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> Werk, hefboom voor re-integratie

// Editoriaal //
Damien Versele,
Afgevaardigd bestuurder vzw Sociale Werkplaats De Sleutel

In dit nummer

Algemeen directeur De Sleutel
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Beste lezer,
Mensen Kansen Groeien

Met dit speciaal nummer richten we ons niet alleen tot de vele donateurs van De Sleutel maar
ook tot onze opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers. Zij zijn immers belangrijke partners
in onze werking. Verder zijn er ook de zelfstandigen en bedrijven die steeds op zoek zijn
naar nieuwe werknemers. Wij zijn een partner in hun zoektocht via de doorstroom van onze
medewerkers-cliënten naar het reguliere bedrijfsleven. Werk als hefboom voor re-integratie.
In dit nummer laten we u dus kennismaken met onze werking binnen tewerkstelling in
diverse regio’s in Vlaanderen. We bekijken deze zowel vanuit de bril van de begeleiders, de
medewerkers-cliënten, als de klanten. We hopen dat het nummer een erkenning mag zijn voor
onze diverse werkplaatsen in volle groei.

“De Sleutel maakt het verschil
voor mensen”
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Dit De Sleutel-magazine is volledig gewijd aan de werking van de vzw Sociale Werkplaats De
Sleutel. Deze afdeling is een buitenbeentje binnen het netwerk van De Sleutel en graag stellen
we haar aan u voor.
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Groenonderhoud bij Agfa-Gevaert

De tewerkstelling in de non-profit is de voorbije jaren steeds aan belang blijven winnen. Ook
de sociale economie kende tot voor kort een grote groei. De voorbije maanden is de crisis
echter fors beginnen wegen. In dit tewerkstellingsdossier willen we daarom de link maken
met het beleid. Bij de uitbouw van onze v.z.w. worden we immers af en toe met groeipijnen
en structurele problemen geconfronteerd. Ook andere collega’s trouwens. In sommige
werkplaatsen werd de crisis een tijdlang opgevangen via het mechanisme van de economische
werkloosheid. Deze zomer kon maar nipt worden vermeden dat een werkplaats uit La Louvière
in vereffening moest gaan. Een aantal van onze geprivilegieerde partners (OCMW, VDAB)
dreigen noodgedwongen hun prioriteiten te verleggen en moeten vaak ook besparen...
We lezen gelukkig in het Vlaams regeerakkoord 2009 dat het beleid verder wil investeren in
duurzame jobs in de sociale economie. Goed nieuws is bijvoorbeeld dat er gewerkt wordt aan
de uitbouw van een beleidskader voor een versterkte begeleiding op de reguliere werkvloer. Op
die manier moet het mogelijk zijn om de projectfinanciering die instaat voor de doorstroom (via
supported employment) structureel te verankeren.
We juichen de nieuwe beleidslijnen toe en hopen dat die eenheid, duidelijkheid en eenvoud
kunnen brengen in de veelheid aan statuten en financiële middelen die ons toelaten ons werk
te doen.
We moeten vaststellen dat we momenteel immers onderhevig zijn aan heel wat administratie en
het blijft de uitdaging om de cliënt zelf, de mens achter de papieren niet uit het oog te verliezen.
We zijn dan ook heel blij dat minister Freya Van den Bossche werk wil maken van een
vereenvoudiging van de structuren en de regelgeving. We steunen volop het rugzakprincipe
en pleiten ervoor dat de verslavingsproblematiek als dusdanig en voor de volle 100 % als
volwaardig criterium wordt meegenomen in de beoordeling van de kansengroepen. We
vertrouwen erop dat dit in het groeipad van de minister zal ingebed geraken.
Afsluiten doe ik met aan alle lezers van dit magazine een zalig kerstfeest en een zorgeloos
eindejaarsfeest te wensen. Graag wil ik iedereen bedanken die De Sleutel in 2009 gesteund
heeft. Mede dankzij uw ondersteuning of bijdrage slagen wij erin verder te blijven werken aan
ons innovatief project : het begeleiden van mensen naar een drugvrije maatschappelijke reintegratie.
Samen met de ploeg die dit nummer realiseerde wens ik u veel leesgenot.

// Beleid //

“De Sleutel maakt het
verschil voor mensen”

In een ideale wereld vindt iedereen
een volwaardige job. Daarin worden
mensen niet uitgesloten omwille van
een handicap, het gebrek aan een
diploma of ervaring. Of omwille van
iemands verleden. De sector van de
sociale economie brengt dat ideaal
een stuk dichterbij. Maatwerkbedrijven, beschutte en sociale werkplaatsen bieden een job op maat van mensen. Dat zijn bedrijven die mensen
niet uitsluiten, maar er terecht vanuit
gaan dat iedereen het waard is om
een kans te krijgen.

beslissingen nemen in plaats van een
verslaving te laten voorschrijven hoe
je dag eruit ziet. Werk speelt hierin
een belangrijke rol. Wie werkt, heeft
een inkomen en krijgt de kans om zelf
zijn toekomst vorm te geven. Werk
opent ook iemands wereld en zorgt
voor sociale contacten. Wie werkt,
krijgt respect en zelfvertrouwen. Bovendien is deze werkervaring een hefboom om door te stromen naar een
reguliere job.

De Sleutel heeft dat goed begrepen.
Door ex-verslaafden te begeleiden en
te ondersteunen om hun problemen
ten gronde aan te pakken. Maar ook
door hen werk te bieden. Niet als
doel, maar als middel om het eigen leven in handen te nemen. Opnieuw zelf

Freya Van den Bossche
Vlaams minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie

De Sleutel maakt het verschil voor
mensen. Het is de concrete vertaling van wat sociale economie is.
Iedereen, los van opleiding, fysieke
of psychische mogelijkheden of verleden, de kans geven op een volwaardige baan. Dat is een voorwaarde om
te komen tot een samenleving waarin
iedereen telt en tot een socialere
economie.

Letterlijk uit het Vlaams regeerakkoord “EEN DAADKRACHTIG VLAANDEREN IN BESLISSENDE TIJDEN” : Voor
een vernieuwende, duurzame en warme samenleving

nomie binnen andere beleidsdomeinen wordt structureel
verankerd. Alle werkvormen worden onder die twee
pijlers (of een combinatie ervan) gepositioneerd.

Duurzame jobs in sociale economie

Het ondersteuningsaanbod aan sociale economiebedrijven wordt hervormd op basis van de behoeften van de
sector en met het oog op de vereenvoudiging en ondersteuning van innovatie in de sociale economie.

