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Missie, visie en waarden
MISSIE

Sowepo wil, voor iedereen met een beperking, de partner op maat zijn om hen via zinvolle 
arbeid de plaats die ze verdienen in de maatschappij op een volwaardige manier te laten 
invullen

VISIE

Sowepo toont leiderschap in de tewerkstelling van mensen met een beperking door hen
ten volle kansen te geven door zich volwaardig in een arbeidsproces te integreren en dit op
basis van de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen: people, planet
en profit.



WAARDEN

• respect

• eerlijkheid

• motivatie

• samenwerken

• houden aan regels en afspraken

• discretie



Oprichting

• Sowepo vzw: 1987

• Erkenning sociale werkplaats: 1995, 
• Ontstaan uit de mannenopvang “De Korenaar”.
• 8 vte’s, waarvan 1,6 omkadering

• Arbeidszorg: 1999

• Erkenning: 2002

Vanaf 01/01/2020: fusie met InterWest



Werkvormen

o Maatwerkers: 109 medewerkers
o Arbeidszorg

▪ Arbeidszorgmedewerkers: 34 medewerkers
▪ AMA: 1 medewerker

o Brugjongeren: gemiddeld 5 leerlingen
o Art. 60-ers: gemiddeld 6



AANPAK

Wij hebben heel veel verschillende werkvormen en binnen al die 
verschillende groepen zitten ook  medewerkers met BW-profiel of BW-
verleden.

Wij gaan er steeds van uit dat iedere medewerker individueel moet 
bekeken worden en dat er voor iedereen de meest geschikte taak moet 
worden gezocht.

Deze visie hebben we ook doorgetrokken naar AZ: we zetten deze 
mensen niet langer in op een aparte afdeling. We integreren hen in de 
totale werking volgens hun individuele mogelijkheden mits extra 
opvolging en ondersteuning. Zoals voor alle anderen is dit ook een 
traject op maat.



Hoe wordt de begeleiding aangepakt?

Starten kan na een geslaagde proefdag, rekening houdend 
met 

• Evaluatie van werknemer en werkleiding 

• Wat de medewerker graag doet

• De bereidheid om zich polyvalent op te stellen binnen zijn of haar 
mogelijkheden

• Het werkaanbod



Hoe wordt de begeleiding aangepakt?
Gestructureerde gesprekken  

• Inwerkperiode : eerste POP binnen de maand na start met de sociale dienst

• Bij het einde van ieder contract (om de 3 maanden): een evaluatiegesprek met de 
sociale dienst

• Jaarlijkse POP met de rechtstreeks leidinggevende 

➔Deze gesprekken worden voorbereid door de werkleiding en sociale dienst.
De medewerker krijgt een neerslag van dit gesprek met concrete 
werkpunten en acties.



Hoe wordt de begeleiding aangepakt?

Occasionele gesprekken door sociale dienst en/of werkleiding

• Psychosociale begeleiding op vraag van de werkleiding of de 
werknemer

• Bij het niet naleven van de regels en afspraken: hier is het belangrijk 
dat we voor alle medewerkers kort op de bal spelen. Meestal wordt 
na dit gesprek een (aangetekende) brief gestuurd of afsprakennota 
gemaakt

• N.a.v. een info-item (kan ook positief zijn ☺!)
Ook hier volgt meestal een (aangetekende) brief of afsprakennota



Hoe wordt de begeleiding aangepakt?

Occasionele gesprekken door sociale dienst en/of werkleiding

• Bij spanningen in een afdeling of groep, opteren we voor een 
groepsdynamische aanpak.
• Groepsgesprek

• Gezamenlijke afsprakennota

• Affiche in de afdeling





Assemblage- en verpakkingsactiviteiten uitvoeren met 
werknemers psychosociale problematiek?

Het werk op zich kunnen en willen deze 
medewerkers even goed uitvoeren als je 

zorgt dat de juiste medewerker op de 
juiste plaats inzet.  



Activiteiten 2018

• Assemblage : 49%

• Voeding : 25%

• Paletten : 10%

• Verpakking : 12%

• Logistiek : 2%

• Gelegenheidswerken : 2%











AANDACHTSPUNTEN
• Er wordt veel aandacht besteed aan het opvolgen en naleven van regels en 

afspraken voor alle medewerkers

• De inrichting van ateliers en werkposten:
• Voldoende ruimte

• Lichtinval van buiten

• Samenstelling van groepjes die samenwerken (karakters, gevoeligheden, werktempo, 
stressgevoeligheid)

• Extra aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers: Hun 
sociaal vangnet is vaak beperkt waardoor ze problemen/bezorgdheden meebrengen 
naar het werk.
➔Laagdrempelige sociale dienst zodat problemen zowel op de werkvloer als in privé tijdig 
bespreekbaar kunnen gesteld worden.



Aandachtspunten

• Vanuit de regelgeving SW is de PSP-doelgroep al minstens 5 jaar 
werkloos. Dit brengt met zich mee dat deze groep vaak niet zo te 
motiveren is om aan de slag te gaan. 

➔ veel bevestiging,  veel geduld, veel kansen, veel proberen,

➔blijven benadrukken dat we verwachten dat iedereen zich naar 
best vermogen inzet: Bv. werktempo

➔Stimuleren om terug in zichzelf te geloven en nieuwe taken te 
proberen: mooi om te zien hoe sommigen terug openbloeien.



• Er wordt rekening gehouden met de adviezen i.v.m. de medische 
beperkingen van onze medewerkers.

=> De werkvloerbegeleiders hebben een lijst van beperkingen waar rekening 
dient mee gehouden te worden. 

=> De aanbevelingen worden door de arbeidsgeneesheer geformuleerd.

=> De sociale dienst bepaalt wie in een bepaalde afdeling of voor een bepaald 
werk al dan niet kan worden ingeschakeld.

Aandachtspunten





• Geen medische beperkingen: echter alleen psychosociale 
problematiek: 26%

• Werk is nog mogelijk mits lichte aanpassingen 11%
Vb: Aangepaste schoenen, frequent toiletgebruik, sta-hulp, ergonomische 
stoel

• Werk is nog mogelijk mits ernstige aanpassingen 34%
Vb: Langdurig rechtstaand werk vermijden, tempobeperking, afwisselend werk 
(zitten/staan, ≠ taken), geen belastend werk (schouder, pols, rug, nek), zittend 
werk noodzakelijk, geen manueel hanteren van (zware) lasten, geen knielende 
of voorovergebogen houding,…

• Bepaalde werken niet meer mogelijk 29%
Vb: Geen buitenwerk, geen poeders/stof, geen palletten, geen koude 
omgeving, geen keukenwerk, geen lawaaiblootstelling



Vragen?

Bedankt voor jullie aandacht.


