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Abstract 

 

Het sociaal beleid in België en meer bepaald in Vlaanderen is, net zoals in andere Europese 

lidstaten, sterk geworteld in een activeringsdenken. Dit activeringsdenken blijkt reeds 

eeuwenlang te bestaan en vorm te krijgen vanuit disciplinerende, moraliserende en 

emanciperende argumenten. Volgens Van der Laan (2000) krijgt activering bovendien een 

tijdsgebonden invulling. Daar waar in het verleden de drie sociale argumenten vorm gaven 

aan het activeringsdiscours, ontstaan met de opkomst van de actieve welvaartsstaat ook 

economische argumenten. Activering blijkt aldus een containerbegrip te zijn daar het 

verschillende ideologische ladingen dekt. De toenemende dominantie van economische 

argumenten geeft activering een restrictievere invulling waarbij de emancipatorische 

grondslagen in de verdrukking lijken te komen. In Vlaanderen worden sociale werkplaatsen 

ingeschakeld in het activeren van ‘zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden’. Deze 

activering krijgt vorm vanuit het achterliggende activeringsdiscours. De ambiguïteit die in dat 

activeringsdiscours ontstaat ten gevolge van de verschillende ideologische ladingen en 

doeleinden, blijkt door te sijpelen tot in de praktijk van de sociale werkplaats. Sociaal werkers 

in sociale werkplaatsen worden zo geconfronteerd met een aantal dilemma’s. In deze 

masterproef wordt onderzocht op welke manier deze sociaal werkers vorm geven aan de 

ambiguïteit van hun werking. Door de ontwikkeling van een unieke bedrijfscultuur vinden zij 

een houvast in het omgaan met de dilemma’s waarmee ze worden geconfronteerd in de 

praktijk. In de strategieën die zij ontwikkelen om een werkbaar evenwicht te vinden ten 

aanzien van de verschillende spanningsvelden wordt een bredere, meer sociale invulling van 

activering zichtbaar.   
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1. Inleiding 

 

Het sociaal beleid in de meeste Europese landen is anno 2013 sterk geworteld in een 

activeringsdenken. In vrijwel alle Europese landen ontstond in de tweede helft van de jaren 

‘90 een activeringsbeleid vanuit de optiek dat een sociaal beleid niet slechts uitkeringen dient 

te verstrekken, doch ook actief dient bij te dragen tot de sociale integratie van mensen met 

een uitkering. Er zijn evenwel grote verschillen qua concrete invulling en uitwerking van land 

tot land (Hubeau & Geldof, 2008). In dit onderzoek wordt gefocust op de Vlaamse context. 

Binnen deze context duidt Mathijssen (2008) op een inherente en voortdurende spanning 

tussen emancipatie enerzijds en disciplinering en moralisering anderzijds. Een spanning, die 

volgens Weil, Wildemeersch en Jansen (2005) bovendien onoverkomelijk is, maar wel 

tijdsgebonden (Van der Laan, 2000). De maatschappelijke context kleurt activering steeds 

anders.  

 

Momenteel is er, ingegeven vanuit een toenemend Europees economisch discours, vooral 

heel wat discussie omtrent het verengen van integratie tot integratie op de arbeidsmarkt. Zo 

moedigde afgevaardigd secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische en 

Sociale Ontwikkeling (OESO), Berglind Ásgeirsdóttir (2003), in haar openingsspeech op de 

conventie van Vienna beleidsmakers aan personen die niet kunnen toetreden tot de reguliere 

arbeidsmarkt zoveel mogelijk toe te leiden naar werk. Steuntrekkers worden zodoende niet 

meer afhankelijk van een uitkering betaald door de samenleving, maar worden in staat 

gesteld voor zichzelf te zorgen en zelf bij te dragen aan het systeem (Ho & Chan, 2010). 

Critici (Jacobs & van Doorslaer, 2000; Mathijssen, 2008; Weil et al., 2005) pleiten echter voor 

het valoriseren van vormen van ‘actief zijn’ die mensen met een uitkering reeds beoefenen. 

De erkenning van deze alternatieve vormen van arbeid en maatschappelijk engagement zou 

een verbreding van de definitie van ‘arbeid’ of ‘actief zijn’ kunnen bewerkstelligen en zou 

meer recht doen aan de verschillende posities en mogelijkheden van mensen. Met het oog 

op de toekomst vraagt De Bie (1999) zich af of het welzijnswerk in staat is om een kritische 

afstand te bewaren ten aanzien van het activeringsbeleid en of het aandacht heeft voor een 

verbreding van arbeid en maatschappelijke participatie. 

 

In de literatuurstudie zoom ik eerst in op de ontwikkelingen naar en in een ‘actieve 

welvaartsstaat’. Van der Laan (2000) volgend in zijn stelling dat activering een tijdsgebonden 

karakter heeft, bekijk ik zo in hoeverre historische maatschappelijke ontwikkelingen mee 

vorm gaven aan het activeringsvertoog. Ik onderscheid verschillende activeringsmotieven 

ingegeven vanuit verschillende ideologische ladingen. In het derde deel bespreek ik, vanuit 

deze historische ontwikkelingen, de ontstaansgeschiedenis van sociale werkplaatsen in 
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Vlaanderen. Daarnaast worden de taken die zij vanuit het beleid toegewezen krijgen, 

besproken. Ten gevolge van de diverse doeleinden en ideologische ladingen van het 

achterliggend activeringsdiscours ontstaan verschillende spanningsvelden binnen de sociale 

werkplaatsen. Deze spanningsvelden worden in een vierde deel besproken. In het vijfde deel 

wordt de sociale werkplaats geconstrueerd als een complexe werkcontext waarin men dient 

om te gaan met ambiguïteit. Dit roept vragen op naar het handelen van sociaal werkers in 

sociale werkplaatsen. Zij worden in de uitvoeringspraktijk immers geconfronteerd met tal van 

dilemma’s. De onderzoeksvragen en probleemstelling worden in dit deel gepresenteerd. De 

wijze waarop de onderzoeker naar een antwoord zocht op deze vragen, wordt in het zesde, 

methodologisch deel besproken. In het zevende deel worden de onderzoeksresultaten 

gepresenteerd, waarna de onderzoeker in het daaropvolgende deel een conclusie 

formuleert. In deze conclusie wordt bovendien teruggekoppeld naar enkele theoretische 

inzichten uit de literatuurstudie. In een afsluitend deel poogt de onderzoeker tenslotte de 

wetenschappelijke discussie te voeden. 
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2. Restrictieve activering in de welvaartsstaat? 

 

2.1. Historische ontwikkeling naar een actieve welvaartsstaat 

 

2.1.1. Periode voor de verzorgingsstaat 

 

Carmen Mathijssen (2008) stelt in haar doctoraatsstudie ‘Activeringspraktijken in de Sociale 

Economie: Een casestudie bij buurt- en nabijheidsdiensten’ dat activeringspraktijken reeds 

eeuwenlang bestaan. Zo voerde men reeds in de 16de eeuw een systematische, 

gecoördineerde sociale politiek in de vorm van een verbod op bedelarij en arbeidsplicht voor 

alle valide armen ongeacht hun leeftijd of geslacht. In perioden van economische expansie 

werd de steun aan bepaalde categorieën verminderd of zelfs geweigerd, om zodoende de 

arbeidsmarkt te voorzien van de nodige extra werkkrachten. Ook in de 17de eeuw werd 

gewezen op de potentiële winsten van de tewerkstelling van armen. In wat Foucault 

beschreef als het tijdperk van de ‘Grote Opsluiting’ werd een waaier aan dwangmaatregelen 

ontwikkeld om ‘leeglopers, marginalen en redelozen’ werkdiscipline bij te brengen. Het was 

het tijdperk van normalisering, disciplinering en standaardisering (Foucault, zoals geciteerd 

in Depaepe, 1993). Mensen moesten genormaliseerd worden tot ‘aangepaste’ burgers en 

werknemers, desnoods via disciplinerende maatregelen en dat met het oog op economische 

rentabiliteit en politieke stabiliteit. Het dwingen van de paupers tot arbeid zou bovendien 

leiden tot het verbeteren van hun lot.  

 

De 18de en 19de eeuw werden gekenmerkt door een pedagogisch offensief. Depaepe (1993) 

verwijst naar de civilisatietheorie van Elias waarbij het Westers beschavingsproces gericht 

was op het steeds ‘netter en tammer’ maken van mensen via complexe vormen van sociale 

en psychische beïnvloeding. Armoede werd gezien als een gevolg van onzedelijkheid, 

luiheid, onverantwoordelijk gedrag, … waardoor niet armoede, maar de armen zelf als 

maatschappelijk probleem werden gezien. Het sociaal probleem werd vertaald in een 

opvoedingsprobleem en mondde uit in het opvoeden tot burgerlijke deugden, 

verantwoordelijkheid, arbeidsethos en zuinigheid. Wie kon werken, kon niet langer 

aanspraak maken op liefdadigheid. Zo opperde Bentham om de voorwaarden waaronder 

bijstand gegeven werd ‘zo walgelijk, vernederend en onderdrukkend’ te maken opdat 

werklozen nog liever de meest uitputtende loonarbeid zouden aanvaarden. De filantropen 

boden in die tijd weliswaar een ‘hulp tot zelfhulp’, maar ook hier was het de bedoeling om 

armen en werklozen te ‘activeren’ om op eigen kracht hun welzijn te verbeteren (Jacobs & 

van Doorslaer, 2000). Toen in de tweede helft van de 18de eeuw en de eerste decennia van 



10 
 

de 19de eeuw de verpaupering en verarming massale proporties aannam, was “het 

verwerven van een uitkering” voor een groot deel van de arbeidersbevolking “een conditio 

sine qua non om te kunnen overleven” (Lis & Vanthemse, 1995, p. 47). Werkbekwame 

armen konden niet langer worden uitgesloten van bijstand. Deze openbare liefdadigheid 

kreeg omstreeks 1840 kritiek vanuit de burgerlijke elite. Zij stelden dat het 

beschermingsmechanisme de armoede in stand hield en zelfs aanwakkerde. Bovendien zou 

geen onderscheid gemaakt worden tussen werkgeschikten en -ongeschikten en tussen 

werkwilligen en -onwilligen (Lis & Soly, 1986). De Tocqueville en Malthus meenden zelfs dat 

‘armenzorg’ de motivatie om te werken zou vernietigen (Dean, 1991). Michielse (1977) 

beschrijft in dit kader een stelsel van openbare opvoeding en pedagogische werkvormen die 

een bijdrage moesten leveren aan “de reproductievoorwaarden van de arbeidskracht” (p. 

29). Opvoeding moest met andere woorden gericht zijn op het arbeidsgeschikt en 

arbeidsgericht houden van de arbeiders. Volgens Depaepe (1993) werd arbeid en het 

verkrijgen van een arbeidsinkomen eind 19de eeuw, nog steeds beschouwd als het beste 

middel tot morele en sociale aanpassing.  

 

2.1.2. Van verzorgingsstaat over activerende verzorgingsstaat naar actieve 

welvaartsstaat 

 

Tijdens de Europese heropbouw na de economische crisis van de jaren ’30 en na de 

Tweede Wereldoorlog ontstond geleidelijk aan het idee van ‘de maakbaarheid van de 

samenleving’. De staat probeerde zijn burgers bestaanszekerheid te bieden door hen te 

verzekeren tegen werkloosheid en andere risico’s van de moderne industriële samenleving. 

Het geloof in het ‘recht op werk’ groeide (Terpstra, 1990). De overheid ging zich voortaan 

garant stellen voor het collectieve sociale welzijn via de uitbouw van een stelsel van 

uitkeringen en diensten op verschillende domeinen, waardoor vervangingsinkomens en 

inkomensaanvullende uitkeringen ontstonden (Mathijssen, 2008); de overheid profileerde 

zich voortaan als zorger.  

 

Dit ‘verzorgingsstaat-model’ dat inzet op een verhoogde graad van sociale bescherming en 

verbrede toegang tot de sociale voorzieningen kent in bijna alle Westerse landen na de 

Tweede Wereldoorlog en tot de jaren ’70 een gestage tot spectaculaire groei (Organisation 

for Economic Co-operation and Development [OECD], 1988). Ingegeven door nieuwe 

economische crisissen wordt de verzorgingsstaat dan evenwel in vraag gesteld wegens ‘te 

zwaar wegend op de overheidsbudgetten’ (Taylor-Gooby, 1991). Bovendien zou zich binnen 

de samenleving een nieuwe houding hebben geïnstalleerd. Gilder (1981) en Murray (1984) 
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spreken in die zin over een ‘armoedecultuur’ die zichzelf bestendigt en getypeerd wordt door 

een gevoel van nutteloosheid, weinig verantwoordelijkheden, geërodeerde 

verantwoordelijkheidszin, zwakke gezinswaarden en een overvloed aan tijd. Het beeld dat 

armen betaald worden om niets te doen en te blijven doen, wordt geproblematiseerd. De 

wereld wordt “een plek waar ieder voor zichzelf moet zorgen en waar wenselijk gedrag zich 

alleen voldoende manifesteert als onwenselijk gedrag wordt bestraft” (Tresignie, Elchardus, 

& Derks, 2002, p. 5). Niet leven conform het maatschappelijk geconstrueerd arbeidsethos 

moet dus gesanctioneerd kunnen worden. Dit ‘normatief denkkader’ en de corresponderende 

probleemdefinitie, waarbij de ‘niet-werkende’ eerder dan ‘het niet-werken’ wordt 

geproblematiseerd, lijkt verdacht veel op het gedachtegoed uit de voorgaande eeuwen… 

 

In de jaren ’90 volgt een nieuwe golf van radicale kritiek die leidt tot de metafoor van de 

‘hangmat’. De idee is dat de sociale zekerheid niet voor een ‘vangnet’ zorgt, maar een 

‘hangmat’ installeert waarin burgers wegdrijven van een verantwoordelijke opstelling in de 

samenleving. Bovendien maakt de verzorgingsstaat lui en ondermijnt ze de zelfredzaamheid. 

Een verlaging van de uitkeringen wordt vooropgesteld om de afhankelijkheidsrelatie te 

doorbreken (Frum, 1994; Tanner, 1994). Deze radicale, Angelsaksische kritiek doet door zijn 

redevoering een vruchtbare voedingsbodem ontstaan voor een ‘neoliberaal’ vertoog 

(Tresignie et al., 2002), waarbij het genereren van een eigen inkomen uit arbeid voortaan 

gezien wordt als de eerste en beste manier om sociale bescherming te bekomen. 

Uitkeringsafhankelijkheid moet vermeden worden, en wie toch een uitkering krijgt, moet 

gestimuleerd en ondersteund worden om opnieuw tot de arbeidsmarkt toe te treden. Deze 

activeringstendens vormt volgens Van Oorschot (2004) het einde van een passief 

uitkeringsbeleid. De verzorgingsstaat, die berustte op overwegend corrigerende en 

compenserende maatregelen, is een ‘activerende verzorgingsstaat’ geworden die inzet op 

een heroriëntering en actief integrerende maatregelen (De Bie, 2011). 

 

In 1999 breekt, naar aanleiding van de groeiende kloof tussen het aantal actieven en 

inactieven op de arbeidsmarkt, het activeringsdenken ook definitief door in België. Via het 

activeren van niet-beroepsactieven, volgens Geldof (2002) een juistere term dan inactieven, 

tracht de paarsgroene regering sociale insluiting en het vermijden en verminderen van 

uitkeringsafhankelijkheid te bereiken (Tuteleers, 2007). Arbeid wordt zo hét middel om de 

sociale cohesie in de samenleving in stand te houden en maatschappelijke (sociale, politieke 

en culturele) integratie te bewerkstelligen (Mathijssen, 2008; Tuteleers, 2007). De 

ideologische fundering voor dit alles wordt aangeleverd door ondermeer Anthony Giddens’ 

‘Derde Weg’-denken en de ‘Nieuwe Sociale Kwestie’ van Pierre Rosanvallon. Zij proberen 

tegelijk het concept van de verzorgingsstaat overeind te houden én gedeeltelijk tegemoet te 
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komen aan de kritieken door o.a. de nadruk te leggen op individuele verantwoordelijkheid 

(Mathijssen, 2008). Zo poneert Giddens (2001) met zijn Derde Weg een ‘uitweg uit de 

malaise in het denken’ gevonden te hebben, een alternatief voor het eeuwig 

waardendilemma tussen vrijheid en gelijkheid, waarbij het vrijemarktkapitalisme wordt 

aanvaard als basis van de samenleving. Rosanvallon (1995) stelt in zijn ‘Nieuwe Sociale 

Kwestie’ een toenemende afstand vast tussen solidariteit en sociale verzekering, hetgeen 

resulteert in een crisis van de verzorgingsstaat in de jaren ’90. Het passief vergoeden van 

uitsluiting door de sociale zekerheidsstelsels en de gebrekkige actieve bijdrage ervan tot een 

herintegratie van de betrokkenen worden geproblematiseerd (Tuteleers, 2007). Deze nieuwe 

ideologische onderbouw legt zo de focus op activeren én responsabiliseren, op ‘geen 

rechten zonder plichten’: het individu wordt geacht inspanningen te leveren om zijn 

integratiekansen te bevorderen, waarna de ‘collectiviteit’, i.c. de overheid, bepaalde 

garanties biedt die het individu kan aangrijpen om zijn integratie te realiseren (Seynaeve, 

Hermans, Declercq, & Lammertyn, 2004). Hermans (2005) stelt echter, met betrekking tot 

deze garanties vanwege de collectiviteit, een structureel tekort vast aan “een bepaald soort 

van ‘haalbare’ laaggekwalificeerde jobs met hoge kwaliteit van arbeid”. Tegenover de 

toegenomen plichten van het individu staan volgens hem onvoldoende plichten voor de 

gemeenschap, ondanks de inspanningen van diverse sociaal-economische initiatieven. 

Volgens Snick (2002) wordt dit structurele tekort aan ‘laaggeschoolde arbeidsplaatsen’ met 

voldoende kwaliteit van arbeid veelal ontkend. Activering van werklozen laat de aanbodszijde 

van de arbeidsmarkt immers ongemoeid door de verantwoordelijkheid voor de inclusie af te 

schuiven op het individu, die op zijn beurt de juiste attitudes, vaardigheden en kennis moet 

verwerven. Uitsluiting wordt zo het gevolg van het niet-beschikken over de ‘juiste’ 

persoonlijke eigenschappen, waarbij andere zaken zoals een goede gezondheid, huisvesting 

en sociale inbedding volledig over het hoofd worden gezien. De inclusie van kansarmen 

vergt, aldus Snick, niet louter het activeren, maar het werken in en aan diverse 

levensdomeinen.  

 

Onderzoek naar beleidshervormingen in het afgelopen decennium toont aan dat het 

activeringsdenken zich stevig heeft doorgezet: inkomensbeschermingen werden minder 

vrijgevig gemaakt in functie van het invoeren van werkstimuleringsmaatregelen, 

activeringsprogramma’s werden geïntroduceerd, een steeds grotere groep werklozen werd 

aangesproken, strengere controlepraktijken werden ontworpen om het gedrag van de 

werkloze te verifiëren en indien nodig te onderwerpen aan sancties, 

inkomensbeschermingen werden in toenemende mate onderworpen aan de individuele 

verantwoordelijkheid van steuntrekkers die inspanningen moesten leveren om hun integratie 

en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te bevorderen, … (Van Berkel, 2010). Er kwam een 
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‘sociaal contract’ tot stand tussen burger en staat, waarbij de (werkloze) burger een door de 

overheid gegarandeerde dienstverlening en bescherming tegen bepaalde risico’s geniet mits 

hij zich ertoe verbindt om gerichte en aantoonbare inspanningen te leveren in functie van 

een betere integratie in het maatschappelijk leven (Rosanvallon, 1995). Deze inspanningen 

worden echter smal ingevuld; het moeten inspanningen zijn die de eigen employability of 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten. Binnen de ‘actieve welvaartsstaat’ wordt zo de 

economische basis van de samenleving en het belang van actief burgerschap met 

arbeidsparticipatie als centraal element (De Bie, 2011), benadrukt. “Arbeid wordt een 

toverformule waarmee zowel de overheid (brengt centen in het laatje), de economie (groei 

wordt aangezwengeld), de samenleving (de cohesie wordt versterkt) als de burger (verkrijgt 

een positief zelfbeeld) gebaat zijn” (Jacobs & van Doorslaer, 2000, p. 96). Critici (Frans, 

Seynaeve & Vranken, 2002; Hubeau en Geldof, 2008) geven aan dat activering in het 

huidige overheidsdenken vaak wordt verengd tot betaalde arbeid waardoor de waardering 

van onbezoldigde maatschappelijke activiteiten verder afneemt. Jacobs en van Doorslaer 

(2000) erkennen in die zin dat de samenleving nood heeft aan ‘maatschappelijk zinvolle 

arbeid’ en dat voor heel wat ‘uitgeslotenen’ een baan perspectieven kan bieden uit een 

uitzichtloze situatie. Steuntrekkers van het nut en de zin van respectabele arbeid overtuigen 

is volgens hen onomstreden. Een emanciperende activering dient echter wel de kwaliteit van 

de arbeid waarnaar toegeleid wordt en het ‘levensproject’ van de betrokkenen in rekenschap 

te nemen. Dit impliceert dat niet elke arbeid zaligmakend is. De Nederlandse socioloog Raf 

Janssen (zoals geciteerd in Jacobs & van Doorslaer, 2000) pleit in dit opzicht voor een 

opwaardering van maatschappelijk nuttige taken waarin mensen zich kunnen uitleven en 

zelfrespect verwerven. Een duurzame emancipatie omvat dus ook het streven naar een 

maatschappij met een grotere pluri-activiteit (Frans et al., 2002). 
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2.2. Activering als containerbegrip  

 

Uit bovenstaande historische schets blijkt dat activering geen eenduidig sociaal politiek 

concept is (De Bie, 2011; Steenssens, Demeyer & Van Regenmortel, 2009). Mathijssen 

(2008) beschrijft activering als een containerbegrip dat “diverse en soms zelfs tegenstrijdige 

ladingen dekt door de verschillende ideologische wortels” (p. 84). Activering krijgt vorm 

vanuit gedifferentieerde invalshoeken waardoor het activeringsdiscours een verhaal vol 

tegenstellingen blijkt. Van der Laan (2000) wijst op het tijdsgebonden karakter van de 

invulling van ‘activering’ en bevestigt dat achter dit concept verschillende discours 

schuilgaan.  