Er komt een groeipad voor de sociale economie. Tegelijk
maken we werk van een hervorming van de sociale economie. Waar dat mogelijk is vereenvoudigen we de structuren en regelgeving.
Maatgerichte begeleiding en loonkostenondersteunende
en -verlagende maatregelen zijn daarbij twee onlosmakelijk verbonden instrumenten. Met dat doel wordt de
sociale economie verder vereenvoudigd tot twee pijlers:
een pijler maatwerkbedrijven voor mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt, - rekening houdend met het
principeakkoord-maatwerk - en een pijler lokale diensten
voor ondersteuning in het aanbieden van maatschappelijk verantwoorde diensten die economisch niet rendabel
zijn. De klaverbladfinanciering voor lokale diensteneco-

Om de doorstroming van sociale economie naar reguliere
bedrijven te bevorderen wordt een beleidskader uitgewerkt voor een versterkte begeleiding op de werkvloer.
We werken ook het rugzakprincipe verder uit met het
oog op een optimale doorstroom van kansengroepen op
basis van de afstand tot de arbeidsmarkt en het rendementsverlies van de doelgroepmedewerker. Maatwerkbedrijven die voldoende doelgroepmedewerkers tewerkstellen krijgen ondersteuning. Met duidelijke afspraken
tussen de reguliere en sociale economie voorkomen we
concurrentievervalsing.
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De komende jaren zal ik maximaal
inzetten op de uitbreiding van duurzame jobs op maat van kansengroepen. En voor wie daar klaar voor is,
wordt de stap naar een reguliere job
gemakkelijker middels een rugzak vol
ondersteuning op maat. Dat vraagt
maatwerk en een vereenvoudiging
van de bestaande structuren in twee
pijlers: een pijler maatwerken voor
mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt en een pijler lokale
diensteneconomie. Om de sector
alle groeikansen te geven , wordt de
financiering verankerd en het ondersteuningsaanbod voor sociale economiebedrijven hervormd. Een sector in
beweging vernieuwt voortdurend en
zoekt antwoorden op nieuwe noden.
Deze constante groei en vernieuwing
zal gestimuleerd en ondersteund worden, onder meer door belemmeringen
in de regelgeving weg te werken.
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// Visie //

Werk, hefboom voor
re-integratie
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‘De meeste druggebruikers hebben
zichzelf tijdens hun periode van
gebruik aan de zijlijn van de
samenleving geplaatst. Het is niet
evident om hen opnieuw een plaats
in die maatschappij te laten vinden.
We zien werk dan ook als een
hefboom voor re-integratie’, zo stelt
Guido Maertens, afdelingshoofd van
de Sociale Werkplaats De Sleutel.
Wie klopt er allemaal bij de
werkplaatsen van De Sleutel aan?
Guido Maertens: We krijgen doorverwijzingen van VDAB, OCMW, de
hulpverlening. Binnen de diverse
sociale werkplaatsen van De Sleutel
werken we momenteel bijna met 100
medewerkers. Hiervan heeft een groot
aantal te kampen of ooit te kampen
gehad met een verslavingsprobleem.
Deze medewerkers zitten steeds in
een speciaal statuut waardoor de
begeleiding grotendeels door de
overheid betaald wordt. Het gaat
dan bijvoorbeeld om gesubsidieerde
contractuelen, leefloners (artikel 60),
werkervaring (Wep+),...

Rita Brauwers

Wat is er specifiek aan jullie werking?
Elke medewerker stapt bij ons

De werkplaats in cijfers
‘De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel richt zich specifiek tot langdurige
werklozen die ook laaggeschoold zijn. Binnen onze erkenning stellen we
50 personen te werk. Voor de begeleiding worden aan deze groep 10
omkaderingsmedewerkers gekoppeld. Daarnaast werken er in onze Sociale
Werkplaats een dertigtal artikel 60-medewerkers (door OCMW bij ons
tewerkgesteld) en een vijftiental mensen die in ons arbeidszorg-project
werken. Aansluitend stellen we binnen de vzw Werkervaring De Sleutel
(erkend sinds begin 2009 ) 5 mensen tewerk. In de inhoudelijk modules zijn
er steeds een tiental mensen actief. Om dit alles in goede banen te leiden
werken we in het totaal met 34 mensen in omkadering en coördinatie. In
totaliteit zijn er ongeveer 130 mensen actief in onze werkplaatsen, met veel
verschillende statuten/subsidiebronnen’.
in een groeitraject. Een groei in
attitudes, competenties en technische
vaardigheden, en belangrijker nog
een groei in stabiliteit op het vlak
van hun drugverslaving. Naast
de verplichtingen die de Vlaamse
overheid ons oplegt t.o.v. onze
medewerkers - 5 jaar inactief en
laaggeschoold zijn - werken wij
immers expliciet voor mensen
met een verslavingsprobleem.
De samenwerking met de
drughulpverlening is daarom heel
belangrijk.
Een tweede specifieke eigenschap
is dat wij heel duidelijk werken
aan doorstroming. Wij hebben

bewust gekozen om geen sociale
werkplaats te worden waar
mensen tot aan hun pensioen
blijven. Bij ons moeten mensen
doorstromen als zij hun maximale
groei hebben bereikt. Uiteraard zal
niet iedereen terechtkunnen op
de gewone arbeidsmarkt. Velen
stromen door naar andere sociale
economieprojecten.
Verder is de afstemming tussen het
sociale en het economische belang
binnen onze organisatie een dagelijks
aandachtspunt. Dat blijft een delicate
evenwichtsoefening. Ongeveer de
helft van onze kosten halen we uit
subsidies. De andere helft moeten we
verdienen via de facturatie van onze
werkzaamheden.
Won de sociale economie de voorbije
jaren niet aan belang?
We blijven groeien. Vandaag werken
we in de vier regio’s waar De
Sleutel ook actief is. Zo hebben we
renovatieploegen en groenploegen
in Brugge, Gent, Mechelen en
Antwerpen. In Gent hebben we
daarbovenop een atelierwerking.
Onze klanten zijn openbare besturen,
andere vzw’s en grote bedrijven. We
werken minder voor particulieren
omdat die opdrachten vaak te klein
of technisch moeilijker zijn. Voor
de begeleiding hebben we ook een
ploeg inhoudelijke medewerkers.
Zij werken trajectmatig met elke

Guido Maertens: “Elke
medewerker stapt in een
groeitraject”

Hoe ziet zo’n traject eruit?
Er zijn zeven modules omschreven
die binnen het traject van de cliënt
kunnen gebruikt worden. Een
trajectbegeleider heeft voortdurend
het geheel in het oog en zorgt ook
voor de externe contacten van iedere
medewerker-cliënt. Daarnaast zijn er
6 modules gaande van de module
aanmelding (instroom) tot en met
de module uitstroom. Vooral onze
modules observatie en screening &
oriëntatie zijn innovatief en zorgen
voor een heus voortraject naar
werk voor onze cliënten. Essentieel
is dat we alles richten op werk
en dat competentiemanagement
hierin een heel belangrijk onderdeel
is. Een module arbeidszorg en
arbeidsbegeleiding zorgt ervoor dat
doelgroepmedewerkers de nodige
training en ondersteuning krijgen
terwijl ze actief zijn in één van onze
werkplaatsen (lees ook Modules in
een notendop).
Deze zomer moest een beschutte
werkplaats bijna de deuren
sluiten. Voelt De Sleutel de huidige
laagconjunctuur?
De economische crisis van het
voorbije jaar heeft inderdaad hard
toegeslagen. Ook wij deelden in de
klappen, met alle financiële gevolgen
van dien. We voelen gelukkig stilaan
een herstel en hopen dat dit zich
doorzet zodat de werkgelegenheid
niet in het gedrang komt. Van
doorstroom naar het reguliere
bedrijfsleven is er het laatste jaar
zo goed als geen sprake geweest.
De meeste bedrijven hadden al
moeite om hun eigen geschoolde
medewerkers in dienst te houden.
Voor ons ongeschoold publiek is het
dan sowieso moeilijk om aan de bak
te komen. Maar hierin komt hopelijk
de komende maanden verbetering.

