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Maatwerkbedrijf:  

Rol en meerwaarde  van de sociale dienst 

Visietekst 
 

 

Het Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling (12/07/2013) benadrukt het belang van de 

organisatie van sociale dienstverlening voor doelgroepwerknemers en faciliteert dit door het toekennen van een  

organisatie ondersteunende susbsidie. 

Het BvR met betrekking tot de uitvoering (17/02/2017) stipuleert:  

1° de sociale dienstverlening is duidelijk zichtbaar binnen het organigram van de 

onderneming; 

2° minimaal één werknemer met een bachelordiploma sociaal werk of gelijkwaardig 

bekleedt de functie van de sociale dienstverlening binnen het maatwerkbedrijf. 

 

 

 

De kerntaken van de sociale dienst 

 

De sociale dienst in een maatwerkbedrijf staat, in samenwerking met de andere ondersteunende diensten, in 

voor de begeleiding en de ontwikkeling van doelgroepwerknemers met als doel het bevorderen van een 

duurzame tewerkstelling. 

 

Volgende kerntaken zijn aan elkaar gelinkt: 

 

Een vertrouwensrelatie met de doelgroepwerknemers uitbouwen 

De sociale dienst bouwt een vertrouwensrelatie uit met de doelgroepwerknemers. Vanuit deze 

vertrouwensrelatie zal hij de doelgroepwerknemers responsabiliseren om te komen werken. Daarnaast zet de 

sociale dienst zich mee in om de tevredenheid op de werkvloer van de doelgroepwerknemers te verhogen.  

 

Drempels voor tewerkstelling wegwerken 

De sociale dienst faciliteert de tewerkstelling van de doelgroepwerknemers en heeft bij het wegwerken van 

drempels voor tewerkstelling oog voor de randvoorwaarden. De sociale dienst biedt ondersteuning aan 

doelgroepwerknemers bij alle werkgerelateerde problemen in ruime zin. Alle problemen – ook op persoonlijk 

vlak - die rechtstreeks of onrechtstreeks impact hebben op het werk kunnen aan bod komen. 

 

Een ruim extern netwerk uitbouwen   

De sociale dienst bouwt een ruim extern netwerk uit in functie van doorverwijzing. Hij kan en moet niet alle 

expertise zelf in huis hebben en niet elke vorm van begeleiding op zich nemen, maar zal gericht doorverwijzen 

naar andere, meer gespecialiseerde diensten.  
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De rol van interne trajectbegeleider opnemen 

De sociale dienst stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de doelgroepwerknemers en begeleidt dit proces 

doorheen de tewerkstelling. Hij bouwt mee aan werk op maat van de doelgroepwerknemers, aan een POP voor 

iedere doelgroepwerknemer, aan ontwikkeling en groei met oog op doorstroom (intern en extern) en aan 

opleiding. 

 

De doelgroepwerknemers ondersteunen in de werkomgeving 

De sociale dienst  bekijkt  samen  met de productieafdeling en andere diensten  de inzetbaarheid van de 

doelgroepwerknemers  en  stimuleert het blijvend kansen geven, ook aan de minst inzetbare 

doelgroepwerknemers. Om de inzetbaarheid maximaal te ontwikkelen, stelt hij alles in het werk om, samen 

met begeleiders op de werkvloer en productie, zo optimaal mogelijke werkomstandigheden te creëren en de 

competenties van deze doelgroepwerknemers zo maximaal mogelijk te ontwikkelen.  

 

Begeleiders op de werkvloer ondersteunen 

De sociale ondersteunt, individueel en in team, de begeleiders op de werkvloer bij het leidinggeven aan en 

coachen van doelgroepwerknemers. Het voorzien van opleidingsmogelijkheden voor deze begeleiders is hierbij 

essentieel.  

 

 

De manier van werken 

 

De sociale dienst voert deze kerntaken uit op een unieke en sectorspecifieke manier. 

Deze specifieke expertise van de sociale dienst in een maatwerkbedrijf komt tot uiting in de manier waarop 

geanticipeerd wordt op mogelijke uitdagingen voor doelgroepwerknemers, met oog voor alle 

randvoorwaarden, in de begeleide en laagdrempelige doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten, in het 

betrekken en indien nodig ook het uitbouwen van het sociaal netwerk van de doelgroepwerknemers, en in de 

samenwerking met de andere diensten binnen het eigen maatwerkbedrijf. 


