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Voorwoord 

Toen we in januari aan het werkjaar 2020 begonnen, was ‘corona’ nog slechts een verre echo uit het 
Oosten. In ons jaarplan stonden de opvolging van het nieuwe maatwerkkader en de vormgeving van 
het wetgevend kader rond individueel maatwerk als hoogste prioriteiten. Nodeloos te zeggen dat 
corona alles op zijn kop zette. 

En toch bleef de doelstelling hetzelfde voor  onze leden: zoveel mogelijk personen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt tewerkstellen. Alleen het kader was net dat ietsje anders…. Medio maart kwam 
onze sector, net als de rest van Vlaanderen, in een draaikolk terecht. Ons ondernemerschap hield ons 
recht.   Onze wendbaarheid werd eens te meer duidelijk  en in geen tijd werden werkvloeren omgetoverd 
tot volledig coronaproof werkplekken, waar de maatwerkers onder veilige omstandigheden en met 
respect voor alle geldende coronamaatregelen (opnieuw) aan de slag konden. De gezondheid en 
veiligheid van onze werknemers stond hierbij centraal. Op deze manier slaagden we erin om in een 
paar maanden tijd de tewerkstelling terug te laten stijgen van 20% begin april naar 90% eind november. 
Een huzarenstukje, noemen ze zoiets. 

Ook het secretariaat toonde zich wendbaar. Vanuit onze homeoffice loodsten we onze leden door 
de woelige coronawateren. De eerste weken betekende dit iedere nieuwe evolutie vertalen naar een 
werkbare aanpak voor de maatwerkbedrijven. We deden dit voornamelijk door telefonische ondersteuning 
en berichten via het intranet maar ontdekten ook al snel de meerwaarde van het webinar. Op bijna 
wekelijkse basis zaten we digitaal samen met de leden om hen te informeren en onderling af te 
stemmen. Belangrijk is ook dat we vanuit Groep Maatwerk al snel  de dagdagelijkse ondersteuning 
combineerden met het uitwerken van een visie op iets langere termijn. Dat onze sector in 2021 ook 
meegenomen wordt in het relancebeleid, vond hier zijn oorsprong. 

‘Denk in opportuniteiten’ is één van de principes van het secretariaat van Groep Maatwerk. En zelfs 
de grootste crisis sinds WOII bracht opportuniteiten met zich mee. Zo werd de dubbele meerwaarde 
van onze sector kristalhelder. De crisis toonde meer dan ooit aan dat maatwerkbedrijven een onmisbare 
partner zijn voor het Vlaamse bedrijfsleven en in meerdere essentiële sectoren een bijdrage leverden. 
Daarnaast bleek ook meer dan eens het belang van werk voor onze maatwerkers. De verhalen die 
ons bereikten over de ontreddering bij sommige maatwerkers die omwille van de lockdown tijdelijk 
werkloos werden, waren schrijnend. Net op dergelijke ingrijpende momenten is de structuur die 
werken biedt een belangrijke houvast.   

Het sterkt ons in onze overtuiging dat een maatschappij die investeert in werk op maat van  werknemers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een betere maatschappij is. We zullen hier de volgende jaren 
dan ook verder op inzetten. 

  

Dr. ir. Clement De Meersman Francis Devisch
Voorzitter Groep Maatwerk Directeur Groep Maatwerk

https://www.groepmaatwerk.be/
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Maak kennis met Groep Maatwerk

A -  Groep Maatwerk: wat doen we? 
Groep Maatwerk behartigt de belangen van bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen 
met een arbeidshandicap. Groep Maatwerk doet dit door de werking van deze organisaties te coördineren, hun 
ontwikkeling te bevorderen en hen extern te vertegenwoordigen. 

Leidraad bij deze werkzaamheden is onze visietekst, die in 2018 in een participatietraject met de leden werd opgesteld. 
U vindt deze tekst in bijlage 3. 

Groep Maatwerk heeft drie opdrachten:

1

Impact hebben 
op de ontwikkeling van het beleid, het sociaal overleg en de visie van haar stakeholders. 
Dit gebeurt via:  

- Het samen met de leden opbouwen van sectorale standpunten.
- Het vertegenwoordigen van de sector bij de beleidsmakers, in diverse organen van het sociaal overleg 

en in andere externe organen. 
- Het netwerken bij externe stakeholders.

Inzicht hebben 
in de sector en de omgeving waarin de 
sector zich bevindt:

- Op niveau van de individuele leden: duidelijk 
zicht hebben op de wijze waarop een maat-
werkbedrijf functioneert en op de specificiteit 
van elk individueel lid 

- Op sectorniveau: grondige kennis van regel-
geving (o.a. subsidies), doelgroep, cao’s, so-
ciaal overleg, bedrijfsvoering,…

- Op macroniveau: voldoende inzicht hebben 
in het arbeidsrecht, het functioneren van de 
arbeidsmarkt en van de economie, de Vlaam-
se en federale besluitvorming,…

Ondersteuning bieden 
aan haar leden:

- Het secretariaat van Groep Maatwerk beant-
woordt vragen van de individuele leden en 
ondersteunt hen in visieontwikkeling over 
materies die tot de scoop van de werking van 
Groep Maatwerk behoren (en verwijst hen voor 
andere vragen door naar de juiste instanties). 
Naast de individuele dienstverlening infor-
meert en ondersteunt Groep Maatwerk haar 
leden ook op collectieve wijze via het Groep 
Maatwerk intranet, studiedagen en netwerk-
momenten.

- Groep Maatwerk heeft een uitgebreid vor-
mingsaanbod en biedt hierbij zowel vormings-
pakketten gericht op doelgroepwerknemers 
als vormingspakketten voor omkadering aan. 

- Groep Maatwerk begeleidt de provinciale 
federaties.
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Bij de uitvoering van bovenstaande opdrachten hanteert Groep Maatwerk de volgende 
vier guiding principles:

- Follow the Members, be their guide: Groep Maatwerk werkt vraaggestuurd en houdt constant de vinger 
aan de pols wat betreft de noden van haar leden. Ze ziet het echter ook als taak om haar leden te leiden 
en bij te sturen waar nodig. 

- Look further, change now: Groep Maatwerk heeft een langetermijnvisie over zowel de sector als de eigen 
organisatie. Tegelijkertijd handelt ze, op basis van haar visie, in het nu en speelt ze flexibel in op een 
constant veranderende (beleids) context. 

- Samen is beter: Het geloof sterker te staan door samenwerking, vormt de kern van Groep Maatwerk. Het 
zich verenigen biedt een meerwaarde. Ook in haar werking naar externen is Groep Maatwerk gericht op 
het bouwen van bruggen. Haar werknemers dragen collegialiteit hoog in het vaandel (en worden ook 
daarop gerekruteerd). 

- Denk in opportuniteiten: Het Groep Maatwerk team lost vele issues op maar denkt niet in problemen, 
wel in kansen. Moeilijke situaties worden bekeken in termen van wat mogelijke oplossingen zijn en welke 
(soms onverwachte) opportuniteiten zich aanbieden.  

Deze guiding principles hangen overal in de kantoren van Groep Maatwerk uit en worden tijdens overleg-
momenten als richtlijn gehanteerd.  
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B - Groep Maatwerk: wie zijn we? 

De leden: maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen

Tot eind 2018 was Groep Maatwerk de vertegenwoordiger van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen. Met de overgang 
naar maatwerk, vervelde Groep Maatwerk tot een organisatie van maatwerkbedrijven.  Momenteel zijn 52 maatwerkbedrijven 
lid van Groep Maatwerk. Naast alle voormalige beschutte werkplaatsen zijn sinds 1 juli 2020 immers ook Ecoso, Reset, 
Okazi en Kringwinkel Meetjesland lid van Groep Maatwerk. U vindt een overzicht achteraan dit jaarverslag. 

In 2019 besliste de Raad van Bestuur dat Groep Maatwerk zich ook moet openstellen voor maatwerkafdelingen. Op de 
Algemene Vergadering van april 2020 werd een voorstel om de statuten in deze zin aan te passen goedgekeurd en 
werd het lidmaatschap van twee maatwerkafdelingen officieel bekrachtigd. In december kwam daar nog een derde 
maatwerkafdeling bij. Vandaag zijn volgende maatwerkafdelingen lid: Dolmans landscaping, Alexianen en Atalian. 

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van Groep Maatwerk vzw. Ze komt minstens 1x/jaar samen 
en is onder andere bevoegd voor de goedkeuring van de budgetten en de rekeningen. 

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het besturen van de vzw, behoudens de wettelijke 
en statutaire bevoegdheden voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur neemt de essentiële 
inhoudelijke en organisatorische beslissingen. In bijlage  2 bevindt zich een overzicht van de leden van de Raad van 
Bestuur dd 28/02/2021.

Secretariaat

Buiten de wettelijke organen - eigen aan een vzw - beschikt de federatie over een permanent secretariaat dat fulltime 
ter beschikking staat van de leden-werkplaatsen. 

De kantoren van Groep Maatwerk bevinden zich in Tienen. Vandaar voert volgend dynamisch team bovenstaande 
opdrachten uit  (situatie op 28/02/2021):

Stef De Cock, 

Senior Adviseur
Francis Devisch, 

Directeur
Pieter Valkeneers, 
Senior Adviseur

Gemma Vanmarsenille

Adviseur
Marijke Stiers, 
Adviseur

Nathalie Colsoul,  
Communicatie verantwoordelijke
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Agnes Smolders, 
Administratief 
Medewerker Vorming

Sam Haems, 
Projectmedewerker

Corry Barlé,  
Sociaal Maribel Fonds 
en Personeelszaken

Anne Similon, 

Administratief 
Medewerker

Marit Pollaert, 

Administratief 
Medewerker

Miet Geladé, 
Administratief 
Medewerker

Tom Poppe,  
Project- en 
vormingsmedewerker

Wim Clippeleyr,  
Project- en 
vormingsmedewerker
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DUURZAAMHEIDSVERSLAG  
GROEP MAATWERK
 

A - Scope van het duurzaamheidsverslag

Groep Maatwerk heeft drie motivaties om een  duurzaamheidsluik op te nemen in het jaarverslag:

• Een nog transparanter communicatie naar haar stakeholders

• In het kader van het guiding principle ‘Follow the members, be their guide’, haar leden inspireren 
om zelf ook meer te gaan rapporteren aan de hand van een duurzaamheidsverslag

• Een intrinsieke motivatie om duurzaamheid intern binnen Groep Maatwerk (nog) meer op de 
agenda te zetten. Dit duurzaamheidsverslag laat zich dan ook vooral lezen als een intentieverklaring 
voor de volgende jaren.