Het traject van onze medewerker
Modules in een notendop.

De werking van vzw Sociale Werkplaats De Sleutel is voortdurend
in evolutie. De manier waarop we onze medewerkers-cliënten
begeleiden in hun groeitraject richting re-integratie wordt dan ook
regelmatig geëvalueerd en verfijnd. U krijgt hierna een overzicht
van onze diverse modules (onderdelen van onze methodiek).
Weet echter dat “werk” voor onze medewerkers - die met een
verslavingsprobleem hebben gekampt - een middel is, geen doel op
zich.
1. Arbeidstrajectbegeleiding (ATB).
• De arbeidstrajectbegeleiders werken in de Sociale
Werkplaats De Sleutel waar ze de specifieke knowhow van
de arbeidstrajectbegeleiding en de specifieke methodieken
hieromtrent vanuit de werkplaats kunnen gebruiken voor de
ganse doelgroep.
• De ATB werkt dienstverlenend naar:
-- De hulpverleningscentra van De Sleutel waar hij aan de
klinische vergaderingen participeert.
-- Andere hulpverleningscentra in de regio die op onze
knowhow een beroep wensen te doen.
-- De lokale werkwinkels
• Voor de ATB is de toeleiding naar de sociale werkplaats
slechts één van de mogelijke opties. We blijven stellen dat
wat regulier kan ook regulier moet.
2. Module Aanmelding.
• Binnen de module aanmelding wordt aan de hand van één of
twee gesprekken een aanmeldingsdossier opgestart.
• De afname van een semi-gestuctureerde
vragenlijst (EuropAsi) is een vast onderdeel van de
aanmeldingsprocedure.
• Een multidisciplinair team beslist over alle aanmeldingen.
Dit team bestaat uit de verantwoordelijke aanmelding, de
klinisch verantwoordelijke, een medewerker uit de module
oriëntatie, een psycholoog of hulpverlener uit dagcentrum
Gent van De Sleutel.
• Welke beslissing wordt genomen?
-- Iemand komt in aanmerking voor werk en wordt
doorgestuurd naar de module screening en oriëntatie.
-- Iemand komt niet in aanmerking voor werk of er is twijfel.
Deze mensen worden doorgestuurd naar de module
observatie.
• Vanuit onze eigen werking kan toeleiding gebeuren via een
arbeidstrajectbegeleider.

lees verder op blz. 11
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medewerker die bij ons tewerkgesteld
wordt.
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// Medewerker aan het woord //
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Werk helpt om leven weer op de
rails te krijgen
Karel (*) is 32 jaar. Eind 2007 werd hij ontslagen
uit de gevangenis. Na een niet altijd even
succesvol traject in de hulpverlening ambulant
en residentieel wordt Karel door het OCMW
doorverwezen naar de Werkplaats.
‘Ik experimenteerde al een paar keer met joints
destijds op school en tijdens het uitgaan, samen
met mijn vrienden. Gewoon uit nieuwsgierigheid’.
Maar Karel geraakte op het slechte pad.
Vandaag is Karel ingeschreven bij het OCMW. Niet
zo lang geleden verloor hij een dochtertje bij de
geboorte. Het is toen bergaf beginnen gaan met
hem. Via vrienden is hij in contact gekomen met
heroïne. Hij leefde een tijdlang in een roes. Hij
beseft wel dat die vlucht niet de juiste oplossing
was.

Mathieu Debruyne & Stefanie Vernailen

‘Ik had na mijn gevangenisstraf eigenlijk bijna
niemand waarop ik kon terugvallen. Ik heb eerst
een tijdje gewoon bij vrienden gelogeerd. In
januari 2008 kon ik een kleine studio huren bij
een huisjesmelker’.
Samen met de andere huurders heeft hij toen
de huurdersbond ingeschakeld en is hij daar
vertrokken. Mede dankzij dit voorval en zijn
toenmalige werkgever in de privé-sector is
hij bij een Centrum Algemeen Welzijnswerk
terecht gekomen. ‘Deze mensen hielpen me bij
het zoeken van een woonst, werk, ... Ook bij
de gerechtelijke stappen in verband met zijn
dochtertje. Ik kreeg er ook een voorstel vanuit het
OCMW om te beginnen werken onder artikel 60.
Via zijn trajectbegeleider van het OCMW kwam
hij op de wachtlijst van de sociale werkplaats De
Sleutel. Na een paar weken kon Karel uiteindelijk
in de sociale werkplaats starten. Eerst volgde hij
de module Observatie voor een periode van negen
weken. ‘Daar kregen we allerhande opdrachten en
proeven waarbij de begeleiders ons van dichtbij
opvolgden tijdens het werk’. Deze module
heeft als opzet een inschatting te maken van de
attitudecompetenties en de hulpverleningsnood.
Dit laatste vooral in de zin van: ‘welke impact heeft
dit op de werkmogelijkheden?’
‘Daarna ben ik in arbeidszorg gegaan. Ik mocht
ook tijdens een aantal meedraaidagen de

arbeidssfeer leren kennen in de Industriële
Werkplaats. Dat soort werk lag me wel. Na een
tijdje mocht ik er dagelijks in de voormiddag aan
de slag. Tegelijk volgde ik in de namiddag de
module ‘Screening & Oriëntatie’. Daar werd ik
geëvalueerd op mijn houding tijdens het werk, op
het resultaat. In overleg werden mijn werkpunten
besproken...’
Tijdens de begeleiding wordt ook gepeild naar
de persoonlijke interesses. Deze situeren zich
bij Karel bij kunst. Hij schildert zelf en volgde
kunstonderwijs. Een zevende jaar maakte hij
niet af omdat hij toen al met kameraden aan het
experimenteren was met joints. Zijn ouders wilden
niet langer instaan voor het schoolgeld.
Het werk in de Industriële Werkplaats viel Karel
soms wat zwaar. ‘Deze zomer kreeg ik last en
werd in overleg beslist om 3 dagen in plaats van 4
dagen te komen werken. Ik ben ook een tijdje ziek
geweest’.
Sinds een vijftal weken is Karel nu regelmatig aan
het werk. Het team zal binnenkort bekijken of hij
straks opnieuw vier dagen kan beginnen werken.
‘Als dit me een maand lang lukt mag ik voltijds
starten. Dat is nodig om echt geld te kunnen
beginnen verdienen’. Karel staat momenteel op
de wachtlijst van de renovatieploeg om zo een
artikel 60 te krijgen.
Karel hoopt via werk zijn leven weer op de rails
te krijgen en droomt ervan om later iets in de
kunstwereld te betekenen en eventueel op
zelfstandige basis een kunstgalerij te openen. Hij
probeert momenteel samen met een paar vrienden
een tentoonstelling op poten te zetten.
(*) om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam

// Onze klanten //

Renovatie-afdeling
werkt flexibel en
levert goede kwaliteit

‘Het SOB is als gewoon stadsbedrijf
begonnen in 1998 in werd in
2003 omgevormd tot autonoom
gemeentebedrijf. Vandaag werken er
40-tal bedienden, geen arbeiders. Alle
werken worden dus uitbesteed’.

