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De Sleutel startte meer dan 10 jaar terug met een project waarin werk als hefboom gehanteerd wordt voor het re-integratietraject van mensen met een verslavingsprobleem.
Momenteel zijn we een sociale werkplaats waar een 100-tal doelgroepmedewerkers een
vast contract hebben. Zij worden aangestuurd door een 20-tal omkaderingsmedewerkers die het bedrijf commercieel vormgeven en instaan voor de begeleiding en opleiding van de arbeiders op de werkvloer.
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Damien Versele,

De participatieladder: onze
inhoudelijke modules

Naast deze traditionele invulling van een erkende sociale werkplaats zijn we gaan
zoeken naar een goede methodiek voor de begeleiding van de mensen die zich bij ons
aandienen met de vraag “ik wil werken”. Dit resulteert vandaag in een stevig concept,
een begeleiding op maat van elk individu. Cruciaal bij deze begeleiding is dat elke stap
kadert in een traject dat methodisch aangestuurd wordt (gericht op de totaliteit van het
individu) en uitgevoerd door een multidisciplinair team. Uiteraard kaderen we dit alles
in de zoektocht naar een stabiele socio-economische re-integratie in de maatschappij.
Dit “inhoudelijke” werk wordt uitgevoerd door onze 12 inhoudelijke medewerkers die
dankzij een pallet van externe financiering aan het werk kunnen worden gezet.
De nabije toekomst ziet er erg boeiend uit. We werken steeds veranderingsgericht met
onze doelgroepmedewerkers. De komende jaren blijven we deze visie verder vorm
geven. Het maatwerkdecreet hervormt het landschap van de sociale economie in Vlaanderen drastisch. Vanaf 2013 wordt dit decreet in de sector geïmplementeerd. Meer hierover verder in dit nummer.
Tevens zal de conceptnota W² heel belangrijke wijzigingen teweegbrengen. Deze nota
handelt over alles wat nu onder de noemer ‘arbeidszorg’ valt. De overheid wil deze sector hervormen door ervoor te zorgen dat werk en welzijn (W²) goed op elkaar afgestemd
raken. Binnen het domein van de onbetaalde arbeid, de daginvulling, het vrijwilligerswerk, zal een onderscheid gemaakt worden tussen een stabiel aanbod op lange termijn
enerzijds en een groeitraject naar werk anderzijds. Dit duidelijk onderscheid - hopelijk
ook methodisch sterk onderbouwd - moet duidelijkheid brengen in de doelstellingen en
opdrachten van de partners in het werkveld. We blijven er ook voor pleiten om voor deze
kwalitatieve verbetering voldoende middelen te voorzien.
Boeiend bij dit alles is vast te stellen dat de omgeving waarin wij werken snel aan het
veranderen is. Instanties zoals VDAB, RIZIV, OCMW’s zijn zoekende naar een beleid om
iedereen op de juiste manier op de juiste plaats te krijgen en dit op een duurzame en
stabiele manier. In de vele discussies op diverse fora heeft men het over “dwang” en
“drang”, maar ook over “integrale begeleiding” en “trajectmatig werken”. Interessant
hierbij is dat deze termen in vele gevallen de term “schorsing” vervangen. Deze instanties groeien naar zorgende organisaties waarbij het welzijn van hun doelgroep vooropstaat. Hier vinden we elkaar dan ook hoe langer hoe meer als partners binnen dit
werkveld. De idee van de participatieladder wordt steeds meer naar voor geschoven.
Via zo’n visualisering van een traject naar werk wordt duidelijk gemaakt en aanvaard
dat iemand kan stijgen in de mogelijkheden om te gaan werken maar evengoed kan
dalen, een stap terug kan zetten. Dit zijn allemaal belangrijke elementen in het creëren
van een omgeving waar op een menselijke manier wordt omgegaan met de drang om zo
veel mogelijk mensen aan het werk te zetten.

De operationele of commerciële activiteiten van onze sociale werkplaats - renovatie, groen, en atelieren buitendienst - zijn voortaan ondergebracht binnen een aparte divisie, genaamd Weerwerk (maak
kennis met ons aanbod op blz 8-9).
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Freya Vandenbossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Wat houdt het maatwerkdecreet nu
precies in? En belangrijk voor jullie:
wat zijn de gevolgen ervan voor de
22.000 werknemers van de 67 beschutte en 97 sociale werkplaatsen
en de meer dan 200 invoegbedrijven?
Laat me beginnen met de reden
waarom een hervorming van de
sector nodig is en wat de plaats van
het maatwerkdecreet hierin is. Goed
werk is ongelooflijk belangrijk in ons
leven. Werk biedt ons niet alleen
een inkomen, maar is ook een hefboom om een goed leven op te bouwen. Ook mensen die niet de beste
kaarten kunnen voorleggen op de
reguliere arbeidsmarkt, verdienen
zo’n toekomstperspectief. En dat is
precies wat beschutte, sociale werkplaatsen en invoegbedrijven doen
door elk vanuit hun eigen expertise
werk en begeleiding op maat aan
te bieden aan een specifieke doelgroep. Dat is prima, maar als we de
zwaksten op de arbeidsplaats werk
op maat willen blijven bieden en
hen daarbij maximaal ondersteunen, dan is een transparant beleidskader nodig dat ondernemingen de
ruimte geeft om uit te groeien tot
sterke, professionele ondernemingen die hun eigenheid en expertise
kunnen gebruiken als hefboom om
zich verder te bekwamen.

Daarom is een hervorming van de
sector nodig, zowel wat de structuur,
de ondersteuning en de financiering
ervan betreft. Centraal hierbij staat
het maatwerkdecreet.
Het maatwerkdecreet sloopt de muren tussen de verschillende werkvormen en zet één beleidskader in de
plaats. De huidige regelgeving voor
beschutte en sociale werkplaatsen
en invoegbedrijven wordt vervangen
door één nieuw maatwerkdecreet.
De financiering zal niet langer vertrekken van forfaitaire subsidies
voor ondernemingen, maar zal berekend worden op basis van de afstand die een werknemer heeft tot
de arbeidsmarkt en aan de nood aan
begeleiding. De VDAB ontwikkelt
daarvoor een meetinstrument, dat
zal bepalen hoeveel loonsubsidie
de werknemer krijgt, hoeveel opleiding en begeleiding hij nodig heeft
en of er een budget nodig is voor de
aanpassing van de werkpost.
Dat alles gaat als een persoonlijk
krediet in een rugzakje mee met de
werknemer naar de onderneming
die hem in dienst neemt. Bovendien
houdt een werknemer het rugzakje
als hij of zij doorstroomt naar een
regulier bedrijf. Belangrijk hierbij is
dat een werknemer kan terugkeren
als de doorstroom niet lukt.
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Over het maatwerkdecreet is de afgelopen
jaren al heel wat gezegd en geschreven. Maar
vooral, er werd enorm hard gewerkt aan de
voorbereiding ervan. Met resultaat, want op
21 oktober keurde de Vlaamse regering de
conceptnota(1) over het maatwerkdecreet in
het kader van collectieve inschakeling goed.
Hiermee is een belangrijke stap gezet in wat
wellicht de meest ingrijpende hervorming
binnen de sociale economie wordt.
Wat betekent dat nu voor de
toekomst van De Sleutel? Wat jullie
vandaag doen en erg goed doen,
zullen jullie in de toekomst nog
beter kunnen doen. Concreet zullen
jullie doelgerichter kunnen werken
en nog beter werk en ondersteuning
op maat kunnen aanbieden. Voor
elke werknemer die tewerkgesteld
wordt, zal ondersteuning voorzien
worden via het rugzakje. Daarnaast
komt er voor de onderneming gerichte organisatie-ondersteuning in
functie van de kernactiviteit, namelijk maatwerk bij inschakeling. Dit
moet de maximale realisatie van de
sociale doelstelling mogelijk maken.
Tot slot, in 2012 wil ik het maatwerkdecreet laten goedkeuren door regering en parlement. Omdat het gaat
over een ingrijpende verandering in
de sector, zal 2013 een overgangsjaar worden. Op 1 januari 2014 zal
het maatwerkdecreet effectief van
start gaan.
Minister Freya Vandenbossche

(1) D
 e conceptnota is te raadplegen op
www.desleutel.be
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Mijmeringen bij een decreet
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Vlaanderen.
Tussen Waasmunster – Temse 293 km per uur. Zoefffff….
Volgens de flikken zat EP aan ‘t stuur. Zeker? ET misschien?
Zo rap.
Op weg naar/voor zijn werk.
Hij heeft allicht een job in het ‘normale’ arbeidscircuit.
Gezien de omstandigheden een wat ongelukkige omschrijving. Laat het ons maar ‘reguliere’ arbeidscircuit noemen.

