
11

d
ri

e
m

aa
n

d
e

li
jk

s 
ti

jd
sc

h
ri

ft
N

u
m

m
e

r 
11

/2
0

0
7

  /
/ 

 j
u

li
  /

  a
u

g
u

st
u

s 
 /

  s
e

p
te

m
b

e
r

De Sleutel
magazine

����������������������������������
�������������������������������������

België-Belgique
P.B.

9099 Gent X
BC10273

Afgiftekantoor 
9099 GENT X

P509261 

Ond. nummer: 0406.633.304

Verantwoordelijke uitgever: Johan Maertens, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent

“ Het drukken van 
dit magazine wordt ons 
gratis aangeboden door 
drukkerij die Keure, 
dit uit sympathie voor 
de vele donateurs.”



Beste lezer,

Het De Sleutelmagazine dat voor u ligt is een speciale editie die volledig gewijd is 

aan de werking van de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel. Deze afdeling van het net-

werk van De Sleutel is toch een buitenbeentje waardoor het goed is om deze werking 

eens ten gronde voor te stellen.

Dit nummer richt zich uiteraard tot de vele donateurs van De Sleutel die zich abonnee 

van dit De Sleutelmagazine mogen beschouwen. Gezien de speciale editie mikken 

we uiteraard op een iets bredere lezersgroep.

In eerste instantie richten wij ons tot onze klanten en potentiële klanten. Als werkbe-

drijf moet je uiteraard werk hebben en daarom zijn onze opdrachtgevers belangrijke 

partners.

Een tweede groep is die groep van zelfstandigen en bedrijven die steeds op zoek zijn 

naar nieuwe medewerkers. Wij kunnen als partner in deze zoektocht dienen en een 

aantal van onze medewerkers laten doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven.

Een derde groep zijn de doorverwijzers van onze potentiële medewerkers. Ook voor 

hen is het niet steeds even duidelijk hoe wij binnen de sociale werkplaats werken 

aan de groei van onze medewerkers.  

Wat mag je verwachten in dit nummer? We hebben er voor gekozen om het traject 

van de medewerker binnen onze werkplaats te volgen. Het is immers duidelijk dat 

potentiële medewerkers, die zich aanmelden om bij ons te komen werken, net iets 

meer aangeboden krijgen. Zij stappen immers in een traject dat moet uitmonden in 

een stabiele en duurzame werkgelegenheid.

Via één van de doorverwijzers of via het activeringsproject komen potentiële mede-

werkers in de module screening en oriëntatie terecht. Na deze module te hebben 

doorlopen wordt het advies dat vanuit deze module werd gegeven opgevolgd. De me-

dewerker kan starten in één van de werkplaatsen of neemt eerst nog even wat groei-

tijd in acht via de module arbeidszorg. De werkplaatsen bevinden zich in Brugge, 

Gent, Mechelen en Antwerpen. Naast de regionale spreiding is er ook een differenti-

atie van opdrachten: bouw en renovatie, klussendienst, groenwerk en atelierwerk. 

Op die manier geven we aan onze potentiële medewerkers een breed aanbod om bij 

ons aan de slag te gaan.

Hoe dit alles in zijn werk gaat, welke methodieken en werkmiddelen we ter beschik-

king hebben en zo meer, leest u verder in dit nummer.

ACTIVERING AANMELDING SCREENING & 
ORIËNTATIE ARBEIDSZORG 7 WERKPLAATSEN SUPPORTED 

EMPLOYMENT

GROEN
RENOVATIE

INDUSTRIËLE

Guido Maertens,
a f d e l i n g s h o o f d

//  Editoriaal   // 
In

 d
it

 n
u

m
m

er

3 Gesprek met Guido Maertens:
 Tewerkstelling in de Sociale 

Werkplaats is nooit het eindpunt

4 Minister Van Brempt: 
“De fase van experimenteren 
is voorbij”

6 Gidsenproject zorgt mee voor 
aanmelding in Werkplaats

7 Goede oriëntatie vormt 
sleutel voor succesrijk traject 
naar werk

9 Arbeidszorg in de kijker

10 Groen-werkplaats gaat voor 
100% klanttevredenheid

11 Afwerking troef bij renovatie

12 Industriële Werkplaats staat 
voor grote uitdaging

13 Renovatieploeg doet inrichting 
voor Immogranit

14 ‘t Houtboerke ziet groei voor 
hout naar de industrie

15 Werknemers De Sleutel 
onderhouden groen bij 

 Perstorp Oxo Belgium

16 Terugkeergarantie voor wie 
overstap naar “echte werk” 
maakt

����������������������������������
�������������������������������������



3

N
u

m
m

e
r 

11
/2

0
0

7

//  Visie   // 

Tewerkstelling 
 in de Sociale Werkplaats is nooit het eindpunt

De Sociale Werkplaats De Sleutel bestaat 8 jaar en is een 
buitenbeentje in de sociale economie. Dit heeft alles te 
maken met de keuze van de doelgroep. De reïntegratie van 
mensen met een verslaving vraagt een specifi eke en veel 
omvattende aanpak. Een gesprek met Guido Maertens, 
afdelingshoofd binnen de Sociale Werkplaats.

Wat is de doelstelling van de sociale werkplaats en 
waarin verschilt deze van andere werkplaatsen in de 
sociale economie?
GUIDO MAERTENS  De Sleutel kiest ervoor om met een specifi eke 

doelgroep te werken, nl mensen met een verslavingspro-

bleem. Wij willen deze mensen opnieuw klaarstomen voor 

de arbeidsmarkt. Wij activeren hen en zorgen ervoor dat ze 

kunnen doorstromen naar een stabiele arbeidssituatie. Dat 

kan het reguliere arbeidscircuit zijn, maar ook evengoed 

een werkplaats in de sociale economie of binnen arbeids-

zorg. Cliënten blijven 1 à 3 jaar bij ons en dan moet het 

duidelijk zijn wat voor hen een stabiele arbeidsplaats is. 

Reeds van bij de intake wordt hen duidelijk gemaakt dat zij 

in een traject stappen met als fi naliteit een andere arbeids-

situatie. De sociale werkplaats is dus nooit een eindpunt. 

Het is niet de bedoeling dat we dichtslibben. We willen 

voldoende doorstroming hebben van de doelgroep zodat 

we zoveel mogelijk mensen met een verslavingsprobleem 

kunnen helpen. Reïntegratie in de samenleving is onze 

doelstelling en werk is daar een belangrijk onderdeel van. 

In andere sociale werkplaatsen blijven de mensen meestal 

wel veel langere tijd werken.

Hoe gaan jullie tewerk?
Voor ons zijn 2 elementen zeer belangrijk. Bij een eerste 

contact willen we zicht krijgen op de verschillende levens-

domeinen van de cliënt en wat daar goed en fout loopt. 

Iemand die een lange periode drugs heeft gebruikt kampt 

op de verschillende onderdelen van zijn leven best met 

wat problemen. We bekijken hoe het gaat met de directe 

omgeving - kinderen, partner, ouders - hoe het gesteld is 

met de administratie, vriendenkring, gezondheid ... Daar-

naast kijken we naar de vaardigheden waarover de cliënt 

beschikt en bekijken we welke vaardigheden en attitudes 

moeten ontwikkeld worden om in een stabiele arbeidssitu-

atie te kunnen functioneren. Dat gaat van op tijd kunnen 

komen, in ploegverband kunnen werken, de inhoud van de 

job kunnen aanleren, .... Elke cliënt krijgt zo op 12 verschil-

lende onderdelen een score en deze “foto” is meteen de 

start van een handelplan. We kiezen bewust voor een zeer 

individuele begeleiding. 

Hoe moeten we ons dat concreet voorstellen?
We nemen echt onze tijd omdat het bij onze doelgroep 

bijzonder belangrijk is om een zo volledig mogelijk beeld 

te krijgen. Elke cliënt wordt ook door een multidisciplinair 

team op de voet gevolgd. De eerste fase, de module oriën-

tatie, verloopt in groep en neemt maximum 20 dagen in be-

slag. Hierna volgt een advies. Dan voorzien we elke 3 maan-

den een evaluatie. Dat is eigenlijk een terugkijken naar “de 

foto”. Is er een evolutie? Waar is bijsturing noodzakelijk? 

De foto wordt bijgesteld en indien noodzakelijk start er een 

intensieve training. Deze evaluatie gebeurt opnieuw door 

een team. Daarin zitten de werkplaatsleider, de individuele 

begeleider, de begeleider van de module oriëntatie, de 

trajectbegeleider en de doorverwijzer. Het werk is af op het 

moment dat de cliënt op alle 12 competenties 4 à 5 op 5 

als score haalt. Dat is ook het moment om de sociale werk-

plaats te verlaten. Omdat dit altijd een moeilijk moment is 

en de cliënt heel dikwijls onzeker is over de slaagkansen, 

voorzien we een overgangssituatie via “supported employ-

ment” (lees meer blz 16 ).

Het lijkt een bijzonder intensieve begeleiding?
Ja. En we doen dit dan ook niet alleen. We creëren telkens 

een netwerk rond de cliënt en daarbij betrekken we zoveel 

mogelijk diensten uit de gezondheidszorg en de hulpverle-

ning. We werken samen met het OCMW, CAW, de drughulp-

verlening, kinderopvang... We hebben de competenties van 

al deze organisaties nodig. Dit is in het belang van onze 

cliënten. Te meer omdat we er bij een eventuele mislukking 

kunnen op rekenen dat onze collega’s in de hulpverlening 

het proces met de cliënt dan beter verder kunnen zetten.

