binnen de sector.   
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Ter vergelijking: in België is de gemiddelde netto-rentabiliteit 4,9% (2013). 

 

De bruto-rentabiliteit van het eigen vermogen is de relatieve maatstaf voor het 

zelffinancieringspotentieel van de BW. Het verschil met de vorige maatstaf is dat de indirecte 

kaskosten hier niet in rekening gebracht worden, daar waar dit bij de netto-rentabiliteit wel het 

geval is. In 2014 bedraagt de bruto-rentabiliteit 6,9%.  

 

Naast de rentabiliteit van het eigen vermogen bestaat ook de rentabiliteit van het totaal der activa. 

Het totaal resultaat wordt gesteld tegenover het totaal van de geïnvesteerde middelen, 

onafhankelijk van de financieringswijze. Hierdoor laat deze ratio toe het resultaat te vergelijken 

van ondernemingen met een verschillende financiële structuur. De ratio is immers onafhankelijk van 

het respectievelijke aandeel van het eigen en het vreemd vermogen.  

 

De netto-rentabiliteit van het totaal der activa meet de eigenlijke rentabiliteit van alle ingezette 

middelen van de onderneming en geeft dus een beeld van hoe het management deze middelen 

heeft beheerd. In de Angelsaksische landen wordt dit ‘return on investment (ROI)’ genoemd. In 

vergelijking met de netto-rentabiliteit van het eigen vermogen worden in de teller bij het algemeen 

resultaat de financiële kosten opgeteld.   

 

Bij deze ratio kunnen we een daling t.o.v. 2013 vaststellen, van 1,75% naar 1,44%.  

 

De bruto-rentabiliteit van het totaal der activa geeft weer welk resultaat bekomen wordt per 100 

euro activa (of geïnvesteerd vermogen, zowel eigen als vreemd), maar zonder rekening te houden 

met de indirecte kosten bij bepaling van het resultaat. Op dit vlak kunnen we een status-quo 

constateren voor de periode 2012-2014.  
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2.3.3 Financiële structuur 

 

In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van diverse ratio’s m.b.t. de financiële structuur van 

de beschutte werkplaatsen.  

 

De liquiditeitsratio's laten toe na te gaan in welke mate de ondernemingen hun financiële 

verplichtingen op korte termijn kunnen nakomen door middel van hun beschikbare en eenvoudig te 

realiseren activa. Dit is natuurlijk een erg belangrijke eigenschap in het licht van de 

overlevingskansen van een onderneming. Men onderscheidt de liquiditeit in ruime zin of  "current 

ratio" en de liquiditeit in enge zin, ook "quick ratio" of "acid test" genoemd. 

 

Tabel 34: Evolutie van de ratio's m.b.t. financiële structuur 2007-2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liquiditeit in ruime zin 4,14 3,82 3,93 4,03 3,60 3,40 3,53 3,57

Liquiditeit in enge zin 3,89 3,59 3,75 3,82 3,37 3,29 3,43 3,38

Rotatie van de voorraden 3,97 3,74 3,30 3,28 4,10 4,04 4,10 4,16

Aantal dagen klantenkrediet 77,47 74,25 80,84 74,41 73,58 73,41 76,61 75,47

Aantal dagen leverancierskrediet 81,53 71,89 90,02 66,30 74,13 72,32 60,81 62,65  
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Figuur 22: Evolutie liquiditeit in ruime zin 2007-2014 

 

De liquiditeit in ruime zin is de mate waarin de onderneming met haar beschikbare of snel 

roterende middelen aan haar korte termijn schulden kan voldoen. Een voor de hand liggende 

minimumnorm is één. We kunnen concluderen dat de gemiddelde liquiditeit voor de sector zeer 

hoog ligt, namelijk 3,6.   

 

In vergelijking met het Belgische gemiddelde (2013) van 1,35, scoren de beschutte werkplaatsen 

relatief hoog.  

 

Liquiditeit in enge zin onderscheidt zich van liquiditeit in ruime zin doordat voorraden en 

overlopende rekeningen niet worden meegenomen in de teller en in de noemer. De norm blijft 

echter 1. De reden die hierachter schuil gaat is dat in moeilijke tijden ondernemingen niet in staat 

zijn deze overlopende rekeningen en voorraden te realiseren. Deze ratio is strenger en wordt ook 

wel eens de ‘zuurteproef’ of ‘acid test’ genoemd.  