Bert Quintelier, voorzitter Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST)

Hoe dan ook, die man legde snel zonder omwegen of ongelukken op onverantwoorde wijze een traject naar werk
af.
Er stond geen maat op.
Een traject naar werk in de sociale economie duurt iets
langer.
Eerst moet je heel lang zonder werk zitten, een en ander
‘gebruikt’ hebben, wat ambras verkocht hebben, niet de
gemakkelijkste zijn, slechte maten hebben en/of gehandicapt in de echte (erkende) betekenis van het woord.
Maar vooral geen werk hebben en toch goesting om te
werken.
Niet eenvoudig om te bewijzen. ’t Duidelijkst is als meneer
doktoor je gehandicapt verklaart. Al de rest is discutabel,
randgevallen, moeilijkerds.
Verscheidenheid troef.
On-Europees.
Er moet dus afgebakend worden, gescreend worden, maatstaven vastgelegd. Gefundeerd gekozen. Gelabeld.

Daardoor is het een doolhof. Niet alleen voor de gebruiker
maar ook voor de beleidsmakers. De ingang is gemakkelijker te vinden dan de uitgang.
Dus, alweer werk. Werken aan doorstroom. Weg bij de
maten in de sociale economie. Op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe maten in het reguliere circuit.
Als ik mijn mijmeringen herlees moet ik vaststellen dat het
onvermijdelijke aan het gebeuren is.
aneergeschreven in een “maatwerkdecreet” oversausd
met een “ondersteuningsdecreet”.
Het is niet de eerste poging. Er was al eerder sprake van
een ‘éénheidsdecreet”.
Een verdienstelijke maar gestrande poging vanwege schrik
voor de connotatie met ‘éénheidsworst’? Koudwatervrees
van de actoren? Of te weinig centen om te koken?
Er is wellicht geen verzekerde succesformule maar:
Verbetering moet het objectief zijn.
Werkbaarheid conditio sine qua non.
De uitdaging is groot om een werkbaar geheel neer te zetten en binnen geoorloofde snelheidslimieten te arriveren.

Help !
Geen nood. Er bestaat een en ander aan hulp…..verleners,
trajectbegeleiders, screeners, testers, VDAB… .
Kortom, mensen met werk, veel werk. Soms omdat ’t zelfde
twee keer gedaan wordt. En een tijdje later nog eens.
Meestal omdat er echt veel werk is.
Ze helpen definiëren wie je bent, wat je nu kan en binnenkort misschien extra zal kunnen. Met hulp, ondersteuning,
begeleiding….op maat.
Maar vooral: je krijg een traject naar werk…..op jouw maat.
Er dan is er verscheidenheid in aanbod en misschien wel
een vacature. Sociale werkplaatswerk. Beschutte werkplaatswerk. Lokale diensteneconomiewerk. Art60werk,
WEP+werk. Invoegwerk. IBOwerk, … Een aanbod in alle
maten en gewichten qua aanbod en kosten.

Bert Quintelier (algemeen directeur van
Ateljee vzw) schrijft deze column vanuit
zijn functie als voorzitter van de koepel
van Sociale Werkplaatsen SST.

// Visie //
// Wetenschappelijk onderzoek
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‘De sociale economie en de reguliere economie hebben elkaar nodig’

Rugzak biedt extra kansen
voor personen met verslaving

Per negatieve urinecontrole krijgen
de jongeren onmiddellijk een waardebon.

Hoe kan de ‘sociale’ economie beter
samenwerken met de ‘gewone’ economie? Een interview met dhr Fons
Leroy, gedelegeerd bestuurder van de
VDAB.
Het nieuwe maatwerkdecreet komt
er aan. Hoe voorkomt de VDAB dat er
straks doelgroepmedewerkers uit de
boot vallen?
Fons Leroy: Dit decreet moet de regels
en structuur van de werkvormen binnen de sociale economie vereenvoudigen. Om de doorstroming naar reguliere bedrijven te bevorderen, komt er
een beleidskader voor een versterkte
begeleiding op de werkvloer. Een loopbaantraject in de sociale economie
zal starten bij de indicering vanuit de
VDAB. De VDAB maakt een inschatting
van de individuele noden, kijkt of er
sprake is van een arbeidsbeperking en
bepaalt het werkondersteuningspakket (de zgn. rugzak), nodig om een
duurzame inschakeling te realiseren.
Met arbeidsbeperking bedoelen we elk
probleem of arbeidshandicap die verhindert dat een persoon kan werken.
De afstand tot de arbeidsmarkt en het
rendementsverlies van de doelgroepmedewerker gaan bepalen wat er in
de rugzak zit. Een rugzak die zowel in
de sociale als de reguliere economie
zal kunnen worden aangewend.

Fons Leroy: “Ik begrijp niet waarom
de integratie van personen met een
beperking in andere Europese
landen zoveel beter lukt”.

De inhoud van de rugzak wordt niet
langer enkel bepaald op basis van
klassieke criteria (werkloosheidsduur, geschooldheid, leeftijd,...). Ook
andere criteria worden in rekening
gebracht. We hebben op dat vlak
heel wat expertise opgebouwd o.m.
via het systeem van de rugzak van
personen met een handicap. We zijn
bezig met een aantal organisaties in
het kader van de ‘W²-trajecten’,voor
personen met medische en mentale, psychische en psychiatrische
problematieken(MMPP) maar ook
voor werkzoekenden in het kader van
armoede (zie ook kaderstuk). Bedoeling is te komen tot een uitgebreide
lijst met indicatoren, tot een soort
knipperlichtensysteem, ingebed in
onze basisdienstverlening. Van zodra
iemand zich aandient met mogelijks
een langere afstand tot de arbeidsmarkt, krijgen we zo automatisch een
waarschuwing.
Het vastleggen via de indicatielijsten
voor personen met een handicap
wordt binnenkort voorgelegd aan het
werkveld, de sociale economie en de
sociale partners. Dat gebeurt in dialoog omdat heel wat expertise met de
doelgroep bij de partners zit, die het
moeten toepassen.

Personen met een verslavingsprobleem vielen voorheen soms uit de
boot?
Leroy: Dit is één van de nog af te bakenen thema’s. In overleg gaan we de
subjectieve factoren, die de afstand
tot de arbeidsmarkt bepalen, invullen. We zien steeds meer problemen
inzake professionele integratie. Ook
mensen met een afstand op andere
emancipatorische domeinen: omwille
van verslaving, gekwetste levensbiografie,... Die knipperlichten zitten
reeds in ons model. De vraag is natuurlijk: hoe ver gaan we daar via dit
rugzakmodel. In elk geval moeten we
in de loop van het komend voorjaar
een werkbaar systeem hebben. Dat
systeem moet transparant, rechtvaardig en zo lichtvoetig mogelijk zijn.

