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Ook tewerkstelling staat op recordhoogte

Investeringskoorts 
bij de maatwerkbedrijven
Jan-Bart Van In, hoofdredacteur

De grotere (sociale) maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen verkeren in opperbeste conditie. In de voorbije 
3 jaar investeerden ze samengeteld het recordbedrag van 42 miljoen euro. Ook de inkomsten bereikten met 
bijna 125 miljoen een piek en de tewerkstelling klom naar samen ruim 6.400 medewerkers of 5.425 in VTE. 
Bovendien zijn de resultaten van deze bedrijven fitter dan in de voorafgaande acht boekjaren. Zijn deze sociale 
partners voor de maakindustrie hiermee goed gewapend voor de nieuwe situatie in hun roerige sector?

De Vlaamse overheid schudt de kaarten 

in de sector van de sociale economie met 

een reeks ingrijpende nieuwe spelregels 

(vastgelegd in het Maatwerkdecreet van 

2015) die ingaan op 1 januari 2019.

De schotten worden opgehaald tussen 

enerzijds de beschutte werkplaatsen 

(BW), die bogen op een lange traditie 

van tewerkstelling van mensen met 

een fysieke of mentale beperking, en 

anderzijds de sociale werkplaatsen, die 

meer zijn gericht op langdurig werklozen 

met arbeidshandicap. Beide komen 

samen onder één noemer: de (sociale) 

maatwerkbedrijven. Baanbrekende 

factor hierbij is het zogenaamde 

‘rugzakprincipe’: de overheidssubsidies 

zijn vanaf 2019 niet langer gekoppeld aan 

de organisatie die een doelgroepmede-

werker tewerkstelt, maar aan die persoon 

zelf. Dit nieuwe scenario biedt reguliere 

bedrijven de mogelijkheid om in eigen 

regie een maatwerkafdeling op te starten. 

In theorie zou het dus kunnen dat een 

industrieel bedrijf dat vandaag nog klant 

is van een sociaal maatwerkbedrijf, er 

in de toekomst een concurrent van 

wordt op de arbeidsmarkt. In de andere 

hoofdstukken van dit themakatern gaan 

we verder in op deze materie. In deze 

bijdrage gaan we na in welke mate de 

leidinggevende West-Vlaamse sociale 

maatwerkbedrijven gewapend zijn voor 

de uitdagingen van de toekomst.

In tabel 1 brengen we een aantal 

parameters samen van de 10 grootste 

sociale maatwerkbedrijven in 

West-Vlaanderen (1). Het gaat om de 

8 voormalige beschutte werkplaatsen, 

waarvan sommige al meer dan een 

halve eeuw actief zijn, gevolgd door de 

twee grootste sociale werkplaatsen. Die 

twee laatste - Kringloopcentrum Zuid 

West-Vlaanderen en Leefbaar Wonen 

KLC ‘t Rad - zijn niet toevallig allebei 

kringlooporganisaties. Zij groeiden 

de jongste 20 jaar uit tot performante 

spelers op het snijpunt van ecologie 

(recyclage) en sociale tewerkstelling.

De 10 grootste werkgevers uit de sociale 

economie in de Noordzeeprovincie 

realiseerden in boekjaar 2016 samen 

bijna 125 miljoen euro aan commerciële 

inkomsten. Dit was een kleine aangroei 

van 4% in vgl. met het jaar daarvoor. 

Maar vergelijken we met de omzet van 

2008 (het laatste jaar voor de grote 

bankencrisis in ons land) dan meten 

we een stijging van circa 16%. De 

enige speler die niet meegaat in deze 

opwaartse omzetstroom is Waak vzw uit 

Kuurne. Naar verluidt is dat het gevolg 

van een bewuste keuze (zie kaderstuk). 

Een andere belangrijke inkomstenbron 

voor de maatwerkbedrijven zijn de 

subsidies. Ook die klommen (voorlopig) 

fors mee op: van 75,6 miljoen in 2008 

naar bijna 100 miljoen in 2016 (+31%).

Tewerkstellingsboom

Even markant is het tewerkstellings-

palmares van deze 10 grootste sociale 

maatwerkbedrijven. Berekend in voltijds 

equivalenten (VTE) viel de tewerkstelling 

terug van 5.084 jobs in 2008 naar 5.016 

in 2010 (midden in de crisis), gevolgd 

door een forse heropbloei in de jongste 

3 jaar. Dit cumuleerde in 5.425 VTE 

medewerkers in 2016, een aanwinst van 

341 medewerkers (+7%) in vergelijking 

met 2008. Meten we deze populatie in 

aantal ‘koppen’, dan komen we eind 2016 

uit op 6.435 e�ectieve medewerkers, 

een sprong van ruim 500 jobs ten 

opzichte van 2008. Het grote verschil 

tussen het aantal VTE’s en de e�ectieve 

tewerkstelling laat zich verklaren door 

het feit dat  de helft van de medewerkers 

bij de maatwerk bedrijven deeltijds aan 

de slag is.