Paul De Neve

Hoe bent u bij De Sleutel
terechtgekomen?
‘Tot voor 2003 werkten we eerder
occasioneel samen met sociale
werkplaatsen. We waren daar eigenlijk
wel tevreden over. Meer zelfs. We
merkten dat de samenwerking met
klassieke aannemers soms slechter
liep. Zij rekenden vaak ook zwaar
door op bepaalde opruimings- en
afsluitingswerken. Omdat ze dit soort
werk met geschoolde bouwvakkers
aanpakken zaten we te vaak met

Peter Lacoere: ‘In de toekomst willen
we ook grotere werken door de
sociale economie laten uitvoeren’.

budgetoverschrijdingen, o.m.
als gevolg van de problematiek
van sluikstorten’.
‘Uiteindelijk hebben we samen
met Connect (onderdeel van
Gent stad in werking) een
traject uitgestippeld. Zij brachten
ons in contact met meerdere sociale
economie-bedrijven. Rond die
periode ging in België ook de sociale
clausule in voege waardoor we
wettelijk niet meer verplicht waren
om onze aanbestedingen open te
stellen voor reguliere aannemers.
De samenwerking met de sociale
economie werd daardoor makkelijker
en sloot ook volledig aan bij de
visie die we als SOB ontwikkeld
hadden. Een visie die trouwens sterk
ondersteund wordt door het beleid
hier in Gent’.
Levert de sociale economie evengoed
kwaliteit?
‘In het begin was dat natuurlijk
koffiedik kijken. Na drie jaar weten
we echter dat we de samenwerking
met de sociale economie nog verder
gaan intensifiëren. We zullen de
aannemingswerken die we met
voorrang binnen de sociale economie
aanbieden, uitbreiden, natuurlijk
ook in functie van de noodzakelijke
erkenningen’.
Vandaag heeft SOB Gent de meest
structurele samenwerking met
de werkplaats van De Sleutel.
Bijvoorbeeld voor het afsluiten
en leegmaken van panden, voor
renovatieklussen, het herstel van
daken, kleine dringende werken, voor
de ontmanteling van panden.
Peter Lacoere: ‘Sinds kort doen
jullie voor ons ook voorbereidende
werken zoals het graven van
funderingssleuven. Jullie prijzen
zijn zeker concurrentieel. Het is
bovendien een mooi samengaan
van het realiseren van een sociale
doelstelling en het financieel zuinig

7

omspringen met middelen. Maar
ook de uitvoering is ok en de timing
wordt gerespecteerd. We hebben wel
moeten leren rekening houden met
jullie kritische grens. Op een bepaald
moment, hadden we blijkbaar teveel
werken tegelijk gelanceerd’.
Meerwaarde?
‘Er is een goede verstandhouding
tussen jullie werkleiders en onze
mensen op het veld. De opdrachten
verlopen echt vlot. Ook de snelheid
van uitvoering is goed en dat is
belangrijk omdat we willen voorkomen
dat panden gekraakt worden. Dat
jullie werken met ex-drugsverslaafden
levert geenszins problemen op. We
weten natuurlijk dat er in de sociale
economie al lerend wordt gewerkt.
Soms duurt de uitvoering iets langer,
maar in prijs komt dit niet duurder.
Er is zoveel werk in de bouw dat we
merken dat de klassieke aannemers
voor sommige werken nog moeilijk in
beweging zijn te krijgen. Jullie halen
de neus niet op voor opdrachten zoals
het leegmaken van huizen of opruimen
van sluikstorten ...
Toekomst
Het sociaal ondersteunen van
inschakelingsbedrijven staat
hoog op onze agenda. In onze
managementdoelstelling maken we
er een punt van om zoveel mogelijk
werken door de sociale economie
te laten uitvoeren. Elk jaar willen we
dat percentage nog wat opkrikken.
In de toekomst willen we ook grotere
werken door de sociale economie
laten uitvoeren.
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Het Stadsontwikkelingbedrijf
(SOB) Gent heeft als opdracht
stadsvernieuwingsprojecten tot
uitvoering brengen. Momenteel zijn
er zo’n 40 projecten in uitvoering.
Voor heel wat grote en kleine
klussen doet SOB een beroep op de
renovatiewerkplaats van De Sleutel.
Een gesprek met Peter Lacoere,
directeur projecten en patrimonium
van het SOB Gent.
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// Onze klanten //

Producten in de kijker
voor
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Het plaatsen van een afsluiting aan een loods in de
Warandastraat te Gent, uitgevoerd in opdracht van het AG
Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.
na

Dakwerken in Brugge (Sint-Pieters)

Wat doet de renovatie-afdeling?
Voorbereidende werken voor bouw/sloop
- afbraakwerken
- ontmanteling van gebouwen
- opruimingswerken
- leeghalen van panden
- dichtmaken van verkrotte woningen
Renovatie van woningen
- Plaatsen van gipskarton wanden
- Isolatiewerken
- Behangen met vliesbehang
- Schilderwerken binnen en buiten

voor

na

Een renovatieploeg herstelt voetpaden in de Kruisabeelwijk
te Brugge (Sint-Jozef)

Een beeld van de renovatiewerken in de Van Heybeeckstraat te
Merksem in opdracht van het Antwerpse verhuurkantoor
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Onderhoud van groenzones
- maaien en afboorden van gazons
- onkruidvrij houden van beplantingen en
verhardingen
- scheren van hagen en plantenmassieven
- rooien van bomen
- afvoeren van groenafval
- ruimen zwerfafval
Ontwerp en aanleg groenzones
- ontwerp (incl. beplantingsplan)
- uitvoering ontwerp (door tuinarchitect)
o aanleg terraassen, paden en opritten
o aanleg vijvers
o uitvoeren van beplantingen
o zaaien van gazons
o plaatsen van afsluitingen

Deze boombank in opdracht van een school
is een mooi visitekaartje waaraan diverse
afdelingen van de sociale werkplaats hebben
meegewerkt.