Uitdaging
Hoe ziet u de verhouding tussen de
sociale economie en de reguliere
economie?
Leroy: De sociale en de reguliere
economie hebben elkaar nodig. De
sociale economie kan enkel bestaan
dankzij de reguliere economie. Indien
het gewone economische circuit goed
draait, zijn er ook middelen mogelijk
voor sociale economie. Anders niet.
Maar tegelijk zijn ze sterk aanvullend.
We staan voor grote uitdagingen op
de arbeidsmarkt: allerhande demografische ontwikkelingen; stijgend
aantal ”ouderen” op de arbeidsmarkt,
vacatures die niet ingevuld raken, de
evolutie naar een knelpunteneconomie - maken dat meer mensen langer
en anders zullen moeten werken. De
sociale economie moet daarop inspelen. Volgens een studie van Luc Sels
(KUL) zullen er tegen 2015 in de reguliere economie 450.000 openstaande
vacatures zijn. 300.000 daarvan hangen samen met de vervangingsvraag
als gevolg van de vergrijzing. Dat is
dus een gigantische uitdaging. Als we
daar niet goed op anticiperen, zitten
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De VDAB is regisseur van het
Vlaamse arbeidsmarktbeleid.
Vandaag wordt steeds meer de
kaart van de activering getrokken. Kansengroepen worden
aangepord en ‘empowered’ om
hun soms te veilig statuut te
verlaten. Ook voor De Sleutel is
werk een logische stap in de reintegratie. Is die haalbaar voor
personen met een verleden van
verslaving? Kunnen we op maat
van onze cliënt blijven werken?
En wat als het niet meteen lukt?
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Een voorbeeld van activeringswerkzaamheden
in de sociale economie (voor en na).

we met een zwaar economisch probleem én met een welvaartsprobleem.
De focus van het arbeidsmarktbeleid in
Vlaanderen moet daarom op de reguliere economie liggen. Tegelijk moeten
we de band met de sociale economie
versterken via die doorstroomgedachte. Ons beleid moet erop gericht
zijn om de kloof met het reguliere te
dichten. Bedrijven gaan zich als gevolg
van de inkrimpende beroepsbevolking
meer en meer moeten aanpassen aan
personen met beperkingen op de werkvloer. Het is immers onbegrijpelijk dat
de integratie van personen met een
beperking in andere lidstaten zoveel
beter lukt.
De activering is volop bezig en de vijver
wordt almaar kleiner. We zijn al volop
mensen met multiple problemen aan
het activeren samen met de partners
uit de welzijnssector. Voor hen is de
sociale economie een opstap, een echt
doorstroomkanaal naar het reguliere.
Soms reageert de sociale sector echter
té protectionistisch. De werkplaatsen
willen de beste werkkrachten houden
om de zaak te laten draaien en de personen zelf nestelen zich te veel. Er zijn
dan ook meer stimuli nodig om deze
beweging in gang te zetten.
Zijn de verwachtingen niet te hoog
gespannen?
Leroy: Of te laag? We moeten zoeken
naar een evenwicht. De doorstroomgedachte is nog te weinig ingebouwd in
het beleid. Op regelmatige tijdstippen
moeten we durven kijken of bepaalde
personen op de juiste plaats aan de
slag zijn. Alle kansen op doorstroom
moeten gerealiseerd worden. Het is
niet eenvoudig... Mensen op de arbeidsmarkt krijgen die op het RIZIV
staan of mensen die in de armoede
leven, of kampen met een MMPPproblematiek...Maar de verhalen die
we met onze partners schrijven wijzen
uit dat 25 tot 30 % van personen in
een begeleidingstraject effectief door-

stroomt naar de reguliere economie.
Vroeger zaten die dossiers in de onderste schuif bij de VDAB.
De sector mag ook niet te defensief
zijn. Men moet durven zoeken naar
publiek-private samenwerking. Anticiperen om ook sociale economie leefbaar te houden. Veel producten uit die
sector kunnen vermarkt worden, ...Durf
dat soort vragen te stellen. De marktinkomsten die een werkplaats binnenhaalt zijn toch ook complementair.

Rendabiliteit onder druk
U gaf het zelf aan. Onze rendabiliteit
komt bij doorstroom van onze goede
krachten mogelijks onder druk te staan?
Leroy: De doorstroomgedachte is enkel
haalbaar als het financieel kader van
de sociale economie wordt aangepast.
Dat kan impliceren dat de overheid
bepaalde budgettaire verantwoordelijkheden opneemt die ze vandaag niet
opneemt. Betere werknemers moeten
kunnen doorstromen en de werkplaats
verlaten voor een job in de reguliere
economie. Maar dat mag de werking
van de werkplaats of het maatwerkbedrijf niet hypothekeren. De overheid
moet kijken naar compenserende
mechanismes. Misschien zijn hier ook
PPS-mogelijkheden(1) gelet op de return
voor de gewone economie.
Bij ons voelt een medewerker zich
veilig. Wat als het niet lukt bij doorstroom? Ook de neerwaartse conjunctuur heeft impact. Zullen er straks
nog plaatsen voor onze doelgroep
openstaan?
Leroy: Dat compenserende mechanisme geldt ook daar. Het activeringsbeleid moet transparant zijn én sociaal
rechtvaardig. Er moet er een vangnet
zijn. De mensen die de activeringsbeweging maken, mogen van die keuze
niet het slachtoffer worden. Ze moeten
kunnen terugkeren naar de sociale
economie. Die doorgroei moet dus ook

een terugkeergarantie inhouden. Dat
heeft consequenties op vlak van financiering. En inderdaad. De toestand van
arbeidsmarkt wordt mee bepaald door
de economische conjunctuur. Maar nu
komt die pensioengeneratie er aan. Die
zorgt voor veel vervangingsvacatures .
Daarom blijft die doorstroomgedachte
ook realistisch en relevant in economisch moeilijke tijden.
  
Zijn gewone bedrijven inzake HR-beleid afgestemd op onze doelgroep?
Leroy: Dat is een belangrijke uitdaging.
Jullie beschikken over de expertise van
het werken met de doelgroep. Dat bedoel ik ook met de vermarkting. Jullie
knowhow moet geëxporteerd worden
naar de reguliere economie. Het zou
toch mooi zijn dat zij die expertise
erkennen en gebruiken om mensen op
de reguliere werkvloer te integreren. De
labofunctie die de sociale economie
heeft, zouden we moeten erkennen in
dat globaal samenwerkingsverband dat
gericht is op de doorstroom.
Hoe kunnen we therapie, werk en
opleiding beter ‘matchen’ en tegelijk
inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt?
Leroy: De sociale economie moet beter
aansluiten op de arbeidsmarkt . Ook
maatwerkbedrijven moeten nadenken
over het soort inhoudelijke activiteiten
die ze organiseren. Zaken die complementair zijn met het aanbod uit het
reguliere, maar ook durven innoveren
en niches zoeken.
Dat kan op twee manieren. Mensen
technisch vormen in een bepaalde
arbeidsmarktrichting. Die technische
competenties bijspijkeren blijkt vaak
het eenvoudigste. Tegelijk moet je – in
functie van die doorstroom – ook werken op sleutelcompetenties. Mensen
weerbaar en wendbaar maken, mensen
goesting geven om te leren. Maximaal
sociale vaardigheden aanscherpen
zodanig dat ze geen schrik hebben om
de stap te zetten naar die reguliere
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Voor bepaalde doelgroepen is de focus op werk onvoldoende om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Ze hebben vaak te
kampen met een multi-problematiek die een aangepaste aanpak vraagt. Daarom focust VDAB binnen zulke geïntegreerde
trajecten niet enkel op werk, er is ook aandacht voor de levensdomeinen : welzijn, zorg en empowerment.
Leroy: We kunnen hiervoor leren uit de W²-cirkels, door het HIVA ontwikkeld in het kader van het armoede-project. Bij de ontwikkeling van die cirkels wordt er enerzijds gekeken naar ‘zichtbare’ aspecten zoals inkomen, huisvesting, gezondheid, band met partner, relatie met kinderen, op tijd komen, ervaring met solliciteren, opleiding en werkervaring (de ‘buitenkant’ van armoede). Anderzijds bracht het onderzoek ‘onzichtbare’ aspecten in
kaart: vb zelfvertrouwen, zicht op kansen, op talenten en wensen, op kwetsbaarheden, het geloof ooit terug aan
het werk te geraken, omgaan met onverwachte tegenslagen(veerkracht), controle over het eigen leven, zicht op
hulpverlening, de stap zetten naar hulpverlening, zich goed in hun vel voelen (aspecten ivm de ‘binnenkant’)’.
Doelstelling binnen het VDAB-beleid is om de W²-cirkels in te schakelen voor de kwalitatieve evaluatie van de werk-welzijnstrajecten in het kader van armoede. Tevens kan het product ingezet worden in een bredere dienstverlening zoals bvb. bij de
kwalitatieve meting in het kader van een MMPP-problematiek en trajecten in samenwerking met het OCMW.
Inherent aan geïntegreerde trajecten is de samenwerking met partners.
Leroy: ‘VDAB ziet tewerkstelling als een hefboom voor welzijn: een job verschaft een inkomen, haalt iemand uit zijn sociaal
isolement, geeft zelfvertrouwen, dagstructuur en laat iemand participeren aan de maatschappij. We geloven niet in het
chronologisch aanpakken van problemen maar wel in een geïntegreerde aanpak’
Arbeidszorg voor de meest kwetsbare doelgroepen wordt ingebed in een nieuw geïntegreerd beleidskader: W²ondersteuningspakket (werk + welzijn). Het is een pakket aan maatregelen voor personen die door factoren van medische,
mentale, psychische, psychologische aard nog niet of niet meer in staat zijn om te participeren op de arbeidsmarkt. Het
pakket wordt op maat samengesteld door de casemanager werk en de casemanager welzijn op basis van een screening
van de persoon en bestaat uit een combinatie van welzijn, zorg, empowerment en competentieversterking met als doel het
realiseren van hun optimale participatie in de maatschappij.
‘Zoals in Nederland gaan we werken met een participatieladder met zes treden om bewegingen in de tijd zichtbaar te maken
(i.f.v. participatieniveau). De onderste vier treden zijn voor mensen zonder arbeidscontract. De bovenste twee voor mensen
met werk : trede 6 is regulier werk en trede 5 is ofwel sociale economie ofwel regulier werk met ondersteuning. De betrokkene kan dus stijgen op de ladder. Wanneer er een terugval is, kan er gedaald worden en nadien weer terug gestegen’. Het
is een dynamisch model. Die participatieladder moet nu ingepast worden in het W²-verhaal. Het kader hiervoor wordt verder
uitgewerkt in werkgroepen met vertegenwoordiging van de partners.