Reïntegratie in de samenleving is onze doelstelling

GESPREK MET GUIDO MAERTENS
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Minister Van Brempt: 
De fase van experimenteren is voorbij

De redactie van het De Sleutel Magazine wist minister 
Kathleen Van Brempt, in Vlaanderen bevoegd voor Mobiliteit, 
Sociale Economie en Gelijke Kansen, te strikken voor een 
interview. In dit dossier rond sociale tewerkstelling laten we 
de minister het belang van de sociale economie kaderen. De 
minister geeft meteen ook aan hoe ze de toekomst van de 
sector ziet.

Hoe belangrijk is de sociale economie vandaag?
KATHLEEN VAN BREMPT  Momenteel is de sociale economie in 

Vlaanderen goed voor een tewerkstelling van ongeveer 

30.000 mensen, waarvan de meerderheid mensen die het 

moeilijk hebben om een plaats op de arbeidsmarkt te vin-

den. Sinds 2000 wordt er hard gewerkt aan een professio-

nalisering van de sector. Het meerwaardenbesluit gaf toen 

een sterke impuls aan de eerste professionaliseringsgolf 

van de sociale economie. Het charter van de meerwaarden-

economie bepaalt sindsdien een aantal beginselen waar 

organisaties moeten naar streven om overheidsfi nanciering 

te kunnen genieten. Tal van nieuwe instrumenten werden 

in het leven geroepen om reguliere bedrijven aan te zetten 

tot de creatie van maatschappelijke meerwaarden. Denk 

bijvoorbeeld aan de invoegbedrijven, de adviesbureaus en 

regionale incubatiecentra en, voorlopig op experimentele 

basis, de activiteitencoöperatieven. Via het meerwaarde-

decreet werd dus een structurele brug gelegd naar de regu-

liere economie. De fase van experimenten voor de meeste 

instrumenten binnen sociale economie is nu voorbij. De 

drie pijlers die binnen sociale economie momenteel duide-

lijk worden, namelijk invoegbedrijven, lokale diensteneco-

nomie en maatwerkbedrijven, bevinden zich nu in de fase 

van verankering in de regelgeving.

Het beleid trekt volop het kader van de sociale 
economie. Hoe ziet u de toekomst?

VAN BREMPT  Ik ben ervan overtuigd dat het belang enkel gaat 

toenemen. Door de vergrijzing van de arbeidsmarkt ont-

staat er krapte in het aanbod van arbeidskrachten. Het is 

belangrijk dat de sociale economie hierop anticipeert door 

andere accenten te gaan leggen naar de reguliere sector. 

We moeten trots maar bescheiden blijven. Trots omdat 

de sociale economie nu goed is voor een tewerkstelling 

van ongeveer 20.000 doelgroepwerknemers, bescheiden 

omdat er meer dan 15.000 personen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt met meer dan 5 jaar werkloosheid nog 

wachten op een job. Het mag duidelijk zijn dat een uitbrei-

ding van de sociale economie voor deze groep niet enkel 

budgettair onrealistisch is, maar dat het ook aan economi-

sche of rendabele activiteiten ontbreekt om al deze mensen 

tewerk te stellen in de sociale economie. We moeten dus op 

zoek gaan naar manieren om meer mensen tewerk gesteld 

te krijgen in de reguliere economie. De sociale economie 

kan daarbij een bepalende en ondersteunende rol spe-

len. Ze beschikt namelijk over specifi eke expertise op het 

gebied van begeleiding en ondersteuning van mensen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt op de werkvloer. 

Het project supported employment wordt nu in enkele 

sociale economiebedrijven uitgevoerd. Op die manier wordt 

voor de personen met een grote afstand tot de arbeids-

markt een brug gemaakt naar het reguliere economische 

circuit. De arbeid in die werkvorm wordt immers uitge-

voerd in een reguliere setting, met begeleiding vanuit 

de maatwerkorganisatie, waardoor een overgang naar 

onbegeleid werken tot stand kan komen. Deze werkwijze 

kan dan in reguliere ondernemingen dienen om gelijkaar-

dige problemen op dezelfde manier aan te pakken, zonder 

noodzakelijkerwijze nog langs de maatwerkorganisatie te 
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< Meer dan 15.000 personen die langer dan 5 jaar werkloos 

zijn, wachten nog op een job in de sociale economie.



Minister Van Brempt: 
De fase van experimenteren is voorbij
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moeten passeren. 

Het belang van sociale economie 

zal dus toenemen, als op een adequate en voldoende ma-

nier geanticipeerd wordt op de wijzigingen in de reguliere 

economie. Zowel de sectoren als het beleid hebben de taak 

te anticiperen op deze wijzigingen.

Wat zal het eenheidsdecreet voor de sector tot 
gevolg hebben?

VAN BREMPT  Eén van de beleidslijnen die momenteel uitgete-

kend worden, is gericht op de onderlinge afstemming van de 

werkvormen beschutte en sociale werkplaatsen. Bedoe-

ling is te komen tot een decreet dat het beste van de beide 

werkvormen verenigt. Zowel naar doelstelling - namelijk het 

tewerkstellen van kansengroepen - als naar het economische 

kader waarbinnen dit moet gebeuren - kunnen we de beide 

werkvormen namelijk perfect naast elkaar plaatsen. Het 

eenheidsdecreet wil de beide werkplaatsen meer naar elkaar 

toe laten groeien. De ontwikkeling van het decreet moet ook 

aangegrepen worden om de werkvormen de mogelijkheid 

te geven in te spelen op nieuwe evoluties en uitdagingen. 

Beide werkvormen dienen in hun nieuwe vorm uit te groeien 

tot generator van arbeid op maat en tot doorschakelkruis-

punt naar de reguliere economie. De benadering van de 

werknemer in een loopbaanperspectief en de vrije keuze van 

de werknemer vormen hierbij essentiële uitgangspunten. 

Zodoende willen we komen tot een sociale economie die 

mensen zo ver mogelijk tracht te brengen en die klaarstaat 

voor als het (even) niet (meer) gaat. We streven naar een 

sociale economie die een trampoline vormt voor de mensen. 

De sociale economie moet mensen een veerkrachtige job 

aanbieden waarbij ze maximaal ondersteund worden zolang 

dit nodig is. Competenties moeten gemaximaliseerd worden, 

voor elke werknemer. Daarnaast moeten de mensen zich ge-

borgen voelen voor als het niet (meer) lukt. Zo kan de sociale 

economie ook als vangnet fungeren. 

Welke uitbreidingsmogelijkheden voorziet u 
in de toekomst? 

VAN BREMPT  Er is de komende jaren voorzien in een verder 

groeipad voor de sociale werkplaatsen zodat zij kunnen blij-

ven groeien. Ook in 2008 worden extra plaatsen voorzien.

Hoe wil u werkbedrijven laten groeien in functie 
van de economische realiteit? Vandaag geldt er 
eerder een contingentering. 

VAN BREMPT  De bedoeling is om een meer flexibel systeem 

uit te bouwen, dat toelaat om te groeien naargelang de 

behoefte, en dit binnen de budgettaire beperkingen. 

Nu is het zo dat de sociale werkplaatsen in het beste geval 

eenmaal per jaar een uitbreiding kunnen krijgen in hun ge-

subsidieerde plaatsen. Maar de markt werkt natuurlijk niet 

op deze manier. Schommelingen in opdrachten maakt dat 

ook het aantal benodigde arbeidskrachten schommelt. We 

gaan dit aanpassen conform het systeem in de beschutte 

werkplaatsen dat iets meer vrijheid biedt. Het systeem 

wordt op dit moment uitgewerkt.

Arbeidszorg werkt op de grens en De Sleutel wil  
dit uitbreiden. Acht u dit mogelijk? 

VAN BREMPT  Momenteel is er een uitbreiding binnen arbeids-

zorg die kadert in het meerbanenplan en de activering 

vooropstelt van een groep werklozen voor wie de huidige 

bestaande trajecten binnen VDAB blijkbaar geen oplossing 

geven. Deze arbeidszorg vormt een klein onderdeel van een 

integraal concept dat is uitgewerkt om deze mensen toch 

te activeren. Het gaat om een duidelijk afgebakende groep 

mensen. Momenteel zijn er geen extra uitbreidingsplannen. 

We moeten er eerst voor zorgen dat de bestaande plaatsen 

ingevuld geraken. Het project zal wel apart geëvalueerd 

worden.

Hoe staat u tegenover het werken in categorieën
waarbij er aparte mogelijkheden zijn naargelang 
de problematiek? 

VAN BREMPT  Het is geen probleem om categoriaal te werken 

binnen het eenheidsdecreet. Het is niet de bedoeling van 

het eenheidsdecreet om te bekomen dat in alle initiatieven 

alle mogelijke doelgroepen zitten. De bestaande toestand 

leert dat er sowieso al gespecialiseerd wordt want voor elke 

doelgroep is meestal een specifieke aanpak nodig. In die 

zin is er dus vrijheid inzake aanwerving, met de beperking 

dat er op regionaal niveau een garantie is dat alle doelgroe-

pen die doorverwezen worden naar de maatwerkbedrijven, 

ook effectief een aanbod hebben. Alle maatwerkbedrijven 

in de regio hebben hierrond een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid. Met de invoering van een ‘rugzaksubsidiëring’ 

wordt tevens bekomen dat doelgroepen de juiste subsidi-

ering bekomen naargelang de problematiek, zowel naar 

rendementsverlies als naar nodige omkadering.

