
Trierstraat 31 | 1040 Brussel | T 02 285 02 11 | F 02 230 74 43 | acvbie@acv-csc.be | www.acvbie.be

BESCHUTTE & SOCIALE WERKPLAATSEN | PSC 327.01MAART 2015

info
inhoud

1.   Wat is een maatwerk- 
       bedrijf?

2.    Wie blijft doelgroep- 
        werknemer?

3.    Nieuwe doelgroep- 
        werknemers

4.    Belangrijke aandachts- 
        punten

5.    Loon- en arbeidsvoor- 
        waarden

BESCHUTTE & SOCIALE  
WERKPLAATSEN

WORDEN VANAF 1  APRIL 2015

MAATWERKBEDRIJVEN
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Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? 
Aarzel dan niet ons te contacteren.
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Werkgevers van Beschutte & Sociale Werkplaatsen 
krijgen subsidies van de Vlaamse Overheid. Van-
daag zijn de subsidies voor een Beschutte Werk-
plaats anders dan deze voor een Sociale Werkplaats. 

Dit verandert!

Vanaf 1 april 2015 komt er één subsidieregeling 
voor deze werkplaatsen en krijgen zij ook een 
naamsverandering.  Voortaan noemen we ze ‘Maat-
werkbedrijven’. Omwille van financiële zekerheid 
is er voor bestaande werkplaatsen een overgangs-
periode voorzien van 2 jaar.

Elk maatwerkbedrijf heeft de vrijheid om gelijk 
welke activiteit te ontwikkelen. Dit is al zo voor  
Beschutte Werkplaatsen, maar is nieuw voor  
Sociale Werkplaatsen. Je kan als werknemer dus 
voor eender welke activiteit ingeschakeld worden.

Vergeet echter niet dat het over MAATWERK- 
bedrijven gaat met als doelstelling werk te creëren 
op maat van de doelgroepwerknemers!

Ben je op 31 maart 2015 aan het werk met een  
erkenning (BW of SW), dan blijf je erkend als doel-
groepwerknemer. Dit zal om de 5 jaar door de VDAB 
geëvalueerd worden, maar 10 % van de huidige 
werknemers zal de VDAB vroeger beoordelen.

 Zo kan het zijn dat jouw erkenning wordt aange-
past omdat je klaar bent om door te stromen naar 
een ‘gewoon’ bedrijf of er kan een evaluatie volgen 
op basis van een gewijzigde medische reden.

DOORSTROMING

De nieuwe wetgeving wil meer doorstroming realiseren. 
Momenteel is het ook voor ons nog niet volledig duidelijk 
hoe deze doorstroming zal verlopen. Wij zijn hierover zéér 
bezorgd en zullen dit nauwlettend opvolgen, samen met 
onze vakbondsafgevaardigden. Laat uiteraard niet na 
om ons te contacteren bij vragen of problemen!

1/ Wat is een maatwerkbedrijf?

2/ Wie blijft doelgroepwerknemer?
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De VDAB beoordeelt of je al dan niet als doelgroepwerknemer aan 
de slag kan in een maatwerkbedrijf. Bij deze beoordeling zal bepaald  
worden of je een ‘zwakke’ of een ‘niet-zwakke’ werknemer bent.  
Afhankelijk van deze beoordeling krijgt jouw werkgever meer of minder 
subsidies. Dit is het rugzakprincipe.    

1. Personen met een handicap (vroegere BW)
 Beoordeling op basis van attesten.  
 (Attest integratietegemoetkoming , buso gevolgd hebben type 2 of type 4,…)

2. Personen met een psycho-sociale problematiek (vroegere SW)
 Beoordeling op basis van bevraging over 11 thema’s.
 (problemeemoplossend denken, besluitvaardigheid, vaardigheden, vertrouwen,  

 stressbestendigheid, werktempo, aandacht, tijdsmanagement,...)

3. Kwetsbare werkzoekenden (nieuw)
 Deze werknemers zijn langer dan 2 jaar werkzoekend en kunnen  
 maximum 2 jaar tewerkgesteld worden in een maatwerkbedrijf.