Paul De Neve

economie. Vaak heeft men tijdens een
traject echter negatieve ervaringen
opgedaan, en moeten we hen opnieuw
sterk doen voelen, hun emancipatorisch vermogen verhogen.
Is men binnen de VDAB ook bezig om
die match beter te doen slagen?
We zijn volop bezig met dat
competentiegericht matchen. Tegen
2013 moeten we een systeem hebben,
gebaseerd op competenties. Elke
vacature zal worden vertaald naar
die competenties, hetzelfde gebeurt
voor elke werkzoekende. Door
die matching zal een werkgever
meteen kunnen nakijken welke

invloed het toevoegen van een
bepaalde competentie heeft op de
arbeidsreserve. Met dat profiel zijn er
zoveel kandidaten, enz ... Vandaag
zoekt men tevergeefs een metselaar.
Maar misschien zijn 60 % van de
competenties van dat bepaald profiel
ook aanwezig bij andere beroepen.
Dat vergroot de potentiële reserve.
Zo bieden we mogelijkheden om de
competentiekloof vlugger en gerichter
te dichten.

(1) PPS: Publiek-private samenwerking

Fons Leroy : “Enkel als het gewone
economische circuit goed draait, is er
geld voor de sociale economie”.

Nummer 28/2011

W²: Welzijn en werk

Renovatiedienst

Groendienst

afbraakwerken

Weerwerk is sterk in basisrenovatiewerkzaamheden. Lokale besturen,
non-profit-organisaties en privépersonen kunnen op ons beroep
schilderen
doen voor karweien binnen- en
buitenhuis. Plof opgelucht in je zetel en voel je meer thuis nadat we
met hamer, schop of verfborstel bij jou aan de slag gingen.
Voorbereidende werken voor
bouw/sloop
• afbraakwerken
• ontmantelen van gebouwen
• opruimingswerken
• panden leeghalen
• dichtmaken van verkrotte
woningen
• reinigingsopdrachten
renoveren

Renovatie van woningen
• wanden in gipskarton
• isolatiewerken
• behangen met vliesbehang
• schilderwerken binnen en
buiten
• allerlei kleine werken (metselen pleisterwerk, etc.)

Weerwerk heeft groene vingers. Met
staan we klaar om allerlei groene k
lokale besturen, non-profitorgani
Gazons, terrassen en plantsoenen w
handen genomen en zullen nadien nog f
En u … hoeft er enkel van te genieten.
Onderhoud van groenzones
• gazons maaien en afboorden
• onkruidvrij maken en houden
• hagen en plantenmassieven
scheren
• groenafval afvoeren
• zwerfvuil opruimen
• reinigingsopdrachten
Bosbeheer
• bomen rooien
• exotenbestrijding

Regio Gent
Mahatma Ghandistraat 2A, B-9000 Gent
T: +32 9 232 58 08
M: info@weerwerk.net

Aannemersnummer: BE-0465.104.904/06.

Weerwerk is een divisie van vzw

Jozef Guislainstraa

Maatwerkbedrijf Weerwerk zet in op mensen
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
We coachen hen weer naar werk.
Weerwerk weet dat kansen geven werkt.

Atelier- en Buitendienst

tuinonderhoud

t maaier en heggenschaar
klussen uit te voeren voor
isaties en privépersonen.
worden deskundig onder
terrasaanleg
fraaier ogen.
Ontwerp en aanleg groenzones
• percelen voorbereiden voor
aanleg
• ontwerpen maken, inclusief
beplantingsplan
• ontwerpen uitvoeren:
- terrassen, paden en
opritten aanleggen
- vijvers aanleggen
- beplantingen uitvoeren
- gazons zaaien
- afsluitingen plaatsen

Regio Antwerpen
Van Trierstraat 28A, B-2018 Antwerpen
T: +32 3 259 08 90
M: info@weerwerk.net

.08.1.1- Erkend aannemer klasse 1: 30.264

w Sociale Werkplaats De Sleutel

at 43a, 9000 Gent

verpakken

Weerwerk biedt haar atelierdiensten aan voor
opdrachten zoals het verzorgen van mailings,
verpakkingswerkzaamheden en bepaalde
houtbewerkingen. Voor extra klussen in uw
bedrijf, onverwacht of gepland, staan we voor je klaar. Onze vingers
popelen om aan de slag te gaan. We garanderen een dienstverlening op
maat die snel, accuraat en professioneel wordt uitgevoerd.
Atelierwerk
• mailings
• displays en samenstellen
• manuele assemblage
• verpakkingswerk
• houtafdeling: zaag- en
montagewerk

Buitendienst
• zwerfvuil opruimen
• reinigingsopdrachten
• ondersteuning op de werkvloer

zwerfvuil ophalen
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// Onze klanten //

Volwassenenonderwijs KISP, tevreden
klant van renovatiewerkplaats
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De renovatiewerkplaats van de Sleutel is heel actief
binnen de Katholieke instelling voor sociale promotie
(KISP) te Gent. Oude burelen worden er “gestript”en
heringericht. De samenwerking verloopt tot ieders
tevredenheid. Eén van de onze medewerkers solliciteert
er momenteel zelfs mee voor de job van klusjesman.

De accommodatie van de vestiging Gent Holstraat van
KISP dateert reeds van de jaren ‘50. Er wordt dan ook fors
gerenoveerd. In totaal telt de organisatie - over de 7 vestigingen – een 15-tal bureauruimtes en ongeveer 60 eigen
klaslokalen. Binnen KISP werken 250 lesgevers die elk jaar
vlot 10.000 cursisten bereiken. Een gesprek met Sigmund
De Sloovere, vestigingsmanager van het Centrum voor Volwassenonderwijs in de Holstraat te Gent.

opvolging en communicatie goed is.
Nu lopen er een
zevental projecten.
Voor de meeste
werken vragen we
op diverse plaatsen offertes op.
Jullie hebben een
scherpe prijs en de
prijsopgaven zijn
heel gedetailleerd.
Er zit rekenwerk en
maatwerk achter.
En het gebeurt met
de nodige openheid.
Sigmund De Sloovere: ‘Jullie flexibele

Hoe is de samenwerking met De Sleutel ontstaan?
We nemen jaarlijks deel aan de Win-Win beurs. Dat is een
forum voor organisaties en bedrijven allerhande. Bedoeling
van zo’n beurs is via een aanbod in gesloten portefeuille
een oplossing te vinden voor bepaalde noden. De ene
organisatie zoekt iets en heeft in ruil iets anders in de
aanbieding. Jullie zochten een locatie voor een personeelsfeest. In ruil voor het gebruik van onze kooklokalen en
polyvalente zaal stond jullie opstartploeg bij ons in voor
opruimingswerken en een verhuis. Die samenwerking is
vlot verlopen. Wij waren tevreden omdat we voor dat soort
werk niet gemakkelijk een aannemer vinden. En het contact
met de begeleider verliep heel vlot ...