Bedankt voor dit gesprek.
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Sinds anderhalf jaar experimenteert De Sociale Werkplaats 
met een nieuwe methodiek om cliënten te activeren naar 
werk. Ervaringsdeskundige vrouwen gaan op huisbezoek 
bij inactieve vrouwen die te maken hebben met een drug-
probleem. Deze zogenaamde “gidsen”methodiek blijkt 
aan te slaan. Heel wat partners zijn geïnteresseerd in deze 
vindplaatsgerichte manier van werken. We hebben een ge-
sprek met Bea, één van de gidsen aan het werk binnen dit 
proefproject, mogelijk gemaakt met steun van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF).

Bea heeft zelf een drugverleden. Ze is één van de gidsen 

die er wil voor zorgen dat er meer vrouwen doorstromen 

naar de sociale economie. Vandaag zijn de vrouwen er im-

mers nog sterk oververtegenwoordigd: ‘De vrouwen waar 

we als gids bij op huisbezoek gaan, zijn opmerkelijk eerlijk 

en open over hun problemen. Ze voelen dat we soortgelijke 

zaken zelf aan den lijve hebben meegemaakt. Dat praat 

makkelijker, het opent duidelijk veel deuren. We trachten 

hen tijdens onze gesprekken te helpen in het opkrikken van 

hun zelfvertrouwen en hun laag zelfbeeld. Daarom probe-

ren we doorheen die gesprekken meer te weten te komen 

over de belangrijkste levensdomeinen van onze zogenaam-

de kandidaat-reizigsters. Hoe zit het met hun lichamelijke 

gezondheid, hoe verloopt het contact met de familie, hoe 

zit het met hun gebruik, welke valkuilen en drempels zijn 

er om eruit te stappen. Zo kunnen we samen doelen stellen 

rond zaken die dringend een aanpak of verandering vragen. 

Op die manier proberen we hen uiteindelijk te activeren 

naar een goede dagbesteding in de werkplaats’, zo vertelt 

Bea. Bedoeling is dat ze via de module screening en oriën-

tatie van onze sociale Werkplaats te weten komen welke 

stappen dienen gezet te worden om met kans op succes 

een traject naar werk in gang te trekken.

De gidsen kregen een specifi eke opleiding voor hun wer-

vingsopdracht en worden ook sterk gecoacht. De adres-

sen voor de huisbezoeken krijgen ze via diverse kanalen. 

OCMW, de werkwinkel, de hulpverlening... Ook organiseren 

ze zelf zitdagen bijvoorbeeld bij het lokale Medisch Sociaal 

Opvangcentrum voor drugverslaafden.

‘Doorheen de diverse gesprekken krijgen we dan zicht op 

de volledige problematiek. Voor veel vrouwen blijkt het 

extra moeilijk om hun verslaving aan te pakken. Het is vaak 

nog een verslaving die binnen 4 muren blijft. Het gebeurt 

stiekem en het blijft ook verborgen omdat er nog een taboe 

op kleeft. Niemand durft iets te zeggen. De vrouwen zelf 

ook niet, vaak omdat ze bang zijn om hun kinderen kwijt te 

geraken. We slagen er toch in om het vertrouwen te wek-

ken omdat we zelf ervaringsdeskundig zijn en tegelijk ook 

vrouw. De kandidaat-reizigsters voelen dat ze ons kunnen 

vertrouwen. Vaak is dat de hoofdreden waarom ze de stap 

naar hulp en activering uiteindelijk zetten’, aldus Bea.

Op die manier worden de reizigsters uiteindelijk aangemeld 

in de Sociale Werkplaats en kunnen ze worden doorverwe-

zen naar de module screening en oriëntatie: de start van 

hun activering en van hun traject naar werk.

Gidsenproject 
zorgt mee voor 
aanmelding 
in Werkplaats

ACTIVERING AANMELDING SCREENING & 
ORIËNTATIE ARBEIDSZORG 7 WERKPLAATSEN SUPPORTED 

EMPLOYMENT

GROEN
RENOVATIE

INDUSTRIËLE

Op jaarbasis melden er zich elk jaar meer dan 100 nieuwe 
cliënten aan in de Sociale Werkplaats  De Sleutel. Ruim 
twee op de drie cliënten wordt voor hun activering naar 
werk door externe partners doorverwezen. VDAB en 
OCMW vormen de voornaamste professionele doorverwij-
zers. Een kwart van de aanmeldingen komt uit het eigen 
netwerk. Het gaat om cliënten uit een ambulant of residen-
tieel hulpverleningsprogramma. Een minderheid komt zich 
aanmelden samen met iemand uit onmiddellijke omgeving. 

De gidsen slagen er in om het vertrouwen te wekken omdat ze zelf 

ervaringsdeskundig zijn en tegelijk ook vrouw.
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//  Screening & Oriëntatie  // 

Het doel van de oriëntatie binnen de Sociale Werkplaats 
is het verlenen van een advies rond mogelijkheden inzake 
werk. In ons atelier organiseren we 3 dagen per week ses-
sies, voeren we werkopdrachten uit en nemen we testen af. 
Het programma duurt 7 weken. Na 4 weken worden werk-
ervaringdagen ingelast. Via de beschrijving van 2 fi ctieve 
trajecten geven we een beeld over hoe de module screening 
en oriëntatie in de praktijk draait.

Yves is 35 jaar en heeft reeds lang niet meer gewerkt. Hij 

verbleef enkele maanden in de gevangenis en volgt buiten 

De Sleutel een programma om zijn drugprobleem aan te 

pakken. Yves wordt door het Opleiding- en Tewerkstellings-

centrum binnen het OCMW opgevolgd in zijn traject naar 

werk. Hierdoor kan hij een beroep doen op een contract art. 

60. Als aanloop hierbij wordt hij aangemeld in de oriëntatie. 

Meliar (30) is allochtoon, heeft een justitieel verleden, 

had tot voor kort een behoorlijk drugprobleem maar zegt 

dit nu onder controle te hebben. Toch vindt hij geen werk. 

Hij wordt begeleid door onze trajectbegeleider die hem 

aanmeldde in de oriëntatie.

Voor Yves is het duidelijk: hij wil zo snel mogelijk werk. Hij 

weet heel goed dat hij in aanmerking komt voor een art. 60. 

De enige drempel is de vergadering waar zijn trajectbege-

leidster zijn dossier moet voorstellen. Meliar wil ook snel 

aan het werk maar hij beseft dat zijn trajectbegeleider het 

deze keer anders wil aanpakken.

Beiden worden op het Indicatiestellingsteam (IST) voor-

gesteld. Dit is een overleg waarbij vanuit verschillende 

disciplines naar de aanvraag wordt geluisterd. Het doel 

van deze vergadering is een verloop van een oriëntatie te 

bespreken. Indien er voldoende argumenten zijn om het 

programma te volgen, wordt een tijdspad afgesproken (3 

tot 7 weken).

Beiden kunnen starten en krijgen een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek. Yves is duidelijk niet geïnteres-

seerd en begrijpt niet dat hij 7 weken moet wachten om te 

beginnen werken. Maar goed, als dit een voorwaarde is om 

een art. 60 te krijgen doet hij dan toch maar mee. Meliar is 

intussen tot het besef gekomen dat 7 weken tijd maken om 

naar het eigen kunnen te kijken, belangrijk is. Het is al zo 

vaak fout gelopen. Nadien zal hij in samenspraak zijn focus 

naar werk scherper stellen. 

Gele kaft
Beiden krijgen alle informatie evenals inzicht in de “gele 

kaft”. Dit dossier bevat alle informatie, wordt dagelijks aan-

gevuld en wekelijks besproken met de cliënt, trajectbege-

leider en casemanager. Op die manier krijgen we geleidelijk 

aan zicht op sterke en zwakke competenties, op communi-

catiepatronen, de motivatie van de cliënt. Tegelijk kunnen 

we de gegevens vanuit de testen of gedragingen toelichten. 

Deze “gele kaft” nodigt de cliënt uit het programma nauw 

op te volgen en zicht te krijgen op het eigen functioneren. 

Tijdens de voorstelling blijkt snel dat Yves het programma 

niet ernstig neemt. Telkens geeft hij aan dat hij al weet wie 

hij is, wat hij kan, wat hij graag doet...“Alleen willen ze 

niet naar dit alles luisteren. We zullen wel zien dat hij gelijk 

heeft”. Meliar schrikt. Hij staat bekend als iemand die het 

goed kan uitleggen, die steeds een antwoord klaar heeft. 

Bij het ondertekenen van het huishoudelijk reglement 

wordt hij zo mogelijk nog stiller: “Jullie kunnen bij collega’s 

informeren over vroegere programma’s die ik doorlopen 

heb”. Hij beseft dat die informatie zal gebruikt worden in 

het eindadvies. De maandag na dit gesprek kunnen beiden 

beginnen. De 1ste werkopdracht – poetsen, wassen en ko-

ken – is al bepalend voor de sfeer. Yves ziet dit totaal niet 

zitten en neemt het op als een lachertje. Meliar heeft ook 

Goede oriëntatie 
vormt sleutel 
voor succesrijk 
traject naar 
werk
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Dankzij onze methodiek krijgt de cliënt een beter zicht 

op het eigen functioneren.



zijn bedenkingen maar doet zijn best. Na de eerste pauze 

– om het uur nemen we tijd om terug te blikken – kunnen 

we al concreet aantonen waar het in dit programma om 

gaat: het werk op zich is maar een situatie om bepaalde 

competenties te meten. De komende dagen voeren we nog 

andere werkopdrachten uit en observeren we nog andere 

competenties. Beiden snappen de bedoeling nu veel beter. 