 

Tuteleers (2007) biedt een kader (cf. bijlage 1) om naar het huidige activeringsdiscours te 

kijken, vertrekkend vanuit de drie ideologische wortels van het activeringsvertoog zoals deze 

door Vranken, Geldof en Van Menxel (1997) werden omschreven. Zo wordt een onderscheid 

gemaakt tussen activering als disciplinerende reactie op bijstandsafhankelijkheid, als 

moraliserende reactie uit angst voor de onderklasse en als realisatie van sociale 

grondrechten. Steenssens et al. (2009) benoemen deze drie wortels als de sociale 

argumenten voor activering. Mathijssen (2008) onderscheidt hiertoe disciplinerende, 

moraliserende en emancipatorische ladingen, die reeds in de 16de en 17de eeuw het 

spanningsveld vormden waarbinnen het activeringsdiscours vorm kreeg. Concrete 

activeringspraktijken bevatten elementen uit deze drie rationaliteiten en kunnen aan de hand 

van dit kader worden ontleed. 

 

2.2.1. Activering als disciplinerende reactie op bijstandsafhankelijkheid  

 

“Activering als disciplinerende reactie op bijstandsafhankelijkheid” vormt volgens Mathijssen 

(2008, p. 84) de rode draad doorheen de historische ontwikkeling van het 

activeringsdiscours. Werkbekwame armen werd het recht op sociale bescherming ontzegd 

omdat dit contraproductieve effecten zou genereren voor zowel de maatschappij als de 

betrokkenen zelf. Ze mochten zich niet nestelen in een ‘afhankelijkheidscultuur’ en moesten 

zelf actief inspanningen leveren om zich professioneel en/of sociaal te reïntegreren.  

 

Hermans, Van Hamme en Lammertyn (1999) benoemen deze disciplinerende variant van 

sociale activering als ‘workfare’, waarbij we een smalle en brede variant kunnen 

onderscheiden (Hermans, 2005). In de smalle interpretatie wordt gefocust op het verplicht 

werken voor een uitkering, in de ruimere benadering is er ook sprake van opleiding, training 
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en begeleiding bij het zoeken naar een job. De verzorgingsstaat wordt hierbij getypeerd als 

een ‘vergoedingsmachine’, een ‘loket’ (Lammertyn, 1999), waarbij Vranken et al. (1997) en 

Murray (1984) opmerken dat die eerder zal opteren voor de ‘stok dan voor de wortel’, ze zal 

eerder straffen dan ondersteunen. Of nog: wie niet meewerkt, verliest zijn uitkering. 

Lammertyn (1999) spreekt in die zin over ‘een autoritaire versie van activering’ die burgers 

dwingt zich aan te passen aan het dominante waardepatroon in de samenleving, in plaats 

van hen te ondersteunen, te overtuigen en aan te moedigen. De stokvariant sluit met andere 

woorden aan bij de moraliserende traditie van het activeringsdenken (Hermans et al., 1999).  

 

Dit opleggen van verplichtingen aan steunvragers moeten we volgens Tuteleers (2007) 

situeren op een spanningsveld tussen emanciperen en beheersen, waarbij de tendens naar 

een uitgebreider contractualisme groeit. Zo wijzen Devos, Boucké, De Vos en Lesage (2001) 

op de toenemende conditionaliteit van sociale zekerheidsrechten, hetgeen betekent dat men 

in toenemende mate dient te voldoen aan bepaalde regels en bepalingen om zijn rechten te 

kunnen doen gelden. Dit activeringsdiscours is zo iets ‘subtieler’ dan het louter dwingen of 

aanmoedigen van mensen; rechten worden geconditionaliseerd, aangetast en uitgehold; 

rechten en plichten worden contractueel met elkaar verbonden, waardoor volgens 

Notredame, de realisatie van de sociale grondrechten wordt teruggedrongen (Vranken et al., 

1997). 

 

2.2.2. Activering als moraliserende reactie uit angst voor de onderklasse 

 

“Activering als moraliserende reactie uit angst voor de onderklasse” vertrekt vanuit de 

bezorgdheid voor een breuk tussen de ‘onderklasse’ en de rest van de maatschappij 

(Tuteleers, 2007, p. 24). Twee motieven kunnen hieraan ten grondslag liggen: enerzijds de 

bezorgdheid om de positie van de leden van de onderklasse, anderzijds de angst voor een 

groeiend disfunctioneren van de maatschappij waarbij de ongewenste effecten van het 

bestaan van een onderklasse als bedreigend worden ervaren. Activering wordt dan ingezet 

om de kloof tussen de ‘onderklasse’ en de rest van de maatschappij te verkleinen. Men pleit 

voor een ‘partiële herintegratie’, niet een herverdeling van maatschappelijke middelen, om te 

vermijden dat de arbeidsmoraal en de sociale en politieke stabiliteit in gevaar komen 

(Mathijssen, 2008; Steenssens et al., 2009; Vranken et al., 1997).  

 

Het is binnen dit denken dat we ook de ideeën van Theodore Dalrymple (2004) kunnen 

plaatsen. Dalrymple deelt de angst voor de onderklasse en wijst op de ongewenste effecten 

van de verzorgingsstaat die de afhankelijkheidscultus aanmoedigt en in stand houdt. Binnen 
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deze afhankelijkheidscultuur van de onderklasse klaagt hij voornamelijk het 

verontschuldigend taalgebruik en de ontkenning van persoonlijke verantwoordelijkheid aan. 

Het klimaat van moreel, cultureel en intellectueel relativisme maakt, volgens hem, dat deze 

individuen niet langer op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen aangezien het in 

toenemende mate een ‘sociaal determinisme’ en slachtofferrol legitimeert. De ideeën van de 

intelligentsia zijn doorgesijpeld naar zij die het minst in staat zijn weerstand te bieden aan de 

gevolgen ervan in de praktijk. De oplossing ligt volgens Dalrymple in de responsabilisering 

van de ‘sociaal achtergestelden’ (Debaene, 2007). 

 

Dit soort denken is om verschillende redenen problematisch. In eerste instantie gaat het 

volledig voorbij aan de competenties van mensen waardoor het vormen van sociale 

ongelijkheid en uitsluiting reproduceert. De Bie (1999) wijst op een verholen 

(middenklasse)moraliteit daar men veronderstelt te werken met individuen en groepen die 

niet over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beschikken om te participeren aan de 

samenleving. Activering krijgt zo een paternalistisch karakter: de ‘onderklasse’ wordt 

benaderd als ‘tweederangswezen’, als onmondige mensen die niet mogen meebepalen wat 

hen ‘gelukkig’ zou kunnen maken (Jacobs & van Doorslaer, 2000). Vranken et al. (1997) 

stellen dat dergelijke activeringsvertogen vaak fungeren als ‘straatlantaarn’, aangezien enkel 

diegenen die onder de lantaarn staan worden belicht. Uitkeringsgerechtigden worden dan 

wel geactiveerd, maar de instituties die uitsluiting produceren blijven in het duister staan en 

worden ongemoeid gelaten. De armen krijgen impliciet de ‘schuld’ van hun eigen uitsluiting 

(Terpstra, 1990; Tuteleers, 2007).  

 

Tuteleers (2007) stelt evenwel vast dat veldwerkers en coördinatoren binnen 

activeringsprakijken dit individueel schuldmodel verwerpen als verklaringsmodel en zoeken 

naar een realistische plaats tussen het individueel schuldmodel en het maatschappelijk 

schuldmodel, tussen ‘blaming the victim’ en ‘blaming the system’. Weil et al. (2005) 

benoemen, met betrekking tot de evenwichtsoefening tussen de twee verklaringsmodellen 

en de eerder vernoemde spanning tussen emanciperen en disciplineren, twee ideaaltypische 

vormen van activering: restrictieve en reflexieve activering (Mathijssen, 2008; Tuteleers, 

2007). De eerste moraliserende en zelfs disciplinerende vorm stuurt aan op controle, waarbij 

sociale integratie wordt benaderd vanuit een inschakeling in de arbeidsmarkt en de nadruk 

wordt gelegd op zelfverantwoordelijkheid waardoor niet de uitsluiting zelf, maar de sociaal 

uitgeslotene wordt geproblematiseerd. Sociaal werkers die vertrekken vanuit deze 

restrictieve benadering richten zich op instrumentele en sociale vaardigheden die een 

onmiddellijke toegang tot de arbeidsmarkt verschaffen. Bij een reflexieve activering wordt 

uitsluiting, en niet de uitgeslotene, tegen de achtergrond van bredere veranderingen in de 
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sociaal, politieke en economische context van de reflexieve moderniteit geplaatst. Het 

normatieve denkkader en de probleemdefinitie die activering vormgeven, worden zo 

voorwerp van discussie; activering wordt gecontextualiseerd, rekening houdend met de 

sociale en economische omstandigheden waarin de deelnemers zich bevinden. 

Activeringsinitiatieven binnen dit denkkader focussen dan ook niet louter op de toegang tot 

de arbeidsmarkt, er is ook aandacht voor contacten met familie, autoriteiten, vrije tijd, … 

Sociaal werkers zoeken constant naar een evenwicht tussen sociaal beleid en 

arbeidsmarktdoelen enerzijds en de leefwereld van de deelnemers anderzijds. Men vertrekt 

van de competenties waarover de deelnemers reeds beschikken en die nieuwe vormen van 

economische en sociale participatie mogelijk maken (Weil et al., 2005).  

 

2.2.3. Activering als realisatie van sociale grondrechten 

 

“Activering als realisatie van sociale grondrechten” betreft een traditie die teruggaat op het 

emancipatorische discours van sociale grondrechten (Mathijssen, 2008, p. 85). De Bie 

(2011) beschrijft in dit kader een emancipatiebeweging die vertaald wordt als een 

opeenvolging van generaties mensenrechten, gaande van de individueel liberale rechten en 

vrijheden, over de sociaal-economische grondrechten tot de solidariteitsrechten. Deze 

laatsten omvatten een fundamenteel recht op deelname aan de cultuur en symboolproductie 

en vormen het kader waarin de individuele en sociale grondrechten begrepen moeten 

worden, willen zij een bijdrage leveren tot een besef van menselijke waardigheid. Het valt 

evenwel op dat dit recht op deelname aan de cultuur steeds meer verengd lijkt te worden tot 

deelname aan de consumptiecultuur, waardoor het belang van het verwerven van een 

arbeidsinkomen wordt benadrukt.  

 

Hermans (2005) maakt een onderscheid tussen ‘activering als bijdrage tot de sociale 

cohesie’ en ‘activering als een emancipatorisch project’. Het activeren van mensen kan een 

bijdrage leveren aan de versterking van de sociale cohesie daar het bijdraagt tot een 

versterking van de ruimere sociale functie van de sociale zekerheid. Hij verklaart dit aan de 

hand van de beleidsketting waarop de sociale zekerheid geënt is. Deze ketting vertrekt 

vanuit de veronderstelling dat een individu wordt opgeleid in functie van zijn integratie op de 

arbeidsmarkt. Vervolgens beschikt het individu over een arbeidsinkomen dat sociale 

participatie kan garanderen. Op het moment dat de beleidsketting wordt onderbroken, ten 

gevolge van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ouderdom, komt de sociale zekerheid 

tussen in de vorm van een vervangingsinkomen, gericht op het in stand houden van de 

sociale participatie. Wanneer het individu echter nog in staat is om te werken, treedt een 
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tweede mechanisme in werking via het aanbieden van een nieuwe opleiding om de re-

integratie op de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Activering kan aldus gezien worden als een 

middel om de beleidsketting van de sociale zekerheid te versterken (Hermans, 2005).  

 

Dit discours sluit aan op het streven naar sociale grondrechten, integratierechten en 

democratisch burgerschap. Rosanvallons (1995) ‘Nieuwe Sociale Kwestie’ stelde de 

financiële compensaties van het sociale zekerheidsstelsel in vraag daar deze niet tegemoet 

komen aan andere (dan financiële) noden in verband met het innemen van een volwaardige 

plaats in de samenleving. Hij had het in die zin over integratierechten, die enerzijds een 

appèl doen op positieve rechten en plichten van het individu, maar anderzijds de overheid 

verplichten tot het voeren van een actief beleid (Steenssens et al., 2009). Mathijssen (2008) 

stelt dat dit integratierecht in het huidige activeringsdiscours wordt geïncorporeerd. Het 

omvat een ambitie om bij te dragen tot de emancipatie van individuen, verstaan als een 

activering die leidt tot een meer volwaardige participatie aan de samenleving en kansen biedt 

om maatschappelijk zinvolle taken te vervullen. Via sociale activering krijgen 

uitkeringstrekkers dus de kans om maatschappelijk zinvolle taken te vervullen (Steenssens 

et al., 2009; Vranken et al., 1997). Sociale activering wordt gevat als de realisatie van de 

sociale grondrechten van elk individu in de samenleving (Hermans et al., 1999). 

 

Een groot discussiepunt blijkt echter het verengen van integratie tot integratie op de 

arbeidsmarkt (Hubeau & Geldof, 2008; Jansen & Notredame, 2003). Hubeau en Geldof 

(2008) zijn dan ook van mening dat de integratiekracht van arbeid in onze samenleving 

officieel wordt herbevestigd via de actieve welvaartsstaat. De nadruk ligt dan vooral op de 

positieve functies van arbeid (i.e. werk): het verwerven van een loon, status en identiteit, 

structurering van de tijd, stimulans voor het leggen van nieuwe sociale contacten en het 

ontwikkelen van competenties en vaardigheden. Hoewel men bij aanvang van de actieve 

welvaartsstaat arbeid nog ruimer interpreteerde dan loonarbeid – in theorie zou activering 

niet slechts deelname aan de arbeidsmarkt beogen – betwijfelt men of dit pleidooi ook 

werkelijk zo is uitgedraaid in de Vlaamse praktijk (Frans et al., 2002; Hubeau & Geldof, 

2008). Van der Pennen en Hoff (2003) onderscheiden twee benaderingen binnen het 

activeringsdiscours in Nederland en Vlaanderen: een sociale activeringsdenken die meer 

aansluit bij een activerend arbeidsmarktbeleid en één die meer neigt naar een activerend 

welzijnsbeleid. Beide formuleren achterstelling en ‘diegenen die achtergesteld worden’ in 

relatie tot de arbeidsmarkt. Zo ontstaan er drie vormen van participatiebevordering: 

arbeidsmarktactivering, sociale activering en maatschappelijk herstel (cf. bijlage 2). 

Arbeidsmarktactivering sluit aan bij een activerend arbeidsmarktbeleid waarbij voorwaarden 

worden geschapen om de stap naar betaalde arbeid te zetten. Via toeleiding, bemiddeling, 
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scholing en vorming wordt een economische participatie van mensen met een directe relatie 

tot de reguliere arbeidsmarkt beoogd. Sociale activering en maatschappelijk herstel sluiten 

eerder aan bij een activerend welzijnsbeleid die mogelijkheden wil bieden om een 

menswaardig bestaan op te bouwen. Hiertoe wordt de focus niet primair op betaald werk 

gelegd. Sociale activering streeft naar sociaal-culturele en maatschappelijke participatie van 

personen met een indirecte relatie tot de reguliere arbeidsmarkt via ontmoeting en recreatie 

en via gesubsidieerde arbeid en vrijwilligerswerk. Maatschappelijk herstel richt zich tot 

diegenen die geen of een geringe relatie hebben tot de reguliere arbeidsmarkt en biedt zorg 

en opvang via opvang, hulp- en dienstverlening.  

 

 

  



20 
 

2.3. Naar een toenemende restrictieve activering 

 

Uit de historische schets en bij het omschrijven van activering valt op dat emancipatorische 

motieven in de verdrukking lijken te komen. Er wordt steeds meer beheersings- en 

arbeidsmarktgericht gedacht. Van der Laan (2000) bevestigt deze verschuiving en stelt 

samenvattend dat daar waar het activeringsconcept in de jaren ’70 en begin jaren ’80 een 

activering tot participatie in (democratische) besluitvorming beoogde, dit in de late jaren ’80 

en jaren ’90 is verengd tot deelname aan de arbeidsmarkt. Ook Vranken et al. (1997) stelden 

reeds in het Jaarboek 1997 met betrekking tot Armoede en Sociale Uitsluiting dat activering 

als realisatie van de sociale grondrechten, de emancipatorische poot van activering, in de 

verdrukking lijkt te komen. De analyse lijkt duidelijk: “too often, the exertion of ‘control’ takes 

precedence over empowerment” (Weil et al., 2005, p. 198). Zij benoemen de notie van 

restrictieve activering als dominant in de Europese context. De invloed van economische 

argumenten tot activering, ingebed in de opkomst van de actieve welvaartsstaat en het 

Europese economische discours, lijken het activeringsvertoog verder in de richting van een 

restrictieve benadering te oriënteren.  

 

Giddens (2001) stelt in dit opzicht dat “allocating citizens rights of provision, especially 

welfare rights, without a spelling out of responsibilities, creates major problems of moral 

hazard in welfare systems” (p. 8). Hij oppert de noodzaak van een nieuw sociaal contract 

waarbij rechten gekoppeld worden aan individuele verantwoordelijkheden. Zodoende konden 

de morele gevaren van onvoorwaardelijke uitkeringen en sociale zekerheid voorkomen 

worden. De actieve welvaartsstaat biedt zo geen onvoorwaardelijke sociale rechten, maar 

wel contracten aan (Mathijssen, 2008).  

 

Seynaeve et al. (2004) formuleren vier legitimeringen voor de paradigmawissel van de 

verzorgingsstaat, gekenmerkt door ‘inkomenswaarborg en uitkeringsverstrekking’ (welfare), 

naar de actieve welvaartsstaat, gekenmerkt door ‘participatie en integratie op de 

arbeidsmarkt’ (workfare). Ze verwijzen enerzijds naar de drie eerder besproken sociale 

argumenten voor activering, nl. activering als disciplinering van uitkeringsgerechtigden, als 

bijdrage tot sociale cohesie en als emancipatorisch project. Anderzijds vormen ook 

economische argumenten, als een onderdeel in een ruimere macro-economische politiek 

gericht op werkgelegenheidscreatie en een gunstig ondernemingsklimaat (Hermans, 2005), 

een legitimering voor deze verschuiving. Seynaeve et al. (2004) wijzen in dit verband op de 

beleidsaanbevelingen van de OESO die omstreeks de jaren ’90 de strijd aanbond tegen de 

hoge en persistente werkloosheid, en ook de EU die in toenemende mate tracht de 

arbeidsmarkten in de verschillende lidstaten te begrijpen en te beïnvloeden (Weil et al., 
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2005). Van Berkel (2005) geeft het voorbeeld van de Lissabon Strategie, die streeft naar een 

verhoging van de arbeidsmarktparticipatie, en de Europese Werkgelegenheidsstrategie die 

de nadruk legt op activering en het activeren van sociale zekerheidsstelsels. Jansen en 

Notredame (2003) menen dat de actieve welvaartsstaat dan ook vooral een Europees 

project is waarbij de sociale politiek overwegend gericht wordt op het scheppen van 

toegangswegen tot de arbeidsmarkt. Via het participeren aan de arbeidsmarkt verkeert het 

individu in de nodige voorwaarden voor een actieve participatie aan en integratie in het 

maatschappelijk leven, nl. voorspoed, respect en zelfbeschikking. Het is binnen dit denken 

dat ook de focus op levenslang leren als middel om de concurrentiekracht en employability te 

verhogen, moet begrepen worden (Weil et al., 2005). Mathijssen (2008) stelt dat 

economische argumenten het hart vormen van het huidige activeringsdiscours (Steenssens 

et al., 2009). Werknemers en werklozen dienen te investeren in het eigen ‘human capital’ in 

functie van hun employability, hetgeen in toenemende mate wordt gezien als een individuele 

verantwoordelijkheid en plicht. Beleidsmakers dienen het individu dan kansen te bieden (o.a. 

via levenslang leren) om hun employability te optimaliseren. Zich leren aanpassen aan de 

veranderende eisen van de arbeidsmarkt wordt als ‘onvermijdelijk’ beschouwd. Het 

Europese discours en de focus op flexibiliteit, employability en competitie wordt door het 

federale en Vlaamse beleid qua tewerkstelling en sociale economie niet in vraag gesteld, 

maar overgenomen (Frans et al., 2002; Mathijssen, 2008). Critici (Jacobs & van Doorslaer, 

2000; Mathijssen, 2008; Weil et al., 2005) pleiten dan ook voor het valoriseren van vormen 

van ‘actief zijn’ die mensen in armoede of werklozen reeds beoefenen. De erkenning van 

deze alternatieve vormen van arbeid en maatschappelijk engagement zou de definitie van 

‘arbeid’ of ‘actief zijn’ kunnen verbreden en meer recht doen aan de verschillende posities en 

mogelijkheden van mensen.   

 

Binnen deze vier legitimatiegronden sluit enkel deze laatste, de emancipatorische invulling 

van activering, aan bij de reflexieve activering (cf. bijlage 3). Seynaeve et al. (2004) situeren 

het Belgisch (en Vlaams) activeringsbeleid op een continuüm tussen enerzijds de ‘workfare 

benadering’ en anderzijds de ‘integratiebenadering’. Dit activeringsdiscours lijkt daarbij 

initieel meer aan te leunen bij een rechtenbenadering – het streven naar een meer 

volwaardige participatie – maar blijkt mede onder invloed van het Europese discours te 

verschuiven naar een ‘wat strakkere aanpak’. De vraag blijft echter hoe deze 

rechtenbenadering in het activeringsdiscours concreet wordt ingevuld.  

 

In het volgende deel ga ik na hoe de ‘sociale werkplaatsen’ als onderdeel van het Vlaamse 

activeringsbeleid ontstonden en functioneren.   
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3. Sectorale ontwikkeling van sociale werkplaatsen in Vlaanderen 

 

3.1. Het ontstaan van Vlaamse sociale werkplaatsen  

 

De Mey, Breda en Van Landeghem (2008) situeren in hun onderzoek naar de ‘organisatie en 

ontwikkeling van de sociale economie’ in Vlaanderen het ontstaan van de sociale 

inschakelingseconomie omstreeks de jaren ’70. De kiem ligt volgens hen bij de talloze 

basiswerkingen en experimenten uit de sociaal-culturele en welzijnssector die ontstonden als 

reactie op de structurele werkloosheid en de gevolgen van de passieve verzorgingsstaat. Het 

inschakelen van zogenaamde kansengroepen ontwikkelde zich op twee niveaus: enerzijds 

vanuit initiatieven uit het werkveld (bottom-up dynamiek) die door maatregelen van de 

overheid werden ondersteund en gestructureerd, anderzijds nam de overheid ook zelf het 

initiatief in enkele gemeenten en OCMW’s. 