Paul De Neve

Het KISP heeft ook een eigen technische dienst?
Inderdaad. We zijn nog aan het uitzoeken waar De Sleutel
goed in is en wat de meest optimale samenwerking is.
Soms vragen opdrachten technische kennis of zitten we
met piekmomenten. Normaal hebben we 2 klusjesmannen
en 2 onderhoudsmedewerkers. Sinds het pensioen van één
van onze mensen loopt hier 1 van jullie medewerkers mee.
Deze persoon heeft zijn traject binnen De Sleutel zo goed
als afgerond en solliciteert nu mee voor de bij ons openstaande vacature ...
Jullie doen een beroep op ons o.m. voor het plaatasen van
gyproc, schilderwerken, …
Ja, maar evengoed voor grote uitbraakwerken, kleine
pleisterwerken, metselwerken, plaatsen valse plafonds,
voorbereiding op elektriciteitswerken,... Vandaag hebben
we een structurele samenwerking om piekwerkzaamheden
op te vangen en voor de uitvoering van projecten. Na
de toewijzing van dergelijk project merkten we dat jullie

manier van werken is een groot
Zijn er nog andere
voordeel gezien het bij ons gaat om
troeven?
renovatie van oudere gebouwen’.
Jullie kunnen flexibel
werken. Bij renovatie
van oudere gebouwen is dat een groot voordeel. Soms zijn
er verborgen gebreken of moeten we een beslissing herroepen... Op dat vlak is er een goede samenwerking. Voor
ons is het belangrijk dat jullie hier in Gent gevestigd zijn,
bv voor vlugge interventies.

En ziet u nadelen?
Eigenlijk niet. De kwaliteit is niet minder. We volgen alle
werken wel heel strikt op en grijpen tijdig in. Hierover hebben we een heel open communicatie. In vergelijking met
een gewone aannemer, duurt de uitvoering van een project
wel iets langer. Jullie werken op vaste tijdstippen, in een
duidelijke structuur en kloppen geen overuren in functie
van deadlines. We moeten dus iets meer marge voorzien.
Welke meerwaarde ziet u?
We steunen bewust de sociale economie. We zijn niet voor
niets een instelling voor sociale promotie. Ook wij bieden
mensen nieuwe kansen. Hun verleden speelt voor ons geen
rol. We merken ook dat jullie medewerkers goed worden
aangestuurd. Op het einde van de dag ruimen ze alles
goed op. Hier is ook een school met een aanbod deeltijds
onderwijs. Vooraf maken we duidelijke afspraken. Zo geldt
hier een rookverbod. Dat leverde nooit problemen op. Ook
houdt men zich aan onze vraag om op bepaalde tijdstippen
niet te werken.

// Medewerker aan het woord //

‘Dankzij De Sleutel krijg ik
uitzicht op een echte job’

Filip heeft een diploma op zak van fotolasser. Hij vond al
snel werk maar werd na verloop van tijd arbeidsongeschikt.
Gelukkig vond Filip de motivatie om zijn verslaving aan
te pakken. Hij liet zich opnemen in de drughulpverlening.
Daarna startte een moeilijke periode. Gelukkig liet hij zich
verder begeleiden in het dagcentrum. Stilaan geraakten al
zijn problemen onder controle.
‘Tijdens mijn gesprekken in het dagcentrum liet ik
verstaan dat ik graag opnieuw aan het werk wou. Mijn
trajectbegeleider sprak me over het aanbod en de manier
van werken in de sociale werkplaats van De Sleutel. En dat
sprak me erg aan’, zo begint Filip zijn verhaal.
‘Ik ben in september 2010 gestart als vrijwilliger in de
observatie en oriëntatie. Gedurende een viertal weken
observeerden de begeleiders hoe ik functioneerde en
wat mijn sterke en zwakke punten waren. Tijdens die
oriëntatieperiode moest ik 2 dagen per week aanwezig zijn.
Uiteindelijk kreeg ik het advies om te starten in de sociale
werkplaats’.

Paul De Neve

In overleg met Filip werd een persoonlijk groeitraject
opgesteld. De aanpassing was groot maar verliep redelijk
vlot. Eerst kwam hij drie dagen per week, daarna 4 dagen
per week.
‘Ik moest echt mijn werkritme leren opbouwen. Ik was dan
ook lang thuis geweest. Maar ik was gemotiveerd. Ik haalde
energie uit dat continu kunnen bijleren. Zo heb ik een lange
tijd als vrijwilliger in de renovatieploeg meegedraaid.
Had ik niet geleidelijk kunnen opbouwen, dan zou het niet
gelukt zijn’, aldus Filip.
‘Tijdens mijn periode in de werkplaats leerde ik opnieuw
hoe ik me op de arbeidsvloer moest gedragen. Op tijd
komen, zaken goed afwerken, bellen als je ziek bent, met
gezag omgaan... Hier leerde ik opnieuw voldoening krijgen
van dagelijks aan het werk zijn. Ook geniet ik van het
sociaal contact, van het samenwerken met de collega’s’.
(*) Om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam

‘Ik ben er nog niet 100% uit wat ik na die 12 maanden in de
klusjesdienst ga doen. De komende maanden zal ik hier in
elk geval extra vorming volgen. Zo leer ik hier solliciteren,
zal ik mijn theoretisch rijbewijs kunnen halen... Het staat
vast dat ik terug naar de privé wil. De bouw trekt me aan.
Daar is ook werk. Er valt geld te verdienen.
Intussen heeft Filip zijn begeleiding via het dagcentrum
kunnen afbouwen. Hij slaagde erin om rust en stabiliteit in
zijn leven te brengen.
Filip: ‘Ik ben heel tevreden over mijn traject binnen De
Sleutel. Mijn laatste doelstelling was gefocused op werk
vinden. Ik kon hier op veel steun en begrip rekenen. De
Sleutel werkt echt in overleg en bekijkt individueel welk
traject best bij iemands persoonlijke situatie past. We
krijgen hier tijd om te groeien’.
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Filip (*) is 32 jaar en heeft er in de drughulpverlening
reeds een traject van vallen en opstaan opzitten. Zijn
loopbaan startte nochtans belovend. Hij werkte eerst
een vijftal jaar als lasser in de privé. Vandaag heeft hij
zijn druggebruik onder controle. Hij is momenteel in
de werkplaats aan de slag als klusjesman. Filip hoopt
op termijn door te kunnen stromen naar reguliere
economie.