 

De ‘acid test’ bij de Vlaamse BW bedraagt 3,38, dit betekent in vergelijking met 2013 een daling.   
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Een andere belangrijke ratio i.v.m. financiële structuur is de rotatie van de voorraden 

handelsgoederen, grond- en hulpstoffen. Deze ratio relateert het productieverbruik aan de 

voorraden en geeft aan hoe veel keer de voorraad vernieuwd wordt in één jaar. De 

voorraadrotatieratio laat toe de liquiditeitsgraad van de voorraden en de efficiëntie van het 

voorraadbeheer te vergelijken. Ongeacht de aard van de voorraden, mag worden gesteld dat er 

gestreefd moet worden naar een zo hoog mogelijke voorraadrotatie: hoe sneller de voorraden 

worden gerealiseerd, hoe hoger hun liquiditeit is. De grootte van de voorraadrotatie hangt wel af 

van de aard van de geproduceerde en/of verkochte goederen en van de economische sector waarin 

de onderneming actief is.  

 

Op sectorniveau ligt de ratio op 4,16, wat een beperkte stijging betekent t.o.v. vorig boekjaar.  

 

Het invorderingsgedrag ten aanzien van klanten heeft een wezenlijke invloed op de liquiditeit van 

een onderneming. Vandaar bestuderen we de gemiddelde betalingstermijn van handelsvorderingen. 

Ook deze ratio is sterk afhankelijk van de sector waarbinnen de BW actief is. Het aantal dagen 

klantenkrediet verwijst naar de gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de 

handelsvordering en de inning ervan. Het aantal dagen klantenkrediet bedraagt 75. Dit wil dus 

zeggen dat de klanten gemiddeld genomen 11 weken wachten om hun factuur te betalen. 

  

Het aantal dagen klantenkrediet voor de Belgische onderneming ligt lager dan deze binnen de sector 

van de BW. In België wachten klanten gemiddeld 56 dagen alvorens hun factuur te betalen.  

  

Het aantal dagen leverancierskrediet loopt parallel met de betalingstermijn van klanten, maar 

heeft nu betrekking op de leveranciers. Deze ratio is beperkt geëvolueerd van 60,8 dagen naar 62,6 

dagen, de BW wachten dus langer alvorens hun facturen te betalen.  

 

 

We dienen het aantal dagen leverancierskrediet en klantenkrediet voorzichtig te interpreteren, 

omdat hun berekening gesteund is op de vergelijking van een ‘flow’ (het bedrag van de tijdens het 

boekjaar gerealiseerde verkopen of gedane inkopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en 

van diensten en diverse goederen) en een ‘stock’ (de per einde boekjaar uitstaande 

handelsvorderingen en –schulden). Het is evident dat de toestand per einde boekjaar niet 

noodzakelijk representatief is voor het dagelijks gemiddelde van het boekjaar.  

 

2.3.4 Solvabiliteit 

 

Solvabiliteit meet de mate waarin een onderneming beschikt over voldoende eigen middelen ten 

aanzien van de totale middelen. Het belang hiervan vindt zijn oorsprong in het feit dat iedere 
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onderneming onderhevig is aan risico’s. Gecumuleerde verliezen moeten gedragen worden door het 

eigen vermogen. De solvabiliteit is dan ook een belangrijke paramater in het bepalen van de 

kredietwaardigheid van de onderneming. Deze ratio drukt het eigen vermogen van de BW uit als 

percentage van het totaal van het vermogen. De minimumnorm ligt op 33%.  

 

Tabel 35: Overzicht solvabiliteit op individueel en provinciaal niveau 2007-2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Solvabiliteit 79,74% 79,48% 79,52% 79,36% 78,21% 78,15% 77,97% 77,62%  

 

Voor het jaar 2014 tekenen we een gemiddelde solvabiliteit op van 77,62%, wat wijst op een zeer 

gezonde solvabiliteit van de sector. In vergelijking met vorig jaar is er een geringe daling merkbaar.  
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3. Besluit 

 

Met de goedkeuring van het BVR ter uitvoering van het maatwerkdecreet op 19 december 2014 werd 

er een lijn getrokken onder de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen. Vanaf 1 april 2015 spreken 

we niet meer over beschutte werkplaatsen maar over maatwerkbedrijven. Doordat er op federaal-

niveau (o.a. sociale zekerheid) geen enkele aanpassing is gebeurd in functie van deze nieuwe 

Vlaamse beleidscontext, lopen de erkenningen beschutte werkplaatsen nog verder na 1 april 2015.  

