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Maatwerkbedrijven en 
de coronapandemie: 
inzichten en beschouwingen 
Pieter Valkeneers – Groep Maatwerk

 

Corona heeft een bijzondere impact op onze economie, onze maatschappij en bijgevolg ook op de sector 

van de maatwerkbedrijven. De sector staat immers midden in de economie, in het snijpunt van welvaart 

en welzijn.  In dit artikel proberen we u een maximaal inzicht hierin te geven. We bespreken de impact 

van de coronacrisis en bekijken de opportuniteiten voor de sector van maatwerkbedrijven in het post-

coronatijdperk.  

Het was Joseph Schumpeter (1934) die een eeuw geleden al wist dat tijden van crisis een opportuniteit 

kunnen bieden voor ondernemers. “Crisissen brengen pijnlijke vernietiging”, schreef hij, “maar daarop 

volgt onvermijdelijk een golf van innovatie en ondernemerschap die tot meer groei en welvaart leidt. 

Oude, achterhaalde processen en gewoonten maken plaats voor andere en betere, die inspelen op 

nieuwe noden”. Schumpeter noemde dat vernieuwingsproces (creatieve destructie) de essentie van het 

kapitalisme. De coronapandemie, de grote economische disruptie en de manier waarop het virus bedrijven 

dwingt alles om te gooien, zorgt ervoor dat we een gigantische golf van creatieve destructie (zullen) 

kennen (De Smedt, 2020). 

Op 1 januari 2019 vervelden de beschutte en sociale werkplaatsen tot maatwerkbedrijven. 

In totaal  telt Vlaanderen 122 maatwerkbedrijven, allemaal vzw’s. Maatwerkbedrijven hebben 

als doel personen met een arbeidshandicap of psychosociale problematiek tewerkstelling 

op maat aan te bieden. Vandaag stellen zij meer dan 24 720 ‘doelgroepwerknemers’ of 

‘maatwerkers’ tewerk. Om deze doelstelling te realiseren, ontwikkelen maatwerkbedrijven 

– net als reguliere bedrijven – economische activiteiten.

Met het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 belandde de sector van de 

maatwerkbedrijven in de perfecte storm. De stockbreuken in februari ten gevolge van de 

harde lockdown in Wuhan, bleken een opmaat voor een storm zonder voorgaande. De sector 

werd midscheeps geraakt. De tewerkstelling ging van bijna 100% naar nog geen 20%. 

De eerste bezorgdheid was, is en blijft de gezondheid van de maatwerkers. De gezondheid 

van het maatwerkbedrijf is een voorwaarde om ook in de toekomst medewerkers tewerk 

te stellen. 

In dit artikel wensen we meer inzicht te geven in de impact van de coronapandemie op 

de sector van de maatwerkbedrijven. Hoe kunnen maatwerkbedrijven hun doelstelling 

realiseren tijdens de coronapandemie? Welke opportuniteiten liggen er voor de sector in 

het ‘post-coronatijdperk’? Welke rol kunnen de maatwerkbedrijven spelen bij de relance?
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We beginnen dit artikel met een situering van de sector van de maatwerkbedrijven. Vervolgens bekijken 

we de implicaties van de coronacrisis op de sector. Zowel de gevolgen voor de sector tijdens de pandemie 

(anderhalvemetereconomie/90%-economie/jojo-economie) als na de pandemie (de postcorona-

economie). Uiteraard is dit geen absolute scheidingslijn, maar wel een houvast om een aantal trends, 

bedreigingen en opportuniteiten verder te duiden. 

Maatwerkbedrijven in Vlaanderen
Vlaanderen telt 122 maatwerkbedrijven, allemaal vzw’s. Maatwerkbedrijven  hebben  als doel  om personen 

met een arbeidshandicap of psychosociale problematiek tewerkstelling op maat aan te bieden. Vandaag 

stellen zij meer dan 24 720 ‘doelgroepwerknemers’ of ‘maatwerkers’ tewerk. Om deze doelstelling te 

realiseren ontwikkelen maatwerkbedrijven – net als reguliere bedrijven - economische activiteiten. 

Er is echter een substantieel verschil tussen maatwerkbedrijven en reguliere bedrijven: reguliere bedrijven 

zoeken werknemers in functie van het werk, terwijl  maatwerkbedrijven werk zoeken in functie van hun 

werknemers. Reguliere bedrijven streven naar winstmaximalisatie, terwijl maatwerkbedrijven streven 

naar een maximale invulling van hun doelstelling, namelijk tewerkstelling op maat. Op basis van cijfers 

van Groep Maatwerk en Herwin was de sector in 2019 voor 45% van zijn financiering afhankelijk van 

subsidies (459 miljoen euro ten opzichte van 1,021 miljard euro in totaal).  