Na een jaar voelde Filip zich klaar om echt aan de slag te
gaan. Uiteindelijke startte ik als WEP+ op de klusjesdienst.
We voeren op diverse locaties herstellingen uit. Het werk is
heel gevarieerd, het is een soort leren en werken. De ene
dag werken we aan de centrale verwarming of het sanitair,
de dag daarna plaatsen we ventilatie of herstellen we
stopcontacten... Dit soort werk zal op het einde van mijn
contract een grote bonus zijn op mijn CV’, zo blikt Filip
vooruit.
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// Medewerker aan het woord //
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‘De Sleutel was
mijn “trampoline”
naar integratie’
Joeri (*) komt uit Tsjetsjenië en is eigenlijk boekhouder van opleiding. Toen hij vier jaar geleden
in België aankwam, wist hij niet waar te beginnen. Via het OCMW van Gent kwam hij in contact
met het aanbod van onze Sociale Werkplaats. Hij
startte hier als artikel 60 (1) en volgde heel wat
opleidingen. Intussen klom Joeri op naar de functie van ploegbaas...
Toen hij in ons land aankwam met vrouw en kinderen, was
het moeilijk om te beslissen in welke richting hij werk zou
zoeken. Het stond wel vast dat hij zo snel mogelijk aan de
slag wou. Samen met zijn trajectbegeleidster bij het OCMW
werd bekeken welke soort werk meest toekomst had. Werk
als sorteerder, als chauffeur, in de bouw... Dat laatste gaf
de beste vooruitzichten en daarom bracht het OCMW Joeri
in contact met De Sleutel. Daar zou hij leren schilderen,
behangen,...
‘Ik ben in februari 2010 begonnen als arbeider in de
renovatiewerkplaats. Ik kon er rustig groeien en kreeg de
kans om Nederlands te leren. Ik leerde heel snel bij. Toch
viel de combinatie werk en avondschool Nederlands op den
duur te zwaar uit. Samen beslisten we dan om tijdelijk wat
minder te werken zodat ik me meer op het Nederlands kon
toeleggen. Hierdoor lukt het nu veel beter, mede dankzij het
contact met collega’s op de werkvloer.’
Na een 8-tal maanden werk binnen renovatie is Joeri in
overleg met zijn begeleider in het OCMW en de werkplaats
opnieuw aan tafel gaan zitten. ‘Op dat moment beslisten we
dat ik beter zou aarden in de industriële werkplaats,’ aldus
Joeri.
Joeri zelf heeft geen drugprobleem. ‘Ik vind het heel
interessant hoe jullie die problematiek aanpakken. Het
aanbieden van zo’n sterke structuur werkt goed. In de
Russische Federatie is alcohol een groot probleem. Daar
zouden ze veel kunnen leren van jullie aanpak...’
‘De grote troef van De Sleutel is dat de begeleiders hun
tijd voor je nemen. Ze kunnen heel goed luisteren als er
problemen zijn. Ze zoeken samen met de medewerker naar
een goede oplossing’.
Sinds maart 2011 is Joeri opgeklommen tot meestergast.
‘Nu ben ik verantwoordelijk voor een kleine ploeg mensen.
Dat gebeurt in nauw overleg met de werkplaatsleider. Ik
doe dit werk graag. Als iemand van mijn ploeg eens een dag

‘De grote troef van De Sleutel is dat de
begeleiders hun tijd voor je nemen.’

minder goed functioneert, te traag werkt of problemen heeft
met concentratie, dan bekijken we samen wat de oorzaak
kan zijn. Vaak is het aanbieden van aangepast werk een
tijdelijke oplossing. Soms zijn er frustraties en dreigt er al
eens iemand agressief uit de hoek te komen. Dan is het
belangrijk om zelf rustig te blijven. En dat lukt goed.’
Joeri haalt veel voldoening uit zijn nieuwe
verantwoordelijkheid. Met zijn ploeg gaat hij vaak op
locatie. Zwerfvuil ophalen in een bepaalde regio, of
bijvoorbeeld sorteerwerk bij een onderaannemer van Volvo.
‘Bij die laatste werden we eerst scheef bekeken omdat we
van De Sleutel zijn. Vandaag ziet men dat we goed werk
leveren. Tijdens de pauze zitten we gewoon met iedereen
samen. Ze vertrouwen ons nu. Op een paar maanden kon ik
bewijzen dat hun oordeel niet juist was,’ zo stelt Joeri trots.
Joeri zijn contract loopt af in februari. Hij kreeg hier wel
volop de kans om bijkomende VDAB-opleidingen te volgen:
als kraanmachinist, hoogtewerker, heftruckchauffeur,
stellingwerker...
Joeri: ‘Ik ben blij dat ik bij De Sleutel terechtgekomen ben.
Ik kreeg hier veel kansen. Het was mijn ‘trampoline’. In het
begin had ik wel aanpassingsproblemen. Het verschil van
werken met de Russische Federatie was heel groot. Dankzij
mijn werk hier ben ik vandaag klaar om uit te kijken naar
een job in het gewone circuit. Ik wordt ook goed begeleid bij
mijn sollicitaties. Dit gebeurt samen mijn trajectbegeleider
van de werkplaats.’
Joeri droomt nog altijd van terugkeren naar de Tsjetsjeense
Republiek (onderdeel van de Russische Federatie). Dan
moet de politieke situatie in zijn thuisland eerst grondig
veranderen. ‘Ik werkte er eerst een jaar als boekhouder.
Maar dat verdiende niet veel. Daarna werkte ik vijf jaar als
vrachtwagenchauffeur.’
‘Liefst van al zou ik hier iets met automechanica doen. En
binnen enkele jaren wil ik terugkeren. Al vrees ik dat mijn 3
kinderen niet meer terug mee zullen willen...’

(1) D
 oor tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel
60, treedt het OCMW op als werkgever met als volgende
doelstelling mensen het vereiste aantal arbeidsdagen te laten
presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid en om
de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.
(*) Om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam

// Onze klanten //

Werkplaats onderhoudt
gemeentelijke speelpleintjes

‘Binnen het jeugdwerk voorzien we binnen onze gemeente
heel wat activiteiten. We hebben een vast vrijetijdsaanbod, waaronder de speelpleinwerking en werken rond
thema’s als jeugd en ruimte. We willen de kinderen hier
voldoende en veilige plaatsen aanbieden om te spelen
in de eigen buurt. De laatste jaren is de gemeente sterk
gegroeid. Per nieuwe verkaveling reserveren we standaard
een stuk speelruimte. Op die manier beschikt de gemeente intussen over 27 buurtpleintjes, waaronder één groot
terrein van 6000m2. Als diensthoofd sta ik o.m. in voor de
opvolging van de buurtpleintjes. Dit gebeurt in samenwerking met de technische dienst.

Paul De Neve

Hoe is de samenwerking met De Sleutel ontstaan?
Dat loopt eigenlijk al lange tijd. De eigen diensten konden
het onderhoud van die pleintjes er niet bijnemen. Het is
wel een bewuste beslissing geweest om met de sociale
economie te werken... Het is ook een manier waarop alternatieve tewerkstelling kan worden gecreëerd.
Elk jaar worden wel opnieuw offertes opgevraagd bij
verschillende werkplaatsen. De beslissing houdt vooral
rekening met de prijs-kwaliteit verhouding. Daarbovenop
moet er een sterke conceptnota worden aangeleverd om in
aanmerking te komen. Daarin beschrijft de werkplaats de
manier waarop gewerkt wordt, hoe alles opgevolgd wordt.
Alle werken worden uiteindelijk steeds aan één werkplaats
toevertrouwd. Dat is dus al jaren De Sleutel. En dat loopt
vlot.
Vallen speelpleinen niet onder een strikte veiligheidsregelgeving?
Klopt. Het is publiek terrein. Voor elk toestel is er een certificaat. Bepaalde werken kunnen alleen door daarvoor
erkende firma’s worden uitgevoerd. In totaal zijn er 164
toestellen die moeten opgevolgd worden. Elk jaar groeit
dat aantal. Met De Sleutel hebben we vooral een samenwerking voor de algemene controle, het inzamelen van
zwerfvuil, voor kleine herstellingen, het verwijderen van
nagels of vuil,...

Loopt dat vlot?
We hebben bij jullie een vast aanspreekpunt. Hij coördineert alles. De samenwerking is niet altijd eenvoudig. Een
deel van de werken wordt opgenomen door onze technische
dienst, andere zaken gaan naar die externe firma. Maar elke
maand krijgen we van jullie op tijd verslag van de werken
en de controles die worden uitgevoerd. De afspraken die we
gemaakt hebben rond administratie worden goed gevolgd.
We weten ook dat jullie niet alleen foutjes of gebreken constateren maar meteen ook tot actie overgaan. Dat vinden
we belangrijk. We kunnen ook voor speciale extra’s vlot een
beroep doen op jullie. Een uitgebreide controle op mos bijvoorbeeld. Ik herinner me een probleem met nietjes in een
reeks speeltuigen. Na een telefoontje werden die dezelfde
middag nog verwijderd. Op ons skatepark hebben jullie ook
op eenvoudig verzoek de graffiti weggehaald.
Destijds ontwierp onze industriële werkplaats een houten
zandhut. Vragen jullie nog dergelijk maatwerk?
Voorlopig niet. Het beperkt zich nu vooral tot herstellingen.
Ook voor bepaalde schilderwerken doen we soms op jullie
een beroep, telkens na offerteaanvraag. We weten dat een
traditioneel speeltuig een levensduur heeft van gemiddeld
15 jaar. Eigenlijk willen we in de toekomst meer duurzame
tuigen introduceren. We denken dan aan natuurlijke speelelementen, met natuurmaterialen. Mogelijks gaan we ons
daar in de toekomst meer op toeleggen.
Zijn er minpunten aan de samenwerking?
Eigenlijk waren er nog nooit echte problemen. Er is bij jullie medewerkers soms wat verloop. Maar de mensen zijn
echt wel begaan met hun werk. Ik herinner me bv dat een
gemeld gebrek door ons nog niet aangepakt kon worden.
Die medewerker herinnerde de keren daarop plichtsgetrouw aan de eerdere melding. Dat wijst toch op een grote
betrokkenheid. Ze zijn echt begaan met de veiligheid op
onze pleintjes.