Bij het bepalen van de aspecten waarover in dit duurzaamheidsverslag gerapporteerd wordt, zijn enkel die aspecten 
geselecteerd die een relevante economische, ecologische of sociale impact hebben.  

B - Groep Maatwerk en haar stakeholders

Gezien de essentie van de activiteiten van Groep Maatwerk als koepelfederatie van maatwerkbedrijven, zijn de voornaamste 
stakeholders haar leden (zie bijlage 1 voor een overzicht van de leden dd 28/02/2021). Via de Raad van Bestuur, die is 
samengesteld uit vertegenwoordigers per provincie, zijn de leden nauw betrokken bij de werking van de organisatie en 
bepalen zij de strategische keuzes. In omgekeerde richting houdt Groep Maatwerk via meerdere kanalen de vinger aan 
de pols bij haar leden: via de organisatie van werkgroepen die themagericht georganiseerd worden (zo is er onder andere 
een Werkgroep Personeelsbeleid, een Werkgroep Groen, een Technische Werkgroep Maatwerk en een Werkgroep PC), 
via deelname aan de provinciale federaties (de bijeenkomst van maatwerkbedrijven per provincie), via de organisatie 
van studiedag/reflectiemomenten en via geregelde telefonische en face to face contacten. Nieuwe directeurs binnen 
de sector krijgen in de eerste weken een bezoek van de directeur van Groep Maatwerk.

2
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De derde opdracht van Groep Maatwerk, impact hebben op de ontwikkeling van het beleid, het sociaal overleg en de 
visie van haar stakeholders brengt automatisch en op geregelde basis intense contacten met de andere stakeholders 
met zich mee. In dit kader is Groep Maatwerk onder andere lid van Verso, UNISOC, EEE, de Stuurgroep OV2-Maatwerk 
en onderhoudt ze op geregelde basis contacten met onder andere Kabinet Sociale Economie, Departement WSE, de 
vakbonden, FEBRAP, EWETA, VDAB, GTB en Herwin (zie bijlage 4 voor een verklarende lijst van de afkortingen). De 
stakeholders worden om de twee jaar uitgenodigd op het congres, waar de banden aangehaald worden. 

C - Economische prestaties

Groep Maatwerk is voor 40% van haar opbrengsten afhankelijk van lidgelden. De rest van de opbrengsten zijn afkomstig 
uit vorming, het beheer van fondsen en andere (zoals projectsubsidies, tewerkstellingssubsidies, …). 

67,8% procent van de kosten gaan naar loon en sociale lasten, 3% procent naar afschrijvingen en 29,7% naar andere 
kosten (zoals kosten voor freelance vormingsmedewerkers of diensten diverse goederen). 

Door de corona crisis is het aantal vormingsdagen in 2020 beduidend lager dan deze in 2019. Dit vertaalt zich dan ook 
in een daling van de opbrengsten alsook van de kosten. 

Overzicht opbrengsten en kosten

Opbrengsten 2020 2019

Lidgelden 40,4% 37,5%

Vorming 30,3% 36,2%

Beheer fondsen 14,8% 13,5%

Andere 14,6% 12,8%

Totaal 100% 100%

Kosten 2020 2019

Loonkosten 67,8% 57,0%

Afschrijvingen 2,6% 2,8%

Andere 29,7% 40,2%

Totaal 100% 100%

(Kerncijfers uit jaarrekeningen van Groep Maatwerk)
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D - Milieuaspecten in kaart

In dit duurzaamheidsverslag worden volgende vijf domeinen op gebied van milieu in kaart gebracht: energieconsumptie, 
water, afvalstromen, mobiliteit en aankoopbeleid. Aangezien Groep Maatwerk  een dienstverlenende organisatie is, is 
rapportering over grondstoffen minder relevant. 

Energieconsumptie

Op gebied van energieverbruik is Groep Maatwerk geen grootverbruiker. Groep Maatwerk streefde de vorige jaren 
een vermindering van het verbruik voorop. In 2020 is deze doelstelling omwille van het haast voortdurende thuiswerk 
wat naar de achtergrond verschoven. Voor 2021 staat dit opnieuw met stip op de agenda.

Elektriciteit

Luminus is de elektriciteitsleverancier van Groep Maatwerk. Vandaag komt de elektriciteit van volgende bronnen: 52,6 
% uit nucleaire energie en 47,4% uit fossiele brandstoffen. In 2020 werd een analyse gemaakt of er al dan niet kon 
overgeschakeld worden naar een groener elektriciteitsaanvoer. Uit deze analyse bleek dat we best bij dezelfde provider 
blijven. In 2020 zat het energieverbruik op 4231 KWH. Gedeeld door de 15 werknemers, geeft dit een gemiddelde van 
± 282 per persoon.  

Evolutie elektriciteitsverbruik 

2016 2017 2018 2019 2020

Totaal energieverbruik 7457 5829 5649 5212 4231

Energieverbruik per werknemer 621 485 470 347 281

In 2019 werd concreet ingezet op een daling van het elektriciteitsverbruik door de installatie van LED spaarlampen en 
een bewuster omgaan met dit thema, bijvoorbeeld door bij vertrek aan het einde van de werkdag computers uit te 
schakelen.  
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Verwarming

Groep Maatwerk verwarmt haar gebouwen met een gasketel. In 2020 lag het verbruik op 25.501 kWh. In  2019 werd de 
oude gasketel vervangen door een energiezuiniger exemplaar (rendement klasse A).  

Evolutie gasverbruik

2016 2017 2018 2019 2020

Totaal gasverbruik 31.940 29.990 27.760 28.554 25.501

Water

In 2020 werd 51 m³  water verbruikt (ter vergelijking, in 2019 was dit nog 42,73 m³). Een niet onlogische toename, 
aangezien vorig jaar voor het drinkwater van het personeel overgeschakeld werd van fleswater naar een aansluiting op 
de kraan. 

Afval

Groep Maatwerk onderscheidt vijf afvalstromen: groente-, fruit- en tuinafval, papier, PMD en zachte plastic, batterijen 
en restafval. 

Wat papierverbruik betreft, werd in 2020 (verder) bekeken hoe we het personeel en externe stakeholders zoveel mo-
gelijk konden aanmoedigen om zo weinig mogelijk af te drukken. Voor onze opleidingen voor omkadering wordt op-
leidingsmateriaal al meer digitaal aangeboden, via een Google Drive. Toch wordt er ook nog veel vormingsmateriaal 
geprint omdat niet alle begeleiders de gelegenheid hebben om materiaal zelf af te printen.  

Om de plastic afvalberg terug te dringen, werd in 2019 overgeschakeld van flessenwater uit een Sipwell tank naar een 
zuiveringsinstallatie die aangesloten werd op de kraan.  



13 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2020

Mobiliteit

De medewerkers van Groep Maatwerk werken in ‘normale’ tijden dagelijks vanuit het kantoor in Tienen. De aard van 
de activiteiten (ondersteuning van de leden via onder andere werkgroepen, vorming en vertegenwoordiging bij externe 
partners) maakt gewoonlijk dat de medewerkers ook vaak op verplaatsing zijn, en dit door heel Vlaanderen en sporadisch 
ook in het buitenland (in het kader van representatie activiteiten bij internationale organisaties die de belangen van 
beschutte werkplaatsen wereldwijd verdedigen). Een bedrijfswagen vormt voor de stafmedewerkers een deel van de 
verloning. 

In 2020 werd net zoals in de rest van Vlaanderen ook bij Groep Maatwerk grotendeels overgeschakeld op thuiswerk. 
Het leeuwendeel van de overlegmomenten met leden en stakeholders vond digitaal plaats, zeker voor administratieve 
cel en de staf. Het woon-werkverkeer en de externe verplaatsingen werden hierdoor quasi tot nul herleid. In het post-
coronatijdperk is het de bedoeling in grote mate terug naar kantoor te keren, maar twee dagen thuiswerk per week 
zullen mogelijk blijven, dit ook om de ecologische voetafdruk van het secretariaat blijvend te verlagen. Ook in overleg 
met stakeholders zal blijvend gezocht worden naar een evenwicht tussen digitale en fysieke bijeenkomsten. 

Een belangrijk onderdeel van de Groep Maatwerk activiteiten is de organisatie van werkgroepen, studiedagen en 
vormingsdagen voor haar leden. Ook al deze momenten (op de vormingen voor doelgroep en omkadering na, zie infra) 
werden sinds 16 maart 2020 vervangen door digitale bijeenkomsten. Dit levert sectorbreed een belangrijke terugdringing 
van het wagengebruik op. We streven ernaar in het post-coronatijdperk te komen tot een goede balans tussen digitale 
en fysieke ontmoetingsmomenten, zodat we een evenwicht vinden tussen ecologisch verantwoord ondernemen enerzijds 
en het voorzien van de nodige (ook fysieke) ontmoetingsmomenten voor onze leden anderzijds.

Naar een duurzaam aankoopbeleid

Vandaag worden aankopen van producten en diensten waar mogelijk gedaan bij de leden maatwerkbedrijven (onder 
andere drukwerk, groenonderhoud, catering voor events…). Op deze manier wil Groep Maatwerk haar steentje bijdragen 
aan de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. 

Voor schoonmaakproducten wordt waar mogelijk gekozen voor een groene variant en catering voor interne overlegmomenten 
wordt afgenomen bij lokale leveranciers.   
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E - Een duurzaam personeelsbeleid

Groep Maatwerk investeert al jaren in een duurzaam personeelsbeleid, waarbij volgende prioriteiten vooropstaan:  

•  Een open omgeving waar iedereen welkom is en blijvende kansen krijgt en waar de sociale 
missie en visie van de leden maatwerkbedrijven het guiding principle is. 