Yves wil het nu een kans geven en tracht beter mee te 

werken. De komende dagen blijft het bij hem toch knagen. 

Dit is niet zijn ding: de opdrachten zijn te eenvoudig. Meliar 

luistert, gaat soms in discussie, maar begint ook naar zijn 

eigen houding te kijken. Hij leert er veel bij. Hij geeft toe 

dat hij door zijn houding kansen voor werk liet liggen. De 

groepsessies verlopen vlot. Vooral de praktische toepas-

sing van de Axenroos valt beter mee dan gedacht. Geef toe, 

praten over je communicatie aan de hand van dieren! Yves 

merkt op dat dit wel leuk wordt. “Tja, welk dier ben ik? Een 

havik: ik val graag aan.” Voor hij het beseft zit hij volop in 

het groepsgesprek. Hij vindt het een veilige manier om over 

zichzelf te spreken. De sessies rond motivatie zijn strikt 

gestructureerd. Het is een systematische opbouw om tot 

beslissingen te komen. Omdat we dit in groep bespreken 

heeft het een belangrijk effect op iedereen apart. Meliar 

luistert vooral maar geeft ook aan dat hij iemand wil spre-

ken rond hervalpreventie.

Drugtesten
Yves krijgt het moeilijk. Hij gaat voortdurend in de verdedi-

ging en vindt dat we hem van werk weghouden. Als we op 

een ochtend drugstesten aankondigen, doet dit bijna de 

stoppen doorslaan. Hij dreigt ermee te stoppen. Yves heeft 

er 4 weken op zitten. Dit moet volgens hem volstaan om te 

zien dat hij wel degelijk goed kan werken, op tijd komen, ... 

We bespreken met iedereen die rond dit traject werkt hoe 

we met hem verder gaan. Tijdens ons wekelijks gesprek 

gaan we hierover met hem in onderhandeling. Dit verloopt 

vlotter dan gedacht. Yves herhaalt eerst dat hij gewoon 

wil gaan werken. Met mondjesmaat geeft hij echter toe 

dat samenwerken en omgaan met leiding en kritiek, heel 

erg moeilijk zijn. Ook dat de opdrachten in oriëntatie niet 

de belangrijkste hindernissen zijn. We komen samen tot 

het besluit dat hij het programma afsluit. Een uurtje later 

spreekt hij de groep toe op samenkomst waarbij een attest 

van deelname wordt overhandigd. Hij wenst iedereen een 

fi jn werk toe.

Meliar werkt rustig de module verder af. Hij heeft één keer 

een positief “plasje” gemaakt maar vroeg hiervoor direct 

een gesprek aan met de psycholoog van het dagcentrum 

die regelmatig in oriëntatie aanwezig is. Alle bevindingen 

worden wekelijks met hem besproken, een eindadvies op 

het IST wordt voorbereid. 

We raden Meliar aan 6 maanden arbeidszorg te volgen. 

Tijdens deze periode kunnen 4 competenties getraind wor-

den. Dit geeft hem de kans de opstap te maken naar een 

stabiele tewerkstelling. We denken dat hij op termijn echt 

kans maakt op werk in de reguliere sector.

ARBEIDSZORG   in de kijker

Tijdens arbeidszorg wordt naast de 

training van de attitudecompetenties 

ook aandacht besteed aan de andere 

levensdomeinen, vooral als de arbeid 

hieronder lijdt. De instroom verloopt 

via de module oriëntatie. Binnen deze 

module worden onze mensen geob-

serveerd rond bepaalde attitudes en 

arbeidscompetenties.

KEVIN  Mijn job binnen arbeidszorg is 

het trainen van werkattitudes. Samen 

met de medewerkers wordt afgespro-

ken welke dagen ze komen werken. 

Minimum draaien ze 2 dagen per week 

mee, maximum 4 dagen per week. Ar-

beidszorg zoals bij ons georganiseerd 

streeft naar de optimale training van 

bepaalde competenties met het oog 

op doorstroming naar een betaalde 

job. Van zodra een voldoende niveau 

is bereikt, wordt de doorstroming 

gerealiseerd. We ervaren ook een 

nood aan een project langduriger 

arbeidszorg waar mensen veel meer 

tijd krijgen om te groeien. De arbeids-

zorg-medewerkers komen automatisch 

terecht in één van de werkplaatsen 

van De Sleutel. Dat kan in de afdeling 

groen zijn, of in de renovatie of in de 

industriële werkplaats.  

Vandaag begeleidt Kevin in de module arbeidszorg 
van de Sociale Werkplaats De Sleutel te Gent zo’n 6 
cliënten. Ze komen bij hem terecht wanneer tijdens 
een verkennende oriëntatieperiode blijkt dat ze te 
laag scoren inzake een reeks attitudecompetenties. 
Als we hen straks degelijk willen laten functioneren 
in een (betaalde)tewerkstelling moeten deze vaar-
digheden eerst worden aangescherpt.

‹‹ Een gesprek met begeleider 
Kevin Van de Vijver (27). ››
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//  Arbeidszorg  // 

DE VZW HEEFT EEN ARBEIDSZORG-
ERKENNING VOOR 8 VOLTIJDSE 
EQUIVALENTEN.
KEVIN  Klopt. Ze draaien mee met 

onze gewone werknemers die onder 

Gesco-statuut of een statuut art 60 

worden tewerkgesteld. Maar binnen 

arbeidszorg werken we specifi ek naar 

attitudes. Ik draai als extra begeleider 

mee met de cliënten die ik begeleid en 

stuur hen bij inzake het leren om-

gaan met leiding, het op tijd komen, 

basisregels kunnen volgen, kunnen 

omgaan met kritiek, kunnen samen-

werken. Zo werken we rond een elftal 

competenties. Zo vaak mogelijk help 

ik ook mee met het uitvoeren van de 

opdrachten op de werkvloer. Van de 

werkplaatsleiders zelf leren ze dan de 

technische zaken. We hanteren een 

duidelijke opsplitsing tussen attitudes 

en technische vaardigheden. Rekening 

houdende met het verleden van de 

cliënt, werken we aan de attitudes. 

Daarna wordt samen met de traject-

begeleider gekeken hoe het zit met 

de technische vaardigheden, kijken 

we wat de cliënt het beste ligt om een 

mooi toekomsttraject uit te stippelen. 

KEVIN  Ikzelf ben vooral rond arbeidsat-

titudes bezig. Maar we beperken ons 

daar niet toe. Vaak is er ook begelei-

ding nodig omdat men nog op be-

paalde levensdomeinen onstabiel is. 

Zo hebben we voor bepaalde cliënten 

met een OCMW-uitkering een bijko-

mende begeleiding via het project 

Perspectief. Dit kan zeer bevorderlijk 

zijn bijvoorbeeld wanneer de woonsi-

tuatie problematisch is of als iemand 

grote fi nanciële problemen heeft.

IS HET GEEN PROBLEEM DAT ARBEIDS-
ZORG-MEDEWERKERS ALS VRIJWIL-
LIGER MEEDRAAIEN NAAST GEWOON 
BETAALDE ARBEIDSKRACHTEN?

KEVIN  Dit heeft zijn voor- en nadelen. 

Zodra er een loon is, moet men ook 

presteren. Binnen arbeidszorg krijgt 

men een vrijwilligersvergoeding. Men 

mag er nog een steek laten vallen, 

fouten kunnen nog rechtgetrokken 

worden. Iemand die te laat komt, krijgt 

hier geen aangetekende verwittiging. 

We gaan eerder uitzoeken hoe we die 

persoon de volgende keer wel op tijd 

kunnen laten aankomen. Men moet 

wel gemotiveerd zijn. Ze doen immers 

hetzelfde werk als de mensen met een 

contract. Er zijn inderdaad nadelen: 

vrijwilligers krijgen geen maaltijd-

cheques, openbaar vervoer, feestda-

gen of langdurige ziekte worden niet 

betaald. Meteen een betaald contract 

is meestal niet aangewezen. Het zou 

snel mislopen.

HOE PAKKEN JULLIE DIE DOELGROEP 
CONCREET AAN?
KEVIN  Meedraaien op de werkvloer 

is de basis. De methodiek binnen 

arbeidszorg is voornamelijk gebaseerd 

op observatie en participatie op de 

werkvloer. Ze werken dus in een reële 

situatie. We werken hier met speci-

fi eke communicatiestijlen die we op 

een visuele manier met onze cliënten 

overlopen (Axenroos van Cuvelier). 

Het kan zijn dat iemand niet goed kan 

omgaan met kritiek of niet goed kan 

samenwerken, zich teruggetrokken 

opstelt,... Maar evengoed iemand die 

goed zorg kan dragen, een genieter 

is of moeilijk regels kan aanvaarden, 

altijd informatie voor zich houdt...We 

vergelijken die eigenschappen dan 

met een dier dat bekend staat om 

bepaalde eigenschappen en zetten 

zo de verschillende communicatie-

stijlen in een cirkel. Soms denken we 

verkeerdelijk dat iemand tegen zijn zin 

aan het werk is. Bijvoorbeeld omdat 
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de persoon in kwestie zeer weinig be-

trokkenheid toont, weinig contact legt. 

Als we dat gedrag dan vergelijken met 

een schildpad is het voor die persoon 

duidelijk dat binnen een werksituatie 

een andere communicatiestijl soms 

meer aangewezen is, ...

We werken ook oplossingsgericht 

via bepaalde modellen. Zo leren we 

om steeds meerdere mogelijkheden 

naast elkaar te zetten, elk met voor- en 

nadelen.  Velen zijn geneigd om bij 

problemen altijd naar dezelfde oplos-

sing te grijpen, vaak druggebruik. We 

leren hen zelf inzicht te doen krijgen. 