“Jullie medewerkers zijn echt begaan met de veiligheid
op onze pleintjes”
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De sociale werkplaats De Sleutel werkt al jaren
in opdracht van de gemeentelijke jeugddienst
van Lochristi. Eén van onze ploegen staat in voor
het onderhoud van de 27 speelpleintjes die de
gemeente intussen rijk is. Het werk vraagt heel
wat coördinatie en overleg ook met de technische
dienst van de gemeente. Regelmatig worden er
ook extra opdrachten gegeven. Een gesprek met
jeugdconsulent Christoff Van Acker (30).
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// Onze klanten //

“Sociale economie:
een bewuste keuze”
Een voorbeeld van een realisatie in de Van Trierstraat.
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De sociale werkplaats De Sleutel in Antwerpen
voert heel wat renovatiewerken en groenonderhoud
uit in diverse scholen. De inrichtende macht CKSA
kiest bewust voor de sociale economie. De prijs en
de kwaliteit zijn in die keuze richtinggevend.
Maar de flexibiliteit en het sociale aspect zijn
even belangrijk.
Het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (CKSA)
staat met 900 personeelsleden in voor het onderwijs van
bijna 7000 kinderen. Onder deze Antwerpse scholengroep
vallen 22 basisscholen, 3 basisscholen buitengewoon onderwijs en 3 secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs. Dergelijk patrimonium beheren vraagt dan ook een heel
diverse knowhow. Een gesprek met Yve Staes, technisch
adviseur bij het CKSA.
Hoe worden werken binnen de scholengroep aangepakt?
Het beheer van de gebouwen gebeurt centraal. Technische
dossiers voor nieuwbouw of van een verbouwing bv van
een sanitair blok, maar evengoed kleine schadegevallen,
worden van hieruit gestuurd. Ik werk als technisch adviseur
in opdracht van onze gedelegeerd bestuurder. Wat stellen
we voorop? De werken dienen op een betaalbare maar kwaliteitsvolle manier worden aangepakt. Gaat het om een verstopt toilet dan is het misschien iets voor onze eigen klusjesdienst. Vraagt het iets meer ervaring dan kijken we al gauw
jullie richting uit. Voor specifieke zaken zoals een lek in het
dak, bel ik meteen een dakwerker. Is het een te groot werk,
dan wordt het wellicht een samenwerking met een gewone
aannemer, vaak via een gesubsidieerd AGION-dossier. We
vragen wel telkens minstens 3 prijsoffertes op bij externen.

Paul De Neve

Wanneer wordt een bepaald werk aan de sociale economie
uitbesteed?
De prijs is het voornaamste motief. We werken trouwens niet
alleen met De Sleutel, ook met andere werkplaatsen. We weten intussen wie welke troeven heeft. De Sleutel is technisch
sterk, heeft een heel goede begeleiding en kan al behoorlijk
grote werken aan. Er zijn nu een 6-tal werken bij jullie in uitvoering en dat loopt goed. We zijn tevreden, maar het aantal
opdrachten moet ook voor De Sleutel haalbaar blijven.
Welke andere motieven spelen er?
De flexibiliteit en de bereikbaarheid zijn voor ons heel belangrijk. Ook het feit dat je bij een gewone aannemer soms
heel lang moet wachten. Wachten tot je offertes binnenkrijgt
en vooraleer ze effectief van start kunnen. Bij jullie kunnen
we veel korter op de bal spelen.

Leveren we een even goede kwaliteit?
Dat is zeker vergelijkbaar. Veel hangt af van de opvolging.
Als het goed loopt, is dat dus ook omdat die begeleider de
werken vooraf goed ingeschat heeft. We stellen vast dat
jullie de eigen grenzen goed aanvoelen en dat ook eerlijk
aangeven. Als de begeleiding goed zit, kan de kwaliteit perfect zijn.
We zijn recent een samenwerking gestart met jullie groendienst. We hebben in ons patrimonium ook heel wat
groenruimte. En jullie kwamen met een scherpe prijs. In
samenspraak hebben we bij de opstart afgesproken om met
een dagprijs te werken. Op die manier kom je niet voor verrassingen te staan.
Hoe ontstond de samenwerking met De Sleutel?
Ik leerde jullie kennen via de verbouwing in de school in de
Van Trierstraat. Het resultaat van die renovatiewerken werd
heel positief geëvalueerd. Dat ging om schilderwerken in
een traphal. Daarna volgden werken aan klaslokalen en het
plaatsen van wanden en branddeuren in ons kinderdagverblijf.
We geloven ook in de samenwerking met de sociale economie. We hechten daar veel belang aan en ondersteunen
het. Binnen onderwijs trachten we ook iedereen een kans
te geven. Die lijn trekken we door. Door onze samenwerking
kunnen we jullie mensen extra kansen geven.
Zijn er nadelen?
Soms is er wat minder rechtstreeks contact met de mensen
die het werk uitvoeren. Daar is de functie van diegene die
het begeleidt, de ploegbaas, opnieuw cruciaal. En verder is
het evident dat de uitvoering bij jullie iets meer tijd vraagt.
Maar dat is geen nadeel. We betalen immers een lager
uurloon. De tijdsdruk is bij ons niet zo belangrijk, wel het
eindresultaat. Het werk moet goed en proper afgewerkt zijn,
er mag geen afval achtergelaten worden, de school mag niet
te veel gestoord worden, jullie begeleiders moeten de medewerkers in de hand hebben. We willen hier op school een
veilige omgeving. Maar dat loopt goed. Er was absoluut geen
argwaan om met jullie doelgroep te werken. Er is een groot
vertrouwen tussen ons en jullie begeleiding.
Hoe ziet u de toekomst?
We zullen zeker de samenwerking verder uitbouwen en optimaliseren. De Sleutel ligt ons nauw aan het hart... En de
budgetten voor onderwijs worden straks nog krapper. We
kampen al met wachtlijsten voor subsidiedossiers. De inrichtende machten hebben dan ook een probleem: de scholen
moeten intussentijd verder onderhouden worden. Nog werk
aan de winkel dus.

// Traject in de kijker //

De participatieladder, een nuttig
instrument voor de trajectgeleiding.