 

In de jaren ’80 ontwikkelt zich vanuit diverse sectoren van het welzijnswerk (vb. OCMW via 

art. 60 par. 7, psychiatrie, opvangtehuizen, diensten geestelijke gezondheidszorg) en binnen 

verschillende zogenaamde ‘moederorganisaties’ een aparte groep van opleidings- en 

tewerkstellingsinitiatieven, die zichzelf sociale werkplaatsen noemden. Verheyen en De 

Geest (1990) onderscheiden in deze pioniersfase drie aanleidingen voor het oprichten van 

deze ‘sociale werkplaatsen’: (1) de ontoereikendheid van de klassieke hulpverlening, (2) het 

ontbreken van aangepaste begeleidingskanalen en (3) het gebrek aan aangepaste werk- en 

opleidingsinitiatieven. Het ‘recht op arbeid’, in plaats van hulpverlening, werd als mogelijke 

uitweg gezien voor diegenen die het slachtoffer werden van de spectaculaire stijging van 

langdurige werkloosheid. In deze context stond arbeid niet langer eenvoudigweg in functie 

van rendement (arbeid als productiemiddel), maar diende ze meebepalend te zijn voor het 

welzijn van de werknemer-cliënt. Door deelnemers in te schakelen in een reëel 

productieproces konden zij sociale en technische basisvaardigheden aanleren en tevens 

arbeidsattitudes verwerven. Zo trachtten de sociale werkplaatsen de harde kern van 

werklozen sociaal en professioneel te herintegreren. Op het niveau van de Vlaamse 

Gemeenschap werd echter, in eerste instantie, geen erkenning, normering of subsidiëring 

voorzien voor deze werkplekken (De Mey et al., 2008; Knops, Wouters & Struyven, 1992).  

 

Toen in een OESO-rapport van december 1987 België koploper werd genoemd inzake 

langdurige werkloosheid, maakte de overheid hier een prioritair punt van. In de 

daaropvolgende periode, tussen ’88 en ’92, konden projecten en initiatieven uit het werkveld 

steeds meer rekenen op financieringsmiddelen. Onder toenemende invloed van het lokale en 

Europese niveau werden o.a. fondsen ter bestrijding van armoede en werkloosheid 
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opgericht. Daarnaast kende ook de reglementering een opwaartse fase, o.a. via de 

erkenning van de zogenaamde Kelchtermansprojecten en opbouwprojecten, en de creatie 

van een tewerkstellingscircuit voor laaggeschoolde langdurig werklozen via de 

veralgemeende GESCO (Gesubsidieerde Contractuelen)-wetgeving (De Mey et al., 2008). 

Ondertussen werd in 1988 de vzw Samenwerkingsverband Sociale Werkplaatsen opgericht. 

De eerste beleidsgesprekken om een erkenning en subsidiëring van de sociale werkplaatsen 

te bekomen, volgden in 1990 (Van de Velde, 1995).  

 

Omwille van het tekort aan jobs voor langdurig werklozen werden opleidingsprojecten 

gefnuikt in hun ambitie om deze mensen te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Er 

ontwikkelde zich een nieuw type project, gericht op tewerkstelling van langdurig werklozen 

waaronder ook de zogenaamde ‘onbemiddelbaren’. Door middel van kleine productiecentra, 

waarin de doelgroep de gelegenheid kreeg om op eigen tempo en met ondersteuning te 

werken, trachtten deze nieuwe initiatieven zelf tewerkstelling te realiseren. Deze 

tewerkstelling werd gekoppeld aan het volgen van een opleiding, aangevuld met individuele 

hulpverlening en permanente ondersteuning om mogelijke problemen aan te pakken. 

Doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt kon, maar werd niet langer gezien als 

voornaamste doelstelling (De Mey et al., 2008). Onder deze initiatiefnemers bevonden zich 

ook de sociale werkplaatsen, die zich naar eigen zeggen op het spanningsveld tussen 

arbeid, vorming en hulpverlening situeerden waarbij arbeid het meest centraal stond. Deze 

werkplaatsen boden de deelnemers een programma van interne tewerkstelling of 

voorbereiding op externe tewerkstelling aan, gebaseerd op hun mogelijkheden (Knops et al., 

1992).  

 

Op 20 juli 1994 startte de Vlaamse Regering het experiment sociale werkplaatsen wettelijk 

gezien pas op met de beleidsnota ‘Experimenteel kader sociale werkplaatsen’ en de 

GESCO-reglementering. Vanaf 1 december van datzelfde jaar kregen de eerste sociale 

werkplaatsen een experimentele erkenning. Initieel werd een experimentele periode van één 

jaar vooropgesteld, maar deze werd vanwege de late opstartdatum verlengd met zes 

maanden (Kelchtermans, 1995; Van de Velde, 1995). Erkende sociale werkplaatsen 

verkregen een GESCO-premie per tewerkgestelde uit de doelgroep. Het verplichte 

omkaderingspersoneel (één per vijf werknemers) werd deels gefinancierd vanuit een 

omkaderingspremie en deels vanuit de inkomsten vanwege de eigen economische 

activiteiten. Werkplaatsen die niet werden erkend vielen uit de subsidieboot en werden later 

omgedoopt tot arbeidszorgcentra (Lauwereys & Nicaise, 1999). Het ‘VESOC-akkoord’ van 

14 december 1995 formuleerde de noodzaak van een definitieve decretale basis voor 31 
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januari 2007, vermits de experimentele periode dan ten einde liep. Dit nieuwe decreet werd 

uiteindelijk op 14 juli 1998 gestemd. 

 

Artikel 5 van dit decreet bepaalt dat de zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden kunnen 

worden toegeleid en aangeworven binnen sociale werkplaatsen (Vlaamse codex, 1998). De 

VDAB is verantwoordelijk voor de toeleiding, hetgeen moet kaderen binnen de 

trajectbegeleiding van de desbetreffende werkzoekende. Deze toeleiding kan volgens het 

decreet slechts plaatsvinden “wanneer de toeleider alle andere beschikbare ondersteunings-, 

begeleidings- en tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor tewerkstelling in het 

reguliere arbeidscircuit voor deze personen onderzocht en zoveel mogelijk aangereikt heeft”. 

De tewerkstelling van zogenaamde ‘doelgroepwerknemers’ moet kaderen binnen een 

individueel herinschakelingstraject (Vlaamse codex, 1998). Dit individueel 

herinschakelingstraject wordt vervolgens beschreven als een begeleiding in verschillende 

stappen op maat van de doelgroepwerknemer met het oog op doorstroming. Naar aanleiding 

van een passende vacature voor de erkende doelgroepwerknemer zal in overleg tussen de 

sociale werkplaats en de trajectbegeleider gestreefd worden naar doorstroming (Vlaamse 

codex, 1998). Artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het 

decreet inzake sociale werkplaatsen specificeert ‘doorstroming’ naar tewerkstelling in het 

reguliere arbeidscircuit of in hetzelfde Derde Arbeidscircuit (Vlaamse codex, 1998). Deze 

doorstroming kan slechts gerealiseerd worden als de doelgroepwerknemer over voldoende 

competenties beschikt die een opstap mogelijk maken (Van den Bossche, 2009).  

 

Freya Van den Bossche (2009) wijst in haar ‘Beleidsnota Sociale Economie 2009-2014’ 

echter op de lage doorstroomcijfers van de sociale werkplaatsen en uit haar bezorgdheid 

over de lage uit- en doorstroomcijfers van de sociale economie in het algemeen. De in 2010 

opgestelde beleidsbarometer van de Vlaamse sociale economie geeft immers aan dat er 

eind 2009 binnen de sociale werkplaatsen in Vlaanderen slechts 3% van alle 

doelgroepwerknemers die gedurende 2009 actief waren binnen een sociale werkplaats, 

uitstroomden naar de reguliere arbeidsmarkt (Vanderpoorten, 2010). Deze 

doelgroepwerknemers stroomden door naar arbeidsplaatsen in de private en publieke sector 

(zowel arbeiders- als bediendefuncties) en in de sociale economie (Jacobs, Heylen, 

Gijselinckx & Capéau, 2012).  
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3.2. Specificiteit van de sociale werkplaats 

 

3.2.1. Doelgroep 

 

De hervorming van de sociale economie, zoals vooropgesteld in het Vlaams Regeerakkoord 

2009-2014, had tot doel een betere afstemming van de verschillende 

tewerkstellingsmaatregelen, ook op Europees en federaal niveau, te bewerkstelligen. Sociale 

werkplaatsen werden er ondergebracht onder de pijler ‘maatwerkbedrijven’, wiens kerntaak 

de inschakeling van kansengroepen betreft (Van den Bossche, 2009; Vanderpoorten, 2010). 

Die kansengroepen werden omschreven als de ‘zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden’: 

“personen die omwille van een cumulatie van persoons- en omgevingsgebonden factoren, 

geen arbeidsplaats in het reguliere arbeidscircuit kunnen verwerven of behouden maar die 

onder begeleiding in staat zijn tot het verrichten van arbeid op maat” (Vlaamse codex, 1998, 

cf. bijlage 4). Concreet ging het in 2009 over 3.262 erkende doelgroepwerknemers 

tewerkgesteld in 98 erkende sociale werkplaatsen (Deraedt & Van Opstal, 2009). In art. 3, 2° 

van het ‘ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling’ (Van den 

Bossche & Muyters, 2012), een voorontwerp van het nakende Maatwerkdecreet, worden de 

voorwaarden waaraan een doelgroepwerknemer moet voldoen, gewijzigd (cf. bijlage 5).  

 

3.2.2. Methodiek 

 

Volgens de ‘Beroepenstructuur Beschutte en Sociale Werkplaatsen’ van de Sociaal-

Economische Raad van Vlaanderen (2003) omvatten sociale werkplaatsen een gevarieerd 

pakket aan activiteiten. Op basis van hun aanbod worden ze ingedeeld in negen activiteiten: 

(1) kringloop, (2) natuur, (3) productieatelier, (4) bioteelt, (5) confectie, (6) bouw, (7) horeca, 

(8) onderhoud en (9) diverse (vb. manège-onderhoud, verhuizingen, marketingopdrachten). 

Aangezien de sociale werkplaatsen mikken op een permanent gesubsidieerde tewerkstelling 

voor de meest achtergestelde groep van werkzoekenden, voor wie men op korte termijn 

geen doorstroming naar reguliere tewerkstelling mogelijk acht, stelt de Vlaamse codex 

(1998) een begeleiding voor in verschillende stappen, op maat van de 

doelgroepwerknemers. De kwaliteit van deze begeleiding uit zich in de wijze waarop wordt 

omgegaan met de specificiteit van de doelgroep. Cruciaal voor een ‘goede’ begeleiding blijkt 

de kwaliteit van de organisatiestructuur, hetgeen ook als werkpunt wordt genoemd 

(Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling [SST] vzw, 2009). De doelgroepwerknemer 

moet bovendien in staat zijn om bepaalde barrières te overwinnen in functie van het 

verwerven en behouden van een werkbetrekking op de reguliere arbeidsmarkt (Gardiner, 
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1997). De sociale werkplaats wordt dan ook geacht hem/haar daarvoor de nodige ‘labour 

market skills’ bij te brengen, terwijl volgens Graham, Jones en Shier (2010) 

doelgroepwerknemers in eerste instantie nood hebben aan een life skilltraining om 

persoonlijke barrières te overwinnen.  

 

Competentieverwerving krijgt zo een centrale plaats binnen de sociale werkplaats. In 

wetenschappelijk onderzoek wordt dan ook de nodige aandacht besteed aan dit leren, vooral 

door op zoek te gaan naar adequate leermethoden. Paloniemi (2006) stelt dat, naast 

persoonlijke karakteristieken en in mindere mate formele training, de competentieverwerving 

voornamelijk verloopt via de opgebouwde werkervaring. Hij wijst op het belang van sociale 

participatie en interactie op de werkvloer. Het omkaderingspersoneel dient dit te 

ondersteunen en te begeleiden door te observeren, te luisteren, vragen te stellen, feedback 

te geven, zaken stap voor stap uit te leggen en te behandelen, voorbeelden te geven, … 

(Ellinger & Cseh, 2007). Een goede omkadering slaagt er, volgens Graham et al. (2010), in 

de doelgroepwerknemers naar een ‘hoger niveau van functioneren’ te tillen, nog meer dan 

de inhoud van het ‘curriculum’ van de sociale werkplaats. Charismatische kwaliteiten en 

vaardigheden om op een gepaste manier te interveniëren in het ontwikkelingsproces van de 

doelgroepwerknemer zijn een must. Dit proces moet bovendien gezien worden op lange 

termijn (Graham et al., 2010).  

 

Sociale werkplaatsen onderscheiden zich in Vlaanderen van andere sociale 

inschakelingsinitiatieven door de specificiteit van hun doelgroep en methodiek. De 

methodische en instrumentele manier waarop de methodiek, ook vanuit het beleid, wordt 

onderschreven, is echter voor discussie vatbaar. 
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4. Spanningsvelden binnen de sociale werkplaatsen  

 

Het werken binnen sociale werkplaatsen krijgt vorm vanuit de eerder beschreven restrictieve 

activering in de welvaartsstaat en de sectorale ontwikkeling. Vanuit een historisch 

perspectief blijken beide ontwikkelingen diverse doeleinden en ideologische ladingen te 

bevatten. Deze spanningsvelden manifesteren zich bijgevolg ook in de sociale werkplaatsen. 

Op basis van de historische ontwikkelingen uit de voorgaande delen en het boek ‘Balanceren 

op een slappe koord: spanningsvelden in de sociale economie’ van Frans et al. (2002), 

selecteerde ik vier spanningsvelden: tussen emanciperen en disciplineren, tussen arbeid en 

zorg, tussen integratie en uitsluiting en tussen doorstroom en behoud.   

 

4.1. Tussen emanciperen en disciplineren 

 

Verantwoordelijken van diverse sociale inschakelingsinitiatieven geven aan in hun werking 

een spanning te ondervinden tussen emanciperen en disciplineren. Ligt de focus op een 

enge arbeidsmarktintegratie of op een brede maatschappelijke integratie? Geldof (2002) 

oppert dat binnen de sociale werkplaatsen emancipatie meer de bovenhand zou moeten 

hebben. Hoewel het bevorderen van de zelfredzaamheid in alle projecten zou moeten 

worden nagestreefd, stelt men zich de vraag of hiervoor in elke organisatie wel voldoende 

ruimte is. Geïnterviewden ondervinden de laatste jaren een toenemende disciplinering 

richting regulier economisch circuit. Volgens Frans, Seynaeve en Geldof (2002) worden 

echter ook emanciperende elementen in de werking geïntegreerd, zoals democratisering van 

het organisatieproces en de creatie van inspraakkanalen (vb. werkoverleg, 

functioneringsgesprekken). Zodoende krijgen werknemers een stem en ervaren ze op 

verschillende manieren erkenning voor hun inbreng, hetgeen hen een gevoel van 

eigenwaarde en betekenisvolheid in de maatschappij verschaft. Omwille van de 

productiviteitsdruk blijft in sommige gevallen echter nog weinig tijd over om deze 

participatiekanalen te operationaliseren. De vraag blijft natuurlijk of dit wel participatie is en of 

deze inspraakkanalen een gevoel van eigenwaarde en betekenisvolheid in de maatschappij 

bewerkstelligen. 

 

4.2. Tussen arbeid en zorg 

 

Het vinden van een evenwicht tussen arbeid en zorg blijkt voor veel organisaties uit de 

sociale inschakelingseconomie geen sinecure. Arbeid is immers tegelijk doel en middel. Het 

doel omvat het aanbieden van arbeid aan diegenen die ervan worden uitgesloten. Deze 

arbeid dient echter ook de financiële middelen te genereren die, naast subsidies, de 
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continuïteit van de werking garanderen. Omwille van deze financiële afhankelijkheid staat 

arbeid vaak op gespannen voet met zorg. Een al dan niet bewuste nadruk op 

bedrijfseconomische aspecten kan de zorg, en de emanciperende effecten van arbeid die 

het ondersteunt, in de verdrukking brengen (Frans, Seynaeve, & Neels, 2002). Bijgevolg zou 

men in mindere mate tegemoet komen aan de gedifferentieerde noden van 

doelgroepwerknemers. Rubbrecht, Matheus, D’Addio en Nicaise (2005) bevestigen echter de 

grote nood aan maatschappelijke hulpverlening bij de doelgroepwerknemers. Zij wijzen op 

de noodzaak van een meer holistische aanpak, met meer sociale begeleiding, opdat een 

duurzame uitstroom uit de kansarmoede mogelijk wordt. Dit kan gebeuren binnen de sociale 

werkplaats zelf of via netwerking met welzijnsdiensten.  

 

4.3. Tussen integratie en uitsluiting 

 

De spanning tussen integratie en uitsluiting wordt door Frans, Seynaeve en Nicaise (2002) 

beschouwd als rode draad doorheen de verschillende andere spanningsvelden binnen de 

sociale inschakelingseconomie. Hiertoe wijzen zij op groei, economische conjunctuur, 

disciplinering en financiële afhankelijkheid als mediërende factoren. Wanneer groei 

ingegeven is vanuit de bezorgdheid om een bepaalde doelgroep bij de werking te betrekken, 

leidt het tot meer integratie. Een ongebreidelde groei kan zich echter ook opwerpen als een 

nadeel voor de zwakste doelgroep. In perioden van economische hoogconjunctuur blijkt 

meer plaats te zijn voor doorstroming en integratie van de allerzwakste doelgroepen. 

Economische recessie veroorzaakt daarentegen een tendens tot uitsluiting. Uitsluiting kan 

daarnaast ontstaan ten gevolge van een doorgedreven disciplinering.  De perverse gevolgen 

van het huidige activeringsdiscours voor de zwakste doelgroep is hiervan een voorbeeld. 

Ten slotte wordt gewezen op de uitsluitingsmechanismen die ontstaan door de 

afhankelijkheid van een subsidiërende overheid en de discrepantie tussen subsidievereisten 

en een zwakker geworden doelgroep. De sociale (inschakelings)economie blijkt m.a.w. niet 

immuun voor afromingsprocessen. 

 

4.4. Tussen doorstroming en finaliteitstewerkstelling  

 

Doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt blijkt in de sector reeds jarenlang onderwerp 

van discussie (Rubbrecht et al., 2005). De tewerkstelling van de zeer moeilijk bemiddelbare 

werkzoekenden wordt enerzijds vanuit het decreet bekeken met het oog op doorstroming, 

anderzijds wordt ze omschreven als een finaliteitstewerkstelling (Jacobs & Samoy, 2010; 

Jacobs et al., 2012). Het doorstromingsverhaal blijkt binnen de sociale werkplaatsen m.a.w. 

een grijze, vage ruimte te omvatten. Rubbrecht et al. (2005) stellen in hun onderzoek 
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‘Sociale tewerkstelling in Vlaanderen: effecten en maatschappelijk rendement op lange 

termijn’ vast dat managers van sociale werkplaatsen aangeven dat meer 

doelgroepwerknemers zouden kunnen doorstromen. Ze beargumenteren de beperking 

inzake doorstroming vanuit het streven naar continuering van de werking. Aangezien 

kandidaat-doorstromers vaak ook de beste werkkrachten zijn, zou doorstroming een 

financiële aderlating betekenen voor de sociale werkplaats. 
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5. Probleemstelling 

 

In dit literatuuronderzoek wordt activering benaderd als een containerbegrip aangezien het 

verschillende ideologische ladingen dekt. Vanuit een historisch perspectief worden drie 

ideologische wortels beschreven, door Mathijssen (2008) benoemd als disciplinerende, 

moraliserende en emancipatorische wortels. Omwille van de verschillende ideologische 

insteken ontstaan spanningsvelden tussen emanciperen en disciplineren, tussen individueel 

en maatschappelijk schuldmodel en tussen een enge en brede invulling van integratie. De 

drie sociale argumenten voor activering worden vanaf de jaren ’70 aangevuld met 

economische argumenten. Het activeringsvertoog wijzigt ten gevolge van kritiek op de 

passieve verzorgingsstaat en een toenemende dominantie van het Europese, economische 

discours. De ‘derde weg’ en de ‘nieuwe sociale kwestie’ fungeren als ideologische 

onderbouw van een vernieuwde welvaartsstaat, één die tegemoet komt aan neoliberale 

kritieken. Met de opmars van deze actieve welvaartsstaat ontwikkelt zich tevens een nieuw 

spanningsveld binnen het activeringsdiscours, dit tussen ‘het sociale’ en ‘het economische’. 

Het huidige activeringsverhaal wordt gezien als een responsabiliseringsdiscours aangezien 

het rechten in toenemende mate koppelt aan plichten. Critici (Jacobs & van Doorslaer, 2000; 

Snick, 2002) stellen echter dat op deze wijze het structureel tekort aan haalbare 

laaggekwalificeerde jobs met een hoge kwaliteit van arbeid wordt ontkend. De 

verantwoordelijkheid voor de inclusie wordt immers afgeschoven op het individu dat de juiste 

vaardigheden, attitudes en kennis moet verwerven. Men vergeet daarenboven dat de 

inclusie van kansarmen het werken in diverse levensdomeinen vergt.  

 

Van der Laan (2000) wijst op de tijdsgebonden invulling van activering. Het hedendaagse 

activeringsdiscours neigt in de richting van een toenemende restrictieve activering. Gezien 

de maatschappelijke dominantie van het economisch denken, verkrijgt ook activering een 

grotere economische invulling (vb. responsabilisering). Disciplinerende en moraliserende 

activeringsperspectieven blijken daarenboven de emancipatorische ambities in de 

verdrukking te brengen. De klemtoon verschuift naar disciplineren (i.p.v. emanciperen), 

‘blaming the victim’ (i.p.v. ‘blaming the system’), enge invulling van integratie (i.p.v. brede 

invulling) en ‘het economische’ (i.p.v. ‘het sociale’). 

 

De opkomst van de sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen werd geschetst in het licht 

van bovenstaande evolutie. In de jaren ’70 ontstaat kritiek op de grote structurele 

werkloosheid en de passieve verzorgingsstaat. Vanwege de ontoereikendheid van klassieke 

hulpverleningskanalen en het gebrek aan aangepaste begeleidings-, werk- en 

opleidingskanalen voor langdurig werklozen, worden sociale werkplaatsen opgericht. Deze 



31 
 

opleidings- en tewerkstellingsprojecten stellen het ‘recht op arbeid’ centraal. Arbeid staat dan 

niet louter in het teken van productiviteit, maar dient meebepalend te zijn voor het welzijn. In 

de jaren ’90 komt men echter tot de vaststelling dat er onvoldoende jobs aanwezig zijn voor 

langdurig werklozen op de reguliere arbeidsmarkt. Bijgevolg gaan (o.a.) sociale werkplaatsen 

zich toeleggen op de creatie van deze tewerkstelling, waardoor doorstroming niet langer een 

primaire doelstelling vormt. Naar analogie met het activeringsdiscours besluiten we dat zowel 

sociale als economische motieven de ontstaansgeschiedenis beïnvloeden.  