Uit het rood…

De grote West-Vlaamse maatwerkbedrij-

ven hebben de crisisperiode 2009-2014 

(1) OptimaT is, in tegenstelling tot de andere actoren in onze tabel, geen autonome juridische entiteit en maakt deel uit van de vzw Huize Tordale 
uit Torhout, die naast maatwerkactiviteiten nog andere diensten (zoals huisvesting en onderwijs) ontplooit voor mensen met een verstandelijke 
beperking. De directie van OptimaT ging niet in op ons verzoek om de aparte financiële cijfers van de beschutte werkplaats te communiceren en 
kiest dus niet voor transparantie hieromtrent.
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dus goed doorstaan en zijn vandaag 

terug in topconditie. Dit blijkt ook uit 

de resultatencijfers. In 2008 en ook in 

2010 noteerden vijf van de 10 bedrijven 

uit onze tabel nog negatieve (rode) 

eindresultaten. In 2008 bedroeg hun 

samengevoegde nettoresultaat zelfs 

2,6 miljoen euro aan verliezen. In 2016 

was dit omgebogen naar (gezamenlijk) 

4,3 miljoen euro nettowinst en kleurt 

nog maar één speler in de West-Vlaamse 

sector (tijdelijk) rood. 

Investeringspiek

De meest spectaculaire vaststelling in 

onze analyse van de top-10 is dat deze 

organisaties in de periode 2014-2016 

(= drie boekjaren) samen een torenhoge 

investeringsinspanning deden van 

afgerond 42 miljoen euro. Nooit 

eerder in de lange geschiedenis van de 

West-Vlaamse beschutte werkplaatsen 

was het investeringsritme in de sector 

zo hoog. Die bestedingen gaan vooral 

naar de uitbreiding van gebouwen en 

naar nieuwe, steeds performantere 

productie-uitrusting. 

Westlandia vzw uit Ieper spant de kroon 

met een investering van bijna 8 miljoen 

euro, in o.m. 7.000 m² extra bedrijfs-

oppervlakte, CNC-gestuurde machines 

voor de metaalafdeling (o.a. een nieuwe 

langbedfreesmachine) en ERP-software. 

Algemeen directeur Ignace De Ro 

onderlijnt dat Westlandia ieder jaar 

gemiddeld 15% van zijn netto-omzet 

injecteert in de organisatie.

Ook de collega’s van OptimaT vzw uit 

Lichtervelde investeren aan hoog tempo. 

WAAK: “Toegevoegde waarde gaat boven omzet”

WAAK vzw uit Kuurne was in 2016 het enige West-Vlaamse maatwerkbedrijf dat 

minder omzet (36,4 miljoen euro) boekte dan in 2008 en 2010 (zie tabel 1), toen 

de crisis volop aan de gang was.

“Dit komt door een saneringsoperatie”, legt algemeen directeur Tim 

Vannieuwenhuyse uit. “We draaiden voorheen meer omzet, maar dan vooral 

door de inzet van valide medewerkers in de productie. Die zijn verhoudingsgewijs 

duurder én niet onze missie. De reductie van dit type medewerkers betekende een 

serieuze kostendaling, nodig omwille van de crisis, maar ook een omzetdaling. 

We lieten onze diensten groeien (enclaves bij de klanten en Green & Clean) en 

de industriële activiteit tijdelijk dalen. Bovendien kwamen we onder prijsdruk. De 

industriële activiteiten bevatten ongeveer 50% materiaalkost en 50% toegevoegde 

waarde. Door over te gaan naar meer diensten, blijft de toegevoegde waarde - 

precies wat we willen - overeind, bij een dalende omzet.”

WAAK genereert naar verluidt de hoogste toegevoegde waarde per uur in de sector.