•  Een aangename werksfeer waarin collega’s zich betrokken voelen. In dat kader worden meerdere 
keren per jaar teamvergaderingen georganiseerd. Verder vindt in januari de Nieuwjaarsuitstap 
plaats, waarbij het nuttige (een bezoek aan een maatwerkbedrijf) aan het aangename (een 
etentje) gekoppeld wordt. In juni of september wordt een teambuilding georganiseerd, met als 
doel dat de medewerkers elkaar in een niet-werkgerelateerde context beter kunnen leren kennen. 
In 2019 werd daar voor het eerst een informeel personeelsfeestje met partners aan toegevoegd. 

•  Aandacht voor een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. Dit wordt onder andere 
gerealiseerd via de mogelijkheid tot deeltijds werken en thuiswerk. 

•  Investeren in en bewust aandacht hebben voor constante ontwikkeling en bijscholing van de 
medewerkers. In dit kader wordt jaarlijks een budget van 250 euro per werknemer voorzien voor 
externe opleidingen. Tijdens functionerings-en evaluatiegesprekken zijn bijscholingsmogelijkheden 
een vast topic op de agenda en ook tijdens informele contacten op de werkvloer worden 
vormingsmomenten onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt op geregelde basis besproken 
of en hoe takenpakket en noden en interesses van de medewerkers met elkaar in overeenstemming 
zijn (of kunnen gebracht worden). In 2020 werden 121 uur opleiding gevolgd.  

Uiteraard was ook hier 2020 een atypisch jaar. Omwille van corona gebeurde het merendeel van het werk thuis, waardoor 
een heel aantal aspecten wegvielen (zoals de informele contactmomenten aan het koffiemachine, maar ook de 
teamuitstappen en de ‘real life’ overlegmomenten). Toch toonde Groep Maatwerk zich ook hier weer van haar warme 
en betrokken kant:
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•  Er werd een WhatsApp groep opgericht, waarbinnen zeker tijdens de eerste lockdown op 
geregelde basis contact gehouden werd met iedereen.

•  Overlegmomenten werden niet geannuleerd, maar via digitale weg verdergezet (en waar nodig 
zelfs geïntensifieerd. Zo kwam de staf van Groep Maatwerk tijdens de eerste lockdown dagelijks 
samen via digitale weg). 

•  Er werd een permanentiesysteem voorzien op het secretariaat, waarbij rekening werd gehouden 
met de (mentale) noden van collega’s om fysiek aanwezig te zijn op kantoor.

•  Vanaf september werd een systeem van huddles ingevoerd, waarbij elke week een digitaal 
ontmoetingsmoment plaatsvond waar collega’s elkaar op een informele manier konden ‘ontmoeten’.

•  Op Sinterklaas werd aan alle collega’s een ontbijtmand bezorgd, en het nieuwe jaar werd ludiek 
ingezet door een digitale cocktail-workshop. 

Personeelsbeleid: de cijfers

Groep Maatwerk telt vandaag (situatie op 28/02/2021) 15 personeelsleden - van wie één die langer dan 12 maanden 
ziek was - , waarvan 9 vrouwen en 6 mannen. Dit vertaalt zich in 12,7  VTE. Op 15 maart wordt ons personeelsbestand 
weer uitgebreid, want dan start de nieuwe vormingsmedewerker. 

6 mensen werken voltijds, 9 mensen werken deeltijds (in verschillende systemen, gaande van 90% tot halftijds, op maat 
van de noden van de persoon in kwestie). 

Alle medewerkers van Groep Maatwerk vallen onder PC 337000. 

Evolutie van het personeelsbestand

2016 2017 2018 2019 2020

VTE 12,2 11,6 11,10 13,1 12,7

Aantal mannen 6 6 6 7 6

Aantal vrouwen 8 7 7 9 9

 
Daarnaast is Groep Maatwerk een open organisatie, die scholieren en studenten de kans wil bieden een eerste 
werkervaring op te doen. 

Ook afgelopen jaar werkte bij de vormingscel een stagiair. Hij werkte van 31/08/2020 tot 18/03/2021 voor Groep 
Maatwerk en realiseerde in totaal 120 dagen stage in een 4/5de regime. Bij de administratie werkte in 2020 uitzonderlijk 
geen stagiair, en dit omwille van corona. 

Groep Maatwerk zorgt voor een gevarieerd takenpakket en een intensieve begeleiding van de stagiairs, in nauwe 
samenwerking met de stagebegeleider. In 2021 wordt op dit elan verder gegaan. 

Het ziekteverzuim binnen Groep Maatwerk lag in 2020 op 154 dagen (de langdurig zieke collega niet meegerekend).

Evolutie ziekteverzuim

2016 2017 2018 2019 2020

Totaal aantal ziektedagen * 50 226 159 175 154

*De ziektedagen van een langdurig zieke collega worden hierin niet meegeteld
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Gegevensbescherming

Het informatieveiligheidsplan werd geüpdated en goedgekeurd. In het kader van GDPR werd de toegangsmatrix voor 
de mappen aangepast. Hiernaast werd een inventarisatielijst gemaakt van alle mobiele toestellen. De beveiliging van 
de interne gegevens werd op punt gezet door de backup verder te optimaliseren. De procedure bij in- en uitdienstreding 
werd op punt gezet zodat dit ook voldoet aan de regels inzake GDPR. 

Ook werd verdergewerkt aan de opmaak en ondertekening van de verwerkingsovereenkomsten. 

F - Acties rond duurzaamheid in 2021 

2020 was een atypisch jaar. Op het gebied van verplaatsingen werd – ongewild- een grote stap voorwaarts gezet. 
Digitale bijeenkomsten zijn er om te blijven. Corona bracht echter ook andere prioriteiten met zich mee, waardoor een 
aantal vooropgestelde acties rond duurzaamheid niet werden uitgevoerd. In 2021 stellen we op gebied van duurzaamheid 
volgende verbeteracties voorop:

• (Nog meer) opteren voor locaties voor vormingen en studiedagen in de buurt van een station

•  (Nog) bewuster omgaan met energieverbruik

•  Introductie van een veggie-dag

•  Het kleine insectenhotel dat we al hebben, uitbreiden en verplaatsen van terras naar tuin zodat 
het meer beestjes kan aantrekken en haar doelstelling kan realiseren. 
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Groep Maatwerk:  
2020 in vogelvlucht
 

In dit onderdeel vindt u een overzicht van de voornaamste activiteiten en realisaties uit 2020. 

A - Beleid: Corona bepaalt 

Corona: informeren en ondersteunen to the next level

2020 stond helemaal in het teken van de corona. Ook de maatwerksector kreeg het hard te verduren. Toch slaagden 
de maatwerkbedrijven met hard werken en veel ondernemerschap erin om de doelstelling zo maximaal mogelijk te 
realiseren. De tewerkstellingsgraad ging van 20% begin april naar 90% in het najaar.  Deze opschaling gebeurde met 
één prioriteit: de gezondheid van onze medewerkers.  Het sluiten (of quasi sluiten) van sommige maatwerkbedrijven 
toonde de noodzaak van de tewerkstelling in de sector aan, dit zowel voor het welbevinden van de maatwerkers als 
voor de Vlaamse economie.   Hieronder vindt u de evolutie in de tewerkstelling in de voormalige beschutte werkplaatsen 
(VBW) en de voormalige sociale werkplaatsen (VSW).

W 13 W 15 W 17 W 19 W 21 W 23 W 25 W 27 W 29 W 31 W 33 W 35 W 38 W 40

VBW 22% 24% 41% 51% 60% 66% 77% 83% 85% 55% 78% 89% 90% 96%

VSW 12% 17% 23% 52% 82% 88% 92% 92% 72% 91% 95% 97% 98% 99%

De coronacrisis bepaalde ook op Groep Maatwerk in grote mate de agenda. Voor Groep Maatwerk stond gedurende 
de ganse crisis de gezondheid van de werknemers voorop en was er het geloof in het ondernemerschap van de 
maatwerkbedrijven. De focus van de werkzaamheden lag in eerste instantie op het informeren en ondersteunen van 
de leden. Waar mogelijk probeerde Groep Maatwerk ook impact te hebben op de aanpak van de crisis door het beleid.  

Het informeren en ondersteunen van de leden gebeurde op volgende manieren:

•  Updates via ons intranet: de coronasituatie werd op de voet gevolgd op het secretariaat en alle 
evoluties, beleidsbeslissingen en relevante informatie werden via ons intranet in dossiers en 
mailupdates – in het begin meermaals per dag, later meermaals per week – aan de leden bezorgd. 
Op geregelde basis organiseerden we ook webinars om onze leden te informeren, maar evengoed 
om hen de kans te geven met elkaar ervaringen uit te wisselen (zie infra). 

•  Telefonische bijstand: de telefoon stond de eerste dagen en weken van de crisis roodgloeiend. 
De vragen stroomden binnen, af en toe was het ook nodig een luisterend oor te  bieden.

•  Groep Maatwerk monitorde in deze periode ook de impact van de crisis door continue bevragingen 
bij haar leden, en dit onder andere naar mate waarin er gewerkt werd, financiële impact, gevolgen 
voor transport van en naar enclaves, … Deze inzichten werden gebruikt om naar de overheid 
toe de noden van de sector te bepleiten.

3
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Groep Maatwerk speelde ook in deze crisis haar rol als vertegenwoordiger van de sector. We signaleerden de issues 
die in de sector ontstonden door de crisis aan het beleid en gingen in overleg met de vakbonden over de te volgen 
aanpak.

•  Relance: Van bij de start van de coronacrisis werkte Groep Maatwerk samen met de overheid 
aan een relanceplan. De nadruk lag daarbij steeds op het stimuleren van tewerkstelling teneinde 
onze doelstelling (zoveel mogelijk maatwerkers tewerkstellen) zo maximaal mogelijk te blijven 
realiseren.  

- In dit kader werden in overleg met Groep Maatwerk twee ondersteunende maatregelen 
genomen. In kwartaal 2 ontvingen de maatwerkbedrijven een beschermingsvergoeding, 
in kwartaal vier een aanpassingspremie. Beiden dienden als compensatie voor de kost van 
de implementatie van de coronamaatregelen op de werkvloer. 