Wat doet de industriële werkplaats?
Atelieropdrachten
- mailings
- vouwen en samenstellen displays
- manuele assemblage
- (her)verpakken
- Hout: zaagwerk en montage
Buitenopdrachten
- zwerfvuil
- reinigingsopdrachten
- tijdelijke ondersteuning binnen bestaande
productiesettings op werkvloer

De groenploeg te Brugge aan het werk in de Barrièrestraat

Deze strandhagen, gemaakt in opdracht van ’t Houtboerke
in Evergem door de Industriële werkplaats te Gent, sieren
onze Belgische kust.
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Wat doet de groen-werkplaats?
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// Onze klanten //

10

AB Screen tevreden klant
van industriële werkplaats
Iedereen die iets wil verkopen, moet
zijn product bekend maken. Displays
zijn daarvoor een veel gebruikt
communicatie-instrument. Het in
elkaar steken van die displays gebeurt
veelal in de sociale economie. Ook in
de Werkplaats van De Sleutel.
AB Screen maakt displays en
promotiemateriaal in karton.
Dagelijks trachten die displays ons
als consument of distributeur te
verleiden. Het kartonnagebedrijf
stelt 16 mensen tewerk (in de
productie, administratie, verkoop).
Heel wat van de displays die je vindt
in krantenwinkels, bij apothekers,
groothandelszaken, distributieketens,
in allerhande showrooms... werden
in de werkplaats van De Sleutel
gemonteerd. AB Screen heeft klanten
in de distributie, bij reclamebureaus,
productiebedrijven, uitgevers van
tijdschriften,... Een gesprek met
Mylene Depuydt, zaakvoerder bij AB
Screen.
Hoe is de samenwerking met De
Sleutel begonnen?
Vroeger deden we alles zelf. Ook

de montage en het verpakken. Het
is echter moeilijk om de juiste
productietijd in te schatten en om
de juiste cadans op te leggen. We
konden het niet meer voor 100%
in eigen beheer afwerken aan de
prijs die we ingesteld hadden. Het
is organisatorisch evenmin evident
om voor een dringende montagejob
tijdelijk 4 of 5 mensen extra in te
zetten. Zo zijn we bij de sociale
economie terechtgekomen. Een
andere werkplaats heeft jullie bij
ons aanbevolen. Het ging over een
vrij volumineus werk en zij hadden
onvoldoende ruimte om dat werk
goed uit te voeren. We hebben toen
prijs gevraagd bij De Sleutel. De
samenwerking is daarna relatief snel
opgestart.
En hoe verloopt die samenwerking?
Het was zeker in het begin wat
aanpassen. Ook voor ons was het een
nieuwe ervaring. Eenmaal er echter
een persoonlijk contact was met de
werkplaatsleiders, is dat snel goed
beginnen lopen. Wij stellen wel hoge
kwaliteitseisen en vaak moet het ook
allemaal heel snel gaan. Ik kan me

dus inbeelden dat het niet evident is.
De afwerking voldoet eigenlijk steeds
aan onze verwachtingen. Wij zorgen
wel voor een goede opvolging bij de
opstart. Bij een nieuw werk gaat een
van onze vertegenwoordigers langs
in de werkplaats om te zien of alles
correct verloopt en de opdracht goed
werd begrepen. Als er sporadisch dan
toch iets fout loopt, wordt dat vlot
weer rechtgezet. We zijn dus tevreden
over de flexibiliteit en de stiptheid.
De samenwerking is echt op maat van
hetgeen we vragen.
Meerwaarde?
We hebben vooraf goed vergeleken
met de prijs van andere reguliere
bedrijven. En eigenlijk is voor ons de
economische reden doorslaggevend
om met de sociale werkplaats te
werken. We doen het ook omdat
we het werk zelf voor die prijs niet
kunnen afwerken en omdat we dankzij
de samenwerking grotere volumes
aankunnen. Het is tevens een groot
voordeel dat er veel ruimte is in jullie
werkplaats.
Ik zou jullie zeker aan andere
bedrijven aanbevelen. Eenmaal die
persoonlijke relatie er is, verloopt de
samenwerking heel vlot, afspraken
worden echt stipt opgevolgd. Ik heb
ook wel bewondering voor jullie
begeleiders. De manier waarop ze
dag in dag uit jullie mensen kunnen
blijven motiveren om het werk grondig
en ook snel te doen. De afgewerkte
producten vertrekken rechtstreeks
van in de werkplaats naar de klanten.
De afwerking moet dus absoluut in
orde zijn. De manier waarop jullie er in
slagen om naast dat organisatorische
tegelijk ook inhoudelijk sterk met jullie
werknemers bezig te zijn, verdient een
pluim.

Mylene Depuydt: ‘Ik heb bewondering voor de manier
waarop jullie erin slagen de mensen te blijven motiveren
om het werk grondig en ook snel uit te voeren’.

// Medewerker aan het woord //

‘Ik weet nu dat ik
wil werken in de bouw’

‘Na mijn aanmelding hier in de
werkplaats in Gent mocht ik al snel
starten in de oriëntatie. Ik zag dat
wel zitten want ik had al een paar
meedraaidagen achter de rug. In het
begin volgde ik 3 halve dagen per week
de oriëntatie. De rest van de week
bleef ik het programma volgen in de
Therapeutische Gemeenschap van De
Sleutel. Gedurende een zevental weken
worden we van dichtbij gevolgd tijdens
allerhande soorten werk’.

Paul De Neve

Yannick zit momentel in de laatste
fase van zijn residentieel programma
en is dus volop bezig met zich voor
te bereiden op zijn re-integratie. Hij
wil sterk genoeg worden om op eigen
benen te staan.
‘Ik heb vroeger gewerkt als lasser en
ook in de montage van windzeilen op
boerderijen. Dankzij de werkplaats
maakte ik kennis met andere dingen.
Een week creatief leren omgaan met
hout, bijvoorbeeld door een oude
kast te leren opkuisen, een week mee
met de groendienst, een weekje in de
renovatie,... Ik heb hier geleerd dat ik
eigenlijk heel graag buiten werk. Na
elke werkweek krijgen we hier goede
feedback, weten we welke werkpunten
we hebben. Tegelijkertijd bespreken
we met onze trajectbegeleider welke
ambitie we hebben in het leven, welke
dromen we koesteren. Binnenkort
start ik daarom met vrijwilligerswerk
bij jongeren. Misschien zou ik ook wel
opvoeder willen worden,...’
Eigenlijk volgde Yannick de opleiding
TSO metaal. Hij haalde zijn einddiploma

vooral dankzij de steun van zijn
vriendin.
‘Ik ben al op mijn 13de begonnen met
cannabis. Op mijn 17de zat ik aan het
zwaardere spul. Mijn schoolresultaten
waren navenant. Ik wilde zo snel
mogelijk geld verdienen en alleen gaan
wonen. Maar dan is het misgelopen.
Ik had ook tijdens het werk mijn
gerief nodig. Ik kon de druk en de vele
overuren anders niet meer aan. Dan ben
ik betrapt. Ik zie nu in dat ik eigenlijk
veel kansen heb gekregen, maar ik heb
het verprutst. Uiteindelijk was ik mijn
job kwijt’.
‘Tijdens de oriëntatie leren we bij op
heel diverse punten: regels aanvaarden,
samenwerken met nieuwe mensen,
aanvaarden van leiding, vertrouwen
geven. Als je langer dan 12 maanden
een therapeutisch programma gevolgd
hebt, is het in het begin zeker niet
evident om in een nieuwe omgeving je
plaats te vinden.
‘Het is ook goed dat het werk langzaam
opgebouwd wordt. In het begin was