(BVC)

Tabel 1. Top 10 grootste maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen volgens criterium 'tewerkstelling'

TEWERKSTELLING 
in VTE

TEW in
koppen
31/12/16

OMZET in miljoen euro (code 70) SUBSIDIES in miljoen euro (code 73) INVES-
TERINGEN
2014-2016Naam gemeente 2008 2010 2016 2008 2010 2016 2008 2010 2016

1 WAAK  vzw Kuurne 1.642 1.613 1.627 1.848 44.203.209 41.504.790 36.410.398 20.461.491 21.254.086 27.087.481 4.624.452 

2 Mariasteen vzw Gits 705 721 769 854 14.642.521 14.275.473 19.162.946 8.873.176 9.323.303 10.983.718 2.707.038 

3 Westlandia vzw Ieper 562 535 671 811 11.716.235 12.815.788 19.032.769 6.628.699 7.491.387 9.983.967 7.916.701 

4 't Veer vzw Menen 573 546 591 674 9.605.717 9.504.960 12.442.217 6.508.529 6.840.461 8.811.382 5.510.719 

5
OptimaT
(Huize Tordale) * Lichtervelde 328 333 430 464 6.244.487 6.251.659 8.729.377 4.154.000 4.648.000 5.772.000 7.564.608 

6 Footstep vzw Brugge 372 363 389 453 5.827.838 5.746.420 8.489.203 5.371.244 5.670.507 6.355.113 1.076.718 

7 Interwest vzw Veurne 379 378 368 389 7.138.672 7.243.855 8.900.540 5.279.977 6.153.108 5.911.100 2.434.370 

8 De Oesterbank vzw Oostende 332 309 317 401 4.787.562 4.687.862 5.100.295 4.613.878 4.665.982 5.583.800 3.655.332 

9
Kringloopcentrum
Zuid WVL

Heule 97 113 151 302 2.075.260 2.309.132 3.986.231 1.641.281 1.717.767 2.468.257 6.123.314 

10
Leefbaar Wonen-
KLC 't Rad

Brugge 95 105 112 239 1.453.554 1.626.360 2.532.418 1.767.765 1.878.511 2.257.636 331.935 

5.084 5.016 5.425 6.435 107.695.055 105.966.299 124.786.394 65.300.040 69.643.112 85.214.454 41.945.187 

Bron: jaarekeningen Balanscentrale NBB, boekjaar 2016.
Tewerkstelling: gemiddeld personeelsbestand over het hele boekjaar, berekend in VTE

* De cijfers van OptimaT over omzet en investeringen (in de tabel oranje ingekleurd) zijn gelinkt aan deze van de vzw Tordale, waarvan de beschutte werkplaats een belangrijk 
onderdeel is. Enkel de cijfers over de tewerkstelling  en subsidies zijn specifiek deze van OptimaT.
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Algemeen directeur Hein Moerman: 

“We namen recent een zeer 

energiezuinige nieuwbouw van 8000 m² 

in gebruik voor onze houtafdeling en 

diensten. Daarnaast kochten we nog 

een extra gebouw dat we voorheen 

jarenlang huurden. Ondertussen is onze 

productievloer alweer te klein…”

De derde plaats op het erepodium van de 

investeringsprestaties is voor de sociale 

werkplaats Kringloopcentrum (KLC) 

Zuid West-Vlaanderen vzw, met zetel 

in Heule. Goed voor een inspanning 

van ruim 6,2 miljoen euro. Maar als we 

rekening houden met de schaalgrootte 

van de 10 betrokken organisaties (met de 

tewerkstelling als parameter) dan komt 

KLC Zuid-West met zijn 151 medewerkers 

(in VTE) naar voren als de kampioen. 

Goed voor een investering van 40.550 

euro per medewerker in de periode 

2014-2016. Dit gaat onder meer over de 

aankoop en herinrichting van een oud 

industrieel gebouw van 11.000 m² in de 

Warande in Heule voor de centrale en de 

ondersteunende diensten. Verder werd 

ook de textielverwerkingslijn gedeeltelijk 

geautomatiseerd.

De sociale maatwerkbedrijven 

investeren uiteraard ook wezenlijk in het 

werkcomfort, de opleiding, begeleiding 

en omkadering van hun doelgroep- 

medewerkers. OptimaT kreeg in die 

optiek in oktober 2017 de ADMB-award 

voor haar excellent en volledig 

geïntegreerd loopbaanbeleid, dat 

mogelijk maakt dat de medewerkers zich 

optimaal ontplooien.

Enclaves in de lift

Het maatwerkdecreet van de Vlaamse 

regering hamert zwaar op ‘doorstroming’ 

van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt naar reguliere bedrijven. 

De meeste maatwerkbedrijven hebben 

daar niet op gewacht en maken al vele 

jaren gebruik van de enclaveformule. 

Hierbij zet een sociaal maatwerkbedrijf 

een team doelgroepmedewerkers met 

een begeleider (die op de payroll van het 

maatwerkbedrijf blijven staan) in op de 

arbeidsvloer van industriële bedrijven die 

klant/partner zijn. 