 

De eerder vermelde spanningsvelden manifesteren zich ook binnen de sociale werkplaatsen. 

Het spanningsveld tussen emanciperen en disciplineren blijkt door te sijpelen tot in de 

praktijk van de sociale werkplaatsen. De tewerkstelling van zeer moeilijk bemiddelbare 

werkzoekenden kadert binnen de re-integratie van deze doelgroep in de samenleving, 

waarvan arbeid beschouwd wordt als motor (Jacobs et al., 2012). In de dagelijkse werking 

blijft het echter zoeken naar een evenwicht tussen een restrictieve en reflexieve vorm van 

activering. In deze zoektocht wordt men door tal van sociale en economische factoren en 

ontwikkelingen (vb. economische conjunctuur, afhankelijkheid van subsidies, enz.) 

beïnvloed. De overgang naar een actieve welvaartsstaat werd eerder reeds geassocieerd 

met een toenemende dominantie van economische argumenten. Activering verkrijgt dan 

meer kenmerken van een restrictieve invulling, in tegenstelling tot zijn socialere, reflexieve 

variant. In de sociale werkplaats vertaalt deze paradigmawissel zich in een verstoring van 

het evenwicht tussen arbeid en zorg. Een (gedwongen) focus op het bedrijfseconomische 

aspect van de sociale werkplaats doet het belang van productiviteit, en dus het verwerven 

van arbeidsmarktcompetenties, toenemen. De emanciperende effecten van arbeid (mede 

mogelijk gemaakt door het zorgaspect) komen zodoende in de verdrukking. Activering lijkt 

dan eerder in het teken te staan van arbeidsmarktactivering (Van der Pennen & Hoff, 2003). 

Critici (Graham et al., 2010; Jacobs & van Doorslaer, 2000) wijzen echter op de specificiteit 

van de doelgroep en het belang van een bredere, sociale en reflexieve activering of life 

skilltraining. Deze benadering sluit nauwer aan bij een emancipatorische invulling van 

activering.   

 

‘Het sociale’ en ‘het economische’ komen naar voor als twee uiteinden van een continuüm 

waartussen het constant zoeken is naar een evenwicht: ‘een balanceren op een slappe 

koord’ (Frans et al., 2002).  

 

Op het niveau van de sociale werkplaats worden de sociaal werkers geconfronteerd met een 

aantal dilemma’s. De ambiguïteit van het achterliggend activeringsdiscours sijpelt namelijk 

door tot in de organisatiedoelen. Rekening houdend met de gedifferentieerde noden van de 



32 
 

doelgroep, de financiële afhankelijkheid van eigen opbrengsten, … moeten zij zoeken naar 

een evenwicht tussen emanciperen en disciplineren, tussen een enge en brede invulling van 

integratie, tussen ‘blaming the victim’ en ‘blaming the system’ en tussen ‘het sociale’ en ‘het 

economische’. Er is, naar analogie met het activeringsdiscours, een verschuiving merkbaar 

in de richting van een meer restrictieve aanpak. 

 

Het omgaan met ambiguïteit wordt door Parton en O’Byrne (2000) geduid als inherent aan 

het sociaal werk. Roose, Roets en De Bie (2011) pleiten voor het omarmen van deze 

ambiguïteit, eerder dan ze te willen ontvluchten. Dit roept vragen op naar het handelen van 

de sociaal werkers. Hoe gaan sociaal werkers om met deze ambiguïteit en welke strategieën 

ontwikkelen ze om zich te verzetten tegen het heersende discours? Kunnen zij een kritische 

houding aannemen ten aanzien van het huidige activeringsdiscours? Op welke wijze 

trachten zij invulling te geven aan een emancipatorische vorm van activering (die verder reikt 

dan het louter aanleren van arbeidsmarktcompetenties)? Leggen zij daarbij bepaalde 

accenten in hun werk waardoor de balans tussen restrictieve en reflexieve activering 

verschuift? Welke factoren bemoeilijken het zoeken naar een evenwicht? Hoe geeft men 

vorm aan de spanning tussen 'het sociale’ en 'het economische’ op bedrijfsniveau en wat zijn 

de gevolgen hiervan voor dezelfde spanning op het niveau van de doelgroepwerknemers?     

 

Deze onderzoeksvragen worden gebundeld in één grote onderzoeksvraag: Op welke 

manier geven sociaal werkers in sociale werkplaatsen vorm aan de ambiguïteit van 

hun werking? 
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6. Methodologie  

 

De bovenstaande onderzoeksvragen leenden zich het best tot het voeren van een kwalitatief 

onderzoek. Baarda, De Goede & Teunissen (2005) bevelen het voeren van een kwalitatief 

onderzoek immers aan wanneer men de ervaringen en perspectieven van mensen tracht te 

begrijpen en doorgronden (Howitt, 2010). In dit onderzoek vormde de diversiteit aan 

ervaringen en perspectieven van sociaal werkers in sociale werkplaatsen het onderwerp van 

onderzoek.  

 

6.1. Selectie respondenten 

 

Aangezien de sector van de sociale werkplaatsen in Vlaanderen te omvangrijk bleek voor dit 

onderzoek, in 2009 werden reeds 98 sociale werkplaatsen erkend (Deraedt & Van Opstal, 

2009), diende een afbakening zich op. Hiertoe werd contact opgenomen met SST vzw, de 

koepel van sociale werkplaatsen en arbeidszorgcentra in Vlaanderen. Op hun website 

(http://www.sst.be) profileren zij zichzelf als de belangenbehartiger van de sector, 

gesprekpartner naar het beleid en het brede maatschappelijke veld, de formele en 

gestructureerde werkgever ten aanzien van de sociale werkplaatsen, … Zij beschikken over 

de nodige expertise om een kwalitatieve afbakening mogelijk te maken. In samenspraak met 

stafmedewerker Lut De Boel (persoonlijke communicatie, 15 februari 2013) werden acht 

interessante cases, i.c. personen met een interessante visie, geselecteerd. De onderzoeker 

verkoos het selecteren van coördinatoren en stafmedewerkers daar vooral zij, eerder dan 

functies op een lager niveau, de pen vasthouden in het uittekenen van het organisatiebeleid.  

Zij maken fundamentele keuzes die de dagelijkse werking en het omgaan met verschillende 

spanningsvelden grotendeels bepalen. Door respondenten uit verschillende sociale 

werkplaatsen te selecteren (cf. bijlage 6), werd betracht een diversiteit aan perspectieven te 

bekomen. Deze ‘purposeful sampling’ maakt dat in dit onderzoek de meest informatierijke 

cases werden onderzocht (Glesne, 2011). De groep respondenten bleek bovendien evenveel 

vrouwen als mannen te bevatten. De betrokken sociale werkplaatsen bevinden zich zowel in 

grootstedelijke, kleinstedelijke als landelijke contexten.  

 

In dit onderzoek werd gefocust op de manier waarop sociaal werkers binnen sociale 

werkplaatsen omgaan met de ambiguïteit van hun werking. De geselecteerde respondenten 

zijn allen werkzaam binnen sociale werkplaatsen, doch hun officiële functies binnen deze 

werkplaatsen zijn uiteenlopend. Het begrip ‘sociaal werker’ werd in dit onderzoek m.a.w. ruim 

geïnterpreteerd. Het betreft personen die werken in de sociale werkplaats, er geconfronteerd 

http://www.sst.be/
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worden met dilemma’s omwille van de complexe en ambigue werkcontext en verondersteld 

worden hier een impact op te kunnen hebben.  

 

6.2. Dataverzameling 

 

De bevraging van deze informatierijke cases verliep via semigestructureerde interviews. Dit 

impliceert dat niet werd vertrokken vanuit een gesloten vragenlijst, doch wel vanuit een lijst 

met een aantal te exploreren ‘areas’. Op deze wijze kon flexibel worden ingespeeld op wat 

de respondenten aanhaalden en werd het interview, indien nodig, bijgestuurd in de gewenste 

richting. De interviewer diende hiertoe actief te luisteren en moedigde open en gedetailleerde 

antwoorden aan (Howitt, 2010). Dit impliceert eveneens dat de interviewer een zeker 

leerproces doorliep waardoor de laatste interviews aanzienlijk meer relevante informatie 

opleverden dan de eerste. Het voorgaande literatuuronderzoek en de geformuleerde 

onderzoeksvragen fungeerden als interviewgids of -leidraad, doch ook de verkregen 

antwoorden bepaalden het verdere verloop van het interview. Niet slechts de onderzoeker, 

doch ook de respondenten bepaalden op deze wijze welke elementen besproken en 

inzichtelijk werden. In elk interview bleven dus ook bepaalde (mogelijks relevante) zaken 

onbesproken en onzichtbaar. Voorafgaand aan elk interview werden bovendien de ter 

beschikking zijnde beleidsdocumenten doorgenomen. De verkregen informatie met 

betrekking tot de visie, doelstellingen, etc. van de desbetreffende sociale werkplaats maakte 

het mogelijk meer specifieke, gestructureerde vragen te stellen. Deze vragen gaven een 

beeld van de manier waarop de sociale werkplaats activering invult. 

 

6.3. Verloop van de kwalitatieve interviews 

 

De onderzoeker gaf bij aanvang van het interview een kort overzicht van de inhoud, 

werkwijze en doel van het onderzoek. Daarnaast spoorde hij de respondenten aan vooral te 

praten over hun persoonlijke visie en perceptie en hoe dit zijn uitwerking vindt in de praktijk. 

Aan de respondenten werd bovendien een informed consent voorgelegd waardoor zij op de 

hoogte werden gebracht van het doel van het onderzoek, de opname van het interview en de 

vertrouwelijke en anonieme verwerking ervan. Howitt (2010) wijst op de noodzaak van een 

data-recording daar het de kwaliteit van de dataverzameling en –analyse bevordert. De 

onderzoeker kon zich zodoende volledig concentreren op het actief luisteren, observeren van 

lichaamstaal en andere non-verbale communicatie en het stellen van adequate vragen.  

 

De verschillende te exploreren ‘areas’ werden bevraagd door middel van open, niet sturende 

vragen. Respondenten werden op deze wijze gestimuleerd uitvoerige antwoorden te 
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formuleren. De onderzoeker diende zich zoveel mogelijk te onthouden van onderbreken en 

spreken, tenzij bijsturing of verduidelijking vereist was (Howitt, 2010). De interviewleidraad 

bestond uit drie grote luiken. In een eerste, biografisch gedeelte werden de respondenten 

bevraagd op hun persoonlijke en professionele loopbaan, jobinhoud, visie en filosofie met 

betrekking tot het werken in een sociale werkplaats. In het tweede luik kwamen 

organisatorische aspecten aan bod. Op deze wijze verkreeg de onderzoeker een beeld van 

de wijze waarop men omgaat met de doelgroepwerknemers in de desbetreffende sociale 

werkplaatsen en hoe zij zich als sociale werkplaats wensen te profileren. Het laatste deel 

focuste op de positie die de respondenten innemen binnen de sociaaleconomische praktijk. 

Hiertoe werden de vier geselecteerde spanningsvelden bevraagd en verkregen 

respondenten de mogelijkheid bijkomende spanningsvelden aan te halen. Hoewel de drie 

luiken hier als aparte segmenten worden gepresenteerd, bleken deze gedurende de 

interviews door elkaar te lopen. 

 

6.4. Data-analyse  

 

Om vertekeningen te voorkomen trachtte de onderzoeker zo spoedig mogelijk na afname 

van het interview de data te transcriberen. De zodoende verkregen lange teksten werden 

overzichtelijk gemaakt door ze op te delen in kleinere stukken en ze vervolgens te 

categoriseren op basis van de onderzoeksvragen. Hiertoe kregen de verschillende stukken 

tekst labels toegekend waardoor ze eenvoudiger te vergelijken werden. De respondenten 

verkregen de mogelijkheid om feedback te geven op de transcripties, waarna deze nog 

konden worden aangepast. De onderzoeksresultaten werden in een afzonderlijk deel van dit 

onderzoek weergegeven. Door de respondenten te coderen van R1 tot en met R8 werd de 

anonimiteit gegarandeerd (Van Hove & Claes, 2011). De onderzoeker formuleerde aan het 

einde van het onderzoek een conclusie op basis van de bewerkte data. Deze conclusie werd 

vervolgens gerelateerd aan theoretische inzichten. De onderzoeker beïndigde dit onderzoek 

door in een afsluitend hoofdstuk nog enkele discussiepunten en mogelijkheden voor verder 

onderzoek te formuleren. 

 

6.5. Kwaliteitsgaranties 

 

Van Hove et al. (2011) beschouwen validiteit en betrouwbaarheid als een onderdeel van de 

kwaliteitsgaranties voor kwantitatief onderzoek. De vertaling van deze concepten naar een 

kwalitatief onderzoek is mogelijk, doch het zou contraproductieve effecten kunnen 

veroorzaken. Lincoln (zoals geciteerd in Van Hove et al., 2011) biedt een alternatief voor 

deze ‘platgetreden paden’ aan de hand van een aantal grote concepten. De kwaliteit van dit 
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kwalitatief onderzoek kon, aldus Lincoln, gegarandeerd worden door credibility, 

transferability, dependability, comfirmability, authenticity en de emancipatorische kracht van 

het onderzoek. 

 

6.5.1. Credibility 

 

‘De credibility of geloofwaardigheid van de kwalitatieve onderzoeker’ verwijst naar de 

kwaliteit van de weergave van de verschillende perspectieven van de respondenten op het 

bestudeerde fenomeen. De onderzoeker stelde verschillende handelingen om zo dicht 

mogelijk bij deze perspectieven te komen. Zo werd de interviewleidraad opgesteld op basis 

van een uitgebreide literatuurstudie. De respondenten ontvingen deze leidraad voorafgaand 

aan de interviews. Na het transcriberen van de interviews legde de onderzoeker de 

transcripties ter feedback voor aan de respondenten waardoor maximaal werd aangesloten 

bij hun perspectieven. In de weergave van de onderzoeksresultaten maakte de onderzoeker 

tevens gebruik van letterlijke citaten. De diepgang van het onderzoek werd verzekerd door 

zijn grote engagement. Gezien het relatief korte tijdsbestek van het onderzoek lag de 

geloofwaardigheid van de onderzoeksresultaten in de diepgang van de uitgevoerde 

interviews. Doorheen de interviews herkende de onderzoeker bepaalde patronen, waardoor 

hij na acht interviews in staat was een geloofwaardig antwoord te formuleren op de 

onderzoeksvraag. Daarenboven trachtte de onderzoeker te voorzien in verschillende vormen 

van dataverzameling. In dit onderzoek werden data verzameld via semi-gestructureerde 

interviews en documentanalyse. 

 

6.5.2. Transferability 

 

‘De transferability of de overdraagbaarheid van de onderzoeksresultaten’ werd beoogd door 

middel van ‘thick description’, het onderzoeken van verschillende cases en de resultaten van 

het onderzoek te koppelen aan theoretische kaders.  

 

6.5.3. Dependability 

 

Dependability wordt begrepen als een soort van betrouwbaarheid. De onderzoeker 

motiveerde de beslissingen en veranderingen die genomen werden tijdens het onderzoek. 

  



37 
 

6.5.4. Comfirmability 

 

Comfirmability doelt op de noodzaak van transparantie. In dit methodologisch gedeelte 

maakte de onderzoeker duidelijk welke wijze van data-analyse werd gehanteerd en hoe deze 

manier van werken heeft geleid tot bepaalde conclusies. Daarenboven stelde hij bepaalde 

onderzoeksgegevens ter beschikking in bijlage (Van Hove & Claes, 2011).    

 

6.5.5. Authenticity 

 

Authenticity werd verzekerd door het weergeven van eventuele veranderingen in zienswijze 

bij respondenten ten gevolge van het onderzoek. Respondenten werden tijdens de 

interviews aangemaand om na te denken over hun houding ten aanzien van een aantal 

werkgerelateerde aspecten. Zo bestond de mogelijkheid dat zij zichzelf herontdekten via de 

interviewvragen.    

 

6.5.6. Emancipatorische kracht van het onderzoek 

 

De emancipatorische kracht van het onderzoek komt tot uiting in de eventuele 

emancipatorische effecten van het onderzoek op de respondenten of de ‘community’. De 

onderzoeker trachtte zich zo goed mogelijk te informeren over deze ‘community’ om 

zodoende een relevante onderzoeksvraag te formuleren en een klimaat van vertrouwen en 

veiligheid te creëren. Gezien de respondenten zich reeds bij aanvang van het onderzoek 

geïnteresseerd toonden, bleek het onderzoek nauw aan te sluiten bij hun dagelijkse praktijk. 

In het dialogaal proces tussen de onderzoeker en de respondenten groeide een 

waarneembare betrokkenheid op de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Dit blijkt ook uit de 

vraag van een respondent om vanuit de onderzoeksresultaten aanbevelingen te formuleren 

ten aanzien van de ‘community’. 
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7. Onderzoeksresultaten 

 

Gedurende de semi-gestructureerde interviews werden de perspectieven en ervaringen van 

sociaal werkers binnen sociale werkplaatsen bevraagd. In dit hoofdstuk worden de resultaten 

van deze bevraging gepresenteerd. Het betreft echter een selectie van de onderzoeker op 

basis van domeinen die volgens hem relevant kunnen zijn in het formuleren van een 

antwoord op de onderzoeksvragen. Zodoende komen respectievelijk de diversiteit in de 

groep respondenten, invloeden van tendensen, ervaringen met spanningsvelden en 

perspectieven op het Maatwerkdecreet aan bod.    

 

7.1. Diversiteit in groep respondenten 

 

7.1.1. Coördinatoren en stafmedewerkers aan het woord 

 

De geselecteerde respondenten kunnen ondanks hun uiteenlopende functies worden 

ingedeeld in twee categorieën, namelijk coördinatoren en stafmedewerkers. Coördinatoren 

blijken zich voornamelijk met de algemene werking van hun organisatie bezig te houden. Dit 

omvat zowel economische als sociale dimensies. Hoe zij hun functie concreet vorm geven 

blijkt afhankelijk van de wijze waarop zij een sociale werkplaats benaderen. Enerzijds wijzen 

zij op het commerciële aspect als noodzakelijke voorwaarde opdat men mensen kan 

tewerkstellen.  

 

“Als je geen business hebt, kan je niet aan activering doen. En het is niet omgekeerd. Het is 

héél spijtig, maar zo is het nu eenmaal.” – R2 

 

Anderzijds trachten zij de doelgroepwerknemers, binnen de economische wetmatigheden, te 

begeleiden en leerkansen te bieden. Ondanks het sociaal engagement van de coördinatoren 

dienen zij zich dus in eerste instantie te focussen op de financiële kant van de zaak. Hoewel 

zij wel betrokken zijn op het sociale aspect, blijkt dit toch voornamelijk het terrein van de 

stafmedewerkers. Zowel coördinatoren als stafmedewerkers erkennen dit verschil in 

werkterrein, doch zij benadrukken dat een constructieve samenwerking mogelijk is. Een 

mogelijke verklaring die door beide partijen wordt gegeven is de werkervaring als 

stafmedewerker of de sociale opleiding die de coördinator heeft genoten in het verleden.  

 

“Er worden langs beide kanten toegevingen gedaan. Daar komt het feitelijk op neer. Die 

collega heeft vroeger mijn job gedaan, maar is dan een andere richting in geslagen. Dus hij 
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begrijpt ook heel goed wat ik bedoel hé. Maar dat is altijd een weegschaal en waar leggen 

we dan het accent op? Ik vind het wel heel mooi dat we daar in kunnen samenwerken. Ik ben 

een beetje de bewaker van dat geheel en hij bewaakt dat de organisatie recht blijft.” – R5 

 

In tegenstelling tot coördinatoren leggen stafmedewerkers meer de nadruk op het belang van 

de sociale component van sociale werkplaatsen. Het bieden van kansen via (sociale) 

begeleiding en het scheppen van zinvolle tewerkstelling komen naar voor als twee 

constanten. Nochtans gebiedt de economische realiteit ook hen te erkennen dat bepaalde 

targets gehaald moeten worden. 

 

“Dat is voor mij een sociale werkplaats: die mensen begeleiden, maar tegelijk ook wel 

doelstellingen halen. Wij organiseren hier feesten en hebben ook nog een groendienst. Onze 

mensen hier moeten wel zorgen dat die feesten gelukt zijn. Je moet ze op een menselijkere 

manier begeleiden en niet zozeer op targets gaan afrekenen, maar ze moeten wel hun job 

doen. Dat zijn zowat de twee lijnen die langs elkaar lopen.” – R8 

 

Hoewel stafmedewerkers opdrachten van hogerhand krijgen en verantwoording moeten 

afleggen aan een coördinator, geven de meesten aan een zekere autonomie te ondervinden 

in hun job. Zij wijten dit vooral aan het sociaal engagement van de coördinator, veelvuldige 

communicatie, beperkte controle en een open functieomschrijving. Eén respondent gaf 

echter aan zich door het organisatiebeleid en de coördinator wel degelijk beperkt te voelen in 

haar persoonlijk engagement.  

 

Uit de interviews blijkt overigens dat zowel coördinatoren als stafmedewerkers voldoening 

halen uit het zien groeien van mensen, het bieden van goede begeleiding, het krijgen van 

positieve reacties en het helpen van mensen in hun loopbaan. Afscheid nemen van mensen 

omwille van een ontslag of andere reden blijkt anderzijds een gedeelde bron van frustratie. 

Naast deze sociale variabelen stellen coördinatoren zich tevreden met geslaagde projecten, 

groei van de organisatie en economische resultaten. Stafmedewerkers geven aan dat ze 

genoegdoening halen uit het feit dat men hun methodieken of systemen op de werkvloer 

hanteert. In sommige gevallen blijkt daar echter wel de nodige overredingskracht voor nodig 

te zijn.  
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7.1.2. Unieke organisatieontwikkeling en bedrijfscultuur 

 

Uit de verhalen van respondenten blijkt dat elke sociale werkplaats werkt volgens een unieke 

structuur en visie. Deze structuur en visie hebben gedurende de bestaansgeschiedenis vorm 

gekregen en zijn dus het resultaat van een ontwikkelingsproces. Hoewel enkele 

respondenten spreken van een professionaliseringproces, blijken oude denk- en 

werkpatronen de werking tot op vandaag te kleuren. Een stafmedewerker haalt in dit opzicht 

de uitbouw van een administratieve ploeg aan waardoor werkplaatsleiders ontlast werden 

van administratieve zaken. Zo zouden zij over meer tijd beschikken om het werk te 

organiseren, te begeleiden, opleidingen te geven, … De werkplaatsleiders ondervonden 

echter grote moeite om dit deel van hun takenpakket los te laten. Een coördinator illustreert 

met een ander voorbeeld. 