- Groep Maatwerk hield van meet af aan ook de  focus op het voorbereiden van de sector, 
via gerichte investeringen, op het post-corona tijdperk. In de septemberverklaring werd 
aangekondigd dat in het globale relancebeleid van de Vlaamse overheid een luik wordt 
voorbehouden voor de sociale economie. Concreet gaat het om projectmiddelen die zullen 
ingezet worden in 2021 en 2022. Als toeleveringsbedrijven zullen we daarnaast ook mee 
de effecten voelen van de globale injectie die de Vlaamse Regering voorziet  in onze 
economie. 

•  Sectorprotocol: Eind april stelden de Groep van 10 en de Nationale Veiligheidsraad een generieke 
gids op die gehanteerd moest worden bij het hernemen van de activiteiten. Groep Maatwerk 
vulde deze samen met de sociale partners aan met een sectorprotocol, dat half mei goedgekeurd 
werd door de Raad van Bestuur. 

•  In  november werd in samenspraak met de VDAB bekeken in welke mate het tijdelijk tekort aan 
omkadering door uitval wegens corona kon opgevangen worden door het inschakelen van 
tijdelijk werklozen uit andere sectoren. Er werden een aantal kanalen uitgewerkt om beide 
groepen met elkaar in verbinding te brengen. 

• Veel leden gingen in de beginperiode van de crisis aan de slag om mondmaskers te maken. 
Vanuit Groep Maatwerk brachten we de capaciteit hierrond in kaart en onderhielden we de 
contacten met de overheid en producenten van medisch textiel om onze mogelijkheden 
daaromtrent in beeld te houden.

De focus lag voor Groep Maatwerk dus steeds op de gezondheid en het welzijn van de maatwerkers. Via Maatwerk TV 
werden de maatwerkers zo goed mogelijk geïnformeerd en gesensibiliseerd om de maatregelen te volgen (cfr. infra). 
Daarnaast werd al het materiaal dat in de sector ontwikkeld werd om de maatwerkers te informeren (filmpjes, foto’s, 
posters, stickers, presentaties,...) verzameld en ter beschikking gesteld van de leden.

Maatwerk

Op 1 januari 2019 ging de nieuwe regelgeving rond maatwerk in voege. In 2020 lag de klemtoon van de werkzaamheden 
van Groep Maatwerk in dit dossier op monitoring. In dat kader werden op geregelde basis bevragingen georganiseerd 
bij de leden, onder andere rond afrekening en evaluaties (zie infra). De inzichten dienden als basis voor standpuntbepaling 
en overleg met de overheid.

Daarnaast werden onder andere volgende initiatieven genomen ter ondersteuning van de leden:

•  In februari ontwikkelde Groep Maatwerk een excel die een indicatie gaf van de  jaarafrekening 
(zodat de leden een inschatting konden maken van de maatwerksubsidies). 

•  Op geregelde basis werd de maatwerkgids geupdate en herwerkt, en dit onder andere rond 
de RSZ-bijdrage en de juridische bepalingen. 
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•  Inspecties: In het najaar 2019 vonden de eerste inspecties plaats binnen het maatwerkkader. 
Groep Maatwerk verzamelde en analyseerde de resultaten van deze inspecties, en informeerde 
de leden in functie hiervan (onder andere over de meest voorkomende inbreuken en hoe deze 
te remediëren). 

•  Individueel maatwerk: Op 10 juli keurde de Vlaamse regering de conceptnota individueel 
maatwerk goed. Groep Maatwerk bleef er in 2020 op hameren dat een aantal cruciale principes 
worden opgenomen, zoals een geïntegreerd kader Collectief Maatwerk-Individueel Maatwerk, 
de inzetbaarheid van expertise vanuit CMW, en het versterken van het inclusieve karakter van 
maatwerkbedrijven. De ingangsdatum is voorzien op 1/1/2023.

•  De Technische Werkgroep Maatwerk, bestaande uit 10 vertegenwoordigers uit de sector (voor 
het grootste deel personeelsverantwoordelijken) die de wetgeving goed kennen, kwam in 2020 
drie keer samen. Op de agenda voornamelijk evaluaties  en de doorstroomtrajecten. Ook de 
conceptnota Individueel maatwerk stond op de agenda. 

•  Ook in 2020 was er op continue basis overleg met collega-koepel Herwin en met het Kabinet 
en het Departement. Op de agenda stond voornamelijk de opvolging van de operationele uitrol 
van het maatwerkdecreet. 

Doorstroom

In 2020 lag de focus in dit dossier op twee zaken. Een eerste was het opvolgen en monitoren van de evaluaties van 
WOP-pakketten in functie van doorstroom, die begin januari van start gingen. In dit kader organiseerde Groep Maatwerk 
twee bevragingen (1 in januari en 1 in maart).  Op basis van deze bevragingen werd een juridische analyse gemaakt van 
wat de uitkomst/het gevolg kan zijn van een evaluatiegesprek en welke juridische stappen mogelijk zijn. Deze analyse 
werd toegelicht via intranet en op de provinciale federaties. Uit de analyse bleek dat in 11% van de evaluaties een 
doorstroomtraject wordt opgestart.

Een tweede focus lag op het wegwerken van de drempel die gevormd werd door het feit dat een VOP (Vlaamse 
Ondersteuningspremie) niet kan worden toegekend aan een doelgroepwerknemer die doorstroomt naar de functie 
van begeleider. Na lobbywerk van Groep Maatwerk werd op 12 juni een aanpassing van de VOP-wetgeving principieel 
goedgekeurd door de Vlaamse regering. Hierdoor kan een doelgroepwerknemer die doorstroomt naar de functie als 
begeleider sinds 1 oktober rekenen op een ondersteuning via de VOP. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid gegeven 
om een VOP aan te vragen voor personen die tijdens hun tewerkstelling in een maatwerkbedrijf een arbeidshandicap 
hebben verworven. Voordien kwamen enkel personen die aangeworven werden (na 1/1/2015) (of doorstroomde als 
doelgroepwerknemer) in aanmerking voor een VOP. Dankzij deze aanpassingen krijgen maatwerkers meer kansen in 
functie van interne doorstroom. 

Zowel evaluatiegesprekken als doorstroomtrajecten zijn tijdelijk opgeschort geweest owv corona.

Kwaliteit

Simultaan met de nieuwe wetgeving rond maatwerk, ging ook een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem in voege. Het 
was de keuze van de Vlaamse overheid om de maatwerkbedrijven te laten ressorteren onder het globale kwaliteitskader 
van het Departement Werk. Dit betekent dat maatwerkbedrijven dienen te voldoen aan zes minimale kwaliteitsvoorwaarden. 
Ze moeten dit vanaf 01/09/2021 kunnen aantonen via een behaald kwaliteitslabel op de markt. Eind 2019 organiseerden 
Groep Maatwerk en Herwin een infosessie rond dit thema. In 2020 focusten we op de individuele opvolging van de 
maatwerkbedrijven hierrond: via bevragingen en geregelde telefonische en mailcontacten hielden we de vinger aan 
de pols. Omdat bleek dat meer dan 25 leden voor het Qfor-label kozen, hebben we op 16 november een digitale 
infosessie georganiseerd rond de voorbereiding op de Qfor-audit. 

Verder hebben we de leden via ons intranet geïnformeerd over de evoluties binnen de mogelijk te behalen labels en 
geïnspireerd over de voorbereiding op een audit, via een artikel waarin we een aantal maatwerkbedrijven aan het woord 
lieten die het label reeds behaalden.
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Sociaal overleg

In het kader van het VIA5-akkoord werden er op 17/12/2019 3 cao’s goedgekeurd en ondertekend:

a. Cao stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten
b. Cao Preventie en aanpak van risico’s en gezondheidsproblemen van werknemer
c. Cao Vakantieregeling en loopbaanbeleid.

Op 19/05/2020 werd de cao flexibele arbeidsorganisatie goedgekeurd en ondertekend. Deze cao vervangt de cao van 
22/01/2019. Hierdoor werden de bepalingen met betrekking tot flexibele arbeidsorganisatie ook van toepassing op 
horeca-activiteiten in de maatwerkbedrijven.

Daarnaast werden er in 2020 nog 3 andere cao’s goedgekeurd en ondertekend:

a. Cao sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2019
b. Cao bijkomende werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlaamse 

beschutte werkplaatsen
c. Cao inning van een bijdrage voor het “Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen” 

bestemd voor de opleiding en vorming van de risicogroepen

Verder werden de leden geïnformeerd over de sociale verkiezingen, die omwille van corona met een paar maanden 
verdaagd werden maar uiteindelijk in het najaar toch plaats vonden.

VIA6 

Half 2020 leidde de coronacrisis er ook toe dat het overleg inzake VIA6 vervroegd op gang schoot. Eén van de triggers 
was het federale zorgakkoord (juli) dat volgende luiken omvatte: een koopkrachtverhoging, meer personeel (meer 
handen aan het bed) en meer kwaliteit van tewerkstelling. De Vlaamse onderhandelingen borduurden hierop verder.  

In eerste instantie werd op Verso-niveau een intersectorale eisenbundel samengesteld. Om de sectorale onderhandelingen 
voor te bereiden, werd in augustus ook een bevraging bij de leden gedaan, rond enerzijds de mate waarin zij gebruik 
maken van de aangepaste sectorale afspraken in het kader van VIA5 en anderzijds de noden m.b.t. een nieuwe akkoord. 

Eind november bereikten de sociale partners in de Vlaamse social profit een voorakkoord dat een verdeling van de 
beschikbare middelen over de sectoren en tussen de luiken koopkracht en kwaliteit regelde. Voor de maatwerksector 
betekende dit een budget van 8,1 miljoen voor koopkracht, wat neerkomt op een koopkracht stijging met 1,1%. In 2023 
zal de koopkracht in de maatwerksector de federale loonnorm volgen. Voor kwaliteit is er 6,6 miljoen euro aan recurrente 
en 12 miljoen euro aan éénmalige middelen voorzien.  Eind december werd een akkoord gesloten rond de invulling 
van de koopkrachtverhoging voor de zorg- en welzijnswerkers. Voor de maatwerksector werd eerder afgesproken om  
het koopkrachtluik en het kwaliteitsluik samen te behandelen. Medio januari 2021 werd een akkoord bereikt.