 

2014 is dan ook het laatste jaar is waarin “de beschutte werkplaatsen” vanuit een socio-economisch 

oogpunt geanalyseerd kunnen worden.  

 

Beschutte werkplaatsen hebben in 2014 verder gewerkt zoals voorgaande jaren. Het nakende 

maatwerkdecreet lijkt geen effect te hebben gehad op de sociale en economische performantie van 

de werkplaatsen.  

   

De economie trok in 2014 terug aan, wat resulteerde in een groei van de economie van 1,1% in 

2014. Deze beperkte groei zorgt ervoor dat de beschutte werkplaatsen hun orderboekjes beter 

konden vullen dan de jaren voordien. De positieve trend die in 2013 werd ingezet, werd in 2014 

verdergezet.  

 

De beschutte werkplaatsen hebben hun doelstelling in 2014 weer verder ingevuld. Het aantal 

personen met een handicap in de sector is gestegen met 267 (170 vte) tot 16.997 personen 

(15.088,44 vte). Deze stijging is groter dan de stijging in capaciteit van 110 vte in het kader van het 

VIA-akkoord. Hierdoor blijft de problematiek van de beperkte capaciteit een druk zetten op de 

tewerkstellingskansen van personen met een arbeidshandicap en het ondernemerschap van de 

sector.  

 

De  zich verderzettende veroudering van de medewerkers komt tot uiting in een toename van de 

groep van de vijftigplussers. Binnen de personen met een handicap in de BW is 30% ouder dan 50 

jaar. Het dient dan ook geen betoog dat de veroudering van het personeelsbestand en de hierbij 

horende loopbaanproblematiek een belangrijke uitdaging vormt voor de werkplaatsen.  

 

Na een stijging van het aandeel van de zwakke werknemers binnen de sector in 2013, dienen we 

vast te stellen dat deze stijging zich – zeer beperkt - verder zet in 2014. Anno 2014 

vertegenwoordigt de groep personen met een handicap met het statuut van ‘zwakke werknemer’  

53,59%.  Deze beperkte stijgingen in 2013 en 2014 compenseert echter de daling van voorgaande 

jaren niet. In 2006 was dit percentage nog 58,8%. Het is dus zeker nog te vroeg om al van een 

trendbreuk te kunnen spreken.  
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Het aantal enclave-uren kende een beperkte daling.  Deze daling is merkwaardig geven dat het 

aantal uren enclave-uren jaar na jaar gestegen is sinds 2006. De enclave-uren vertegenwoordigen in 

de werkplaatsen 15,33% van het totaal van de gewerkte uren.   

  

Gemiddeld genomen was een werknemer binnen de sector 9,4 dagen economisch werkloos in 2014. 

Dit betekent een daling met één dag in vergelijking met 2013.  

 

De sector kon in 2014 een bedrijfswinst noteren van bijna 4 miljoen euro. Dit is in vergelijking met 

voorgaangaande jaren een stijging. Het was van 2010 geleden dat de werkplaatsen nog dergelijke 

cijfers konden voorleggen. In vergelijking met voorgaande jaren ging zowel de uitzonderlijke en 

financiële resultaten sterk achteruit. De financiële winst zakte weg van 5,2 miljoen euro in 2012 

naar 4,1 miljoen euro in 2013 en naar 2,8 miljoen euro in 2014. De dalende rente op (inter) 

nationale markten en de stijgende roerende voorheffing kan hier een verklaring bieden.  

 

Ondanks dat er een geconsolideerde winst is, zijn er nog een groot aantal werkplaatsen 

verlieslatend. Ongeveer 30%  van de beschutte werkplaatsen (16) kennen in 2014 een negatief 

bedrijfsresultaat. In vergelijking met vorig jaar betekent dit een status-quo. Van deze 16 

werkplaatsen zijn er vier met een chronische problematiek, wat wil zeggen dat ze vijf jaar op rij 

zowel een negatief bedrijfsresultaat als een negatief algemeen resultaat realiseerden.  

 

Over het algemeen kunnen we stellen dat de financieel-economische resultaten van 2014 een 

beperkte verbetering t.o.v. 2012 en 2013 inhouden. De financieel-economische leefbaarheid van 

een aantal werkplaatsen is verbeterd. Echter blijft de economische toestand van een deel van de 

beschutte werkplaatsen zorgwekkend.  

 

Wij hopen met dit rapport een beter inzicht te hebben verschaft in de sector en dat dit inzicht 

mogelijk een bijdrage kan leveren tot een beleid afgestemd op de reële noden van de sector.   
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