 

“De winkel 30 jaar geleden waren zo twee sjorbalken, schuin in de grond gestoken, een zeil 

erover getrokken, daar een tafel op en alles errond… Dat was de winkel zoveel jaar geleden. 

Met alleen maar vrijwilligers en goederen uit de buurt, van de begoede burgers voor de arme 

burgers. Allez, dat is van waar wij komen. Wij komen dus echt uit die caritatieve hoek, 

parochiaal of katholiek gebonden. Ik zeg altijd van: we komen misschien van… Geef de 

mensen geen vis, maar leer ze vissen of ga nog een stapje verder en leer ze de gevaren van 

de zee kennen zodanig dat ze weten wanneer ze wat kunnen gaan vissen. Dat is toch wel 

een ongelooflijk proces voor de mensen die hier al dertig jaar werken en die mensen zijn er 

ook nog hé.” – R3 

 

Een andere respondent ondervindt dat haar oude werkpatronen steeds minder passen in de 

nieuwe manier van werken.  

 

“Maar ik moet bekennen dat ik nog van de oude stempel ben van de trajectbegeleiders. Dat 

betekent dat ik soms wordt teruggefloten omdat ik te ver ga, mensen te ver ga zoeken. (…) 

Door het feit dat ik vroeger altijd gewoon tussen de mensen werkte… Nu zit ik op de bureau 

en de werkvloeren zijn in … en in …. Dus als ik ze wil zien, moet ik er echt naartoe gaan. 

Om kwart na vier komen zij binnen, om half vijf prikken zij en zijn ze weg. Als ik iemand wil 

zien moet ik dus ongelooflijk snel zijn. Dan moet ik diegenen die ik wil zien er gewoon 

uithalen, aan de kant zetten en dan een babbeltje slaan met de ene achter de andere… Ik ga 

dan ook dikwijls naar de werven zelf. Ze kunnen dan gewoon verder werken terwijl ik er 

iemand uithaal. We gaan dan in de auto of de camionette zitten. Dat is allemaal niet ideaal 

qua omgeving dus dat zou ik nog iets beter geïnstalleerd willen zien. Dat zou voor mij al een 

groot verschil maken.” – R6 
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In dit ontwikkelingsproces neemt het zoeken naar een eigen bedrijfscultuur een centrale 

plaats in. Dit blijkt een permanent gebeuren waarbij men met alle collega’s zoekt naar 

eenzelfde referentiekader. Aan de hand van dit referentiekader verkrijgen sociaal werkers 

een houvast die hen in staat stelt een antwoord te bieden op de dillema’s waarmee ze 

worden geconfronteerd in de praktijk. Het bestaan van deze unieke bedrijfsculturen maakt 

dat de sector van sociale werkplaatsen zeer divers is. Een coördinator verwoordt het als 

volgt: 

 

“Dat heeft te maken met bedrijfscultuur… met de uitstraling, met de manier waarop je 

omgaat met uw mensen. Het is één van de essentiële poten van uw organisatie, maar daar 

moet je elkaar in vinden. We zijn collega’s… Het is niet iets dat wit of zwart is, net zoals het 

procedurehandboek. Het helpt grijs wat minder grijs te zijn. Het zorgen dat je, met de nodige 

souplesse, daarin de input rond hoe wij samen met dingen bedrijfsmatig bezig zijn… omdat 

heel helder te krijgen en te houden en niet te veel in de grijze zone te laten. Dat is een 

permanent gebeuren hé.” – R2  
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7.2. Invloeden van dezelfde tendensen 

 

7.2.1. Accentverschuiving van ‘het sociale’ naar ‘het economische’ 

 

Hoewel elke organisatieontwikkeling verschillend is, blijkt uit het verhaal van de meeste 

respondenten dat men in het verleden een koerswijziging heeft moeten ondergaan. Zij geven 

tal van verklaringen voor de toenemende focus op het economische aspect. Zo vertelt een 

coördinator hoe zij zeven jaar geleden bijna failliet gingen omdat zij de begeleiding van de 

doelgroepwerknemers prioritair zagen aan de bedrijfsvoering. Een andere coördinator 

bevestigt dat de economische realiteit hen dwingt richting ‘het economische’. Daarnaast 

stelde deze respondent bij haar aankomst in de sociale werkplaats vast dat men op de 

werkvloer geen zicht had op de financiële situatie van de organisatie en dat er geen 

duidelijke bevoegdheidsafbakening was. Een stafmedewerker haalt de economische crisis 

en de toenemende concurrentie binnen de sector aan als mogelijke oorzaken.  

 

“Ik heb vorige week nog gehoord van een collega van ons dat hij door een andere collega 

zijn opdracht van de groendienst is kwijtgeraakt. Zij hadden al jaren die groenopdracht van 

een opdrachtgever. Toen is er een concullega op de proppen gekomen van een andere 

sociale werkplaats en die heeft die opdracht ingepikt. Om maar te zeggen… Ik denk niet dat 

dat 20 jaar geleden zou gebeuren. (…) Die concurrentie is volgens mij nog aan het 

toenemen. Dat is iets waarvan ik voelde dat het heftiger zou worden. Zeker met de crisis. 

Sociale werkplaatsen werken vaak ook voor gemeentes en steden. We merken nu ook dat 

gemeentes bepaalde opdrachten niet meer gunnen omdat ze het zelf gaan doen. We 

merken ook dat de opdrachten die nog overblijven, want er vallen er dan voor alle sociale 

werkplaatsen weg, dat daar harder voor gevochten wordt.” – R8 

 

Een andere respondent vertelt hoe zij op twee jaar tijd twee nieuwe winkels openden met 

hetzelfde personeel. Aangezien zij gebonden zijn aan een vast contingent van 

doelgroepwerknemers moesten zij zoeken naar een efficiëntere manier van werken. Deze 

stafmedewerker wijst bovendien op de stijgende loonkosten waardoor het verwerven van 

inkomsten aan belang wint. 

 

Een aantal respondenten wijzen tevens op een verandering in het profiel van hun 

werkbegeleiders. Vroeger werden werkbegeleiders bij voorkeur geselecteerd op basis van 

hun pedagogische en vaktechnische competenties. Uit het verhaal van deze respondent 
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blijkt dat in de zoektocht naar deze profielen voornamelijk commerciële overwegingen 

meespelen.  

 

“Wij zoeken altijd naar een profiel dat beide kan: mensen begeleiden, maar ook een klein 

beetje commercieel van hoe ga je de winkel runnen? En dat is aartsmoeilijk om die mensen 

te vinden. Dat is echt aartsmoeilijk want meestal is het zuiver commercieel of zuiver 

begeleiding. We hebben dan gezien dat we die mensen niet meer zullen vinden. Daarom 

gaan we meer kijken naar het commerciële aspect. Iemand die daar totaal geen kaas van 

heeft gegeten… Dan loopt het bij voorbaat al fout.” – R5 

 

7.2.2. Toenemende bureaucratisering 

 

Een aantal respondenten ergeren zich in de hoeveelheid administratie die ze te verwerken 

krijgen. Zo vertelt een respondent over de toenemende registratievereisten verbonden aan 

hun boerderijproject. Zij moeten nu medicatieregisters, paspoorten en afwezigheden 

bijhouden, bloedafnames doen, … Een andere respondent hekelt de bureaucratische 

mentaliteit van regels en procedures die enerzijds een vlotte en efficiënte manier van werken 

verhinderen en waarbij men anderzijds niet vanuit het belang van de doelgroepwerknemer 

redeneert. 

 

“De stappen die uiteindelijk tot een toeleiding leiden, zijn veel te lang. Er kan gemakkelijk drie 

maanden over heen gaan voor iemand daadwerkelijk kan starten. Als jij nu vandaag tegen 

mij zegt dat je het ziet zitten, moet je nog drie maanden wachten voor je kan beginnen. Je 

moet je eens voorstellen wat dat betekent voor de motivatie van iemand… Dat is 

verschrikkelijk. We krijgen dat niet doorbroken: dat ze zich allemaal achter regeltjes 

verschuilen en voorzichtig zijn. Wij hebben hier wel een mentaliteit… Ze schrikken daar 

enorm van en ze beginnen te merken dat wij zo zijn. Wij willen bepaalde stappen direct 

zetten, zonder te wachten. Wij willen er voor zorgen dat die persoon dat kan doen. (…) 

Goed, ik kan er inkomen dat zij zeggen dat er een bepaald profiel nodig is enzovoort. Maar 

waarom moet dat in godsnaam zo lang duren? Dat versta ik niet goed. Dan moet er weer 

een psycholoog van de VDAB zijn licht over laten schijnen en die leest dat dan alleen op 

papier en zet zijn handtekening… Sorry, dat gaat er bij mij niet in. Want dan gaat het 

eigenlijk over de mens heen. Het gaat dan niet meer over de mens zelf, maar over regeltjes 

en procedures. Dat is niet in het belang van de medewerker.” – R5 
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7.2.3. Zwakker geworden doelgroep 

 

Volgens sommige respondenten zijn de doelgroepwerknemers die hen worden aangeboden 

van een lager niveau dan vroeger. Een respondent maakt de vergelijking. 

 

“Wij hebben nooit lange wachtlijsten gehad, maar ik moet zeggen… Om het een keer 

oneerbiedig uit te drukken: de kwaliteit van de arbeiders die bij ons toekomen is veel lager. 

Veel lager. Vroeger hadden we regelmatig nog mensen die bijvoorbeeld jaren in een bedrijf 

gewerkt hadden, leeftijd van 50 jaar, bedrijf ging failliet, … Dat waren mensen die konden 

werken. Zij waren wel laaggeschoold en omwille van hun leeftijd langdurig werkloos, maar 

dat was geen enkel probleem om daar mee op te starten. Nu is die problematiek rond die 

jongere langdurig werklozen veel zwaarder. Zij hebben ook niet leren werken hé. Dat is 

eigenlijk een ander publiek vind ik.” – R6 
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7.3. Ervaringen met spanningsvelden binnen de sociale werkplaatsen 

 

7.3.1. Tussen emanciperen en disciplineren 

 

Respondenten geven aan dat zij zoeken naar een evenwicht tussen emanciperen en 

disciplineren. In de praktijk komt dit vaak neer op de spanning tussen het belang van de 

doelgroepwerknemer en dat van de organisatie. 

 

7.3.1.1. Zinvolle jobinhoud 

 

De meeste respondenten stellen zich tot doel een zinvolle tewerkstelling aan te bieden. Zij 

geven echter verschillende invullingen van dit begrip. Zinvolheid wordt door hen vooral 

geassocieerd met het geven van jobfierheid, zelfvertrouwen, leerkansen en voldoening. Een 

coördinator geeft het voorbeeld van een vrouw die graag aan de kassa wilde werken. 

 

“Zij kon dat bijvoorbeeld niet doen omdat ze niet kon werken met de rekenmachine. Dus nog 

niet de kassa hé, gewoon dat werken met de rekenmachine. Terwijl dat wel iets was dat ze 

heel graag zou doen. Toen hebben we geprobeerd om simpele rekenoefeningen in te 

oefenen en zoveel mogelijk daar op te oefenen zodat ze een beter idee had… Ze kon vijf en 

50 cent niet van elkaar scheiden bijvoorbeeld. Na een tijd is ze daar toch wel redelijk wat in 

gegroeid, vooral qua zelfvertrouwen. Daardoor zag ze het beter zitten om ook eens een keer, 

al was het voor een half uur, daar alleen te zitten. De fierheid die ze toen had… Dat was heel 

mooi om te zien. (…) Het was iemand die altijd met opgetrokken schouders en met het hoofd 

naar beneden rondliep. Je zag haar dus ook letterlijk groeien: je zag haar haar hoofd recht 

houden, schouders naar beneden doen, glimlachen als ze bovenkwam. Dat was zo van 

wauw. Je zag haar gewoon groeien.” – R3 

 

Uit de verhalen van de meeste respondenten blijkt overigens dat men bij de invulling van de 

job van doelgroepwerknemers oog heeft voor hun voorkeuren en wensen, rekening houdend 

met de mogelijkheden in de sociale werkplaats. Op die manier wordt de zinvolheid van de 

tewerkstelling een co-constructie en kan arbeid een emanciperende functie vervullen. 

 

“De winkelverantwoordelijke en werkinstructeur kijkt naar wat mensen kunnen en graag doen 

en gaat hen daar zoveel mogelijk verantwoordelijkheid in geven, hen zoveel mogelijk zelf 

laten doen. Zo kunnen ze groeien in de dingen die ze graag doen én kunnen. Zelfs die 

bijvoorbeeld heel goed zijn in het schikken van dingen, dan gaat hij hen voor zo’n dingen 
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inschakelen en hen daar complimenten op geven. Je ziet die mensen daar dan ook in 

groeien. Doordat hij hen die kansen geeft.” – R3 

 

“Dus geen misbruik, om het zo maar te zeggen. Dus niet iemand ergens neerzetten omdat 

we daar iemand nodig hebben. De mensen moeten bij ons echt iets leren.” – Respondent 5  

 

7.3.1.2. Opleidingen 

 

De spanning tussen emanciperen en disciplineren manifesteert zich duidelijk in de omgang 

met opleidingen. Alle sociale werkplaatsen investeren in interne en/of externe opleidingen 

voor hun doelgroepwerknemers. Bij de concrete invulling van dit opleidingsaanbod is het 

maar de vraag wat de doorslaggevende factor is: de persoonlijke vormingsbehoefte van de 

medewerker of het beter functioneren van de organisatie. Ongeveer de helft van de 

respondenten geeft aan dat er in eerste instantie wordt geredeneerd vanuit het belang van 

de organisatie, hoewel zij dit vaak betreuren. Zij zoeken de verklaring voor deze manier van 

werken in economische overwegingen, het gebrek aan motivatie en loopbaanplanning bij de 

doelgroepwerknemers zelf en een gebrek aan aandacht en tijd vanuit de organisatie. Hoewel 

alle respondenten aangeven open te staan voor voorstellen van de doelgroepwerknemers 

zelf, blijken deze vaak niet geïnteresseerd om hiervan gebruik te maken. Men geeft aan dit 

gebrek aan motivatie te willen doorbreken, eventueel door bepaalde opleidingen te 

verplichten.  

 

“We zijn nog te weinig bezig met het opsporen en inventariseren van opleidingsnoden bij 

mensen op het individuele niveau. Wij sturen nog teveel cohorten medewerkers naar een of 

andere opleiding waarvan we denken dat ze het allemaal wel kunnen gebruiken.” – R1 

 

Opleidingen die uitgaan van de behoeften van de doelgroepwerknemers hebben vaak tot 

doel om hen zelfstandiger te laten functioneren. Taallessen Nederlands vormen in dat 

opzicht een veelvuldig aangehaald voorbeeld. Mits deze opleiding niet louter in het teken van 

het functioneren op de werkvloer staat, draagt ze bij tot de zelfredzaamheid van de 

doelgroepwerknemer. In dat opzicht wordt vaak ook verwezen naar attitudevorming, hetgeen 

meestal ‘on the job’ gebeurt via het geven van feedback. Sociaal werkers geven bovendien 

aan dat ze willen inspelen op de mogelijkheden, talenten en dromen van de 

doelgroepwerknemers. Op die manier verhogen zij hun betrokkenheid en motivatie om in 

zichzelf te investeren. In de praktijk betekent dit vaak dat men zoekt naar de meest geschikte 

activiteit binnen de sociale werkplaats en dat men van daaruit een traject opstart.  
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“Met de nieuwe chef-kok willen we proberen dat die souschef zich nog beter kan 

ontwikkelen. Zo kan hij later eventueel zelf een chef-kok worden of een eigen restaurant 

opendoen. Want dat zou hij eventueel wel willen. Dus dat is vanuit mijn oogpunt wel heel 

interessant om aan te werken. Ik ga dan samen met die man en de kok bekijken hoe we 

kunnen werken aan die droom. Hij wil een restaurant opendoen met een mix van Belgische 

en Turkse specialiteiten. Dat zijn wel interessante trajecten.” – R8 

 

“Net als een school die een aantal opleidingspakketten heeft, kan iemand hier instappen en 

zelf zijn pakket gaan samenstellen.” – R4 

 

De meeste sociale werkplaatsen werken met een Vorming-, Training- en Opleidingbeleid 

(VTO-beleid), hoewel vrijwel alle respondenten aangeven dat dit nog op een uitgebreidere en 

professionelere manier zou kunnen verlopen. Veel opleidingen gebeuren ‘on the job’ en zijn 

individueel en vaktechnisch van aard. In sommige sociale werkplaatsen werkt men ook rond 

het groepsaspect via opleidingen als ‘werken in team’ en ‘leren omgaan met leiderschap’. 

Enkele sociale werkplaatsen werken met een systeem van educatief verlof waarbij 

doelgroepwerknemers een aantal uren worden vrijgesteld van arbeid om bepaalde 

opleidingen te volgen. Deze opleidingen staan vaak in het teken van het functioneren op de 

werkvloer. Het kan echter ook anders, zoals blijkt uit het onderstaand citaat. 

 

“Een man is bijvoorbeeld avondschool beginnen volgen. Hij heeft daar ook vrijstellingsuren 

voor gekregen. Zo heeft hij zijn lagere school afgemaakt. Zijn middelbare school: wiskunde 

en taal. Hij is nu begonnen met computers. Vrij laagdrempelig… maar hij komt in beweging. 

Hij loopt hier rond en is ondertussen al voor een stuk magazijnier geworden.” – R4  

 

7.3.1.3. Sanctiebeleid 

 

De spanning tussen emanciperen en disciplineren is ook zichtbaar in het sanctiebeleid dat 

wordt gehanteerd in de sociale werkplaatsen. Interessant is dan om te achterhalen wat het 

achterliggende idee is van dat sanctioneren. Worden sancties gegeven met het oog op het 

persoonlijk groeiproces van de doelgroepwerknemer of met het oog op het goed 

functioneren van de werkvloer? Een coördinator haalt absenteïsme en werkweigering aan 

als mogelijke aanleidingen van een sanctie. Zij zijn binnen de organisatie bezig met het 

ontwikkelen van een beleid rond absenteïsme. Op het moment dat een doelgroepwerknemer 

langdurig ziek is geweest, tracht men hem hierover aan te spreken en te motiveren. Via deze 

communicatieve aanpak tracht men het gewenste gedrag te bereiken met het oog op het 
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toekomstig functioneren van de medewerker. Wanneer echter blijkt dat communiceren niet 

langer werkt, schakelt men over op een strenger sanctioneringsbeleid.  

 

“Wij hebben een streng sanctioneringsbeleid: disfunctioneren op het werk… sorry, dat gaat 

niet. Dat belet ons niet van de vrije hand te hebben rond sanctioneren… Wanneer iemand 

een keer zat op het werk aankomt gooien we hem er niet uit, dat doen wij niet. Maar dat wil 

niet zeggen dat wij daar eigenlijk niet even hard in zijn dan een andere werkgever. Wij 

volgen dat heel strikt op en eruit is eruit. (…) Het doel, het activeren van mensen, bereiken 

we volgens mij het best door niet te soepel te zijn. De productie en arbeidsethiek van onze 

medewerkers verhoogt naarmate dat we disfunctioneren niet tolereren. We moeten er met 

een slimme manier mee omgaan. Wij werken hier niet met de botte bijl hé. Wij ontslaan 

nauwelijks mensen… ” – R2 

 

Deze coördinator vervolgt zijn verhaal met een voorbeeld rond werkweigering. Een 

doelgroepwerknemer wil een bepaald deel van zijn job niet uitvoeren. Hij weigert 10 à 15% 

van zijn opgelegde taken uit te voeren. Na een traject van zes maanden met gesprekken, 

vaststellingen en (aangetekende) brieven is die man uiteindelijk toch ontslagen.  

 

Een stafmedewerker geeft aan dat een ontslag wel een goede stok achter de deur is, hoewel 

zij niet graag met stokken slaat. Zolang doelgroepwerknemers bij hen blijven evolueren, 

zitten zij in het POP1-systeem. Op het moment dat iemand niet langer evolueert wordt 

gezocht naar de oorzaak van dit stagneren. Mits het een motivationeel probleem betreft, 

schakelt men over op een evaluatiesysteem. Drie negatieve evaluaties na elkaar resulteert in 

een ontslag. Dit sanctioneringsbeleid dient het goed functioneren van het systeem en de 

werkvloer, zoals in onderstaand citaat wordt beschreven.  

 

“Op een bepaald moment moet je… Zeker binnen dit systeem, waar zo’n groepsdynamica 

achter zit dat je niet kan werken met mensen die niet mee zijn met het systeem. Iemand die 

dat tegenwerkt, kan je bijna niet in de ploeg houden omdat al de rest wel aan het groeien is.” 

– R4 

 

  

                                                           
1
 Het persoonlijk ontwikkelingsplan is “een opvolgbaar actieplan dat de te ontwikkelen competenties en het 

ontwikkelpad van een persoon bevat met als doel die persoon een stevige positie op de arbeidsmarkt te 
bezorgen” (Van den Bossche & Muyters, 2012, p. 2). 
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7.3.2. Tussen arbeid en zorg 

 

7.3.2.1. Focus op arbeid 

 

Zowel coördinatoren en stafmedewerkers zijn het erover eens dat de focus voornamelijk op 

het arbeidsaspect ligt. Het werk wordt gezien als een middel en een doel op zich. Enerzijds 

staat de arbeid in het teken van het verwerven van competenties en attitudes, anderzijds 

moet het werk ook daadwerkelijk verricht worden in functie van de stabiliteit van de sociale 

werkplaats. Hulpverlening blijkt binnen de sociale werkplaatsen eerder beperkt. 

Coördinatoren geven als voornaamste oorzaken het willen aannemen van een 

werkgeversprofiel en het niet willen interveniëren in de privésituatie van hun 

doelgroepwerknemers. Deze laatsten zouden bovendien zelf aangeven er geen nood aan te 

hebben. Hoewel respondenten het hulpverleningsaspect als minimaal bestempelen, 

benadrukken zij allemaal geen enkele grens te hebben wat betreft doorverwijzing.  

 

7.3.2.2. Arbeid als middel tot maatschappelijke re-integratie 

 

Door de centrale plaats die arbeid inneemt wordt gewerkt aan de arbeidsmarktintegratie van 

de doelgroepwerknemers. Alle respondenten zijn er tevens van overtuigd dat het werken in 

hun sociale werkplaats bijdraagt aan de maatschappelijke re-integratie. Het is bijgevolg 

interessant om te weten op welke wijze men aan die maatschappelijke re-integratie werkt. 