Uitbreiding

Eind 2020 maakte minister Crevits een extra groeipad vrij voor onze sector, ten belope van 215 plaatsen. In het verlengde 
van de relanceplannen van de Vlaamse regering en de Europese Green Deal, besliste de minister Crevits deze middelen 
thematisch aan te wenden: bijkomende tewerkstelling dient gekaderd te worden binnen de opstart of uitbreiding van 
nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten.

Vanuit Groep Maatwerk hebben we ervoor gepleit de toekenningscriteria ruim te benaderen: het betreft niet enkel 
circulaire activiteiten, ook tewerkstelling in duurzame en circulaire economie, die beoordeeld zal worden aan de hand 
van verschillende criteria.
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Onroerende voorheffing

Met de uitspraak van het Hof van Cassatie op 19 maart 2020 kwam er een einde aan de rechtsonzekerheid m.b.t. de 
toepassingsgebied van de onroerende voorheffing op maatwerkbedrijven.  Het hof oordeelde volgende: “Met soortgelijke 
weldadigheidsinstellingen worden de instellingen bedoeld die op eender welke wijze geestelijke, fysieke dan wel andere 
zorg verstrekken aan hulpbehoevenden. Een sociale werkplaats die tewerkstelling organiseert voor moeilijk bemiddelbare 
werkzoekenden verstrekt zorg aan hulpbehoevende personen en is bijgevolg te beschouwen als een soortgelijke 
weldadigheidsinstelling.” 

Vanuit Groep Maatwerk werd dan ook een aanpassing gedaan van het draaiboek alsook de sjablonen voor ambtshalve 
ontheffing en bezwaar. Zo kunnen maatwerkbedrijven op een eenvoudige manier hun rechten vrijwaren. 

IFIC

Op basis van het VIA4-akkoord werd er een nieuwe intersectorale functieclassificatie uitgewerkt aan de hand van het 
model en de methode ontwikkeld door IFIC. De opmaak van de  functieclassificatie werd in het voorjaar 2019 afgerond 
en door Groep Maatwerk voorgesteld op de provinciale federaties. In het najaar van 2020 werden de eerste voorbereidingen 
getroffen voor de testfase en de loonrapportering, die begin 2021 van start zullen gaan. 

Tijdens de testfase worden binnen de organisatie de voorlopig goedgekeurde functiebeschrijvingen afgetoetst aan 
het huidige personeelsbestand. Groep Maatwerk riep al haar leden op om deel te nemen aan deze testfase. Begin 2021 
werden de eerste info- en opleidingssessies hierrond georganiseerd. 

Socio-economische studie

Zoals elk jaar werd ook in 2020 een socio-economische studie gemaakt van de sector. De analyse werd gemaakt op 
basis van de nieuwe generieke jaarrekening voor de maatwerkbedrijven waaraan ook een aantal GRI-criteria werden 
toegevoegd. Doordat de duurzaamheidsverslaggeving geïntegreerd werd in de excel, voldoen MWB met het invullen 
van de excel ook direct aan de verplichtingen vanuit DWSE hieromtrent. 

Voor boekjaar 2020 werd de jaarrekening opnieuw aangepast, in functie van de wijzigingen in het kader van de WVV 
(wetboek vennootschappen en verenigingen). 

Arbeidszorg

Eind oktober werd op voorstel van onze bevoegde minister Hilde Crevits op de Vlaamse regering de principiële 
goedkeuring gegeven aan het BvR rond de hervorming van arbeidszorg binnen de Sociale economie. De nieuwe 
regelgeving AMA SE vervangt de 3 huidige vormen van Arbeidszorg binnen sociale economie  (Arbeidszorg sociale 
werkplaatsen, meerbanenplan en activerende arbeidszorg) en gaat na de definitieve goedkeuring op de Vlaamse 
regering van 8/01/2021, van start op 1 april 2021. 

Deze teksten werden door Groep Maatwerk toegelicht op het lerend netwerk activerende arbeidszorg en op de 
provinciale federaties. Daarnaast gaf Patricia Vroman, beleidsmedewerker DWSE, een toelichting bij de nieuwe regelgeving 
op een Groep Maatwerk webinar. 

Eretekens van de arbeid

In 2020 werd ook opnieuw de procedure opgestart om eretekens van de arbeid toe te kennen. De vorige uitreiking 
vond plaats in 2010 en toen kregen 200 maatwerkers in Vlaanderen het ereteken. Doelstelling van het ereteken is de 
bijdrage van werknemers te erkennen en valoriseren. De oproep hiervoor werd in de sector verspreid. Omwille van 
corona liep dit proces vertraging op. De uitreiking is voorzien eind 2021. 
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B - Projecten

Zwakke werknemers

Eind 2017 heeft  Groep Maatwerk een ESF-projectvoorstel ingediend, “Bridging severe disabilities @work”, vanuit de 
vaststelling dat het steeds complexer wordt om voor personen met de allergrootste ondersteuningsnood (“de zwaksten”) 
werk op maat te vinden. Het wordt een alsmaar grotere uitdaging om de brug te maken tussen enerzijds de beschikbare 
talenten, mogelijkheden en capaciteiten van de doelgroepwerknemers en anderzijds het complexere aanbod aan 
valabele werkopportuniteiten. 

Met het project wil Groep Maatwerk zich richten op drie groepen: instromers vanuit het BuSo-onderwijs (vnl. OV2), 
(werkzoekende) personen die potentieel hebben om door te stromen naar betaalde arbeid en de minst-inzetbare 
werknemers in een maatwerkbedrijf. Bedoeling is een tool te ontwikkelen die vertrekt van hun aspiraties. Van daaruit 
willen we bekijken welke alternatieve activeringstrajecten aangewezen zijn, in samenwerking met en via inbreng van 
enkele buitenlandse partners.

Begin 2020 werden de verzamelde resultaten uit testfase 1 geanalyseerd. Daaruit kwam een voorlopig model voort 
met 7 meetbare werkwaarden. De totale omvang van de tool kon ook sterk worden gereduceerd (van 139 vraagitems 
naar 38 vraagitems), wat de afname van het instrument vereenvoudigt. De verdere vooropgestelde projectplanning 
werd sterk verstoord door de geldende coronamaatregelen. Testfase 2 kon voor de maatwerkbedrijven opstarten 
tijdens de zomermaanden juli en augustus. In september werden ook respondenten uit BuSO en begeleid werken 
betrokken.  Gezien de sterk verminderde bezetting in de scholen kon de tweede testfase pas afgesloten worden einde 
januari 2021. Uiteindelijk kon een populatie van 405 “nieuwe” (er bestaat geen overlap met de deelnemers uit testfase 
1) respondenten bevraagd worden. Op het moment van schrijven worden de resultaten van deze tweede testfase 
geanalyseerd. Verder projectactiviteiten in 2021 richten zich op de ontwikkeling van een helder en eenvoudig/laagdrempelig 
digitaal instrument. Deze ontwikkeling gebeurt in cocreatie met de beoogde doelgroep. Een derde testfase is voorzien 
voor de maand mei en zal  volledig digitaal verlopen.

Gezien de verstoorde projectplanning werd een verlenging van zes maanden aangevraagd bij het ESF-agentschap 
Vlaanderen. Deze aanvraag werd goedgekeurd, het project loopt nu tot 31/09/21.

Disability Inclusive Job Crafting

In 2020 ging het project ‘Disability Inclusive Job Crafting’van start. Odisee Hogeschool is promotor, Groep Maatwerk 
is één van de partners. Dit project loopt van 1/01/20 tot 31/12/21. Doelstelling van dit project is de tewerkstellingskansen 
van medewerkers met een fysieke en licht verstandelijke arbeidshandicap te vergroten,  door hen te ondersteunen bij 
het ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘durven’ job craften. Job crafting is het proactief zelf aanpassen van verschillende aspecten van 
het werk, zodat medewerkers doelen na kunnen streven die voor hen belangrijk zijn. Daartoe wordt een tool ontwikkeld 
waarmee mensen met een arbeidshandicap zelf vorm kunnen geven aan hun job, zodat deze beter aansluit op hun 
behoeftes en sterke kanten

In het kader van dit project werden in het najaar van 2020 3 workshops georganiseerd,  waarbij we samen met de 
deelnemers (personeelsverantwoordelijken, monitoren, mensen van sociale dienst oen ander omkaderingspersoneel) 
een profiel opmaakten van de doelgroep. Wie zijn ze, wat doen ze, hoe ziet hun dag eruit?

Arbeidsattitude

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich ook voelen in de maatwerkbedrijven. De toeleiding van maatwerkers door VDAB 
verloopt vaak moeizaam en om toch voldoende instroom van werknemers te hebben, gaan maatwerkbedrijven over 
tot ‘open hiring’: iedereen die zich aanmeldt of die toegeleid wordt en over een recht op maatwerk beschikt, wordt 
aangeworven. Een relatief grote groep instromers verlaat na korte tijd terug het maatwerkbedrijf, zodat er een draaideureffect 
gecreëerd wordt. Om inzicht te krijgen  in deze problematiek, organiseerde Groep Maatwerk een bevraging bij de 
leden.
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De Groep Maatwerk stagiair arbeidspsychologie ging op basis van de resultaten aan de slag en werkte zijn stageproject 
uit rond volgende onderzoeksvraag “Welke acties kunnen maatwerkbedrijven ondernemen om het draaideur-fenomeen 
op te lossen?” Hij formuleerde op basis van zijn onderzoek een aantal suggesties voor ondersteuning door Groep 
Maatwerk.

Sociale impactmeting

In 2018 ging vanuit het UCLL een project van start rond sociale impactmeting, specifiek gericht op de sociale economie. 
De doelstelling van dit project was het ontwikkelen van een tool die sociale economie organisaties moet in staat stellen 
om hun sociale impact te meten (vb. de positieve gevolgen van werk voor de doelgroepwerknemers). Dit moet de sector 
toelaten haar sociale, economische en maatschappelijke meerwaarde (nog) beter te meten en in de kijker te plaatsen, 
en dit zowel naar stakeholders als naar de buitenwereld toe.