Op die manier beseffen ze wat ze 

moeten doen als er zich een bepaald 

probleem voordoet. 

Belangrijk is ook het overleg binnen 

ons multidiciplinair team. De attitu-

des en het werk worden er geëvalu-

eerd, handelplannen opgesteld en 

bijgestuurd en de mogelijkheden 

inzake doorstroom naar werk worden 

besproken.

De methodiek binnen arbeidszorg 
is gebaseerd op observatie en participatie 
op de werkvloer.



Dankzij een goed evaluatiesysteem worden voor alle 
werkmannen op regelmatige basis nieuwe concrete doelen 
vastgelegd. 
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‘In onze werkplaats willen we vooral 

technische kennis meegeven aan 

de medewerkers. We leren hen met 

allerhande machines werken, kunnen 

verschillende technieken aanleren. 

Tegelijk proberen we ook de arbeids-

attitudes van onze werkmannen te 

vervolmaken. Het uiteindelijke doel 

is het doorstromen naar de regu-

liere tewerkstelling. Maar dit is tot op 

vandaag minimaal. Sommigen draaien 

hier al 3 tot 5 jaar mee. Maar we zien 

wel altijd een evolutie. Vroeger was 

die doorstroom geen echte prioriteit. 

Het bleef hier bijna beperkt tot be-

zigheidstherapie. Sinds enkele jaren 

hebben we wel die ambitie’, zo vertelt 

Erwin Wijnsouw.

DRIES  ‘Sinds enige tijd zijn we binnen onze 

ploeg per koppel verantwoordelijk voor 

een specifi eke taak. Ervoor zorgen dat de 

bidons met benzine gevuld zijn, dat er wa-

ter en koffi e in de camionette is, dat al het 

werkmateriaal aanwezig is,... Dat verloopt 

met een soort beurtrol. Gisteren kreeg ik 

een compliment omdat de koffi ebeurt dik 

in orde was. Dat motiveert om voort te 

doen. Zo leren we mekaar beter kennen en 

appreciëren. Dat heeft me geholpen om er 

weer bovenop te geraken. Ik werkte hier 

heel graag, tot mijn vrouw plots overleed. Ik 

begon opnieuw te gebruiken, ik keek bijna 

niet meer om naar mijn kinderen. Gelukkig 

kon ik me op tijd herpakken.’

Af en toe rijzen er problemen met 

gebruik op de werkvloer. ‘Als we 

vermoeden dat iemand onder invloed 

is, dan grijpen we meteen in zodat het 

werk en de groep er niet onder te lijdt. 

Maar soms merken we ook dat iemand 

eigenlijk onterecht bij ons terechtkomt, 

omdat onze doorverwijzers vinden dat 

iemand reeds klaar is voor dit soort 

werk. Zo iemand hebben we in het ver-

leden te vaak opgenomen in de ploeg. 

Maar meestal liep dat fout af. Die werk-

makker voelde zich niet goed in zijn 

vel, begon vaak opnieuw te gebruiken. 

Eigenlijk hoort zo’n cliënt eerst onze 

oriëntatie module te doorlopen. We 

hebben trouwens ook goede contacten 

met echte ‘Arbeidszorg projecten zoals 

Jomi, waar we kunnen naar doorver-

wijzen. Daar ligt de druk veel minder 

hoog dan bij ons’, zo stelt Erwin.

KIM  ‘Vroeger moest ik komen en werkte ik 

hier eigenlijk niet graag. Ik was verplicht 

om te komen omdat ik via het OCMW naar 

hier werd gestuurd. Als artikel 60 kon ik op 

die manier mijn papierwinkel opnieuw in 

orde te krijgen. Vandaag merk ik dat ik ei-

genlijk wel gemotiveerd ben. Ik merk dat ik 

zelfs leergierig ben. Nu ik begin bij te leren, 

wil ik blijkbaar alsmaar meer bijleren.’ 

Soms loopt het met artikel 60’ers 

minder vlot. 

BRAM  ‘Ik was absoluut niet gemotiveerd om 

hier te werken. Ik was hier tegen mijn goes-

ting. Ik wou altijd al als bakkersgast aan de 

slag. Toch ben ik hier een tijdje blijven rond-

hangen. Uiteindelijk ben ik toch vertrokken. 

Achteraf bekeken eigenlijk te laat.’

Aangezien onze Sociale Werkplaats 

voor een deel afhankelijk is van sub-

sidies van het OCMW nemen we ook 

deze minder gemotiveerde mensen in 

de ploeg. Het is dan een grote uitda-

ging voor de werkplaatsleider dat de 

negatieve motivatie van een persoon 

niet overslaat op de rest van de ploeg. 

Gelukkig loopt het vaak wel goed. 

 

REGINALD  ‘Ik werk hier heel graag. Ik heb er 

deugd van om hard te werken. Ik voel me 

goed als ik ’s avonds moe ben. Gedurende 

een bepaalde periode had ik het toch echt 

moeilijk. Mijn doorverwijzer stond erop dat 

ik leerde lezen en schrijven. Ik ben echter al 

te oud en kan dat eigenlijk niet aan. Ik zie 

dat niet zitten. 

Gelukkig zag onze werkplaatsleider dat 

tijdig in. Er werd bemiddeld en die druk is 

nu weg. Ik hoop ik dat ik hier kan blijven tot 

aan mijn pensioen’. 

GROEN-WERKPLAATS 
gaat voor 100% klanttevredenheid
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‘Met onze groen-ploeg werken we zowel voor bedrijven als openbare besturen. Onderhouden 
van speelpleinen, rusthuizen, schoolterreinen en privétuinen. Ook met heel wat bedrijven 
hebben we mooie contracten lopen, o.m. voor het scheren van de hagen, gras maaien, onkruid 
verdelgen enz,...’ Erwin Wijnsouw is werkplaatsleider in de groen-afdeling in de Sociale Werk-
plaats te Gent. Vandaag hebben ze er 8 doelgroepmedewerkers in dienst. Het is de bedoeling 
om de groenploeg te laten groeien tot 12 à 13 medewerkers. 

ACTIVERING
//  Werken in de Sociale Werkplaats  // 
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THEO  ‘Ik ben hier vrij vroeg begonnen met 

solliciteren om in de reguliere groenaan-

leg aan de slag te gaan. Technisch had ik 

alles heel snel onder de knie. Ik dacht dat 

ik meer aankon. Collega’s bestoeften mij 

en zagen mij zelfs al als hun meestergast. 

Maar uiteindelijk botste ik heel snel op 

mijn eigen beperkingen. Ik durfde eigenlijk 

die overstap niet maken. Een grote mond 

zeg maar. Dit heeft men me hier op de 

werkplaats doen inzien. Vandaag wordt ik 

heel intens begeleid, onder meer met mijn 

trajectbegeleider. Mijn zelfbeeld is nog te 

negatief door alles wat ik heb meegemaakt. 

Mijn attitudes worden bijgestuurd. Dankzij 

de feedbackgesprekken blijf ik met mijn 

voeten op de grond. Ik weet nu dat ik tijd 

moet nemen voor mezelf en dan zal het wel 

lukken.’ 

In de werkplaats ontwikkelt men een 

specifi ek evaluatiesysteem zodat alle 

werkmakkers op regelmatige basis 

kunnen besproken worden, ook in 

het team zorg. Erwin Wijnsouw: ‘Daar 

duiden we aan welke werkpunten eerst 

dienen aangepakt te worden en zetten 

we de concrete doelen voorop. Om de 

technische kant van het werk beter te 

begeleiden zijn we ook een soort oplei-

dingsmap aan het samenstellen. Met 

die praktisch opgestelde groenmap 

vol met illustraties en checklists in de 

hand kunnen we onze werkmannen ge-

makkelijker wegwijs maken in het werk 

en ook beter evalueren. Op die manier 

kunnen we ook echt werk maken van 

het afl everen van kwaliteit’. 

Klantenopvolging 
Om te kunnen concurreren op de markt 

en om rendabel te draaien dienen we 

begaan te zijn met de tevredenheid van 

onze klanten. Een sterk management 

en een professionele leiding op de 

werkvloer zijn noodzakelijk om te kun-

nen komen tot kwaliteit en 100% afwer-

king van het werk. Om dit te garande-

ren hanteert de groen-werkplaats een 

systematische opvolging. Een goede 

communicatie is de sleutel naar een ge-

lukkige klant. Op geregelde tijdstippen 

wordt het geleverde werk geëvalueerd. 

‘We hebben dit gaandeweg moeten 

leren. Eenmaal kregen we een aangete-

kende brief van een ontevreden klant. 

We waren ons van geen kwaad bewust, 

maar hadden het ook nooit bevraagd. 

Dat was wel even schrikken’, aldus 

Erwin. Vandaag zitten alle klanten in 

een duidelijk schema. Werken worden 

zorgvuldig gepland rekening houdende 

met de contracten en de verwachtingen 

van de klant. ‘In dit schema kan je zien 

dat we voor een bedrijf bijvoorbeeld 18 

maaibeurten per jaar plannen, wanneer 

de laatste beurt werd uitgevoerd,... 

Tegelijk houden we per werk een fi che 

bij met daarin een overzicht van de ge-

dane werken per klant per dag’, aldus 

Erwin. Het is de bedoeling om op korte 

termijn de klant bij het afsluiten van 

elke opdracht die fi che voor akkoord 

te laten ondertekenen. ‘Op die manier 

voorkomen we dat er ontevredenheid 

onopgemerkt blijft’, zo besluit Erwin.