Een coördinator geeft aan dat het hierbij eerder om neveneffecten gaat. Er wordt niet bewust 

aan gewerkt, maar het werken in de sociale werkplaats zou afstralen op het privéleven van 

de medewerkers. Het geven van jobfierheid en persoonlijke waardering versterken de 

persoon, ook buiten de sociale werkplaats. Andere respondenten duiden op het verwerven 

van een inkomen, de dagelijkse structuur en sociale contacten als de belangrijkste factoren 

die bijdragen tot de maatschappelijke re-integratie van doelgroepwerknemers. 

 

“Tot vorig jaar hadden wij een systeem van collectief verlof. In de grote vakantie werd de 

afdeling voor een week volledig gesloten en moest iedereen in verlof gaan. Bij de planning 

van het verlof was het dan ook voor iedereen duidelijk dat zij dan vijf dagen verlof moesten 

nemen en ook tussen kerstmis en nieuwjaar. Nu doen wij dat niet meer. Er zijn mensen die 

dat verschrikkelijk vinden om een week niet naar hun werk te kunnen gaan. Voor velen is dat 

de enige vorm van sociaal contact.” – R6 
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De meeste respondenten zien de maatschappelijke re-integratie van de 

doelgroepwerknemers dus als een neveneffect van het werken in de sociale werkplaats. Zij 

ondernemen in dit opzicht weinig tot geen doelbewuste acties. Maatschappelijke 

hulpverlening wordt niet beschouwd als een kernactiviteit van de sociale werkplaats en vindt 

enkel uitwerking via doorverwijzing.  

 

In sociale werkplaatsen die een onderdeel zijn van een ruimere (basis)werking is het verhaal 

anders. Door de sociale werkplaats op te nemen in een ruimer zorgprogramma wordt een 

holistische aanpak gehanteerd, hetgeen door Rubbrecht et al. (2005) als een noodzaak 

wordt beschouwd. Respondenten uit deze settings wijzen op het belang van deze aanpak in 

functie van het vinden van stabiliteit in het persoonlijk leven van de doelgroepwerknemer. 

Hoewel zij de emanciperende neveneffecten van arbeid erkennen, zien zij de sociale 

werkplaats zelf als te beperkt in tijd en activiteiten om te kunnen spreken van 

maatschappelijke re-integratie.  

 

“Sociale werkplaatsen in het algemeen dragen bij tot arbeidsmarktintegratie. Zeker in deze 

tijd waarbij iedereen meer en langer en efficiënter gaat moeten werken. Dan denk ik dat daar 

een mooie opdracht ligt. Ik ben er van overtuigd dat veel mensen, met de juiste begeleiding, 

kunnen komen tot een job waar ze zich goed in voelen. En die ze ook goed kunnen doen. 

Dus beide denk ik. Je moet ook niet onderschatten wat het hebben van een job kan doen, 

maatschappelijk gezien.” – R4 

 

7.3.2.3. Methodieken en modellen als constante 

 

Het uitwerken en gebruiken van methodieken en modellen om het arbeids- en zorgaspect op 

elkaar af te stemmen, blijkt een constante. Zo kwamen de volgende methodieken en 

modellen ter sprake: de ‘Appreciative Inquiry’ in functie van waarderend coachen, het 

‘EFQM-model’ in functie van een kwaliteitsvolle werking, ‘functieprofielen’ in functie van een 

duidelijke bevoegdheidsafbakening, het ‘persoonlijke ontwikkelingsplan’ in functie van de 

opvolging van doelgroepwerknemers, de ‘Balanced Scorecard’ en het ‘model van de 

rivaliserende waarden van Quinn’ in functie van een evenwichtige managementvoering, de 

‘Motivatiecirkel van Prochaska en DiClemente’ in functie van het motiveren van 

doelgroepwerknemers, de ‘Libermanmodule’ in functie van hulpverleningsgesprekken, 

‘Supported Employment’ in functie van het aanbieden van een sociale tewerkstelling, een 

‘competentiebeleid’ en een ‘modulair systeem’ in functie van de ontwikkeling van de 

doelgroepwerknemers. 
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Sociale werkplaatsen die werken volgens een holistische aanpak blijken meer vat te hebben 

op de spanning tussen arbeid en zorg. Daar zij een onderdeel zijn van een breder traject, 

hebben zij meer troeven in handen om een haalbaar evenwicht te vinden. Eén respondent 

wijst op het belang van het voortraject waarin doelgroepwerknemers een traject doorlopen 

vooraleer ze worden ingeschakeld in de sociale werkplaats. Gedurende dit traject worden zij 

begeleid op allerhande vlakken tot zij voldoende stabiliteit hebben verworven om te 

functioneren binnen de werksetting van de sociale werkplaats.  

 

“Voor dat mensen in de werkplaats terechtkomen, doorlopen zij een heel voortraject. Daar 

wordt véél meer gewerkt aan die diverse levensdomeinen en streeft men voornamelijk naar 

stabiliteit. (…) Daarnaast hebben we ook nog een empowermentbegeleider die dan meer 

individuele gesprekken voert, maar er wordt dan ook echt in kaart gebracht met welke 

problemen iemand kampt, welke hulp er nodig is, waar die hulp gevonden kan worden, hoe 

dat zal worden aangepakt, … Daar worden voor een stuk korte termijndoelstellingen 

opgesteld.” – R4 

 

In een andere sociale werkplaats heeft men een alternatieve economische constructie 

ontworpen waardoor de doelgroepwerknemers in de sociale werkplaats geen economische 

druk ondervinden. Bijgevolg kunnen zij op hun eigen tempo werken en groeien. De 

stafmedewerkers en mensen die residentieel verblijven in de basiswerking voeren echter wel 

enkele economische opdrachten uit. Wegens het hoge absenteïsme onder de 

doelgroepwerknemers wordt het uitvoeren van economische opdrachten in de sociale 

werkplaats als onrealistisch bestempeld.  

 

“Er ligt absoluut weinig druk op de mensen zelf, dat is één van onze uitgangsprincipes. Er 

mag geen economische druk liggen op de doelgroepwerknemers. Wij ervaren dan natuurlijk 

wel wat extra druk. Wij kunnen dat ook doen omdat wij een zeer specifiek economisch plan 

hebben. Onze sociale werkplaats zal niet failliet gaan omdat de moedervzw de grootste 

afnemer is van de producten. De moedervzw houdt dus eigenlijk de werking van de sociale 

werkplaats in stand. Op vraag van de overheid zijn wij wel bezig met de uitbreiding van het 

klantenbestand. Dat brengt natuurlijk wel het risico mee dat men wel een economische druk 

gaat ondervinden.” – R7 

 

Het verschil in de manier waarop zorgmomenten ingang vinden in de werking van de sociale 

werkplaatsen is opvallend. Sociale werkplaatsen die een holistische aanpak hanteren 

werken proactief en bouwen zelf momenten van zorg in. Zij stellen vast dat de 
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doelgroepwerknemers veel begeleiding nodig hebben, maar ook zij blijven afhankelijk van de 

mate waarin de doelgroepwerknemers die begeleiding toestaan. Alle respondenten geven 

daarom aan vooral op vraag van de doelgroepwerknemers zelf te investeren in zorg. 

 

“Zij kunnen ons dat altijd zeggen. Wanneer iemand nood heeft aan extra voeding, financieel 

in de problemen zit, … Dan gaan wij hen helpen. Is er juridisch iets aan de hand dan spreken 

wij onze eigen advocaten aan om hen daarbij te helpen. (…) Zij hebben zoveel begeleiding 

nodig, maar dat is afhankelijk van de mate waarin zij dat zelf toestaan.” – R7 

 

7.3.2.4. Opvolging van doelgroepwerknemers 

 

Aangezien het zorgaspect vooral onder de aandacht komt op vraag van de 

doelgroepwerknemers, voorziet men verschillende kanalen waarlangs deze zorgvraag 

ingang kan vinden. Hiertoe blijken evaluatie- en functioneringsgesprekken de meest voor de 

hand liggende kanalen. Deze gesprekken kunnen op een informele of formele manier 

verlopen. Hoewel de vorm dus kan verschillen, blijkt de inhoud bij alle sociale werkplaatsen 

ongeveer dezelfde.  

 

“In dat evaluatiegesprek wordt dan teruggekeken op het voorgaande jaar. In een 

functioneringsgesprek gaan we ons afvragen van: hoe zit het nu? Marcheert dat hier een 

beetje? Lukt het werken of lukt het niet? Dat is dan heel concreet. Dat gaat dan bijvoorbeeld 

over een grasmachine die altijd kapot is en of wij daar niets aan kunnen veranderen. Heel 

het functioneren wordt dus besproken. Op het einde van het jaar is het dan 

evaluatiegesprek. Daarin kijken we naar de afspraken die we voor dat jaar hadden gemaakt 

en wat daarvan is gekomen. Dat is meer achteruit kijken.” – R8 

 

Aangezien de bevraagde respondenten niet werkzaam zijn op de werkvloer zelf moeten zij 

een beroep doen op de informatie die zij verkrijgen van de werkplaatsbegeleiders. Daar deze 

begeleiders hoofdzakelijk bezig zijn met de organisatie van het operationele aspect, blijft 

soms weinig tijd over voor observatie en het opvangen van signalen. Stafmedewerkers 

zoeken daarom naar geschikte methodieken en systemen om arbeid en zorg op elkaar af te 

stemmen. Zij willen het zorgaspect immers niet in de verdrukking laten komen. Eén 

respondent vertelt in dit kader hoe zij al enige tijd pleit voor de invoering van logboeken.  

 

“De bedoeling is dus eigenlijk dat de jobcoaches, de begeleiders op de werkvloer, de eerste 

lijn vormen. Dat mensen met hun directe vragen enzovoort terecht kunnen bij hun jobcoach. 
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Lukt dat niet, dan kunnen ze beroep doen op hun trajectbegeleider. (…) Mijn bedoeling is 

ook dat die ene jobcoach eigenlijk op de hoogte is van alles wat met die ene werknemer te 

maken heeft. Ik ben dan ook al lang aan het pleiten voor het gebruik van logboeken want als 

er om de vier maanden een evaluatie is en er wordt in de tussentijd niets genoteerd, dan is 

die informatie weg. Dan is de zinvolheid van een evaluatie- en zeker van een 

functioneringsgesprek… Tja, dan is die klein. Bijzonder klein. Maar ik moet wel zeggen dat er 

een reorganisatie is gebeurd in die afdeling. Ik vind dat we nu stilaan op een niveau zouden 

mogen komen dat alles op volle toeren draait, maar blijkbaar zijn er structureel nog altijd wel 

vooral organisatorische problemen waardoor een aantal begeleidingstechnische zaken niet 

geïnstalleerd raken.” – R6 

 

Naast de individuele gesprekken met de doelgroepwerknemers zelf worden in sommige 

sociale werkplaatsen teamvergaderingen georganiseerd. Zo vertelt een stafmedewerker dat 

zij maandelijks een opvolgingsteam organiseren waarop de werkplaatsleiders de stand van 

zaken brengen. Een andere respondent vertelt dat zij de doelgroepwerknemers maandelijks 

bespreken op de raad van bestuur.  

 

“Wij werken wel met een individueel begeleidingsplan, maar dat is zuiver op vraag van de 

overheid. Dat wordt van ons als sociale werkplaats verwacht. Dat is voor ons een 

administratief vehikel dat wij bijhouden in functie van de overheid. That’s it. Wat wij wel doen 

is… Wij hebben maandelijks een raad van bestuur waarop wij elke persoon bespreken. 

Iedereen komt dan aan bod. Ook de problematieken, de goede en leuke dingen, … Alles. 

Maar wij werken dus niet met die POP’s.” – R7 

 

7.3.2.5. Belang van omkadering 

 

Alle respondenten bevestigen dat doelgroepwerknemers vaak kampen met een zware 

problematiek en benadrukken het belang van een goede omkadering. De meeste 

respondenten lijken hierop te willen anticiperen door het ontwikkelen van beleidslijnen rond 

diverse problematieken. Een respondent geeft aan dat de meerwaarde van deze 

beleidslijnen ligt in de houvast die men verkrijgt als organisatie. Wanneer zich een probleem 

voordoet, komt men niet uit de lucht gevallen. Deze stafmedewerker maakt echter wel de 

bedenking dat een uitgewerkt beleid niet meteen een pasklaar antwoord biedt op een 

probleem dat zich stelt in de praktijk. Het blijft steeds zoeken hoe dat beleid zich in de 

praktijk kan concretiseren. Een andere respondent bevestigt dat het ontwikkelen van een 
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beleid en zelfs het volgen van opleidingen niet noodzakelijkerwijs leiden tot directe 

resultaten. 

 

“En alcohol… Als zij op de werkvloer toekomen dan is dat duidelijk. Van druggebruik weet je 

dat niet. ’s Morgens kunnen zij fit zijn, maar een paar uur later kunnen zij een wrak zijn. Het 

kan ook omgekeerd zijn. Wij hebben dan ook een alcohol- en drugbeleid waar alle 

begeleiders een cursus rond gevolgd hebben. Dat gaat over vaststellen, productkennis, 

symptomen enzovoort. Maar dan nog…” – R6 

 

7.3.2.6. Determinerende factoren extern aan de sociale werkplaats 

 

Respondenten die niet volgens een holistische aanpak werken stellen vast dat bepaalde 

factoren, extern aan de sociale werkplaats en dus ook extern aan hun controle, het zoeken 

naar een evenwicht tussen arbeid en zorg verstoren. Een respondent vertelt in dit opzicht 

hoe een breuk in de liefdesrelatie van één van de doelgroepwerknemers ertoe leidde dat 

deze persoon niet langer beschikte over een woonst. Zo’n veranderingen in het privéleven 

van mensen hebben een bepalende impact op het werken in de sociale werkplaats. 

Daarnaast wordt gewezen op het wegvallen van of gebrek aan een begeleidingscontext in de 

privésfeer van doelgroepwerknemers. Het werken met gedetineerden wordt door meerdere 

respondenten aangehaald als een relevant voorbeeld. 

 

“Op het moment dat ze effectief vrijkomen. Er is dan niets meer van begeleiding of 

ondersteuning. Ze vinden dan ineens een studiootje en dan is the sky the limit en feesten en 

vrienden van vroeger komen weer langs… Want mensen die uit de gevangenis komen zijn 

meestal heel eenzaam. De mens is een sociaal wezen en heeft contact nodig dus wat 

gebeurt er… Ze grijpen sowieso naar bekende paden, naar mensen die ze kennen. Je moet 

echt heel sterk zijn om daar aan te weerstaan, zeker als het over drugs gaat. Dat is 

onwaarschijnlijk. Elke week opnieuw zien wij daar voorbeelden van.” – R6 
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7.3.3. Tussen integratie en uitsluiting 

 

7.3.3.1. Aanwervingscriteria 

 

Hoewel doelgroepwerknemers moeten voldoen aan wettelijk bepaalde criteria, geven 

respondenten aan dat zij in hun selectie van doelgroepwerknemers zelf nog andere, 

bijkomende criteria hanteren. In de eerste plaats worden kandidaten afgetoetst op hun 

motivatie om te komen werken. Tijdens een sollicitatiegesprek tracht men te achterhalen wat 

het motief en de verwachtingen van de kandidaat zijn. Dit moet passen binnen de 

mogelijkheden van de sociale werkplaats. Respondenten geven aan hierin ruimdenkend te 

willen zijn, maar de kandidaat moet minstens de intentie hebben om te willen werken. Enkele 

respondenten geven immers aan dat zij regelmatig in contact komen met sollicitanten die 

louter geïnteresseerd zijn in een bewijs van sollicitatie. Hoewel zij aangeven geen harde 

selecties te willen doen, geven zij liever een kans aan iemand die daadwerkelijk gemotiveerd 

is.   

 

Wat vaktechnische competenties betreft is er geen eenduidigheid tussen de verschillende 

sociale werkplaatsen. Enkele respondenten beschikken over een breed activiteitenaanbod of 

voldoende opleidingsmogelijkheden, hetgeen vaktechnische competenties bij aanvang 

overbodig maken. Anderen selecteren wel op basis van vaktechnische vaardigheden, 

afhankelijk van de openstaande vacature. Om operationele problemen te vermijden vinden 

sommigen het bovendien belangrijk dat kandidaten over voldoende groeimogelijkheden 

beschikken en de Nederlandse taal spreken.  

 

“Maar aan de andere kant zeg ik ook voldoende Nederlandse taalkennis. Wij willen immers 

geen lasagne naar boven zien komen als er een steak béarnaise wordt besteld.” – R2 

 

Enkele respondenten geven aan dat zij, ten opzichte van het verleden, strenger zijn 

geworden in hun selectiebeleid. De economische realiteit noopt hen voor een stuk te kijken 

naar de persoonlijkheid, flexibiliteit en gezondheid van de kandidaat. Een stafmedewerker 

getuigt. 

 

“We verwachten wel een zekere flexibiliteit in het werk. Daar letten we ook wat meer op dan 

vroeger. Dus ook in die zin zijn we aan het veranderen: we worden strenger in onze selectie. 

Dat is weer niet goed voor de onderkant van de maatschappij. Als ik een algeheel beeld 

moet geven: wij kunnen niet iedereen helpen… Zo realistisch moeten we ook zijn. Als wij 
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iemand moeten ontslaan omdat het niet lukt, dan is dat spijtig genoeg zo. Terwijl wij 

misschien tien jaar geleden zouden zeggen: ga maar een paar maanden thuiszitten en kom 

dan maar terug. Dat is de economische realiteit, ook bij ons.” – R5 

 

7.3.3.2. Uitsluitingscriteria 

 

In sommige sociale werkplaatsen worden kandidaten uitgesloten omwille van een te zware 

problematiek. Vooral druggerelateerde problematieken worden geweerd uit de sociale 

werkplaats omdat zij niet willen of kunnen voorzien in een adequate begeleiding en 

opvolging of ter bescherming van andere doelgroepwerknemers. Nochtans geven deze 

respondenten aan er niet radicaal mee om te springen, zo blijkt ook uit het volgende verhaal 

in verband met het juridisch verleden van kandidaten. 

 

“Als we vragen hoe het komt dat zij zolang werkloos zijn geweest en ze zeggen dat ze een 

gevangenisstraf van vijftien jaar hebben uitgezeten… Dan weet je meestal wel genoeg. Dan 

gaan we ook wel de vraag stellen en proberen een open dialoog te houden. Zij kunnen dat 

dan heel vrijblijvend doen. Maar het is toch iets waar we heel voorzichtig mee zijn.” – R7 

 

7.3.3.3. Contracten  

 

Respondenten geven aan weinig of geen vat te hebben op bepaalde aspecten die het 

functioneren binnen de sociale werkplaats beïnvloeden. Bovendien blijkt het niet altijd 

gemakkelijk om tijdens een sollicitatiegesprek een correcte inschatting te maken van de 

motivatie van de kandidaat. Vanuit de vaststelling dat niet elke kandidaat met de ‘juiste 

bedoelingen’ komt aankloppen en dat veel problemen zich pas manifesteren na verloop van 

tijd, blijkt men steeds meer te opteren om te starten met een proefperiode en een contract 

van bepaalde duur.  

 

“Tegenwoordig werk ik altijd met een eerste contract van drie maanden, terwijl er eigenlijk 

contracten van onbepaalde duur vrij zijn. Maar ik ondervind dat als wij starten met een 

contract van onbepaalde duur, heb ik ook de proefperiode van twee weken… Maar twee 

weken is gemakkelijk te overbruggen voor medewerkers, ook naar aanwezigheden 

enzovoort. Eigenlijk beginnen de problemen vaak pas daarna. Ik zeg ook tegen die mensen 

dat we starten met een contract van drie maanden waarna er een evaluatie zal zijn. Als die 

evaluatie positief is, kan het een contract voor onbepaalde duur worden. Als we nog 

twijfelen, verlengen we gewoon met drie maanden.” – R6 
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7.3.4. Tussen doorstroming en finaliteitstewerkstelling 

 

7.3.4.1. Doorstroming als insteek 

 

Vanuit het beleid worden de sociale werkplaatsen geconstrueerd met het oog op 

doorstroming. De meeste sociale werkplaatsen lijken geneigd zich in dit discours in te 

schrijven, maar bekennen dat het voor hen een recente koerswisseling betreft. Zij bevestigen 

dat de sociale tewerkstelling gericht zou moeten zijn op een opstap naar ‘the next level’ en 

zetten actiever in op alles wat met doorstroming te maken heeft: capaciteitsverhoging van 

mensen, netwerking met het normaal economisch circuit, samenwerkingsverbanden, ESF-

projecten, … Een respondent verwoordt de situatie als volgt: 

 

“Als je het decreet van de sociale werkplaatsen bekijkt, is het nog altijd een 

doorstroommodule. Dus dat houden wij ook zeker in ons achterhoofd, maar ik moet 

zeggen… (…) Maar ik vind wel dat de context van mensen voldoende gestabiliseerd moet 

zijn om op een geruste manier te kunnen spreken van doorstroming. (…) Ik zeg altijd tegen 

de mensen… Als mensen starten bij ons, bijvoorbeeld mensen die lang in de gevangenis 

hebben gezeten… dat het niet de bedoeling is dat ze hier blijven tot aan hun pensioen. Zij 

moeten er niet mee inzitten dat op het moment dat ze een andere job vinden die beter 

betaald wordt, dichter bij huis is, voor hen leuker is om te doen, … om daar mee af te komen. 

Ik vind dat dat klimaat bestaat en dat mensen dat doen.” – R6 

 

Enkele respondenten zijn anderzijds geneigd te stellen dat zij niet aan doorstroming werken. 

Zij wijzen echter op het toekomstige Maatwerkdecreet, hetgeen de sociale werkplaatsen een 

nieuwe decretale basis zal verschaffen vanaf januari 2014, waardoor ook zij zich zullen 

moeten richten op doorstroming.  