het echt wel lastig, maar tegelijk
uitdagend: je moet produceren. We
worden hier goed begeleid en krijgen
ook de mogelijkheid om alle soorten
werk technisch aan te leren: van tegels
leggen tot bomen snoeien. Ik weet nu
dat houtbewerking minder mijn ding is.
De bouw ligt me veel beter. Ik voel me
hier zeer goed’.
Yannick wil nog niet te ver
vooruitdenken. ‘Mijn oriëntatiefase
is bijna afgelopen. Daarna mag ik
starten in de renovatieploeg. Ik kan
dat werk aan. Maar aangezien dit zal
samenvallen met mijn verhuis naar het
tussenhuis(1) gaan we dat langzaam
laten groeien. En wie weet kan ik later
dan beslissen om over te stappen naar
een gewone aannemer. Ik zou trouwens
ook opnieuw mogen starten bij mijn
laatste baas. Maar alles op zijn tijd. We
zien wel’
(*) om redenen van privacy gebruiken we een
fictieve naam
(1) Laatste fase van het programma binnen de TG
waarbij de persoon alleen gaat wonen maar verder
begeleid wordt.

De modules in een notendop (deel 2)
3. Module Observatie.
• Hierna vinden we vier groepen mensen terug:
-- Diegenen die overduidelijk naar de hulpverlening moeten en
daar dan ook naar verwezen worden op zeer korte termijn (1-2
dagen).
-- Diegenen die zeer zwak zijn en eigenlijk hulpverlening en
chronische arbeidszorg nodig hebben. Dit organiseren we
binnen de paar weken.
-- Diegenen die hulpverlening nodig hebben maar dit zelf (nog)
niet inzien en dit dus (nog) niet willen.
-- Met die mensen gaan we op stap gedurende maximaal drie
maanden waarna we een bindend advies geven richting
hulpverlening.
-- Diegenen die toch geschikt zijn om te gaan werken. Zij worden
naar de module screening en oriëntatie doorverwezen.
•
•

Binnen deze module wordt geen hulpverlening aangeboden maar
wordt er wel motiverend en inzichtelijk gewerkt.
Werkvorm: arbeidszorg

Lees verder op blz. 15
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Yannick (*) is 22 jaar en rondt
eerstdaags een langdurig
programma af in de therapeutische
gemeenschap van Gent. Dankzij enkele
meedraaidagen in de werkplaats kon
hij een tijdje geleden al proeven van
diverse soorten werk. Yannick staat
binnenkort opnieuw op eigen benen.
Hij beseft dat hij nu pas te weten is
gekomen, welk soort job bij hem past.

// Antwerpen in de kijker //
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Sociale werkplaats:
zoeken naar evenwicht tussen zorg
en rendement
2 begeleiders, Luc en Koen, hadden
toen de leiding over een ploeg met
10 werknemers (5 gesco’s via VDAB
en 5 contracten artikel 60 via OCMW
Antwerpen). Die periode was echt
pionierswerk. Binnen het netwerk
van De Sleutel was de werkplaats
in Antwerpen eigenlijk een eiland.
Wekelijks kwam het afdelingshoofd
wel op bezoek, maar de begeleiders
stonden zelf in voor de ganse
organisatie. Tot het vullen van het
orderboekje toe. Voor de stabiliteit van
het team was het blijvend engagement
van Luc en Koen dus heel belangrijk.
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Mario Polfliet: ‘Steeds meer openbare besturen komen via een sociale clausule bij de sociale economie
terecht’

Paul De Neve

In 2008 opende De Sleutel in
Antwerpen een atelier in de Van
Trierstraat. De plannen voor de sociale
werkplaats waren ambitieus. Tegen
eind 2010 een werking opstarten
naar het model van de werkplaats in
Gent. Nu is het even tijd om terug te
blikken en te kijken of de verhoopte
groei uiteindelijk gerealiseerd kon
worden. Mario Polfliet (operationeel
verantwoordelijke Antwerpen) en Claus
Stoll (inhoudelijk verantwoordelijke)
geven tekst en uitleg.
Hoe is de sociale werkplaats in
Antwerpen gegroeid?
Mario Polfliet: De start viel samen met
de officiële erkenning die we kregen
in 2002. Zes maanden later kregen
we ook in Mechelen onze erkenning.
De eerste jaren beperkten we ons
enkel tot renovatie-opdrachten. Onze

Begin 2007 kwam er tevens een groenwerkplaats
Mario Polfliet: Juist, dat ging samen
met de aanwerving van een nieuwe
begeleider en de uitbreiding met 5
gesco’s. In 2008 openden we dan ook
ons atelier in de Van Trierstraat. Op die
manier beschikken we in Antwerpen
eindelijk over een opslagplaats voor
de groen- en renovatieploeg. Vandaag
stellen we in beide werkplaatsen
samen 25 werkkrachten tewerk.
Concreet gaat het om 20 gesco’s en
5 werknemers die onder artikel 60
werken. Deze laatste categorie wordt
toegeleid via het OCMW en kan zeker
nog in aantal groeien.
Claus Stoll: Voorlopig kunnen we
vanuit de Werkplaats nog te weinig
investeren in die samenwerking.
Op termijn hopen we te komen tot
een aantal automatismen inzake
doorverwijzing. We zitten dan ook in
een overgangsfase. De werkplaatsen
zijn nu mooi geïnstalleerd. De
inhoudelijke onderbouw is echter nog
volop in constructie. We hebben onze
diverse modules, maar het aanbod
staat nog niet helemaal op punt.
Hoe verloopt de samenwerking met de
hulpverlening? Hoe vinden de cliënten
de weg naar de
werkplaats?
Claus: Sinds 2004 sta ik in voor de
trajectbegeleidingen van de cliënten

die in het dagcentrum van Antwerpen
werden aangemeld. Sinds we een
eigen atelier hebben, coördineren
we die begeleiding nu vanuit de
werkplaats. We konden ook ons team
al uitbreiden met één kracht. Ook in
Mechelen is er een overeenkomst rond
doorverwijzingen en het samenwerken
aan een traject in het belang van de
cliënt.
Het is de bedoeling om een volledig
traject aan te bieden, zoals in de
werkplaats te Gent.
Claus : Dat klopt. Zo hebben we de
module aanmelding. Een derde van
de aanmeldingen komt van onze
dagcentra. Na het intakegesprek
koppelen we terug naar een
multidisciplinair team. Daarna
kunnen we onze cliënt adviseren
om in trajectbegeleiding te gaan, bij
ons in de werkplaats te starten of
een opleiding te volgen. We zijn ook
volop bezig met de uitbouw van onze
modules observatie en screening &
oriëntatie. Dankzij dat aanbod kunnen
we echt naar competenties gaan
meten en weten we echt wie voor welk
soort werk in aanmerking komt.
Mario: Tot voor kort moesten
we ons teveel baseren op een
momentopname, een indruk tijdens
een sollicitatieronde. Het gevolg was
dan ook dat sommige werknemers niet
juist werden ingezet.
Claus: We durven zeggen dat de
begeleiding beter kan, dat onze
mensen meer kansen zouden
kunnen krijgen. Zo is ons aanbod
inzake arbeidszorg voorlopig niet
echt operationeel bij gebrek aan
personeel en middelen. De meeste
mensen die vroeger kampten met
een verslaving hebben nochtans
extra zorg nodig. Ook ons aanbod
inzake arbeidsbegeleiding bestaat
voorlopig enkel in een light-versie. En
als we kandidaten hebben die klaar
staan om door te stromen naar het
reguliere circuit, doen we een beroep
op onze collega’s uit Gent. We laten