Afwerking troef 
bij renovatie

We eisen de perfectie. Desnoods moet een 
bepaald werk worden overgedaan.

Ook in onze renovatiewerkplaatsen te 
Gent, Brugge en Antwerpen leren we 
ex-druggebruikers de draad opnieuw 
opnemen dankzij tewerkstelling: via 
werk opnieuw aansluiting krijgen in de 
maatschappij. 

De renovatie-afdeling werkt zowel voor 

bouwheren uit de openbare sector 

als uit de privé. Naast ruwbouwwerk 

staat de renovatiewerkplaats in voor 

sanitair, schilderwerk, elektriciteit, 

schrijnwerkerij, etc. Tijdens hun 

periode in deze werkplaats mogen de 

cliënten al deze soorten werk aanpak-

ken. Op die manier komen we te weten 

waar ze meest aanleg voor hebben. 

Het is de kunst om dat talent dat we 

bij elkeen ontwaren, op de juiste 

manier aan te wakkeren. Wie in de 

renovatiewerkplaats aan de slag is, 

heeft zelf gekozen voor de bouw. Vaak 

hebben ze bij ons de oriëntatiemo-

dule doorlopen. Tewerkstelling, een 

concrete daginvulling en het inkomen 

zorgen voor een zekere stabiliteit 

zodat de dreiging tot herval beperkt 

kan worden. Naast de technische 

vaardigheden wordt in de werkplaats 

aandacht besteed aan de attitude van 

de werknemers. Vanuit onze ervaring 

weten we dat tewerkstelling naast at-

titudetraining essentieel zijn voor een 

goede reïntegratie van ex-verslaafden 

in de maatschappij. We weten dat er 

vaker herval is bij diegenen die weinig 

toekomstperspectieven hebben. In 

het reguliere arbeidscircuit kunnen 

ex-druggebruikers vaak niet terecht 

omwille van negatieve attitudes, een 

strafblad en een tekort aan scholing 

en opleiding. De sociale werkplaats 

komt tegemoet aan deze noden. 

Veel cliënten voelen ze zich door hun 

verleden onzeker, minderwaardig. We 

trachten ze daar bovenop te krijgen, 

hen vertrouwen te geven. In de werk-

plaats kunnen ze eindelijk ook iets 

meer verdienen. Een nieuwe wereld 

gaat vaak voor hen open. Een deel van 

de renovatieploeg kan qua technische 

vaardigheden en attitude gewoon 

ingezet worden bij privé opdrachtge-

vers. We leggen de lat naar kwaliteit 

van het werk wel hoog. 

We eisen de perfectie. Desnoods moet 

een bepaald werk worden overgedaan. 

Het enige wat met opdrachtgevers niet 

wordt vastgelegd, is de afwerkings-

termijn. In overleg met de trajectbe-

geleider wordt ook continu bekeken 

wie klaar is voor doorstoom. In de 

reguliere bouw zijn er veel openstaan-

de vacaturen. Op relatief korte termijn 

kunnen sommigen er zeker hun man-

netje staan.  
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In de industriële 

werkplaats werken 

er gemiddeld 25 

doelgroepmede-

werkers. In dit aan-

tal zitten tevens de 

werkmannen- en 

vrouwen die de 

module arbeids-

zorg aan het door-

lopen zijn. Deze 

laatsten werken 

niet elke dag en 

kunnen tijdens het 

werk rekenen op een extra begeleider. 

Vandaag kan de werkplaats bogen op 

een 15-tal vaste klanten. Deze situeren 

zich zowel in de privé, de industrie als 

bij openbare besturen. Op die manier 

kan de werkplaats een mooi gevarieerd 

werkaanbod voorzien. Hout is hierbij 

vaak de basisgrondstof. In de kleine 

werkplaats worden andere opdrachten 

uitgevoerd, veelal inzake verpakking. 

‘We hebben echt moeten prospecteren 

om ons klantenbestand op te krikken. 

Op een bepaald moment waren we te 

afhankelijk geworden van een beperkt 

aantal klanten. Het gevolg was dat we 

een te eentonig soort werk kregen. 

Mede dankzij mond-à-mond reclame 

groeiden we langzaam. Opdrachtgevers 

die iets speciaals willen, echt op maat, 

en ook op een korte deadline kwali-

teitsvol afgewerkt, weten dat ze bij ons 

terecht kunnen’, aldus werkplaatsleider 

Guy Deboth (46). ‘In onze werkplaats la-

ten we onze mensen eerst kennismaken 

met de houtbewerkingsmachines. We 

leren hen zagen, frezen, schuren.  Maar 

tegelijk leren we hen op een kwalita-

tieve manier afwerken. Zaken die niet 

100% afgewerkt zijn, mogen niet bui-

ten. We leggen de lat dus hoog. Maar 

naar tijd van uitvoering is er minder 

druk. We weten ook wie wat aankan. We 

bouwen verder op het advies van onze 

collega’s van oriëntatie en arbeidszorg 

en houden rekening met de vaardig-

heden en interesses van onze men-

sen. We investeren ook in opleiding. 

Zo hebben we werkboeken met een 

geïllustreerde handleiding voor onze 

belangrijkste machines. Daarin zit ook 

een evaluatieluik. Pas bij een volledig 

positief rapport, mag men zelfstandig 

op een machine werken. We willen alle 

werkmannen op een uniforme manier 

opleiden’, zo vertelt Guy Deboth.  

WILLEM  ‘Ik had de laatste jaren last van 

depressies. Ik heb nogal een  turbulente 

jeugd gekend. Misbruik en zo. Ik belandde 

in een sukkelstraatje maar haalde ondanks 

alles mijn A2 diploma. Aan werken ben ik 

niet gekomen. Ik begon drugs te gebruiken. 

Vandaag draai ik reeds een 7-tal maanden 

mee in industriële. De voorbije winter ben 

ik voor het eerst sinds lang  zonder depres-

sie doorgekomen. Daarvoor draaide ik 

hier enkele maanden mee in arbeidszorg. 

Werk in het gewone circuit is nog niet voor 

meteen. Maar ik voel me dankzij de aanpak 

van De Sleutel veel beter. Ook thuis is de 

situatie al veel meer uitgeklaard’.

Binnen de kleine werkplaats van  indu-

striële, waar vrouwen meer de dienst 

uitmaken, werkt men o.m. in opdracht 

van de autosector. Zo monteren ze on-

derdelen van het toebehoren aan het 

reservewiel voor een onderaannemer 

van Volvo en Ford. Verder verzorgen ze 

mailings, maken ze displays voor apo-

theken en doen ze verpakkingswerk 

voor de distributie. 

GUY DEBOTH  ‘In opdracht van een ont-

werpster helpen we bij het vervaar-

digen en tentoonstellen van vleugel-

lusters. We rijgen o.m. mosselschelpen 

op een string. Die mosselen komen 

hier ongekuist toe. Op het einde van 

het proces zorgen we voor de verpak-

king in aangepaste houten kisten, 

zodat alles wereldwijd veilig kan 

verstuurd worden. Inclusief de handlei-

ding hoe de kist moet worden openge-

maakt. Op die manier willen we al onze 

klanten dienen. Maximaal inspelen op 

hun eisen zonder toegevingen op de 

kwaliteit. Enkel qua tempo kunnen en 

willen we niet concurreren.’   

ISABELLE  ‘Ik begon hier als vrijwilligster. 

Vroeger haalde ik  veel stommiteiten uit 

en uiteindelijk kreeg ik een werkstraf. In 

mijn jonge jaren ging ik om met de foute 

mensen en liet ik me meeslepen. Gelukkig 

belandde ik hier in de kleine werkplaats. Ze 

zagen wel wat in mij. Uiteindelijk kreeg ik 

er een gesco-contract en tijd om te groeien. 

Vandaag ben ik al anderhalf jaar mees-

tergast. Ik voel me hier goed en grijp ook 

alle kansen om bij te leren. Recent volgde 

ik nog een opleiding die me kan helpen in 

mijn job’. 

SAMMY  ‘Ik werk hier bijna een jaar. Zelf 

heb ik geen drugprobleem. Toch kende 

ik geen miserie met collega’s die wel een 

drugverleden hebben. Iedereen weet dat 

De productie van vlechtmatten voor oeverversterking, een fi t-o-meter of zandhutjes 
voor openbare besturen,... Het zijn maar enkele visitekaartjes van de afdeling 
industriële van de Sociale Werkplaats. Deze werkplaats staat voor een grote uit-
daging. Wegens plaatsgebrek kan men bepaalde opdrachten nu niet aanvaarden. 
Steeds meer openbare besturen kiezen bewust voor de sociale economie. Niet 
alleen voor het prijskaartje. Het is vaak een bewuste tewerkstellingspolitiek en een 
poging om niet nog meer productie naar lage loonlanden te laten vertrekken. 

Binnen de werkplaats wil 
men alle werkmannen op een 
uniforme manier opleiden.
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alcohol en drugs hier niet thuishoren. Ik 

ben zelf een tijd op de dool geweest en was 

niet meer in orde met mijn papieren. Dop-

pen zat er dus niet in, en toen ik ziek werd, 

ben ik bij het OCMW beland. Ik kreeg er 

budgetbegeleiding en uiteindelijk stuurden 

ze me voor werk naar hier. Straks mag ik 

doorstromen en krijg ik een vast contract 

in een kringloopwinkel. Met dank aan mijn 

trajectbegeleider’.