 

7.3.4.2. Doorstroming als utopie 

 

Hoewel de meesten toegeven dat zij doorstroming ambiëren, blijven de doorstroomcijfers in 

de praktijk laag. Respondenten vinden tal van mogelijke verklaringen voor deze gebrekkige 

resultaten. Sommigen wijzen op het lage arbeidsniveau van de doelgroepwerknemers. De 

meesten vertonen een gebrek aan zelfstandigheid, ambitie, werktempo, uithoudings- en 

doorzettingsvermogen. Daarenboven blijken veel doelgroepwerknemers niet te willen 

doorstromen, zoals blijkt uit onderstaand citaat. 
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“Ik zeg er wel bij dat ze moeten willen. Zij voelen zich veilig hier, ze weten waaraan en 

waaraf. Dus er zijn er heel weinig die dat willen doen. Ik denk dat we dat ook niet mogen 

forceren. (…) Er is in onze groendienst bijvoorbeeld iemand waarvan wij denken dat hij wel 

ergens anders zou kunnen gaan werken. Maar hij wilt dat niet. Hij heeft dus de 

capaciteiten… Hij kan alles doen wat nodig is om gras te maaien, een zitmaaier bedienen, … 

Hij kan ook communiceren met mensen. Waarom zou hij dat dan niet kunnen? Als we het 

hem dan vragen geeft hij aan het niet te willen. (…) Ik denk dat het komt door de 

vertrouwelijke omgeving. Dat is dan misschien ook een aanwijzing dat hij het niet kan, dat hij 

er in zijn hoofd niet klaar voor is. (…) Als ze niet willen is dat voor mij al een stukje niet 

kunnen.” – R8 

 

Sommige respondenten wijzen op het risico dat doelgroepwerknemers lopen wanneer ze 

doorstromen. Voor velen onder hen is het werken in de sociale werkplaats een zeldzame 

stabiele pijler in hun leven. Zij zouden dat veilige gevoel niet snel op de helling plaatsen. 

Moesten zij dit toch overwegen, wordt een begeleidingstraject noodzakelijk geacht opdat 

men van een succesvolle doorstroming kan spreken. Bovendien zou het besef van de 

beperkte terugkeergarantie wanneer zij de sociale werkplaats verlaten voor een job in het 

reguliere circuit, in combinatie met het besef dat zij nog lang kunnen blijven werken in de 

sociale werkplaats, doelgroepwerknemers ervan weerhouden om door te stromen.  

 

De instabiele context van de doelgroepwerknemers wordt door sommige respondenten 

aangehaald als een andere struikelblok in het doorstroomverhaal. Zij zijn van mening dat 

mensen over goede vaktechnische competenties mogen beschikken, maar als zij niet 

gestabiliseerd zijn op vlak van huisvesting, financiën, … worden zij niet gereed geacht om 

door te stromen. Naast deze materiële zaken is de psychosociale context van 

doelgroepwerknemers vaak te instabiel om in aanmerking te komen voor doorstroming. 

Sommige respondenten achten zich bovendien ook niet bij machte om daarop in te spelen, 

zoals onderstaand citaat doet vermoeden. 

 

“Voor de doelgroepen waar wij mee werken vind ik dat bijna niet realistisch. Mensen die bij 

ons voor de sociale werkplaats komen aankloppen hebben soms zo’n zware sociale 

problematieken. Er wordt uiteindelijk ook niet aan de basis gewerkt. Ook wij zijn niet in die 

mogelijkheid om daar concreet iets aan te doen.” – R7 

 

Onder de respondenten heerst een duidelijke consensus dat het doorstroomschoentje niet 

enkel wringt aan de kant van de sociale werkplaatsen en de doelgroepwerknemers. Zij 

stellen allen vast dat er een te grote kloof is met het normaal economisch circuit opdat 
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doorstroming verankerd kan worden. Hoewel enkele respondenten van doorstroming een 

evidentie trachten te maken binnen hun werking, blijkt de kloof met het normaal economisch 

circuit om tal van redenen (te) groot om te overbruggen. Zowel coördinatoren als 

stafmedewerkers wijzen op het verschil in kansen die een werknemer krijgt gedurende zijn 

tewerkstelling. Een coördinator haalt een voorbeeld aan in verband met een drugsverslaafde 

medewerker.  

 

“We hebben iemand in dienst, met een drugsverleden als heroïnegebruiker, met gouden 

handen en een zeer clevere gast. Als hij van de spuit afblijft is het een perfecte medewerker, 

maar op de 16 jaar dat hij ondertussen in dienst is... (denkt na) is hij al drie of vier keer een 

half jaar tot een jaar buiten strijd geweest. In de privé zou hij kunnen gaan werken, maar na 

vier jaar ligt hij buiten en zit hij voor de komende drie of vijf jaar aan de dop. (…) Hier krijgt hij 

meer kansen alleszins. Hij mag nadat hij een half of een heel jaar in de gevangenis heeft 

gezeten voor het overvallen van een krantenwinkel om aan geld te geraken, mag hij toch 

terug beginnen. Dan kijken we opnieuw naar die man zijn mogelijkheden. We kunnen hem 

hier goed gebruiken.” – R1 

 

Werkgevers in het reguliere circuit zouden doelgroepwerknemers niet enkel minder kansen 

bieden, zij hebben volgens een coördinator ook onrealistische verwachtingen. Deze 

coördinator stelt vast dat bij veel reguliere werkgevers een vorm van perfectionisme heerst. 

Zij zouden enkel op zoek zijn naar perfecte medewerkers, naar ‘robotten’. Een verschil in 

mentaliteit en visie verhindert doelgroepwerknemers er dus van een job te vinden in het 

reguliere circuit. In de toekomst zou een toenadering tussen beide partijen echter wel 

mogelijk zijn, zo blijkt uit zijn verhaal. 

 

“Ik werk hier nu 17 jaar, er is nog steeds geen ene bedrijfsleider bij mij geweest die is komen 

vragen om de goede werknemers eens door te sturen. Ze moeten niet doen alsof de vraag 

heel groot is hé. (…) Zolang wij denken dat zij robotten vragen, gaan we niet geloven dat we 

er mensen aan kwijt geraken. Misschien vragen zij wel geen robotten... misschien krijgen wij 

hen wel zo ver dat ze zeggen dat ze liever een gewone mens hebben dan een robot. En zo 

zal het evolueren, denk ik. Meer werkgevers gaan meer zo naar de zaak kijken wanneer ze 

ondervinden dat ze geen perfecte robotten meer kunnen vinden. Zolang ze genoeg perfecte 

robotten vinden, gaan ze bij ons niet komen hoor.” – R1 

 

Andere respondenten bevestigen dat de vraag naar doelgroepwerknemers in het reguliere 

circuit niet bijster groot is. Een stafmedewerker haalt de grote werkloosheid en een grote 

onwetendheid binnen het reguliere circuit over het potentieel en de werking van sociale 



60 
 

werkplaatsen aan als mogelijke oorzaken. Reguliere werkgevers komen de grens van hun 

sector niet over. Deze toenadering zou volgens een andere stafmedewerker meer 

gefaciliteerd moeten worden. Volgens deze respondent denkt men nog te veel na op 

beleidsniveau en blijven de concrete acties in de praktijk uit.  

 

7.3.4.3. Selectief behoud van doelgroepwerknemers 

 

De in dit onderzoek bevraagde coördinatoren geven aan doelgroepwerknemers nooit een 

halt toe te roepen, hoewel dit in sommige gevallen toch verleidelijk blijkt.  

 

“Een chef die een zeker comfort heeft bij een medewerker waarop hij echt kan rekenen… 

Dat is een heel vervelend verhaal als die persoon weg wil of een opportuniteit ziet. Het is 

natuurlijk iets waar veel tijd over gaat. Dat gaat gepaard met veel gesprekken, van motiveren 

tot mensen ook wijzen op de mogelijke valkuilen. (…) Maar mensen echt tegenhouden 

hebben we nog niet gedaan en dat gaan wij ook nooit doen.” – R2 

 

Enkele stafmedewerkers lijken deze ontkenning van een doelbewust behoud van 

doelgroepwerknemers toch enigszins te relativeren. Zij beschrijven het behoud van bepaalde 

doelgroepwerknemers als een ‘menselijke overweging’ daar men veel tijd heeft gestoken in 

het ontwikkelingstraject van deze personen. Bovendien zijn deze personen vaak uitgegroeid 

tot sleutelfiguren die omwille van hun flexibiliteit een operationele meerwaarde betekenen 

voor de sociale werkplaats.  

 

“Ja, goed: als we iemand nieuw moeten aannemen, moeten we daar tijd in investeren. Dus 

in die zin is dat wel financieel natuurlijk. Maar het is praktisch om mensen te hebben die al 

een tijdje in de organisatie zijn, waartegen je kan zeggen: we missen iemand in de camion, 

ga jij vandaag mee? Zij weten hoe dat werkt en kunnen dat dan doen.” – R5  

 

7.3.4.4. Holistische aanpak bevordert doorstromingskansen 

 

In één van de sociale werkplaatsen doorlopen de doelgroepwerknemers een voortraject 

vooraleer zij effectief in de sociale werkplaats terechtkomen. In dit voortraject wordt gewerkt 

aan diverse levensdomeinen en streeft men naar stabiliteit. Een andere sociale werkplaats 

blijkt een onderdeel te zijn in het programma van een basiswerking, een residentiële setting 

waarbij de doelgroepwerknemers gedurende een lange periode worden begeleid. Beide 

respondenten wijzen op de meerwaarde van zo’n holistische aanpak met het oog op de 
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doorstromingskansen van de doelgroepwerknemers. Eén respondent maakt de vergelijking 

met de doelgroepwerknemers die niet residentieel verblijven. 

 

“Wij kunnen dat heel eerlijk zeggen: mensen die bij ons komen inwonen… Dat gaat natuurlijk 

over een langere periode dat zij bij ons zijn. Je kan niet verwachten dat iets dat jaren scheef 

gegroeid is, dat zo iets op drie maanden is opgelost. Dat is een utopie. Maar wij kunnen toch 

wel stellen dat mensen die het traject, als je dat zo kan noemen, of het programma gevolgd 

hebben in zijn totaliteit… Dus residentieel en tewerkstelling in de sociale werkplaats. Die 

mensen stromen effectief door naar de reguliere arbeidsmarkt. Waar we dat niet zien, of toch 

veel minder, bij mensen die zuiver in de sociale werkplaats tewerk gesteld zijn.” – R7 

 

Enkele respondenten geven aan dat zij hun doelgroepwerknemers een stageplaats in het 

normaal economisch circuit zouden willen aanbieden vooraleer hen effectief te laten 

doorstromen. Het vinden van zo’n stageplaatsen blijkt echter niet evident in de praktijk. Een 

stafmedewerker stelt vast dat reguliere bedrijven weinig interesse tonen in het aanbieden 

van stageplaatsen ondanks de voorziene begeleiding op afstand, het regelmatig contact en 

de gratis werkkracht. Toch blijft deze respondent overtuigd van de meerwaarde van het 

lopen van een stage.  

 

“Ik twijfel daaraan omdat ik denk dat de enige goede optie is dat mensen eens een keer 

stage zouden kunnen lopen bij hun toekomstige werkgever. Ik denk dat dat het allerbeste 

werkt. (…) Elk bedrijf heeft een eigen manier van werken en daar struikelt men soms over. 

Je kan heel veel inzet en motivatie hebben, maar als je niet goed weet wat ze van je 

verwachten, loopt het fout. Als ik dat voor elkaar kan krijgen om stagebedrijven te vinden die 

zeggen van wij willen het graag op die manier doen… Dat zou ik echt ideaal vinden.” – R5 

 

7.3.4.5. Maatwerkdecreet herneemt doorstroming als doelstelling 

 

Verscheidene respondenten wijzen op een noodzakelijke heroriëntering van hun werking 

willen zij voldoen aan het nakende Maatwerkdecreet. De meeste respondenten geven aan 

dat men meer en professioneler zal moeten omgaan met doorstroming.  

 

“Het lijkt mij dus evident dat een percentage van de mensen doorstroomt naar een job. Maar 

ik denk dat men daar in de sector heel lang niet actief is mee bezig geweest. Vanaf nu dus 

wel, vanaf het Maatwerkdecreet. Het is alleen de vraag of er wel jobs gaan zijn. Want dat 

wordt ook wel gezegd in dat decreet. De mens moet er klaar voor zijn en er moet een job zijn 
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zodat er een match kan zijn. Want als dat er niet is… Wij kunnen ook geen jobs toveren hé. 

Dan geloof ik daar zeker in en dat de mensen daarin ook begeleid kunnen worden. Dan vind 

ik dat elke sociale werkplaats daar maar een systeem voor moet verzinnen. Als er dan een 

goede werknemer weggaat… Hoe kunnen we dat dan opvangen zodat onze werking niet in 

het gedrang komt?” – R8 

 

7.3.5. Overige spanningsvelden 

 

Enkele respondenten geven aan in hun job nog andere spanningsvelden te ondervinden. 

Een coördinator duidt hiertoe op de maatschappelijke spanningsvelden die zich vertalen op 

het niveau van de sociale werkplaats. Doelgroepwerknemers met verschillende 

achtergronden, nationaliteiten, problematieken, … worden tewerkgesteld in een kleine 

ruimte, hetgeen kan leiden tot conflicten.  

 

“Dus als je hier op dezelfde dag twee mensen ziet starten die uit een oorlogsgebied komen, 

maar elk langs een andere kant van het kamp, en je zet die samen… Als je hier iemand met 

een drugproblematiek samen zet met iemand die nog een gevangenisstraf aan het uitzetten 

is omwille van dealen en zij hebben in het verleden al eens een conflict gehad met elkaar… 

Dan komt dat wel eens voor dat je daar moet tussenkomen.” – R3 

 

Een andere respondent beschrijft een spanning tussen het inhoudelijke en operationele team 

inzake de gehanteerde parameters. 

 

“Bij onze twee teams, het operationele en inhoudelijke, gelden er andere parameters. Het 

inhoudelijk team heeft op zijn evaluaties zijn eigen parameters: het aantal aanmeldingen, 

doorstromingen, gesprekken, … puur over het inhoudelijke. De operationele ploegen gaan 

dan weer puur cijfermatig te werk: omzet, winst, afgewerkte werven, klachten, … (…) Nu 

denk ik wel dat het voor het inhoudelijke dat het ook niet slecht is om een stuk met die cijfers 

bezig te zijn. Andersom denk ik ook dat het voor het operationele niet slecht is om een stukje 

met het inhoudelijke bezig te zijn. Op vlak van parameters en evaluaties dan.” – R4 
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7.4. Met verwachting en vrees naar het Maatwerkdecreet 

 

7.4.1. Grote onwetendheid en onzekerheid 

 

Alle respondenten zijn het er over eens dat de implementatie van het Maatwerkdecreet een 

drastische impact zal hebben op hun manier van werken. Zij blijven echter in het ongewisse 

over wat dan concreet zal moeten veranderen.    

 

“Ik denk dat het wel redelijk op zijn kop zal staan, eerlijk gezegd. Maar hoe? Dat weet ik nog 

niet. Het gaat een andere manier van werken worden. Nu werken we vanuit een bepaalde 

stabiliteit: dit zijn onze mensen die hier al jaren zijn en waar we op kunnen rekenen… Maar 

die carrousel zal veel groter worden: er komt iemand binnen, er gaat iemand uit… en zo als 

maar door. Dat zal in het begin wel wat lastig zijn.” – R5 

 

In het ontwerpdecreet worden een aantal vereisten geformuleerd waaraan een sociale 

werkplaats moet voldoen wil het erkend worden als maatwerkbedrijf of –afdeling. Het moeten 

voldoen aan deze vereisten en de onzekerheid over de toekomst brengt bij sommigen de 

nodige spanning en stress teweeg. 

 

“Wij zitten nu met vijftien medewerkers. Als maatwerkbedrijf moet je minstens 20 

medewerkers hebben. Tot op dit ogenblik zijn we dus een maatwerkafdeling. De keuze is nu 

of we een maatwerkafdeling blijven, een maatwerkbedrijf in fusie met andere sociale 

werkplaatsen die ook kleinschalig zijn of de overheid geeft ons een uitbreiding van vijf 

doelgroepwerknemers waardoor we een maatwerkbedrijf worden. Wij hebben geopteerd om 

een aanvraag in te dienen voor een uitbreiding. Afhankelijk van de financiën die er zijn wordt 

dat al of niet goedgekeurd. Een fusie met een andere sociale werkplaats zien wij niet 

haalbaar omdat wij zo specifiek en uniek werken. Een maatwerkafdeling heeft dan weer het 

nadeel dat wij enkel een loonsubsidie en begeleidingssubsidie hebben, maar geen 

organisatiesubsidie. Dus wij opteren wel voor een maatwerkbedrijf.” – R7 

 

Hoewel de toekenningsvoorwaarden dus gekend zijn, blijken vele andere bepalingen in het 

ontwerpdecreet onduidelijk. Vooral de nieuwe subsidiëringswijze2 zorgt voor de nodige 

onzekerheid onder de respondenten. Zij stellen zich vragen bij de financiële toekomst van 

hun sociale werkplaats en wijzen op het gebrek aan cijfersimulaties. Een respondent vraagt 

                                                           
2
 Het ‘ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling’ bepaalt dat de loon- en 

omkaderingspremie afhankelijk wordt gemaakt van respectievelijk het arbeidspotentieel en de nodige 
begeleidingsintensiteit van de doelgroepwerknemers (Van den Bossche & Muyters, 2012). 
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zich in dit kader af hoe zij nog langer een begroting kunnen opstellen. Bovendien stellen 

enkele respondenten zich vragen bij de wijze waarop het arbeidspotentieel en 

rendementsverlies van doelgroepwerknemers zal worden bepaald. 

 

7.4.2. Verschillende interpretaties 

 

Het toekomstig Maatwerkdecreet wordt door de respondenten op verschillende manieren 

onthaald. Sommigen halen positieve veranderingen aan, anderen wijzen op de mogelijke 

valkuilen. Respondenten die volgens een holistische aanpak werken wijzen vooral op de 

betere afstemming die mogelijk wordt tussen het residentiële programma en de sociale 

werkplaats. Residentiëlen moeten, naar aanleiding van het Maatwerkdecreet, niet langer vijf 

jaar inactief zijn vooraleer zij terechtkunnen in de sociale werkplaats. De sociale werkplaats 

kan bijgevolg vroeger in het residentiële programma worden opgenomen, hetgeen past 

binnen de organisatiefilosofie. Een andere respondent beschouwt het vervallen van de 

inactiviteitsregel eveneens als een vooruitgang, daar zij niet langer mensen met een 

passend profiel zal moet afwijzen omdat zij niet lang genoeg werkloos zijn. Een coördinator 

vindt dat de overgang van een algemeen subsidiëringssysteem naar een individuele subsidie 

op basis van een individuele indicering, bijdraagt tot een eerlijker systeem. Tenslotte blijkt 

het verplicht voeren van een kwalitatieve bedrijfsvoering en het gebruik van een 

kwaliteitsinstrument ter opvolging daarvan een meerwaarde voor een respondent. Hoewel zij 

in het verleden geen gebruik maakten van zo’n kwaliteitsinstrument, blijkt dit toch een goede 

manier van zelfreflectie. 

 

Als mogelijke valkuil van het nieuwe Maatwerkdecreet wijst een respondent op de risico’s 

verbonden aan de verplichte bedrijfsvoering. Zo zal men opnieuw moeten zoeken naar een 

evenwicht tussen economische en sociale overwegingen. Een andere respondent vreest dat 

het rugzakkenprincipe3 zal leiden tot de creatie van een restgroep en dat financiële 

overwegingen de bovenhand zullen nemen in het selecteren van doelgroepwerknemers.  

 

 

 

                                                           
3 “Het rugzakje is de beeldspraak voor het pakket aan werkondersteunende maatregelen die een 

doelgroepwerknemer toegekend krijgt. Dit bevat naast een loonpremie ook een begeleidingspremie” (SST vzw, 

2012, p 2). “Bij een grote afstand tot de arbeidsmarkt (cfr. indicering door de VDAB) wordt een weging gemaakt 

van het rendementsverlies en de nood aan ondersteuning en begeleiding. Het eerste wordt gecompenseerd door 
een loonpremie, het tweede door een begeleidingspremie” (SST vzw, 2012, p.4) 
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7.4.3. Anticiperen op het decreet 

 

Hoewel het Maatwerkdecreet met de nodige onwetendheid en onzekerheid wordt benaderd, 

blijken vrijwel alle respondenten er zich reeds op voor te bereiden. Coördinatoren geven 

tevens aan dat het zinloos zou zijn zich er tegen te verzetten, zo blijkt uit het volgende 

verhaal. 

 

“Wij krijgen geld van de overheid dus dat is een belangrijke relatie voor ons. Dus wij kunnen 

dan twee dingen doen: aanpassen of onderhandelen. Als je kan onderhandelen en je kan 

meer krijgen, des te beter. Maar meestal is het zo: aanpassen of verdwijnen. We kunnen 

kiezen om ons in te schakelen in het Maatwerkdecreet of over tien jaar niet meer te bestaan. 

Onze keuze is altijd geweest om ons aan te passen. Sommige collega’s zie ik vechten, dat 

moeten zij weten… als de Vlaamse overheid iets zegt en het is besloten dan geloof ik niet 

dat dat iets oplevert. Ik geloof dat je beter uw energie steekt in het aanpassen aan in plaats 

van het vechten tegen de realiteit. Dat werkt niet denk ik. Of het is alleszins niet onze keuze. 

Ik wil wel invloed uitoefenen op hetgeen waarop ik invloed kan hebben. Waar ik geen invloed 

op heb, daar steek ik geen tijd in.” – R1 

 

Respondenten geven aan dat zij minstens trachten te voldoen aan de 

erkenningsvoorwaarden. Ook de verplichte kwalitatieve beleidsvoering lijkt reeds zijn ingang 

te hebben gevonden in de verschillende sociale werkplaatsen. Een aantal respondenten 

vertellen op welke wijze zij, los van de vereiste acties, hun werking trachten voor te bereiden 

op het Maatwerkdecreet. Een stafmedewerker getuigt hoe zij evaluatiegesprekken tracht af 

te stemmen op het niveau van de doelgroepwerknemers. 

 

“Om de drie maanden is er een evaluatie waarbij de medewerker zelf zijn ding komt zeggen 

en waarbij wij gaan kijken welke stappen we gaan ondernemen. Die evaluatie wordt 

voorbereid. Er zijn mensen die dat volledig zelf doen, anderen hebben daar ondersteuning bij 

nodig en nog anderen hebben daar heel veel ondersteuning bij nodig. In die zin proberen we 

ons wel voor te bereiden op het Maatwerkdecreet en op maat te werken. Ik denk dat we dat 

ook wel willen doen. Mét die beperking natuurlijk dat het allemaal haalbaar moet blijven 

binnen de tijd en vestiging.” – R4  

 

Een andere stafmedewerker zoekt deze afstemming op het Maatwerkdecreet eerder extern, 

via het aangaan van samenwerkingsverbanden. 
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“Maar we moeten daar dus al op voorhand aan werken. We zijn daarom ook veel 

samenwerkingsverbanden aan het aangaan, om sterker te staan. (…) Ook om minder 

kwetsbaar te zijn. Wij hebben vorig jaar bijvoorbeeld een heel slecht jaar gehad. Een kwart 

van onze omkadering was ziek. Dat was niet fijn. Als je dan in een samenwerkingsverband 

zit, kan je dat misschien opvangen.” – R5 
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8. Conclusie 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het voor sociaal werkers moeilijk is een kritische 

houding aan te nemen tegenover het huidige, eerder restrictieve (Van de Laan, 2000; 

Vranken et al., 1997; Weil et al., 2005) activeringsdiscours. Coördinatoren geven aan dat de 

overheid voor hen een belangrijke relatie is daar zij financieel afhankelijk zijn van de 

toegekende subsidies. Zij kiezen ervoor zich aan te passen omdat zij vrezen anders te 

moeten verdwijnen. Op deze manier laten zij doorschijnen louter uit te voeren wat hen wordt 

opgedragen vanuit het beleid. Uit de onderzoekresultaten blijkt bovendien dat zij in hun 

handelen steeds meer genoodzaakt zijn om economische overwegingen te laten doorwegen. 