1. Gelijkschakeling van CAO’s in Beschutte & Sociale werkplaatsen
Er zijn heel wat verschillen in loon- en arbeidsvoorwaarden tussen werknemers in Beschutte & Sociale 
werkplaatsen (zie pag.4). Dit moet snel weggewerkt worden. Werknemers moeten immers duidelijk  
weten wat de juiste loon- en arbeidsvoorwaarden zijn. De kost voor deze gelijkschakeling mag echter niet 
gebeuren op de kap van de werknemers. Dit betekent ook dat de middelen van het Vlaams Intersectoraal 
Akkoord (VIA) voor de non-profit moeten blijven dienen voor de verbetering van de loon- en arbeidsvoor-
waarden en niet voor de kost van deze gelijkschakeling. 

2. Vervroegde beoordeling door de VDAB
De VDAB start vanaf 1 april met de vervroegde beoordeling van 10 % van de huidige doelgroepwerkne-
mers. Hoe dit in de praktijk zal verlopen is niet gekend. Wij volgen dit nauwlettend en komen indien nodig 
op voor jouw rechten!

3. DOORSTROMING in de praktijk 
Wat als de doorstroming op langere termijn toch niet lukt? Wat zijn dan de gevolgen voor de werknemer: 
kan deze terug naar het maatwerkbedrijf of wordt het dan werkloosheid?

4. Zwakke werknemers

De wet voorziet op termijn een hogere subsidie voor de allerzwaksten. Op vandaag is hierover nog geen 
enkele duidelijkheid: zowel naar aanpak als naar financiële middelen is alles nog zeer vaag. De ‘zwak-
ste’ werknemers mogen door deze nieuwe wetgeving niet uit de maatwerk-boot vallen! Maatwerk- 
bedrijven worden gesubsidieerd om werk op maat te maken, dus ook werk(zekerheid) voor de ZWAKSTE  
werknemers!

5.  Kwalitatieve begeleiding
Op termijn kan de werkvloer van een maatwerkbedrijf er helemaal anders uitzien. Werk op maat van doel-
groepen staat of valt met voldoende kwalitatieve begeleiding op de werkvloer. Als ACV vragen we dan ook 
garanties dat dit ook effectief zal gebeuren. 

3/ Nieuwe doelgroepwerknemers

4/ Belangrijke syndicale aandachtspunten

Subsid
ies

€

€ €

€
€
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In volgend schema tonen we enkele belangrijke verschillen in loon- en arbeidsvoorwaarden.  
Wij willen o.a. deze verschillen zo snel mogelijk wegwerken zonder de doelgroepwerknemers in het  
maatwerkbedrijf te benadelen

5/ Overzicht loon- en arbeidsvoorwaarden

Thema BW SW

Functieclassificatie en 
loonbarema’s

5 categorieën  en 3 verschillende 
loonbarema’s. 1 categorie en 1 loonbarema

Eindejaarspremie
De premie is normaal gelijk (minimaal 87%), maar door verschillen in  
de berekeningen tussen BW en SW kan het eindresultaat ook grondig  
verschillen.

Woon-werkverkeer
Ander eigen vervoermiddel:  
(auto, moto, fiets,...): werkgevers-
bijdrage vanaf 5de km.

Fiets:  
€ 0,20/km

Ander eigen vervoermiddel:  
enkel indien ‘in opdracht’ van de  
werkgever, anders geen vergoeding.

Werkkledij

Geen sectorale regeling. 
De werkgever moet zelf voorzien  
in het onderhoud, reiniging en  
herstelling van de werkkledij.

In principe voorziet de werkgever in 
het onderhoud, reiniging en herstelling 
van de werkkledij.  Zijn er geen risico’s 
dan kan de werkgever dit overlaten 
aan de werknemer mits een vergoe-
ding van € 0,30 per gewerkte dag.

Syndicale premie Validen: €86,76;
Minder-validen: €79,20 € 81,12

Onregelmatige prestaties Geen sectorale regeling

Weekdagen voor 7u en na 19u:  
toeslag € 0,56/uur

Weekend:  
toeslag € 1,40/uur

Extra verlofdagen voor 
werknemers 
 35j - 44j en 45j + en 55j +

Het aantal dagen waarop men recht heeft is voor beiden gelijk.
De wijze van toekenning en opname is verschillend!

Enclave werking Verplaatsingstijd telt mee als  
arbeidstijd Geen sectorale regeling