De werkplaats is afhankelijk van
veel partners. Hoe verloopt die
samenwerking ?
Mario: De hulpverlening, OCMW,
VDAB,... De noodzakelijke
samenwerkingsstructuur staat mooi
op papier. In de feiten zijn we echter
vooral aan het leren samenwerken.
Dankzij de samenwerking met
het centrum voor geestelijke
gezondheidszorg VAGGA, konden
we ons team versterken met een
psychologe. Hierdoor kunnen we de
band met het dagcentrum en met Altox
optimaliseren.
Deze persoon is zich volop aan het
inwerken en heeft voorlopig de handen
vol aan het beter inschalen van de
competenties van personen die reeds
bij ons aan het werk zijn.
Claus: We werken ook goed samen met
de VDAB, al laten we ook daar nog wat
potentieel onbenut. Het principe is dat
we de trajectbegeleiding doorkrijgen
van de VDAB van het ogenblik dat
er een verslavingsproblematiek is.
Hiervoor werken we goed samen met
de werkwinkels. We zijn verder volop
in bespreking met het OCMW om
hun cliënten beter te kunnen dienen
en ook meer artikel 60 te kunnen
opvangen. We willen samen – naar het
voorbeeld van Perspectief in Gent - een
systeem uitwerken waardoor we alle
levensdomeinen kunnen aanpakken.
Idealiter zou er ook iemand vanuit het
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nog groeimogelijkheden onbenut.
Denk aan kortlopende opdrachten
dankzij het stage-aanbod in de bouw
vanwege de VDAB, aan werkstraffen in
samenwerking met het justitiehuis,...
Mario: Ook inzake werkervaring (wep+)
zijn er mogelijkheden. We moeten
echter temporiseren. Het operationele
luik van de werkplaats is de voorbije
jaren heel sterk gegroeid (verdubbeld
qua personeelsbestand). Nu moeten
we eerst de inhoudelijke onderbouw
steviger uitwerken. Hierover bestaat
trouwens een principieel akkoord met
het OCMW.

Claus Stoll: ‘We meten op regelmatige basis de competenties bij al onze werknemers en geven hen hierna feedback’

OCMW in ons team moeten kunnen
zitten. Dat kan een echte meerwaarde
zijn voor beide organisaties. Vanuit
De Sleutel zouden we deze mensen
vorming kunnen geven in motiverende
gesprekken, afnemen van EuropASI
(*), ...
Wie zijn jullie grote opdrachtgevers?
Mario: In de renovatie zitten we
momenteel met 2 ploegen die sterk
zijn in totaalrenovaties. Zij werken
voor scholen, openbare besturen en in
mindere mate ook voor particulieren.
Daarnaast hebben we 1 ploeg die
zich specialiseert in eenvoudige
opdrachten zoals schilderen en
gyproc. We laten hen daar gedurende
langere periodes eenzelfde soort werk
doen om zo de opleiding te versterken.
In het groen werken we vooral voor
ziekenhuizen, gemeentebesturen,
rustoorden en scholen, maar ook voor
grote werkgevers zoals Agfa Gevaert,...
Is het met de huidige crisis moeilijker
om werk binnen te halen?
Mario: In het groen voelen we de
crisis minder. Daar werken we vooral
met jaarcontracten bij enkele grote
klanten. Ze worden wel selectiever in
het doorgeven van extra opdrachten en
kijken toch scherper naar rendement
én afwerking. En natuurlijk moeten we
kwaliteit leveren tegen concurrentiële
prijzen.
Claus : We spelen ook in op het
bevorderen van die kwaliteit dankzij
een goede kwaliteitsopvolging en via

competentiemanagement. Bij al onze
werknemers doen we op regelmatige
basis een meting via HeRMAN. Dit
Human Resource Managementsysteem laat ons toe om op 11
competenties te meten. We doen dit op
regelmatige basis. Iedereen passeert
de revue om de drie maanden en krijgt
ook feedback op deze evaluatie.
Mario: We dingen echter niet af op
kwaliteit. Wat niet goed is uitgevoerd,
wordt opnieuw aangepakt.
Welke uitdagingen zijn er voor de
toekomst?
Mario: Het is niet gemakkelijk om een
evenwicht te vinden tussen de zorg
en het rendement. We blijven erover
waken dat we het sociale aspect niet
uit het oog verliezen. Daarom is het
noodzakelijk om onze inhoudelijke
modules te verbeteren. En op het
einde van het jaar moeten we winst
maken, zodat we wat reserve voor de
toekomst opbouwen. Het blijft een
hele klus om een gans jaar rond werk
te blijven hebben. Gelukkig zijn er
bij de aanbestedingen steeds meer
openbare besturen die via een sociale
clausule bij de sociale economie
terechtkomen.
(*) instrument dat bij De Sleutel
standaard gebruikt wordt in het kader van
basisindicatiestelling en oriëntatie van de
cliënten (drukt ernst van de verslaving uit in
scores)

// Onze klanten //
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Stiptheid troef in
renovatie
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situatie voor en na

Paul De Neve

Sociale verhuurkantoren Antwerpen
(SVKA) beheren in de Antwerpse
grootstad een 220-tal sociale
huurwoningen. Ze kampen
tegelijk met een wachtlijst van
zo’n 800 gezinnen. Een team van

Koen Heyvaerts: “Voor ons is het een
voordeel dat jullie ook grote werven
aankunnen”

9 huurbegeleiders staat elke
werkdag klaar om de huurders te
ondersteunen. Die huurders zijn
mensen met een laag inkomen. De
renovatiewerkplaats van De Sleutel
staat in voor een groot deel van
de renovatiewerkzaamheden. Een
gesprek met Koen Heyvaerts (36),
de verantwoordelijke inhuren en
gebouwen van het SVKA.
‘Gezien onze wachtlijst zijn we
continu op zoek naar woningen
op de privémarkt. Het SVKA gaat
een hoofdhuurcontract aan met de
eigenaar, en verhuurt dan verder.
Sommige eigenaars doen dan een
beroep op ons voor de renovatie,
waarvoor ze trouwens heel wat
premies kunnen opstrijken. Eigenaars
hebben nog andere voordelen
bij het werken met een sociaal
verhuurkantoor. Ze zijn immers 100 %
zeker dat hun maandelijks huurgeld
binnenkomt, en dat minstens voor de
9 jaar van de lopende overeenkomst.
Ook als de onderhuurder niet

betaalt, staat het verhuurkantoor als
hoofdhuurder in voor de betaling’,
aldus Koen Heyvaerts.
Hoe is de samenwerking ontstaan?
We leerden De Sleutel kennen via de
renovatie van een pand (gelegen in de
Lange Scholierstraat) in sociaal beheer
bij de stad Antwerpen. Wij hebben dat
beheer van de stad overgenomen. Bij
de oplevering van dat werk waren wij
heel tevreden over het resultaat.
Jullie blijken even professioneel te
werken als reguliere aannemers
Zou u ons aanbevelen?
Zeker. Ik ben wel altijd duidelijk naar
de opdrachtgevers. Het rendement
zal iets lager zijn. Maar volgens mij
werken jullie in de sociale economie
even professioneel als reguliere
aannemers. De renovatie vordert
minder snel, maar we merken
dat jullie de afwerkingtermijnen
respecteren en dat het eindresultaat
goed is. Ook al moet er al eens iets
opnieuw gedaan worden. Maar dat