Soms loopt het minder vlot. Zo is Hen-

ny al 3 maal geschorst wegens verbale 

agressie. Guy Deboth: ‘Hij krijgt zijn 

drugprobleem niet onder controle. Het 

blijkt heel moeilijk om de hulpverle-

ning rond hem te installeren. Maar we 

bekijken het positief. Hij is bij ons aan 

het werk, komt elke dag. Zolang zijn 

gedrag niet weegt op de ploeg, kun-

nen we hem hier handhaven. Intussen 

doen we verder pogingen om hem op 

het goede pad te krijgen’. 

PETER  ‘Ze gaven me hier de kans  om erva-

ring op te doen als vorkliftbestuurder. Daar-

na haalde ik bij de VDAB een getuigschrift. 

Naarmate ik hier meer mijn best deed, 

kreeg ik ook meer verantwoordelijkheid. 

Soms mocht ik met de camionette inkopen 

gaan doen, ik kreeg taken rond stockbe-

heer,... Zo groeide ook mijn zelfvertrouwen. 

Ik voel me klaar om over te stappen naar 

de echte arbeidsmarkt. Als het niet meteen 

lukt, mag ik naar hier terugkomen’. 

De industriële werkplaats heeft van-

daag een evenwicht gevonden tussen 

rendabiliteit in het werk en zorg aan 

de werknemers. Er ligt nog een grote 

uitdaging te wachten in de markt naar 

de industrie. Dankzij onze lagere loon-

kost moet het mogelijk zijn om daar 

een niche in de markt te vullen die 

vandaag nog te vaak wordt uitbesteed 

aan lage loonlanden. 

De renovatieploeg van de Sociale Werkplaats werkt regelmatig in 

opdracht van Immogranit uit Drongen. Deze onderneming is actief 

als projectontwikkelaar (o.m. van het Marriott-hotel te Gent) en als 

beheerder van gebouwen in bedrijvencentra. De Immogranit Building, 

gelegen op het industrieterrein Drongen langsheen de E40, is één van 

deze bedrijvencentra en biedt plaats aan een 25-tal ondernemingen. 

‘De voorbije 3 maanden was de renovatieploeg hier bijna onafgebroken 

aan het werk’. We hadden op korte tijd 6 nieuwe huurders die zich hier 

wilden vestigen’, aldus management assistant Daniëlle Vandenhouwe. 

Immogranit maakte kennis met de werking van de Sociale Werkplaats tij-

dens een activiteit rond herinrichting van het bedrijventerrreinen van de 

stad Gent. Afdelingshoofd Guido Maertens kwam er de mogelijkheden 

van de Sociale Werkplaats toelichten. ‘Dat aanbod leek perfect wat we 

zochten. Als er nieuwe bedrijven bij ons hun intrek nemen, richten we de 

gehuurde ruimte naar wens in. Meestal moet het ook snel gaan. Tijd om 

overal offertes op te vragen hebben we eigenlijk niet. We deden eerst 

een test voor de renovatie van één vrijgekomen 

ruimte en al vlug besloten we om meer beroep 

te doen op jullie renovatie-afdeling’, zo vertelt 

Vandenhouwe. Concreet gaat het meestal om het 

afbreken van kantoorinrichtingen die wegens 

einde huurcontract leegstaan. Daarna volgt de 

herinrichting, gaande van nieuwe vloerbekleding, 

nieuw plafond, gyprocwanden, ramen en deuren, 

aanpassing elektriciteit, branddetectie 

en airco, tot de fi nale schilderwerken. Een groot 

deel van deze werken wordt gedaan door de 

renovatie-ploeg van De Sleutel. Problemen zijn 

er de voorbije jaren van samenwerking nog niet 

geweest. ‘Deze mensen verdienen een tweede 

kans en wij zijn doorgaans tevreden over de kwaliteit van het uitge-

voerde werk. Ondertussen kennen we de mensen al wat beter en is er 

ook inspraak in welke werken aan wie worden toevertrouwd’, aldus 

Vandenhouwe. Tijdens het gesprek blijkt verder dat Immogranit de prijs 

van de werken heel concurrentieel vindt. Het bedrijf overweegt ook te 

beginnen samenwerken met de groen-afdeling van De Sleutel. Intussen 

heeft Daniëlle Vandenhouwe een band met de werknemers opgebouwd. 

‘Ze weten dat ik hen respecteer en daar krijg je onverwachts wel eens 

iets voor terug. Na afl oop van een bepaald werk, heeft één van de werk-

nemers bijvoorbeeld totaal ongevraagd de ganse gang hier opgedweild. 

Toch moeten we af en toe ook wel bijsturen. Als de deadline iets te ver af 

is, durft men soms te beginnen treuzelen. Anderzijds weten we dat we 

op hen kunnen rekenen als het echt krap wordt. Zo heeft men ons van 

renovatie destijds uit de nood geholpen toen we voor de opening van 

het nieuwe Marriott-hotel te Gent handen tekort hadden voor de fi nale 

opkuis’, zo herinnert Daniëlle Vandenhouwe zich.

//  Onze klanten  // 

Renovatieploeg doet 
inrichting voor Immogranit

De voorbije maanden was 
de renovatieploeg bijna 
onafgebroken aan het werk 
in het bedrijvencentrum 
bij Immogranit.



‘Ik herinner me nog goed dat jullie 

destijds op dat bedrijf op prospectie 

kwamen met de vraag om in onder-

aanneming iets te mogen produceren. 

Ik ben toen langsgekomen bij jullie, 

nog op de oude locatie in Merelbeke. 

Jullie sociale werkplaats was toen nog 

in volle opstartperiode. En ik heb jul-

lie een aantal tips meegegeven. Het 

was pas later toen ik mijn eigen bedrijf 

had opgestart dat we elkaar opnieuw 

gevonden hebben’, aldus zaakvoerder 

Roland Brossé. 

‘t Houtboerke werkt vooral in opdracht 

van de industrie. Vaak gaat het om 

speciale verpakkingen in hout, pa-

letten op maat, kleine bekistingen, 

vlechtmatten. ‘We werken vaak met 

speciaal hout voor de waterbouw en 

ook veel in opdracht van openbare be-

sturen. Wij maken voor hen ontwerpen 

en eenmaal we in serie kunnen begin-

nen produceren, komen wij bij jullie 

aankloppen’, zo licht Brossé toe. 

Brossé kon indertijd zijn directie niet 

overtuigen een afdeling te creëren om 

bepaalde soorten werk uit te besteden 

aan derden. Met ‘t Houtboerke kiezen 

ze bewust voor deze piste. Roland 

Brossé: ‘Ik wou op een kleinschalige 

manier bewijzen dat het kan. Tege-

lijk kon ik mijn passie voor het goed 

doel kwijt. Maar het is natuurlijk ook 

voor ons een blijvende zorg om goed 

personeel te vinden. We zijn een fa-

miliebedrijf. We werken hier met zijn 

vijven, we hebben heel wat ideeën 

en we zijn sociaal ingesteld. Als De 

Sleutel onze ideeën kan uitvoeren is 

dat voor beiden een win-win situatie. 

Tegelijk dragen wij ons steentje bij in 

jullie reïntegratiegedachte. Bovendien 

hebben we een zorg minder omdat we 

minder te maken hebben met perso-

neelsverloop’.

Het eerste contract tussen De Sleutel 

en ‘t Houtboerke was een test, ook 

naar kwaliteit. ‘We haalden een op-

dracht binnen voor een belangrijke 

kustgemeente. Het ging om het aan-

maken van strandhagen. We haalden 

dat werk binnen en de trein was 

vertrokken’, zo herinnert Brossé zich. 

Nadien volgden heel wat opdrachten: 

het maken van vlechtmatten, water-

schotten, strandpasserellen... Intus-

sen hielp ‘t Houtboerke De Sleutel 

investeren in zware houtbewerkings-

machines.

De samenwerking is volgens Brossé 

veel meer dan personeelsbeparend. 

‘Jullie hebben verschillende troeven. 

De communicatie is een pluspunt. De 

Sleutel levert niet alleen diensten aan 

in een ethisch goed onderbouwde 

visie. Tegelijk kunnen jullie kwaliteit 

leveren en is het mogelijk om op heel 

korte termijn een productie van iets 

nieuws op te starten. Bovendien heb-

ben jullie enige stockageruimte. Een 

nog beter georganiseerde werkplek, 

biedt echter nog meer perspectieven. 

We kunnen al eens een speciale op-

dracht aan jullie toevertrouwen, zoals 

recent het bekleven van verkeerspa-

len. Maar we zouden nog meer willen 

samenwerken. Ook om jullie sociaal 

doel te helpen realiseren’, aldus een 

enthousiaste Brossé.

Intussen heeft die kustgemeente waar 

alles mee van start ging een nieuwe 

opdracht geplaatst. ‘Bij de aanbeste-

ding heb ik het heel open gespeeld. 

Ze weten dat De Sleutel instaat voor 

de uitvoering van de strandhagen. Ik 

maakte hen duidelijk dat het belang-

rijk is om te kiezen voor de tewerkstel-

ling hier bij ons. We ondersteunen De 

Sleutel dan ook in hun visie. Ook wij 

willen de mensen die in de problemen 

hebben gezeten een tweede kans 

geven. 