Binnen de sociale werkplaats hebben de inhoudelijke modules een zeer specifieke opdracht: een traject naar werk
inleiden en dit traject vorm geven. Aan de hand van een
besluit dat gevormd wordt op een indicatiestellingsteam
(IST), geven we een advies om een traject naar stabiel werk
uit te werken.
Doorheen de voorbije jaren hebben we deze opdracht
uitgebreid, verfijnd. Op die manier zijn we gekomen tot 3
duidelijk te onderscheiden werkingen: de activering, de
observatie, de oriëntatie. Deze modules zijn telkens een
gepast antwoord op de centrale vraag: “Is er een traject
naar werk mogelijk?”
De laatste aanvulling om onze modules nog beter af te
stemmen op een hulpvraag naar werk is de participatieladder. Deze methodiek die reeds geruime tijd in Nederland
wordt toegepast wint nu ook in Vlaanderen steeds meer
aan belang.
Het samenbrengen van én onze eigen ervaring én de participatieladder in een werkomgeving
leidt tot zeer duidelijke stappen, op maat, met als doel een
succesvol traject.
“Werk” als methodiek.
We onderscheiden ons van hulpverlening door gebruik
te maken van “werk” als methodiek. Dit houdt in dat we
in alle modules werk aanbieden zoals dit in een bedrijf
gebeurt. Het zijn m.a.w. geen activiteiten, het is geen
“bezigheid”. Het is werk waarbij een “klant” het resultaat
bepaalt. Het veranderingsproces dat we bij dit werk opstarten heeft dan ook volledig te maken met deze resultaatsgerichte ingesteldheid. De gehanteerde gesprekstechnieken vinden plaats binnen deze werkcontext (Motivatieleer,
groeien naar werk d.m.v. Liberman module, Europ Asi,
competentiebeheer). De medewerker krijgt dus vooral
feedback in functie van het groeiproces naar stabiel werk.
Voor eventuele ondersteuning op persoonlijk vlak wordt
steeds doorverwezen naar hulpverleningscentra. Een goe-

de afstemming, communicatie tussen ons en deze centra’s
is natuurlijk bepalend voor een succesvol traject.
De juiste focus.
Eigen aan elke module is dat er steeds over gewaakt wordt
dat de betrokkene de juiste focus behoudt. Naargelang de
vordering van het traject dient
of stabiliteit - prevocationele training alle aandacht te
krijgen,
of datgene wat het traject hindert,
of de competenties.
“Werk” is de context waarbinnen de nodige focus alsmaar
duidelijker wordt. Dit laat ons toe om een bewust motivationeel proces te bewaken: m.a.w. binnen een werkomgeving bewust worden van die zaken die op dat moment aan
de orde zijn.
“Is er een traject mogelijk?”
Met deze vraag wordt een aanzet gegeven om de eerste
stappen naar werk mogelijk te maken.
Indien het antwoord neen is, zoeken we naar die zaken die
zo’n traject onmogelijk maken. In eerste instantie helpen
we de betrokkene om stabiliteit op verschillende levensterreinen te creëren, starten we een sociale vaardigheidstraining op (binnen een werkcontext noemt dit prevocationele
training). Dit is een activeringsproces richting traject.
Indien het antwoord “ja, maar …” is, gaan we een onderzoek doen naar datgene wat ons aan het twijfelen brengt.
Hierbij stellen we het gedrag in de werkomgeving centraal
(dmv observaties) en trachten we dit te verbinden met
persoonlijke problemen (dmv psychologische testen). De
feedbackgesprekken motiveren de betrokkene om de hindernissen die daardoor duidelijk worden aan te pakken.
Indien het antwoord “Ja, er is een traject mogelijk” is,
dan starten we een onderzoek op naar de troeven van
de betrokkene. Aan de hand van screening en oriëntatie
brengen we dan zowel de talenten als de competenties in
beeld, geven we adviezen rond valkuilen.
Alle modules kunnen de voortgang van de cliënten ter
bespreking stellen op een IST. Tijdens deze vergadering
wordt of een stand van zaken besproken en kunnen er
acties bepaald worden om de groei te bestendigen, of
wordt een persoonlijk ontwikkelplan (POP) opgesteld. Dit
is een plan met een lange termijndoelstelling (een vorm
van stabiel werk) aangevuld met korte termijndoelstellingen en acties.
Doorstroom.
Deze module is in volle ontwikkeling, we streven er immers
naar om de gedachte van de SEM (supported employment)
als een vast onderdeel van onze werking te maken. Om de
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De organisatie van onze Sociale Werkplaats valt
uit elkaar in twee soorten werkingen: de “inhoudelijke werking” en “operationele werking”. Beiden
werken nauw samen om de medewerker tot het
hoogst haalbare niveau te brengen zodat deze zijn
kansen op de arbeidsmarkt kan verruimen. Als
trajectbegeleider heb je er alle belang bij om alle
gegevens vanuit deze werkingen goed te gebruiken opdat de betrokkene beter kan participeren
aan de werkwereld.

// Traject in de kijker //

Johan Stammeleer

doorstroom grondig voor te bereiden
werken we nu reeds samen met andere bedrijven uit de sociale sector
én uit het normaal economisch circuit
(NEC). Deze samenwerking kan tijdelijk gerealiseerd worden dankzij middelen die ons worden aangeboden
vanuit een ESF project. Eveneens hebben we ingetekend op een ander ESF
project waarbij doorstroom van sociale werkplaatsen naar het NEC mogelijk gemaakt wordt.. een belangrijke
gedachte bij dit alles is dat we het
risico voor zowel het NEC als voor de
kandidaat werknemer sterk verminderen. Een werknemer moet behoorlijk
zeker kunnen zijn van een succesvolle
aanwerving; de medewerker dient
de garantie te hebben dat hij/zij niet
zomaar in een avontuur stapt.
De participatieladder
Het is niet altijd even duidelijk in
welke module iemand best past. We
ondervinden dat de observatiemodule en de activeringsmodule nauw
bij elkaar aansluiten. Eveneens weten we dat een gepaste opstartfase
uiterst belangrijk is voor het verdere
verloop van het traject. We willen
in eerste instantie vermijden dat de
betrokkene een (zoveelste) mislukking ervaart. Daarom zochten we een
extra instrument om dit alles beter te
kunnen inschatten. Dus beslisten we
om dit werkjaar de participatieladder
(naar Nederlands voorbeeld) in te
voeren.
Deze participatieladder kan een
prima communicatie middel worden
tussen werkpartners en welzijnspartners. Een doorverwijzing vanuit de
welzijnssector biedt ons veel meer
en concretere informatie indien deze
methodiek gebruikt wordt. Anderzijds kunnen we dankzij dit instrument de betrokkene ook direct een
duidelijke feedback geven over het
waarom van een bepaalde module!
Dit instrument vertrekt van 6 niveau’s m.b.t. de arbeidsmarkt. Voor
een arbeidstrajectbegeleider is het
zeer nuttig te kunnen bepalen tot
welke arbeidsparticipatie iemand in
staat is. Een eerste indeling bepaalt
immers of iemand in betaald werk
kan of niet.
• Niveau 1 tot 4: voor mensen zonder arbeidscontract.
• Niveau 5 tot 6: voor mensen met
arbeidscontract.

Voor onze modules wordt het een
belangrijke uitdaging om een antwoord te geven op deze eerste indeling maar ook om de gedetailleerde
indeling uit te werken:
- geen arbeidscontract
• niveau 1: de betrokkene heeft
geen aansluiting met activiteiten
buitenhuis.
• niveau 2: de betrokkene heeft wel
aansluiting met activiteiten buitenhuis, maar plant dit niet, er is geen
regelmaat.
• niveau 3: de betrokkene heeft wel
aansluiting met activiteiten buitenhuis, er is hierbij duidelijk een
regelmaat aanwezig.
• niveau 4: de betrokkene kan werken als vrijwilliger
Op basis van deze indeling kunnen
we inderdaad beter bepalen welke
module overeenstemt met het gedrag/gewoontes. Niveau 1 en 2 wijzen duidelijk op activering. Kandidaten die overeenstemmen met niveau
3 en 4 en die een opstap willen
maken naar een betaalde job vinden
meer baat bij module observatie.
- een arbeidscontract is mogelijk.
• niveau 5: de betrokkene kan werk
aan in een beschermde omgeving
• niveau 6: de betrokkene kan werk
aan in een NEC
Wanneer gesteld wordt dat iemand
wel een traject naar stabiel werk aankan (beschermd of niet), dan komt
onze module screening en oriëntatie
op de voorgrond.
Deze participatieladder helpt ons
ook om een duidelijk advies te geven:
• Niveau 1: puur hulpverlening, geen
aanzet tot werk.
• Niveau 2: zorg krijgt alle aandacht,
werk als middel. M.a.w. zorg-arbeid
• Niveau 3: werk kan maar zorg is nog
steeds nodig. M.a.w. arbeid-zorg
• Niveau 4 - 5 – 6 : de overeenstemmende werkomgeving.
De Vlaamse overheid neemt meer en
meer dit begrippenapparaat over. Wij
zien er een mogelijkheid in om onze
werking sterker te laten aansluiten
met de huidige noden. We hopen
hiermee de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt goed op te volgen, nu
reeds om te gaan met die instrumenten die in de nabije toekomst aan de
orde zullen zijn.
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