Cijfers van de sectorkoepelorganisatie 

4Werk, gebundeld in grafiek 1, tonen dat 

het aantal medewerkers van maatwerk-

bedrijven actief in enclaves, de jongste 

jaren flink in de lift zit. 

In 2007 waren 483 personen aan de 

slag via enclaves, in de crisisperiode 

2009 viel dat terug naar 430. Sinds 

2014 neemt het aantal gestaag toe 

en in 2016 cumuleerde dat in 720 

enclavemedewerkers. Een groei van 

bijna 50% in de afgelopen 9 jaar. In 2016 

was ruim 14% (1 op 7) van het totale 

aantal medewerkers van de betrokken 

maatwerkbedrijven aan de slag in een 

enclave. Als we enkel inzoomen op de 

doelgroepmedewerkers, dan stijgt dit 

aandeel naar bijna 20%.

De West-Vlaamse sociale maatwerk-

bedrijven die uitpakken met enclaves, zijn 

de 8 voormalige beschutte werkplaatsen 

(zie tabel 1) en de sociale werkplaats 

Sowepo uit Poperinge.

Mariasteen vzw uit Gits was in 2016 de 

koploper in enclavewerking, met 181 

VTE. Dit is goed voor 46% van haar 

medewerkers. Mariasteen vzw wordt 

gevolgd door Waak vzw uit Kortrijk 

(179 VTE) en ’t Veer uit Menen (137 VTE). 
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Grafiek 1. Tewerkstelling via enclaves van maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen in VTE

Bron: 4Werk vzw. Het gaat hier om medewerkers van 8 (voormalige) beschutte werkplaatsen + 1 sociale werkplaats

© Foto HOL
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Garnalen, prothesen en bodemklepcontainers

Een nog relatief jong en opmerkelijk fenomeen binnen de 

sociale economie in West-Vlaanderen is dat maatwerk-

bedrijven niet enkel op zoek gaan naar opdrachten als 

onderaannemer van reguliere bedrijven, maar ook zelf 

uitpakken met inventieve  producten, merken en diensten.

Het meest sprekende voorbeeld van een activiteit in eigen 

beheer en onder eigen merknaam is het garnalenproject 

NorthSea Deluxe van maatwerkbedrijf Footstep (voorheen 

Arcotec) uit Brugge. Een team van 20 tot 25 vingervlugge 

doelgroepmedewerkers pelt en verpakt er dagelijks 

een selecte keuze van grijze noordzeegarnalen. In de 

piekperiode loopt dat zelfs op tot 40 medewerkers. 

Die noordzeedelicatesse vindt zo zijn weg naar een 

aantal preferente visgroothandels en ook naar sommige 

toprestaurants. Deze activiteit spruit voort uit een 

marktonderzoek van Footstep. Het gamma van NorthSea 

Deluxe werd recent uitgebreid met Noordse steurgarnalen 

afkomstig uit de noordelijke delen van de Atlantische en de 

Stille Oceaan.

Ook Mariasteen uit Gits pakt al jarenlang uit met activiteiten 

in eigen beheer. Koen Staelens, directeur strategie: “Sinds 

2000 zetten we ook in op B2C-diensten op diverse markten. 

Er is onze horecatak met Hoeve Ter Kerst, conferentie-

centrum De Oude Melkerij en restaurant Molendries. In 

het segment van het kusttoerisme is er ons vakantieverblijf 

Middelpunt in Middelkerke. In 2012 hebben we mee onze 

schouders gezet onder Orthotaal cvba, dat instaat voor de 

productie en verdeling van orthopedische uitrusting, met 

een team van 6 medewerkers.”

Westlandia vzw uit Ieper is in 2014 gestart met een schoon-

maakdivisie. Daarin zijn nu al een 25-tal medewerkers 

actief. Het team van algemeen directeur Ignace de Ro 

speelt ook een stuwende rol bij dochterbedrijf De Elzerij, 

een bioboerderij in Moorslede (opgestart in 2015) met 

10 medewerkers.

OptimaT vzw uit Lichtervelde produceert in eigen regie 

‘bodemklepcontainers’. Het wil dit nicheproduct via een 

promotiecampagne verder in de markt zetten.

De Oesterbank in Oostende gaat op eigen initiatief heel 

creatief om met voedingsbakken (zie interview pagina 

34). Ook InterWest, Waak en ’t Veer komen met nieuwe 

selfmadeconcepten voor de dag (zie pagina 32 , 36 en 38). 
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