Zijn er ooit problemen geweest?
Eigenlijk niet. En we kunnen
vergelijken. We werken eveneens
met andere werkplaatsen en met
gewone aannemers. Het pleit voor De
Sleutel dat jullie altijd heel stipt zijn.
Een afspraak is een afspraak. Veel
gewone aannemers houden zich niet
aan hun planning, laten wel eens na
om te verwittigen. Een voordeel is ook
dat jullie grote werven aankunnen.
We kijken daarbij steeds naar het
soort renovatiewerk dat moet worden
uitgevoerd. We zijn dus tevreden over
de samenwerking en zullen ook in de
toekomst met de sociale werkplaats De
Sleutel blijven samenwerken.
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Modules in een notendop (deel 3)
4. Module sreening en oriëntatie.
• Deze module heeft tot doel een hoogstaande screening
richting werk te organiseren en een gemotiveerd advies voor
oriëntering aan te bieden.
5. Module Arbeidszorg.
• Wij organiseren onze arbeidszorg als opstap naar het regulier
werken in één van de ploegen van onze sociale werkplaats.
• Dit is nuttig voor die mensen die (nog) niet de mogelijkheid
hebben om voltijds in een werkplaats te functioneren (maar
waar het potentieel wel aanwezig is).
• Deze vorm van arbeidszorg wordt binnen de werkplaatsen
georganiseerd maar wel met extra omkadering en niet
voltijds.
6. De werkplaatsen.
• De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel beschikt over 7
werkplaatsen die zowel regionaal als wat werkvorm betreft
verschillend zijn.
• Er zijn vier renovatiewerkplaatsen: Brugge, Gent, Mechelen
en Antwerpen.
• Er zijn twee groenwerkplaatsen: Gent en Antwerpen.
• Er is één industriële werkplaats in Gent.
• Binnen de werking van een werkplaats worden de volgende
elementen standaard voorzien:
-- Arbeidsbegeleiding: de arbeidsbegeleider zorgt
voor de detectie en de dispatching van alle
arbeidsbelemmerende factoren.
-- Klinische coördinatie van alle handelplannen die op
regelmatige basis besproken worden in een “team zorg”.
-- Sollicitatietraining die standaard wordt voorzien na een
bepaalde werkervaring in een werkplaats.
7. Module doorstroom.
• Mensen die er klaar voor zijn en voor wie het aangewezen is,
worden meegenomen in een doorstroomtraject.
• Dit kan vanuit de sociale werkplaats naar een reguliere
werkplek of een andere vorm van sociale economie
(beschutte of sociale werkplaats) daar waar dit aangewezen
is.
• Hiervoor gebruiken we de methodiek en de mogelijkheden
van onze erkenning Supported Employment.

Een voorbeeld van een renovatie van
een transitwoning in opdracht van het
Antwerpse Sociaal Verhuurkantoor
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hangt samen met het leeraspect van
de mensen waarmee jullie werken.
Bovendien werken jullie iets goedkoper.

// Onze klanten //

Groenonderhoud bij
Agfa-Gevaert
Sociale Werkplaats De Sleutel
onderhoudt de plantsoenen van de
Agfa-Gevaert Groep in het Antwerpse.
Deze multinational met zetel in
Mortsel, ontwikkelt, produceert
en verdeelt analoge en digitale
beeldvormingsystemen, -diensten
en -producten. Dit voornamelijk
voor de grafische industrie, de
gezondheidszorg, de fotografie en
de industriële beeldvorming. Deze
chemiereus (wereldwijd goed voor
14.000 personeelsleden) draagt
kwaliteit en veiligheid dan ook hoog
in het vaandel. Een gesprek met
Patrick Van der Linden, projectleider
infrastructuur.

terreinkennis binnen onze fabrieken
heeft van de vorige. Dit geeft in het
begin nood aan meer opvolgingswerk
vanuit onze technische diensten.
Op kwalitatief vlak hebben jullie in
vergelijking met het begin van onze
samenwerking, een goede stap
voorwaarts gezet. We hebben dan ook
de indruk dat de begeleiding van de
medewerkers zeer goed is. Er waren
tot dusver geen problemen op het vlak
van veiligheid of werkvoorbereiding.
U kan zich immers voorstellen dat een
bedrijf zoals Agfa-Gevaert dat actief
is in de chemische sector, veiligheid
hoog in het vaandel draagt… Dat geldt
ook voor het preventiebeleid voor
externe werknemers die op een van
onze vestigingen tewerk gesteld zijn.

Hoe is de samenwerking met De
Sleutel ontstaan?
Jullie Sociale Werkplaats heeft zich
ingeschreven op een prijsvraag en
haalde zo een jaarcontract binnen
voor het “onderhoud groen”. De
totale oppervlakte van de plantsoenen
in de Belgische vestigingen bedraagt
meer dan 65.000 m2 verdeeld over 5
sites. Voor we de stap gezet hebben
tot samenwerking, zijn we wel eerst
ter plaatse in Gent een kijkje gaan
nemen om ons te vergewissen van
de professionaliteit en de technische
middelen van de sociale werkplaats.
Daarenboven hebben we de moeite
genomen enkele referenties te
bezoeken. We wisten op voorhand
dat een nieuwe aannemer niet de

Meerwaarde
Voor ons geldt “value for money…”.
We hadden een jarenlange
relatie met een andere firma voor
groenonderhoud. Na een faire en
competitieve prijsvergelijking kwamen
we bij jullie terecht. We rekenen
erop dat dit nu op een gelijkaardige
manier kan. Maar het sociaal aspect
om mensen te re-integreren in de
arbeidsmarkt is ons niet ontgaan en is
zeker een pluspunt . We zien Sociale
Werkplaats De Sleutel echter als
een volwaardige leverancier. Dit wil
zeggen dat elke audit moet kunnen
aangegaan worden, met steeds
dezelfde weerkerende criteria: prijs –
kwaliteit – planning – veiligheid.

Directie & centrale diensten
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org
Dagcentrum Antwerpen (DCA)
Dambruggestraat 78-80
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)
Stropkaai 38
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

Patrick Van der Linden: ‘Dat het jullie streven is om
mensen te re-integreren in de arbeidsmarkt is voor ons
een pluspunt’

De Sleutel is een onderdeel van
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