Deze noodzaak versterkt de restrictieve invulling van activering in de sociale werkplaatsen.   

 

Sociaal werkers bevestigen de integratiekracht van arbeid in onze samenleving door te 

wijzen op de emanciperende en integrerende neveneffecten van arbeid (Hubeau & Geldof, 

2008). Zij legitimeren hun handelen met andere woorden door het huidige 

activeringsdiscours te reproduceren. Integratie wordt eng ingevuld waardoor de integratie 

nog slechts betrekking heeft op de arbeidsmarkt en niet op de samenleving als geheel 

(Hubeau & Geldof, 2008; Jansen & Notredame, 2003). Dit blijkt bijvoorbeeld uit hun 

opleidingsaanbod. Sociaal werkers stellen vast dat de door hen aangeboden opleidingen 

vaak in het teken staan van technische en sociale vaardigheden die het functioneren binnen 

de sociale werkplaats bevorderen en de doelgroepwerknemers een verhoogde 

doorstromingskans tot de reguliere arbeidsmarkt verschaffen (Weil et al., 2005). Deze 

instrumentele invulling van activering leunt aan bij een arbeidsmarktactivering (Van der 

Pennen & Hoff, 2003) en brengt de integratie- of rechtenbenadering, door Seynaeve et al. 

(2004) beschreven, in de verdrukking of ontkent deze zelfs. Uit de verhalen van sociaal 

werkers blijkt immers dat er weinig tot geen concrete acties worden ondernomen om een 

volwaardige participatie van de doelgroepwerknemers aan de samenleving te 

bewerkstelligen. Nochtans erkennen zij allemaal de maatschappelijke kwetsbaarheid van 

deze doelgroepwerknemers. In aansluiting met Rubbrecht et al. (2005) bevestigen zij een 

toenemende nood aan maatschappelijke hulpverlening van de doelgroepwerknemers, maar 

willen en kunnen hier slechts gedeeltelijk aan tegemoet komen. Van der Pennen en Hoff 

(2003) beschrijven voor deze doelgroep met een indirecte relatie tot de arbeidsmarkt een 

sociale activering die meer aansluit bij een activerend welzijnsbeleid. Deze vorm van 

participatiebevordering beoogt niet prioritair de economische participatie van 

doelgroepwerknemers, maar heeft in eerste instantie aandacht voor sociaal-culturele en 

maatschappelijke participatie. Hoewel dit volgens Rubbrecht et al. (2005) niet perse binnen 

de muren van de sociale werkplaatsen zelf moet gebeuren, zijn er slechts enkele 
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respondenten die investeren in het uitbouwen van een netwerk met hulpverleners of met 

andere maatschappelijke actoren op het terrein van kansarmoedebestrijding. Sociaal 

werkers lijken dus eerder een passieve houding aan te nemen wat betreft de 

participatiebevordering op diverse levensdomeinen extern aan de sociale werkplaats. 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt echter wel dat sociaal werkers binnen de sociale 

werkplaats een verhoogde kwetsbaarheid bij de doelgroepwerknemers vaststellen. Zij 

signaleren dit als een duidelijke, onontkoombare tendens. Zo worden zij geconfronteerd met 

een toenemende discrepantie tussen de beleids- en organisatiedoelen enerzijds en de 

mogelijkheden van de doelgroepwerknemers anderzijds. Bijgevolg ontstaan in de concrete 

uitvoeringspraktijk tal van dilemma’s. Sociaal werkers voelen zich genoodzaakt strategieën 

te ontwikkelen om een werkbaar evenwicht te vinden in de spanningsvelden tussen 

emanciperen en disciplineren, arbeid en zorg, integratie en uitsluiting en doorstroming en 

finaliteitstewerkstelling. Al doende, in het dagelijks zoeken naar een dynamisch evenwicht, 

zien we sociaal werkers aldus de ambiguïteit van hun werking omarmen (Roose et al., 2011).  

 

Hoewel sociale werkplaatsen an sich een disciplinerend karakter hebben, beschrijven sociaal 

werkers hoe zij samen met de doelgroepwerknemers zoeken naar een zinvolle invulling van 

de tewerkstelling. Hiertoe focussen zij zoveel mogelijk op de mogelijkheden, talenten en 

wensen van de doelgroepwerknemers, weliswaar begrensd door de mogelijkheden van de 

sociale werkplaats. Door aan te sluiten bij het ‘levensproject’ van de doelgroepwerknemers 

betrachten sociaal werkers een emanciperende activering tot stand te brengen (Jacobs & 

van Doorslaer, 2000). Zij brengen bovendien de sociale en economische situatie van de 

doelgroepwerknemers in kaart om het mogelijk disfunctioneren op de werkvloer beter te 

kunnen kaderen. Deze reflexieve en waarderende benadering heeft tot gevolg dat sociaal 

werkers constant moeten zoeken naar een evenwicht tussen sociaal beleid en 

arbeidsmarktdoelen enerzijds, en de leefwereld van doelgroepwerknemers anderzijds (Weil 

et al., 2005).  

 

Om arbeid en zorg beter op elkaar af te stemmen worden eigen systemen of constructies 

ontworpen of externe methodieken geïmplementeerd. Op deze wijze pogen sociaal werkers 

de operationele werking van hun sociale werkplaats te stroomlijnen en te zoeken naar vaste 

ankerpunten om het zorgaspect veilig te stellen. Door de operationele werking te 

stroomlijnen zou bovendien de nodige tijd moeten vrijkomen om op een meer kwalitatieve 

manier om te gaan met het zorgaspect. Sociaal werkers die volgens een eerder holistische 

aanpak werken beschikken over een breder scala aan zorgmodaliteiten en geven zichzelf zo 

meer tools om vorm te geven aan de verhouding tussen arbeid en zorg. Door deze 
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inclusieve manier van werken hebben zij bovendien meer greep op determinerende factoren 

extern aan de sociale werkplaats.  

 

De toenemende economische druk laat zich uitdrukkelijk voelen in het spanningsveld tussen 

integratie en uitsluiting. In overeenstemming met Frans et al. (2002) bevestigen sociaal 

werkers dat sociale werkplaatsen niet immuun zijn voor afromingsprocessen. Kandidaten die 

aankloppen bij de sociale werkplaatsen op zoek naar werk moeten dus niet langer slechts 

voldoen aan de formele criteria zoals beschreven in artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen (cf. bijlage 4). Sociaal 

werkers hebben een eigen aanwervingsstrategie ontwikkeld om meer controle te krijgen over 

de inzetbaarheid van de instromende doelgroepwerknemers. Door strengere selectiecriteria, 

proefperiodes en contracten van bepaalde duur te hanteren, trachten sociaal werkers 

toekomstige, operationele problemen te vermijden.  

 

De lage doorstroomcijfers van de sociale werkplaatsen tonen dat de tewerkstelling van 

doelgroepwerknemers in de realiteit vaak strandt op een finaliteitstewerkstelling. Als er al 

doelgroepwerknemers zijn die in staat zijn om door te stromen naar de reguliere 

arbeidsmarkt, ontstaat ontegensprekelijk een begrijpelijke verleiding deze te behouden. 

Sociaal werkers ontkennen echter deze werknemers bewust een halt toe te roepen en 

betwisten bijgevolg de vaststellingen van Rubbrecht et al. (2005). Nochtans lijken zij toch 

een subtiele en stilzwijgende behoudsstrategie te hanteren door een doorstroomtraject 

slechts op te starten op vraag of aangeven van de doelgroepwerknemer zelf. Het 

Maatwerkdecreet zal deze strategie echter onvermijdelijk aan banden leggen daar het 

‘ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling’ bepaalt dat de 

beoordeling van doorstroomkansen de bevoegdheid wordt van de VDAB. De sociale 

werkplaats wordt echter niet volledig buitenspel gezet aangezien men bij de beoordeling 

rekening zal houden met enerzijds “de mogelijkheid van een duurzame reguliere 

tewerkstelling rekening houdend met de persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer”, 

en anderzijds met “de continuïteit van de werking van het maatwerkbedrijf of de 

maatwerkafdeling met het oog op het behoud van de tewerkstelling van de zwakste 

doelgroep werknemers rekening houdend met de schaalgrootte van het maatwerkbedrijf of 

maatwerkafdeling” (Van den Bossche & Muyters, 2012, p. 8).  

 

De groep sociaal werkers werd in de onderzoeksresultaten opgedeeld in coördinatoren en 

stafmedewerkers. Coördinatoren blijken vooral actief op het commerciële vlak daar zij dit als 

een conditio sine qua non beschouwen voor de continuering van de sociale werkplaats. 

Stafmedewerkers werken eerder rond het sociale aspect of profileren zich als bewakers van 
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het evenwicht tussen ‘het sociale’ en ‘het economische’. Dit verschil in werkterrein wordt 

door beide groepen erkend, hoewel het een constructieve samenwerking niet in de weg 

staat. Stafmedewerkers ervaren geen permanente controle van bovenaf en beschikken in 

hun job over een zekere autonomie. Deze discretionaire ruimte stelt hen in staat om te copen 

met de dilemma’s waarmee ze worden geconfronteerd in de praktijk (Lipsky, 1980). Evans 

(2009) benadrukt in dit opzicht het belang om niet dichotomisch te kijken naar de relatie 

tussen frontliniewerkers (i.c. stafmedewerkers) en managers (i.c. coördinatoren), in 

tegenstelling tot de traditionele theorie van Lipsky. Volgens Lipsky spelen managers een 

belangrijke rol in het beheren van de discretionaire ruimte, vanuit organisatorische en 

neoliberale prioriteiten. Evans (2009) concludeert uit zijn onderzoek echter dat een groot 

deel van deze managers een top-downbeleid wantrouwt en zich voornamelijk laten leiden 

door “a set of values critical of organisational policy, particularly in terms of its effect on the 

client group with whom they worked” (p. 11). Dit referentiekader werd overigens gedeeld 

door de stafmedewerkers. Uit de onderzoeksresultaten blijken coördinatoren en 

stafmedewerkers constant te zoeken naar dit gedeeld engagement, hetgeen zij beschrijven 

als de ontwikkeling van een unieke bedrijfscultuur. Door de ontwikkeling van zo’n 

gemeenschappelijk gedragen referentiekader beschikken sociaal werkers over een houvast 

in het zoeken naar antwoorden op de dilemma’s die zich manifesteren in de praktijk.  

 

Frontliniewerkers worden aanzien als beleidsmakers daar zij, in het vertalen van het 

overheidsbeleid naar de dagdagelijkse praktijk op de werkvloer, zelfstandig beslissingen 

kunnen nemen binnen de gevestigde beleidskaders (Lipsky, 1980). Hoewel sociaal werkers 

dus laten doorschijnen dat zij het huidige activeringsdiscours reproduceren, vertelt hun 

dagelijkse handelen een genuanceerder verhaal. Uit de beschrijving van hun concrete 

handelen in de sociale werkplaats wordt precies in dat handelen zélf het meest kritische en 

creatieve gelaat van de sector zichtbaar.  
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9. Discussie 

 

In de selectie van respondenten werd gekozen voor coördinatoren en stafmedewerkers 

waardoor andere perspectieven buiten beeld bleven. Verder onderzoek kan focussen op de 

ervaringen van doelgroepwerknemers en/of werkbegeleiders met de verschillende 

spanningsvelden. Daarenboven bleek uit de verhalen van sociaal werkers dat sommige 

werkbegeleiders niet altijd geneigd zijn om het uitgetekende beleid te volgen. Deze 

werkbegeleiders lijken dus eerder aan te leunen bij het profiel van ‘frontliniewerkers’ zoals 

Lipsky (1980) ze beschreef. Het lijkt voor verder onderzoek dan ook interessant te 

achterhalen hoe zij vormgeven aan hun discretionaire ruimte. Het ontwikkelen van 

verzetsstrategieën om controle van bovenaf te omzeilen, zal zich wellicht vooral op dit niveau 

situeren. In de onderzoeksresultaten en de conclusie kwam immers naar voor dat 

coördinatoren en stafmedewerkers een constructieve samenwerking beogen en zoeken naar 

een gedeeld referentiekader.  

 

Uit de verhalen van sociaal werkers in sociale werkplaatsen blijkt dat men in de vormgeving 

aan de ambiguïteit van hun werking voornamelijk focust op de ontwikkeling van de interne 

werking. Sociaal werkers erkennen de problematiek van de doelgroepwerknemers en 

zoeken de oplossingen hoofdzakelijk binnen de eigen werking. Men verliest daarbij uit het 

oog dat ook de positionering en verankering binnen een breder veld (vb. netwerk van 

welzijnsactoren) mogelijkheden biedt. Op deze wijze blijven structurele oplossingen buiten 

beeld en wordt de eigen werking nauwelijks in vraag gesteld. Sociaal werkers handelen in dit 

opzicht vanuit het in stand houden van de consensus in de samenleving. Werkloze burgers 

worden via de tewerkstelling in sociale werkplaatsen immers gestimuleerd om inspanningen 

te doen die hun eigen employability en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhogen. Het 

belang van actief burgerschap en arbeidsparticipatie worden aldus bevestigd (De Bie, 2011). 

De noden van de doelgroepwerknemers worden op deze wijze extern gedefinieerd waardoor 

nog weinig ruimte overblijft voor een verbreding van de definitie van ‘arbeid’ of ‘actief zijn’, 

die meer aansluit bij de posities en mogelijkheden van doelgroepwerknemers (Jacobs & van 

Doorslaer, 2000; Mathijssen, 2008; Weil et al., 2005). In verder onderzoek zou onderzocht 

kunnen worden op welke manier sociale werkplaatsen deze normaliserende benadering 

kunnen doorbreken en zodoende een bijdrage kunnen leveren tot een maatschappij met een 

grotere pluri-activiteit (Frans et al., 2002). Het blijft echter de vraag of het streven naar zo’n 

duurzame emancipatie daadwerkelijk mogelijk is binnen de setting van de sociale 

werkplaatsen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt immers dat zij een toenemende 

economische druk ervaren waardoor de ruimte voor alternatieve benaderingen krimpt.  
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Het nakende Maatwerkdecreet zorgt binnen de sector van de sociale werkplaatsen voor heel 

wat ophef. Alle bevraagde sociaal werkers geven aan dat hun manier van werken sterk 

beïnvloed zal worden door deze nieuwe decretale basis, maar geen van allen kan exact 

voorspellen wat de impact ervan zal zijn. In het ‘ontwerp van decreet betreffende maatwerk 

bij collectieve inschakeling’ valt alleszins op dat men de doorstroomdoelstelling uit het 

oudere decreet herneemt, maar dat de formele criteria waaraan de doelgroepwerknemers 

moeten voldoen worden afgezwakt. Doelgroepwerknemers moeten niet langer vijf jaar 

inactief zijn om aanspraak te maken op een sociale tewerkstelling in een sociale werkplaats. 

Op deze manier zou een bredere doelgroep kunnen instromen, doch activering lijkt 

desgevallend nog meer verengd te zullen worden tot arbeidsmarktactivering (Van der 

Pennen & Hoff, 2003). Het Maatwerkdecreet zou zodoende in het verlengde liggen van een 

toenemend restrictief activeringsdiscours. Interessant is bovendien op welke wijze het 

nieuwe subsidiemechanisme van het Maatwerkdecreet de toenemende economische druk 

binnen een sociale werkplaats en de afromingsmechanismen in de selectie van 

doelgroepwerknemers zal beïnvloeden. In dit kader zou de werkelijke impact van het 

Maatwerkdecreet onderzocht kunnen worden.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Schematische voorstelling ideologische wortels van het activeringsdiscours en 

inherente spanningsvelden 

 

 

Figuur 1. Overgenomen van Tuteleers, P. (2007). Sociale activering: Exploratieve 
studie naar de achtergronden van het concept. Gent: Academia Press. 
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Bijlage 2: Overzicht participatiebevorderend beleid en maatregelen 

 

 

Figuur 2. Overgenomen van Van der Pennen, T., & Hoff, S. (2003). Sociale activering: 
Een brug tussen uitkering en betaalde arbeid. Werkdocument 90. Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau. 
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Bijlage 3: Schematisch overzicht activeringsgronden 
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“Passieven” 

Rol van de 

overheid 
Sociaal contract Straatlantaarn 

Integratierechten, 

actief beleid 

Toeleiden naar 

arbeidsmarkt 

Spanningsveld 
Emanciperen – 

beheersen 

Individueel – 

maatschappelijk 

schuldmodel 

Enge – brede 

invulling 

integratie 

‘het’ 

economische – 

‘het’ sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 
 

Bijlage 4: Art. 2 van het Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet 

inzake sociale werkplaatsen 

 

De werkzoekende dient te voldoen aan de onder 1° of 2° gestelde eisen: 

 

1° tegelijkertijd voldoen aan volgende voorwaarden:  

a) fysieke of psychische of sociale beperkingen en moeilijkheden hebben;  

b) op de dag voor de indienstneming ingeschreven zijn bij de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als niet-werkende werkzoekende;  

c) een begeleidingstraject volgen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding of van een door deze Dienst erkende derde of Vlaamse openbare instelling 

waarmee deze Dienst een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten;  

d) op de dag voor de indienstneming ononderbroken gedurende een periode van minstens 5 

jaar inactief zijn;  

e) geen hoger diploma, getuigschrift of brevet hebben behaald dan lager secundair 

onderwijs, buitengewoon hoger secundair onderwijs of hoger secundair beroepsonderwijs;  

 

2° op de dag vóór de indienstneming doelgroepwerknemer zijn in een door de minister 

erkende sociale werkplaats (Vlaamse codex, 1998) 
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Bijlage 5: Art. 3, 2° van het ‘ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve 

inschakeling’ 

 

Doelgroepwerknemers: de personen die voor hun arbeidsdeelname werkondersteunende 

maatregelen als vermeld in artikel 9, 1° tot en met 3°, behoeven en die behoren tot een van 

de volgende categorieën:  

 

a) personen met een arbeidshandicap: de personen met een langdurig en belangrijk 

probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen 

functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij 

het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren. De Vlaamse Regering 

bepaalt de voorwaarden voor de erkenning als persoon met een arbeidshandicap;   

 

b) personen met een psychosociale arbeidsbeperking:  de personen met een langdurig en 

belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel 

tussen psychosociale factoren, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke 

en externe factoren. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de erkenning als 

persoon met een psychosociale arbeidsbeperking;   

 

c) uiterst kwetsbare personen: de werkzoekenden die voorafgaand aan hun tewerkstelling 

gedurende minstens 24 maanden geen betaalde beroepsarbeid hebben verricht om 

persoonlijke redenen die een deelname aan het arbeidsleven verhinderen. De Vlaamse 

Regering bepaalt de voorwaarden voor de erkenning als uiterst kwetsbare personen (Van 

den Bossche & Muyters, 2012).   
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Bijlage 6: Organisatiefiches 

 

Sociale werkplaats 1 (R1) 

Deze sociale werkplaats is actief in de kringloopsector en focust zich op het inzamelen, 

sorteren en verkopen van herbruikbare goederen. De werking is verspreid over drie 

vestigingen, telkens binnen een kleinstedelijke context. De organisatie stelt een 200-tal 

mensen te werk. 

 

Sociale werkplaats 2 (R2) 

 

Sociale werkplaats 2 verzorgt catering voor bedrijven in een grootstedelijke context. Zij 

stellen 67 doelgroepwerknemers te werk. 

 

Sociale werkplaats 3 (R3) 

 

Deze sociale werkplaats is actief in de kringloopsector en richt zich op het inzamelen, 

sorteren en verkopen van herbruikbare goederen binnen een grootstedelijke context. De 

organisatie stelt ongeveer 60 doelgroepwerknemers te werk. Samen met het aantal 

vrijwilligers stemt dit overeen met ongeveer 30 voltijds equivalenten. 

 

Sociale werkplaats 4 (R4) 

 

Het activiteitenaanbod van deze sociale werkplaats bestaat uit een industriële werkplaats, 

groen- en renovatiedienst. Ze is bovendien ingebed in een ruimere werking. De organisatie 

heeft twee vestigingen, telkens binnen een grootstedelijke context.  

 

Sociale werkplaats 5 (R5) 

 

Deze sociale werkplaats is actief binnen de kringloopsector en richt zich tot het inzamelen, 

sorteren en verkopen van herbruikbare goederen. De werking heeft vijf vestigingen, allen 

binnen een landelijke context. In totaal worden 34 vaste doelgroepwerknemers 

tewerkgesteld, hetgeen correspondeerd met ongeveer 32 voltijds equivalenten. 

 

Sociale werkplaats 6 (R6) 

 

Deze respondent staat in voor de trajectbegeleiding van een 78-tal medewerkers, verpreid 

over twee sociale werkplaatsen. In de ene sociale werkplaats werken de 
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doelgroepwerknemers in een groendienst binnen een grootstedelijke context. De andere 

sociale werkplaats ontplooit zijn werking binnen een landelijke context en werkt rond 

(bio)teelt. 

 

Sociale werkplaats 7 (R7) 

 

Deze sociale werkplaats is door de Vlaamse Overheid erkend om vijftien 

doelgroepwerknemers tewerk te stellen. Deze werkplaats is verbonden met een residentiële 

setting. De doelgroepwerknemers kunnen ingeschakeld worden in een boerderijproject, 

winkel of multifunctioneel atelier. Deze werking bevindt zich in een landelijke context.  

 

Sociale werkplaats 8 (R8) 

 

Sociale werkplaats 8 richt zich enerzijds op het organiseren en verzorgen van feesten en 

vergaderingen en anderzijds op groenonderhoud. In het horecagedeelte stellen zij twaalf 

doelgroepwerknemers tewerk, in de groendienst vijf. De sociale werkplaats is gelegen in een 

landelijke context.  
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