Groep Maatwerk volgde dit project van dichtbij op via een apart traject voor de maatwerkbedrijven en via deelname 
aan de Stuur- en Werkgroep. Op 17 juni werden de resultaten van dit project via een gezamenlijk webinar voorgesteld 
aan de leden van Groep Maatwerk, Herwin en LDE.

Disseminatie en communicatie over lopende projectoproepen

Verder hield Groep Maatwerk ook nauw de vinger aan de pols over relevante lopende projectoproepen en informeerde 
en sensibiliseerde haar leden rond de mogelijkheden. Zo werd op 16 juli een infosessie voor de leden georganiseerd 
rond de oproep Blended Business Models. Op 10 september vond een infosessie plaats rond de ESF-oproep circulair 
werk(t)! 
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C - Studiedagen en netwerkmomenten

2020 was het jaar waarin – noodgedwongen – de fysieke bijeenkomsten vervangen werden door digitale 
ontmoetingsmomenten. 

Corona webinars

Informeren over de coronasituatie was de eerste prioriteit in 2020. We hebben dit gedaan door de organisatie van 
webinars, die telkens ongeveer een uurtje duurden en op een 80-tal deelnemers konden rekenen (managementleden 
van de maatwerkbedrijven). Een overzicht.

•  20 maart: 2 webinars, waarvan 1 rond tijdelijke werkloosheid en 1 globaal rond corona (met oa 
aandacht voor arbeidszorg, sociale verkiezingen, omgaan met thuiszittende doelgroep,…)

•  26 maart: webinar rond de verschillende beschikbare (steun)maatregelen voor werknemer en 
werkgever

•  27 maart: webinar met goede voorbeelden uit de sector rond aan het werk blijven in coronatijden, 
manieren waarop social distancing gehandhaafd wordt,...

•  2 april: webinar rond klantenrelaties onderhouden in het Corona en post-Coronatijdperk
•  3 april: beleidsmatige stand van zaken
•  10 april: briefing over de actualiteit van de week en ervaringsuitwisseling
•  26 mei: webinar rond contact tracing
•  28 mei: webinar voor financiële mensen rond de impact van corona op begroting 2020 en de 

jaarafrekening 2019
•  25 juni: corona update (oa rond tijdelijke werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, doorstroom 

maatwerk, ...)
•  14 oktober: stand van zaken coronatoestand en ervaringsuitwisseling

Daarnaast werden ook nog andere (digitale) inspiratiemomenten georganiseerd: 

•  Op donderdag 12 maart vond de laatste fysieke bijeenkomst plaats: dit was een infosessie voor 
die maatwerkbedrijven die hun producten te koop wouden aanbieden op de webshop Handymade 
(zie infra).

•  Op 24 april vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van Groep Maatwerk plaats. Het programma 
werd uitzonderlijk beperkt tot het statutaire gedeelte.

•  Op 7 mei organiseerden we een intervisiemoment rond implementatie van SDG’s. Er namen 10 
directeurs deel.

•  Het congres, dat gepland stond op 8 oktober, werd vervangen door 3 digitale lunch labs, ‘Corona 
voorbij, voorbereiding op het (post)coronatijdperk’, waarbij telkens 1 spreker de sector inspireerde:

- 6 oktober: Veronique Goossens, Chief Economist bij Belfius, ging dieper in op de economische 
vooruitzichten de volgende maanden en welke uitdagingen en opportuniteiten dit biedt 
voor onze sector.

- 23 november, minister Crevits, die met de sector in gesprek ging over de (corona)situatie 
in de sector.

- 15 december, Wim Adriaens -opvolger van Fons Leroy als gedelegeerd bestuurder van de 
VDAB ging in gesprek over de samenwerking met VDAB vandaag. 

•  Op 8 december organiseerden we een digitaal netwerkmoment voor die mensen die binnen 
maatwerkbedrijven een communicatiefunctie of een meer commercieel gerichte functie invullen. 
Primaire doelstelling: onderlinge netwerking. Er vonden twee workshops plaats (sociale media 
en nieuwe naamgeving) en een speeddate.
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D - Communicatie: intern en extern
Ook in 2020 bleef informeren en sensibiliseren één van de kerndoelstellingen van Groep Maatwerk. 

Intern: Het intranet als centraal communicatiekanaal

Ook in 2020 werden de leden op de hoogte gehouden van beleidsmatig en ander nieuws via het intranet. Dit gebeurde 
enerzijds via berichten (waarvan de meest urgente ook als een mailbericht naar de mailbox verstuurd werd, en dit al 
naargelang het topic naar leden van de Raad van Bestuur, directeurs algemeen, personeelsverantwoordelijken, en/of 
vormingsverantwoordelijken) en anderzijds via dossiers, waarin de belangrijkste informatie gebundeld werd.  De 
commercieel verantwoordelijken ontvingen de vragen van reguliere bedrijven op zoek naar een samenwerking met de 
sector in hun mailbox (gemiddeld één per week). 

Om de twee weken werd ook in 2020 een selectie van het belangrijkste nieuws via de Nieuwsbrief aan de leden bezorgd.  
Via dit kanaal wordt ook verslag gedaan van de belangrijkste beslissingen van de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk. 

Tijdens de eerste maanden van corona verliep de communicatie met de leden voornamelijk via mailalerts en webinars 
(zie supra). 

Extern: Website, sociale media kanalen, tijdschrift WerkVormen en lancering 
webshop Handymade 

De externe communicatie van Groep Maatwerk steunde ook in 2020 op drie pijlers: de website, de sociale media kanalen 
en het tijdschrift WerkVormen. 

De website bracht als vanouds de nieuwtjes uit de sector: naamsveranderingen, lancering nieuwe producten, nieuwe 
bestuurders, nieuwbouw, leuke projecten, technologische innovaties,… De website trok in 2020 28.873  unieke bezoekers 
(ter vergelijking, in 2019 waren dit er 24.970 ), met een piek op 15 juni, toen de webshop gelanceerd werd. 

Via de sociale media kanalen werden de nieuwtjes van de werkplaatsen met de wereld gedeeld. De sociale media 
vormen op deze manier vooral een ondersteuning van de communicatie van de leden. Op Facebook telt Groep Maatwerk 
ondertussen 1.148  volgers (in 2020 waren dit er 746), op LinkedIn 1.603 (in 2020 906) en op Twitter 623 (in 2020 557 ) 
(stand op 22/03/2021).  

WerkVormen, het Groep Maatwerk tijdschrift dat op 370 exemplaren verspreid wordt naar leden en stakeholders, 
stelde in 2020 deze drie topics centraal:

•  Sociale impact van de maatwerkbedrijven, met een speciale coronabijlage: met dit nummer 
kregen de leden inzicht in de resultaten van het project rond sociale impact en werd een overzicht 
gegeven van de eerste maanden werking van de sector in coronatijd.

•  Verrassend maatwerk: een ontdekkingsreis door de sector. In dit nummer werden 20 verrassende 
en vernieuwende activiteiten voorgesteld die in onze sector uitgevoerd worden. 

•  In het hart van de economie: een nummer over de economische verankering van de 
maatwerkbedrijven, met  getuigenissen van klanten over de meerwaarde die de maatwerkbedrijven 
hen bieden. 

Op 15 juni werd Handymade gelanceerd, de webshop met de eigen producten van de maatwerkbedrijven. Handymade 
is een gezamenlijk initiatief van Groep Maatwerk en de Brusselse en Waalse koepel FEBRAP en EWETA die mee 
gefinancierd werd door projectmiddelen van de Vlaamse overheid. 
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Doelstelling van de webshop is de leden-maatwerkbedrijven een verkoopskanaal te bieden voor hun eigen producten, 
maar evengoed de visibiliteit van de sector een boost geven. Deze doelstelling werd bij de lancering gehaald, met 
een reportage in het VRT-journaal en het radionieuws. 

Van Vlaamse kant bieden vandaag (maart 2021) vijf maatwerkbedrijven een eigen product aan op de webshop, dat 
als het Bol.com van de maatwerkbedrijven opgezet is (waarbij verzendingen vertrekken vanuit de betrokken 
aanbieder en alle aanbieders een eigen pagina hebben waarop ze hun producten en stock kunnen beheren). Er 
worden vandaag al 70 producten te koop aangeboden op de webshop, gaande van geschenkboxen, kersenpitkussentjes, 
moestuinbakken, mond- en spatmaskers, handtassen tot zero waste producten (recycleerbare koffiefilters/
huishoudrollen/wattenschijfjes/…). 2020 stond vooral in het teken van het wegwerken van de technische mankementen 
aan de webshop en het sensibiliseren van de sector rond Handymade. In 2021 wordt op dat elan verder gegaan, 
onder andere met de organisatie van intervisiemomenten rond de creatie en productie van eigen producten.

E - Vormingcel in actie: digitalisering en Maatwerk TV
  

Feiten en cijfers

In 2020 organiseerde de vormingscel van Groep Maatwerk in totaal 
466,5 opleidingsdagen, waarvan 300 voor doelgroep en 166,5  
voor omkadering. Ter vergelijking, in 2019 organiseerde de 
vormingscel in totaal 554 opleidingsdagen, waarvan 313 voor 
doelgroep en 241 voor omkadering. 

De VTO-cel telde in 2020 3 vormingsmedewerkers (2,6 VTE) en 
een 25-tal freelancers. Ze werd ondersteund door 1 voltijdse 
administratieve kracht. 

Ook op de vormingscel heeft corona grote impact gehad. In wat 
er uitzag als een goed voorjaar moesten half maart alle opleidingen 
van de ene dag op de andere worden stopgezet of geannuleerd. 
Pas in juni kon er voorzichtig terug worden opgestart. 

In het najaar kwamen inschrijvingen en aanvragen voor opleidingen 
terug vlot binnen. De situatie leek zich te normaliseren, tot we eind 
oktober genoodzaakt waren om alle open opleidingen (voor 
omkadering) opnieuw stop te zetten. Een aantal opleidingen werd 
online georganiseerd, maar een aantal werd ook geannuleerd. Incompany-opleidingen, zowel voor omkadering als voor 
doelgroep, konden nog wel blijven doorgaan als het betrokken maatwerkbedrijf hier mee akkoord ging en mits handhaving 
van de nodige coronamaatregelen. Toch werden ook een heel aantal van deze opleidingen geannuleerd omwille van corona.