Voormalige beschutte en sociale werkplaatsen

Beschutte en sociale werkplaatsen werden op 1 januari 2019 maatwerkbedrijven. In onderstaande 

tabel (TABEL 1) wordt een overzicht gegeven van beide voormalige werkvormen en hun werknemers (op 

31 december 2019). 

TABEL 1 \ Overzicht tewerkstelling voormalige beschutte en sociale werkplaatsen (2019)

 VBW VSW
 Vereniging Vereniging 
 beschutte werkplaats  sociale werkplaats Totaal

WERKNEMERS MAATWERKBEDRIJVEN

Maatwerkers 19 395  5 325  24 720 

Validen 3 610  1 955  5 565 

Andere risicogroepen 385  -    385 

Totaal 23 390  7 280  30 670 

NIET OP LOONLIJST 

Artikel 60 101  1 767  1 868 

AZ (arbeidszorg) 176  1 239  1 415 

Andere 103  859  962 

Totaal 380  3 865  4 245 

TOTAAL  23 770  11 144  34 914 

Noot: Cijfers tewerkstelling op 31 december 2019
Bron:  Groep Maatwerk en Herwin 

In totaal zijn er bijna 35 000 personen actief in de sector van de maatwerkbedrijven. 30 670 zijn effectief 

werknemers van een maatwerkbedrijf. 24 720 hiervan zijn doelgroepwerknemers (hiervan hebben 77% een 

arbeidshandicap en 23% een psychosociale problematiek). Wanneer we kijken naar de personen zonder 

werknemersstatuut in het maatwerkbedrijf (MWB) dan dienen we vast te stellen dat deze voornamelijk 

actief zijn binnen voormalige sociale werkplaatsen. Het gaat hier over personen onder het statuut artikel 

60 en personen die in arbeidszorg zitten. 
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Personen onder het statuut artikel 60 hebben een arbeidsovereenkomst bij een OCMW, maar worden ter 

beschikking gesteld van het maatwerkbedrijf.  Arbeidszorg behelst onbezoldigde arbeid op maat.   

Lokale verankering

Maatwerkbedrijven zijn in hun regio vaak één van de werkgevers met de langste geschiedenis, de meeste 

bestaan al meer dan dertig jaar. Maatwerkbedrijven zijn daarmee een belangrijke lokale werkgever. 

Het is niet toevallig dat maatwerkbedrijven mooi verspreid gevestigd zijn over Vlaanderen. Op deze 

manier kan men tewerkstelling op maat aanbieden. De  meeste werknemers van de maatwerkbedrijven 

wonen binnen een straal van twintig kilometer. 

Maatwerkbedrijven zorgen ook op een andere manier voor lokale verankering. De POM (Provinciale 

ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen berekende in 2017 dat 47,8% van de West-Vlaamse 

industriële bedrijven (meer dan 10 werknemers) samenwerkt met een maatwerkbedrijf. Op die manier 

houden maatwerkbedrijven werk in het land en wordt bijgevolg delokalisatie naar lageloonlanden 

(offshoring) beperkt. Meer nog, ze halen zelfs werk terug (reshoring).

Een waaier aan activiteiten en partnerschappen met reguliere bedrijven

De activiteiten die de maatwerkbedrijven ontplooien zijn zeer divers. Dit is een bewuste keuze. Een brede 

waaier aan activiteiten laat immers toe de maatwerker een job aan te bieden die maximaal aansluit bij 

zijn of haar talenten. Een greep uit de activiteiten: verpakking, mailing, groen, montage, elektronica, 

metaalbewerking, recyclage, kringloopwinkels, enzovoort. Maatwerkbedrijven voeren opdrachten zowel 

op de eigen werkvloer als bij de klant uit. Dat laatste is het zogenaamde enclavewerk. 

De laatste jaren ontstaan meer en meer partnerschappen tussen maatwerkbedrijven en reguliere 

bedrijven, waarbij men de klassieke klant-leverancier verhouding verlaat en samen op zoek gaat naar 

maximale synergie. Maatwerkbedrijven handelen in deze zin sterk vraaggericht. Men probeert de huidige 

(productie)processen van de klant in kaart te brengen en vervolgens samen  te zoeken naar optimalisatie 

en efficiëntiewinst. Door deze geïntegreerde en holistische aanpak bieden maatwerkbedrijven complete 

oplossingen aan. Oplossingen die ervoor zorgen dat de klant zich maximaal kan focussen op zijn 

corebusiness. Daardoor zijn maatwerkbedrijven voor vele klanten een partner in groei.  

Duurzaamheid

Samenwerken met een maatwerkbedrijf wil ook zeggen: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO) in de praktijk brengen. De maatwerkbedrijven bieden immers werk op maat aan 24 720 doel-

groepwerknemers. Door deze aangepaste tewerkstelling en begeleiding kunnen personen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt zich maximaal ontwikkelen. De tewerkstelling in een maatwerkbedrijf betekent voor 

hen niet alleen financiële onafhankelijkheid, maar ook zingeving, sociale contacten, structuur en zoveel 

meer. De werkethiek en arbeidsvreugde is trouwens zeer groot in een maatwerkbedrijf.