We moeten weliswaar winst maken, 

maar samen kunnen we heel wat rea-

liseren. En we zouden nog veel meer 

kunnen. Ik denk dat er naar de indu-

strie toe nog heel wat mogelijkheden 

zijn’, zo besluit Brossé. 
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//  Onze klanten  // 

‘T HOUTBOERKE 
ziet groei voor hout naar de industrie

Een van de belangrijke klanten van onze Industriële Werkplaats is ‘t Houtboerke. Deze bvba, gevestigd in Evergem, is actief 
als importeur van hout en als fabrikant en werd een zestal jaar geleden opgericht door Roland Brossé. ‘Maar eigenlijk gaf 
ik reeds advies aan de Sociale Werkplaats De Sleutel toen ik nog werkte voor een belangrijke houtgroothandel. Daar ben ik 
inmiddels op pensioen gegaan na 45 jaar dienst’.
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‹‹ Als De Sleutel onze 
 ideeën kan uitvoeren is 

dat voor beiden een 
 win-win situatie.      ››
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//  Onze klanten  // 

15Werknemers De Sleutel onderhouden groen bij 
Perstorp Oxo Belgium

De groen-afdeling van Sociale Werkplaats De Sleutel werkt 

ook voor de industrie. Zo doen ze sinds een vijftal jaar het 

onderhoud van het groen bij Perstorp Oxo Belgium, een be-

drijf dat deel uitmaakt van de Perstorp Groep, een Zweedse 

multinational die produceert vanuit 12 locaties en wereldwijd 

meer dan 20 verkoopkantoren telt. Veiligheid en onderhoud 

gaan er hand in hand. ‘In het begin hadden we enige beden-

kingen om het project op te starten. Vandaag is iedereen 

echter tevreden over de samenwerking en stellen we vast dat 

jullie werknemers onze strikte regels goed opvolgen’, aldus 

Martine Alleene van Perstorp. 

Uw toetsenbord, de beschermende lak voor uw tafel, bio-

brandstof, veiligheidsglas,... de Perstorp groep maakt het 

mogelijk. In de vestiging in Evergem werken 44 personeels-

leden en produceert men o.a. chemicaliën voor polyesters en 

speciale coatings. Bij dit proces wordt met licht ontvlambare 

producten gewerkt. ‘Er gelden daardoor strikte veiligheids-

maatregelen o.a. een totaal rookverbod, geen gsm-gebruik, 

enz. Explosiegevaar dient immers vermeden te worden’, zo 

vertelt Martine Alleene, Technical Purchaser en Administrator 

bij Perstorp. 

‘De groenploeg moet zijn komst ook steeds vooraf aankon-

digen. We dienen hier pasjes en een werkvergunning uit te 

schrijven omdat we altijd met 100% zekerheid veilig moeten 

kunnen werken en willen weten met hoeveel personen men 

op het terrein aanwezig is.’ Zoals bij alle Scandinavische be-

drijven, wordt ook hier veel belang gehecht aan een groene 

omgeving. Er is rondom de productie-eenheid behoorlijk wat 

beplanting met struiken en populieren, er is veel gras om 

te maaien. ‘We waren destijds niet echt tevreden over onze 

vorige groenonderhoudsploeg. Na een kleine zoektocht en 

via een aanbeveling kwamen we bij De Sleutel terecht. Ook 

contractueel leek het een haalbare kaart. Al leek samen-

werking met een sociale instelling geen evidentie want als 

SEVESO-bedrijf kunnen we alle negatieve publiciteit missen. 

Maar goed, jullie konden ons overtuigen, ook naar burgerlij-

ke aansprakelijkheid toe. Ook al hadden jullie eigenlijk alleen 

referenties van openbare besturen en niet uit de industrie, 

toch wilden we De Sleutel een kans geven. Het feit dat de 

tewerkstelling via deze opdracht kon bijdragen aan de reïn-

tegratie van jullie werknemers heeft ook meegespeeld in de 

eindevaluatie’, zo herinnert zich Martine Alleene. Uiteindelijk 

zijn er op die vijf jaar nooit echt problemen geweest. ‘De 

ploegverantwoordelijke is altijd aanwezig, al jullie werkne-

mers dragen trouw hun helm, bril, werkschoenen en gepaste 

kledij, nieuwe krachten worden telkens gemeld zodat ze 

tijdig een  veiligheidsintroductie krijgen. Intussen hebben 

onze mensen ook een goed contact met jullie werknemers. 

Dat sterkt hen wellicht ook in hun zelfvertrouwen’, aldus 

Martine Alleene. 

Dat deze groenploeg zich probleemloos aanpast aan de 

regels die gelden op een SEVESO- site, geeft aan dat De Sleu-

tel professioneel werkt. ‘We merken dat jullie werkleiders 

technisch goed geschoold zijn, bijvoorbeeld aan de Latijnse 

benamingen van struiken en bomen en dat zij over voldoende 

professioneel materiaal beschikken. Wij beschouwen De 

Sleutel als één van onze vaste leveranciers. Tegelijk hoop ik 

dat dit werk ook jullie werknemers vooruit kan helpen. Zij 

mogen dit werk verrichten, in een toch niet ongevaarlijke 

omgeving. Ik denk dat dit hen sterkt in hun eigenwaarde en 

dat ze er vertrouwen uit kunnen putten’, aldus Alleene. 

Ze bevestigt ook dat de ploeg inzake kwaliteit niet moet 

onderdoen voor anderen. ‘Ook naar onze tevredenheid wordt 

gepeild. En één van jullie troeven is fl exibiliteit. Naast het 

maaien, snoeien en bemesten mogen we ook al eens vragen 

om bijvoorbeeld de goten te vegen of om afgevallen bladeren 

op te ruimen. En we merken ook dat jullie mannen spontaan 

zwerfvuil verzamelen. Over de werkhouding mogen we dus 

zeker niet klagen. We zijn integendeel heel tevreden en 

eigenlijk een beetje trots dat we op die manier ons steentje 

kunnen bijdragen.’ 
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//  Adressen   // 

 Directie & centrale diensten
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org

 Dagcengtrum Antwerpen (DCA)
 Dambruggestraat 78
 2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brugge (DCBG)
 Barrièrestraat 4
 8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E dcbg.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brussel (DCBL)
 Aanbeeldstraat 14
 1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E dcbl.info@fracarita.org

 Dagcentrum Mechelen (DCM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@fracarita.org

 Dagcentrum Gent (DCG)
 Meerhem 30
 9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org

 Crisisinterventiecentrum (CIC)
 Botestraat 102
 9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap 
Merelbeke (TGM)

 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap 
Gent (TGG)

 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg.info@fracarita.org

 Residentieel Kortdurend 
Jongerenprogramma

 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@fracarita.org

 Preventiedienst
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

 VZW Sociale Werkplaatsen 
De Sleutel (SW)

 Mahatma Gandhistraat 2a
 9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E socwpg.info@fracarita.org
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ACTIVERING AANMELDING SCREENING & 

ORIËNTATIE ARBEIDSZORG 7 WERKPLAATSEN
//  Supported Employment  // 

Terugkeergarantie voor wie 
overstap naar “echte werk” maakt

Dankzij het proefproject Supported 
Employment kunnen de werknemers 
uit onze sociale werkplaats beter on-
dersteund worden bij hun eerste stap-
pen naar de reguliere arbeidsmarkt. Er 
is zelfs een terugkeergarantie.

In alle sociale werkplaatsen in Vlaan-

deren stellen we vast dat werknemers 

niet of zelden de stap zetten naar de 

reguliere arbeidsmarkt. Niet zo ver-

wonderlijk als je weet dat ze vóór hun 

werk in de sociale werkplaats langdu-

rig werkloos waren. De overstap naar 

gewone tewerkstelling betekent veelal 

dat men start met een interimcontract. 

Het feit dat ze het daar bovendien 

zonder de intensieve begeleiding van 

de sociale werkplaats moeten stellen, 

maakt het voor een aantal mensen 

extra moeilijk. 

Werknemersvoordeel
Dankzij het project Supported Employ-

ment kunnen we de overgang beter 

begeleiden en is er een terugkeerga-

rantie: als het niet lukt, kunnen ze te-

rugkeren naar de sociale werkplaats! 

Tijdens de eerste 2 à 3 maanden 

werken we met het systeem van terbe-

schikkingstelling: de werknemer blijft 

bij ons onder contract wat een extra 

zekerheid is in die eerste periode. 

Uiteraard is het de bedoeling dat 

we regelmatig contact hebben met 

werknemer en werkgever om even-

tuele problemen of verwachtingen te 

bevragen. Dit intensieve contact zorgt 

ervoor dat de werknemer makkelijker 

zijn plaats vindt en dat problemen 

direct worden aangepakt. Financieel 

is er ook een voordeel: deelnemers 

krijgen namelijk het uurloon van het 

bedrijf waar ze gaan werken.

Werkgeversvoordeel
Steeds meer vinden bedrijven niet 

de juiste werknemers. Vaak omdat 

kandidaten (nog) niet beschikken 

over de gevraagde technische kennis 

of de juiste attitudes. Onze mensen 

hebben een recente werkervaring en 

er werd heel wat aandacht besteed 

aan het bijschaven van de basiscom-

petenties. We kunnen dan ook goed 

inschatten wie klaar is om de stap te 

zetten naar een volgende tewerkstel-

ling. Wat betreft de technische kennis 

hebben onze werknemers een basis 

die in het andere bedrijf verder wordt 

opgebouwd. 

Sinds de start van dit project grepen 

een paar werknemers hun kans om de 

overstap te maken naar het reguliere 

arbeidscircuit. Ze konden doorstromen 

en hebben een contract in een ander 

bedrijf. Tegelijk kunnen wij ook weer 

nieuwe mensen kansen geven.
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< In onze werkplaatsen doet men 

werkervaring op en wordt heel 

wat aandacht besteed aan het 

bijschaven van de basis-

competenties.