Corona-aanpak

Het belangrijkste corona-wapenfeit van de vormingscel in 2020 was ongetwijfeld de productie van Maatwerk TV. Tijdens 
de eerste lockdown was de grootste bekommernis het contact houden met de maatwerkers die thuis zaten. De Groep 
Maatwerk vormingscel heeft toen Maatwerk TV ontwikkeld, een programma speciaal op maat van de doelgroep gemaakt. 
Maatwerk TV bracht twee keer per week een mix van informatie over het coronavirus, preventietips en tips om thuis 
nuttig en leuk bezig te blijven. Dit alles toegesneden op maat van onze doelgroep. Om de Maatwerk TV afleveringen 

OPLEIDINGSBROCHURE

2020
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te verspreiden, werd een speciale ‘Maatwerkers united tegen Corona’ Facebookpagina opgericht. In totaal werden 12 
afleveringen gemaakt (telkens toegespitst op 1 thema, zoals mentaal welbevinden, gezonde voeding, social distancing,…), 
alsook een compilatie-aflevering. Een aantal BV’s (minister Crevits, Jef Neven, Willy Sommers,…) verleenden hun 
medewerking aan Maatwerk TV.

Verder heeft de vormingscel volgende acties genomen:

•  In juni – toen ook de ‘live’ incompany opleidingen opnieuw van start gingen, lanceerde de 
vormingscel haar Corona Flexipack. De Corona Flexipack is een 4-daagse opleiding voor 
maatwerkers, die op korte termijn kan aangevraagd worden, en waarbij de thema’s geschikt zijn 
voor maatwerkers die een hele tijd thuis gezeten hebben en voor het eerst terug naar het werk 
komen.

•  Vanaf oktober heeft de vormingscel volop ingezet op digitalisering. In eerste instantie werd de 
6-daagse Basisopleiding voor begeleiders omgevormd tot een online opleiding. Om de inhoud 
van de opleiding op een didactisch verantwoorde en uitdagende manier over te brengen en  om 
de interactiviteit tijdens dit online gebeuren te bevorderen, gingen de VTO-medewerkers op zoek 
naar nieuwe werkvormen. Zij volgden zelf ook opleidingen om zich digitaal te laten inspireren, en 
gingen op zoek naar externe partners die ondersteuning konden bieden op technologisch vlak. 

Veel aandacht werd besteed aan de ondersteuning van de freelancers. Via zoommeetings werden 
zij opgeleid in het hanteren van de nieuwe werkvormen, het gebruik van zoom,…
Ook ‘Introductie Dienst Sociaal Beleid en Personeelsdienst’ en de module ‘Aan de slag met 
POP’ werden vanaf de 2de helft oktober online gegeven.
Voor de administratieve ondersteuning bracht dit ook een aantal wijzigingen mee in de manier 
van werken: lesgevers en deelnemers voorzien van de nodige zoomlinks, bezorgen van 
deelnemersmappen aan de individuele deelnemers, begeleiding bieden bij het digitaal 
handtekenen van de aanwezigheidslijst, freelancers mee ondersteunen,…

32 opleidingsdagen vonden in 2020 digitaal plaats. 

•  Om POP-coaches zo goed mogelijk voor te bereiden op hun (nieuwe) taak stelde Groep Maatwerk 
in september haar 6 situationele POP-filmpjes ter beschikking voor alle leden. Met deze 6 POP-
video’s kunnen maatwerkbedrijven POP-coaches intern opleiden. Naast de filmpjes werden ook 
een introductie- en een instructievideo ter beschikking gesteld. 

•  Daarnaast werden in 2020 ook de ‘Skillslabs’ uitgewerkt - een vorm van high impact trainen 
waarbij een kleine groep deelnemers (maximum zes personen) gedurende drie uur continu en 
actief gesprekstechnieken inoefenen – en kreeg de Basisopleiding voor begeleiders in 
maatwerkbedrijven’ een make-over. Tot slot werden ook korte online leermodules voor maatwerkers 
ontwikkeld van ongeveer twee uur per thema. Deze stellen vormingsverantwoordelijken in staat 
op een rustig moment aan de slag te gaan met maatwerkers rond een thema naar keuze. 

• In 2020 organiseerde de vormingscel voor het eerst ook een webinar, waarin VTO-
verantwoordelijken wegwijs gemaakt werden in het vormingsaanbod van Groep Maatwerk. 
Deze webinar vond plaats op 26 oktober. 

•  Tot slot ontwikkelde de vormingscel ook een spiksplinternieuwe Groep Maatwerk VTO-site, te 
raadplegen via  www.groepmaatwerkvto.be. Op deze site zijn alle situationele tool video’s (een 
handig multimedia instrument voor competentieontwikkeling van zowel maatwerkers als leerlingen 
OV2) vrij te raadplegen. 

Het volledige vormingsaanbod is te vinden in de vormingsbrochure. https://www.groepmaatwerk.be/vormingsaanbod
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Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 
opstelt. GRI zorgt ervoor dat duurzaamheidsverslaggeving voor alle organisaties – ongeacht omvang, sector of locatie 
– bijna even routinematig en vergelijkbaar gemaakt kan worden als financiële verslaggeving. 

Ook Groep Maatwerk liet zich inspireren door deze manier van rapporteren. In deze tabel vindt u ter informatie de GRI 
Content Index bij dit rapport. Zo kan u als geïnteresseerde stakeholder snel terugvinden welk onderwerp op welke 
plaats in dit verslag aan bod komt. 

Ook met dit derde duurzaamheidsverslag wordt geen volledigheid geclaimd. Het beperkt zich tot een selectie van 
activiteiten die interessant geacht werden om te communiceren naar de stakeholders. Over sommige onderwerpen is 
er nog onvoldoende concreet cijfermateriaal. Daarom is de selectie van GRI-nummers niet volledig en is er geen claim 
m.b.t. ‘core’ of ‘comprehensive accordance’ voor GRI. Het blijft een informatief overzicht en een inspiratie om elk jaar 
opnieuw een stapje verder te zetten.

GRI Standard Beschrijving Locatie

Organisatieprofiel

102-1 Naam van de organisatie Over dit verslag, p. 2

102-2 Activiteiten Groep Maatwerk: wat doen we, p. 5

102-3 Locatie hoofdkantoor Over dit verslag, p. 2

102-4 Locatie van de activiteiten Over dit verslag, p. 2

102-5 Eigendomsstructuur en juridische vorm Groep Maatwerk: wie zijn we, p. 7

102-7 Omvang van de organisatie
Groep Maatwerk: wie zijn we, p. 7 
Economische prestaties, p. 10 
Vormingscel in actie, p. 26

102-8 Informatie over medewerkers Een duurzaam personeelsbeleid, p. 13

102-13 Lidmaatschap van verenigingen Groep Maatwerk: wat doen we, p. 5

Strategie

102-14 Verklaring van senior management Voorwoord, p. 4 

Ethiek en integriteit

102-16
Waarden, uitgangspunten, standaarden en 
gedragsnormen

Groep Maatwerk: wat doen we, p. 5 

Bestuur

102-18 Bestuursstructuur
Groep Maatwerk: wie zijn we, p. 7
Bijlage 2: Bestuurders, p. 34

GRI-Index4
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GRI Standard Beschrijving Locatie

Betrokkenheid stakeholders

102-40 Identificatie en selectie van belanghebbenden
Groep Maatwerk en haar stakeholders, p. 9
Bijlage 1: Leden Groep Maatwerk, p. 30

102-43
Benaderingswijze voor betrokkenheid van 
belanghebbenden

Groep Maatwerk en haar stakeholders, p. 9
Communicatie: intern en extern, p. 24

Verslaggevingspraktijk

102-47 Oplijsting materiële aspecten GRI-index, p. 28

102-50 Verslagperiode Over dit verslag, p. 2

102-52 Verslaggevingscyclus Over dit verslag, p.2

102-53
Contactpunt voor vragen over het verslag of de 
inhoud ervan

Over dit verslag, p. 2

102-55 GRI Indextabel GRI-index, p. 28

Economische materie

GRI 201 Economische prestaties Economische prestaties, p. 10

203-1 Infrastructuur investeringen Naar een aangename werkplek, p. 15

GRI 204 Aankoopbeleid Naar een duurzaam aankoopbeleid, p. 13

Milieu materie

302-1 Energieconsumptie Milieuaspecten in kaart, p. 11

302-4 Reductie van energieconsumptie Milieuaspecten in kaart, p. 11

303-5 Waterconsumptie Milieuaspecten in kaart, p. 11

GRI 305 Emissies Milieuaspecten in kaart, p. 11

306-2 Afvalstromen Milieuaspecten in kaart, p. 11

Sociale materie

GRI 403 Veiligheid en gezondheid voor het personeel
Veiligheid en gezondheid voor het  
personeel, p. 15

GRI 404 Training en opleiding Een duurzaam personeelsbeleid, p. 14

GRI 418 Privacy van de klanten Groep Maatwerk en haar stakeholders, p. 9



30 GROEP MAATWERK JAARVERSLAG 2020

Bijlage 1

Waar vind ik een maatwerkbedrijf voor mijn activiteit/in mijn buurt?

Op de website van Groep Maatwerk kunt u een maatwerkbedrijf zoeken voor uw specifieke activiteit en/of in uw buurt.

http://www.groepmaatwerk.be/maatwerkbedrijven/vind-een-maatwerkbedrijf?activiteiten=All&gemeente=All&straal=All&trefwoorden
http://www.aarova.be
http://www.acgfab.be
http://www.amival.be
http://www.amab.be
https://alexianentienen.be/
http://www.aralea.be
http://www.werkbedrijf.com
http://www.arop.be
https://atalian.be/
https://atalian.be/
https://atalian.be/
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http://www.demival.be
http://www.dagmoed.be
http://www.dekemphaan.be
http://www.bwz.be
http://www.debrug.be
http://www.de-dageraad.be
http://www.bwpajottenland.be
http://www.bwbouchout.be
https://www.borgerstein.be/
http://www.blankedale.com
http://www.maatwerkaurora.be
http://www.bewel.be
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https://kalibermaatwerk.be
http://www.kunnig.com
http://www.gandae.be
http://www.ijsedal.be/
https://www.interwest.be/
http://www.flexpack.be
http://www.footstep.be
https://www.ecoso.be/
https://www.okazi.be
http://www.entiris.be
https://www.dolmanslandscaping.com/
http://www.lidwina.eu
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http://www.mivavil.be
http://www.mariasteen.be
http://www.mivas.be
https://www.mirto.be
www.oesterbank.be
http://www.noordheuvel.be
http://www.ryhove.be
http://www.optimat.be
http://www.rodea.be
https://www.maaat.be
https://www.kringloopwinkelsmeetjesland.be/nl
https://www.vzwreset.be
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http://www.wasewerkplaats.be
http://www.waak.be
http://www.bwimsir.be
http://www.whmin.be
http://www.borgerstein.be/beschutte-werkplaats-webo
http://www.werminval.be
http://www.westlandia.be
http://www.zonnehoeve.be/production
http://www.trianval.be
http://www.tveer.com
www.bwtwi.be
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Bijlage 2

Lijst van de effectieve leden van de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk

De volgende personen maken op 31 december 2020 deel uit van de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk

VOORZITTER

C. DE MEERSMAN

BESTUURDERS

K. ALBREGTS
J. BOECKX
L. DE RANTER
J. BONGAERTS
A. DE GROOTE
L. GOVERS
T. SNAUWAERT
K. STAELENS
T. VANNIEUWENHUYSE
F. WALRAEVE
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Bijlage 3

Groep Maatwerk visietekst

Kerndoelstelling

Maatwerkbedrijven hebben als kerndoelstelling de kwalitatieve tewerkstelling op maat van zoveel mogelijk mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit vanuit de overtuiging dat tewerkstelling de motor vormt voor 
maatschappelijke integratie. Vanuit onze eigen geschiedenis en onze erkenning als maatwerkbedrijven richten we ons 
hierbij in eerste instantie tot de door de wetgever bepaalde doelgroepen, namelijk personen met een arbeidshandicap 
en personen met een psycho-sociale problematiek.

Gezien de veranderende context waarbinnen maatwerkbedrijven opereren en het recht op arbeid voor iedereen (artikel 
23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) zien we het als onze taak om ook betaalde tewerkstelling 
aan te bieden aan andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet aan de slag kunnen op de reguliere 
arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen we voor personen die niet (meer) of nog niet toe zijn aan betaalde tewerkstelling 
eveneens een passend aanbod creëren. Belangrijk hierbij is een duidelijk en voorwaardelijk kader. Onbetaalde arbeid 
mag geen verdringing betekenen van betaalde arbeid. 

Mensgericht

Bij de realisatie van de kerndoelstelling vormen competentieontwikkeling, begeleiding, aangepaste tewerkstelling en 
ondernemerschap de kern van onze aanpak. Er wordt steeds vertrokken vanuit de talenten en de noden van de werknemer. 
Het is onze opdracht om deze talenten maximaal te ontwikkelen via begeleiding en opleiding, alsook door het werk te 
organiseren op maat van de competenties van de werknemers. Via ondernemerschap creëren we toegevoegde waarde 
voor mens, maatschappij en economie.

Om onze doelstelling waar te maken, zullen maatwerkbedrijven sterk en blijvend inzetten op het verruimen en versterken 
van hun expertise op deze aspecten. We streven ernaar te worden erkend en gevaloriseerd als dé experten op gebied 
van tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Loopbaanontwikkeling

Maatwerkbedrijven bouwen mee aan een inclusieve samenleving. Vertrekkend vanuit de talenten van de werknemer 
betekent dit voortdurend op zoek gaan naar de voor de werknemer meest geschikte werkomgeving. Dit kan binnen 
een maatwerkbedrijf zijn maar ook in een niet-maatwerkbedrijf. Maatwerkbedrijven zien tewerkstelling in enclave als 
inclusieve tewerkstelling. 

Voor een belangrijk deel van het doelpubliek zal de gesubsidieerde tewerkstelling in maatwerkbedrijven 
finaliteitstewerkstelling zijn. Voor andere werknemers fungeren maatwerkbedrijven als werkervaringsplekken met als 
doel hen voor te bereiden op niet (of beperktere) gesubsidieerde tewerkstelling. .

Integraal deel van de Vlaamse economie

Maatwerkbedrijven creëren een belangrijke economische meerwaarde en dragen ook zo bij tot welvaartscreatie. We 
zijn een waardevolle economische partner in talrijke productie- en dienstengerelateerde sectoren (publieke en private). 
Maatwerkbedrijven vormen een onmisbare schakel in de productieketen van heel wat bedrijven in Vlaanderen. Wij 
zorgen mee voor de verankering van economische activiteiten die vatbaar zijn voor delokalisatie en zorgen zo ook voor 
het behoud van tewerkstelling.
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Maatwerkbedrijven maken integraal deel uit van de Vlaamse economie, maar onderscheiden zich op twee manieren 
van andere bedrijven. Namelijk door hun specifieke kerndoelstelling en, onlosmakelijk daaraan gekoppeld, door het 
feit dat mogelijke winsten enkel worden aangewend in functie van de kerndoelstelling. Beide aspecten zijn te vatten 
onder het concept sociaal ondernemerschap.

Wendbare bedrijven

Maatwerkbedrijven functioneren in een sterk evoluerende omgeving en een volatiele economie. Willen we onze kerntaak 
maximaal blijven invullen, dan is het cruciaal om trends/ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat 
naar te handelen. Het is in het bijzonder belangrijk dat maatwerkbedrijven steeds nagaan hoe veranderingen (bv. 
technologische evoluties) opportuniteiten kunnen bieden voor de tewerkstelling van personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. .

Solidaire sector

Het is de verantwoordelijkheid van elk maatwerkbedrijf om de economische uitdagingen op een maatschappelijk 
verantwoorde wijze te beantwoorden vanuit de gemeenschappelijke kerndoelstelling. Alle maatwerkbedrijven erkennen 
en verlenen daarom hun medewerking aan een kader dat zowel samenwerking bevordert, maar dat tegelijk deloyale 
initiatieven tussen maatwerkbedrijven afwijst en indamt.

Groep Maatwerk

Groep Maatwerk heeft als kernopdracht de maatwerkbedrijven te ondersteunen en hun belangen te verdedigen. Ze 
doet dit door (pro-) actief manifeste en latente (beleids)evoluties te identificeren en deze te vertalen naar oplossingen 
en opportuniteiten die de werking van de leden en de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
positief ondersteunen.

Op basis van accurate analyses en input vanuit de maatwerkbedrijven ontwikkelt Groep Maatwerk consistente, ledenbreed 
gedragen standpunten. Deze standpunten vormen het fundament van de belangenbehartiging van Groep Maatwerk 
in onder andere het sociaal overleg, de beleidsvorming en de contacten met relevante stakeholders. Via vertegenwoordiging 
schept Groep Maatwerk mee een omgeving die de maatwerkbedrijven in staat stelt hun kerndoelstelling maximaal te 
verwezenlijken. Hierbij is het belangrijk dat Groep Maatwerk weegt op de maatschappelijke visie betreffende de 
tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Groep Maatwerk ondersteunt de leden individueel en collectief, vertrekkende van de opgebouwde expertise in sectorale 
en intersectorale thematieken. Aanvullend aan de basisondersteuning zal Groep Maatwerk de leden versterken in hun 
vermogen om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en er snel en adequaat naar te handelen. Zo wil Groep 
Maatwerk onder meer de paden effenen voor ontwikkeling en uitwisseling van vernieuwende technologische 
arbeidstoepassingen. Globaal draagt Groep Maatwerk bij aan de wendbaarheid en veerkracht van de maatwerkbedrijven 
en hun capaciteit om maatschappelijke, regelgevende, technologische en economische evoluties als een hefboom te 
hanteren voor de realisatie van zoveel mogelijk tewerkstelling.

Groep Maatwerk is een ledenorganisatie. Dit betekent dat de leden de visie van Groep Maatwerk bepalen en de werking 
ervan aansturen. Ieder lid van Groep Maatwerk onderschrijft de visietekst. Om een maximale slagkracht te realiseren, 
is een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van maatwerkbedrijven belangrijk, steeds vertrekkende van de principes 
van deze visietekst. Leden die in hun handelen ingaan tegen deze visietekst, zullen hierop aangesproken worden en 
kunnen middels een statutaire procedure ontzet worden uit hun lidmaatschap. Groep Maatwerk zet in op samenwerking 
en streeft naar één werkgeversorganisatie.
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Bijlage 4

Lijst van gebruikte afkortingen

 AMA SE Arbeidsmatige activiteiten in de Sociale Economie
 BLITS Begeleid Leren in Teams
 BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs
 BVR: Besluit Vlaamse Regering
 BW: Beschutte Werkplaats(en)
 CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst
 DSB Dienst Sociaal Beleid
 DWSE Departement Werk en sociale economie
 EEE Equal Employment Europe
 ESF Europees Sociaal Fonds
 EWETA Fédération Wallonne des Entreprises de Travail Adapte 
 FEBRAP Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté
 GDPR General Data Protection Regulation
 GRI Global Reporting Initiative
 GTB Gespecialiseerde Team Bemiddeling
 IFIC Instituut voor Functieclassificatie
 IPA Interprofessioneel Akkoord
 KMO Kleine of middelgrote onderneming
 LDE Lokale Diensteneconomie
 MWB Maatwerkbedrijven
 NAR: Nationale Arbeidsraad
 OV2 Opleidingsvorm 2
 PC Paritair Comité
 POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan
 RSZ Rijksdienst voor sociale zekerheid
 SDG Sustainable Development Goals
 SWT Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag
 UCLL University Colleges Leuven-Limburg
 UNISOC Unie van socialprofitondernemingen
 VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 VERSO Vereniging voor Social Profit Ondernemingen
 VIA Vlaams Intersectoraal Akkoord
 VIVO Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit
 VOP Vlaamse Ondersteuningspremie
 VTE Voltijds Equivalent
 VTO Vorming, trainig, opleiding
 VZW Vereniging zonder winstoogmerk
 WOP Werkondersteuningspakket
 WVV Wetboek vennootschappen en verenigingen
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