Naar een nieuw evenwicht: de anderhalvemetereconomie 
Daling van de conjunctuur 

Reeds in februari 2020 werden de gevolgen van het coronavirus voelbaar binnen de wereldeconomie 

en bij uitbreiding binnen de maatwerkbedrijven. De harde lockdown in Wuhan leidde tot stockbreuken in 

bepaalde sectoren. Dit bleek echter slechts een opmaat te zijn. De lokale uitbraak van het virus werd een 

pandemie en overal ter wereld gingen fabrieken en grenzen dicht. De economische schok die we in maart 

en april ervaarden, bleek een totale disruptie van de aanbodzijde (aanbodschok) te veroorzaken. Ook de 

productie van de maatwerkbedrijven daalde op één week tijd met 80%. Doorheen de maanden maart, 

april en mei gebeurde een stelselmatige en veilige opschaling. 
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FIGUUR 1 geeft dit grafisch weer. Deze opschaling gebeurde met één prioriteit: de gezondheid van de 

medewerkers.  Vlaams Minister van Sociale Economie Hilde Crevits ondersteunt deze opschaling met 

een beschermingsvergoeding in het tweede kwartaal van 2020 met 1,6 miljoen euro. Het sluiten (of quasi 

sluiten) van sommige maatwerkbedrijven toonde de noodzaak van de tewerkstelling in de sector aan, dit 

zowel voor het welbevinden van de maatwerkers als voor de Vlaamse economie. Het verschil tussen de 

VBW en VSW in opschaling kan voornamelijk verklaard worden door het verschil in activiteiten. Een groot 

deel van de VSW zijn immers actief in verplicht gesloten sectoren (zoals de kringwinkels – heropening 

11 mei 2020, week 20). De VBW kenden in januari en februari 2021 nog een tewerkstelling van 87%, terwijl 

dit percentage in de VSW 99% bedraagt. 

FIGUUR 1 \ Tewerkstelling in voormalige beschutte en sociale werkplaatsen (VBW en VSW) in 2020

Bron: DWSE (Departement Werk en Sociale Economie)

Binnen de economie werd een nieuw evenwicht bereikt. The Economist sprak einde april 2020 van de 

‘90%-economie’, in Nederland viel de term ‘de anderhalvemetereconomie’. Het is een evenwicht waarin 

de wereldvraag beperkt is (90%). Een belangrijke reden daarvoor is de onzekerheid over de toekomst. 

De koopkracht van de Belg is nochtans gestegen in 2020, dit omwille van maatregelen vanuit de overheid 

(Test Aankoop, 2020). Daarnaast wordt de productiviteit ook aangetast omwille van het feit dat werken 

met social distancing minder efficiënt is. Als sector van de voormalige beschutte werkplaatsen weten we 

dat de tewerkstelling in onze sector zeer sterk samenhangt met de economische groei. FIGUUR 2 geeft 

dit verband duidelijk weer. 

Alles wijst er dus op dat de sector haar doelstelling – zoveel mogelijk maatwerkers werk op maat bieden  

– moeilijker kan realiseren in een context van de 90%-economie. Belangrijk om vast te stellen hierin is dat 

de impact sterk afhankelijk is van de sector waarin men actief is. Sectoren als voeding (+1% verkoop) en 

meubelindustrie (-2%)  blijken redelijk stand te houden, textiel (mode) (vervaardiging textiel -10%) en de 

eventsector (-73%)  krijgen klappen. Cijfers, zoals overgenomen van het ERMG dashboard van 31 maart 

2021, geven de impact aan van de crisis op de omzet (impact maart 2021). Niet alleen zijn er evoluties 

tussen sectoren maar ook binnen sectoren. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat er een grotere 

dynamiek is tussen bepaalde spelers. 
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Een producent kan zijn marktaandeel vergroten door zich wendbaar op te stellen, andere producenten 

zien hun marktaandeel zienderogen slinken. Daarnaast stellen we vast dat er ook coronaspecifieke 

markten ontstaan. Een voorbeeld hiervan zijn desinfectieteams, waar een ploeg maatwerkers gebouwen 

of voertuigen volledig ontsmet. 

FIGUUR 2 \ Verband conjunctuur en tewerkstelling in voormalige beschutte werkplaatsen

Bron: Groep Maatwerk

Risico-avers, meer flexibiliteit en Just In Case-principe

Over het algemeen merken we dat bedrijven bepaalde investeringen en engagementen uitstellen in deze 

onzekere tijden. Men staat weigerachtig ten opzicht van investeringen in automatisatie van bepaalde 

productieprocessen. Het is net deze automatisatie die vaak in concurrentie staat met deels of volledig 

manuele verwerking in een maatwerkbedrijf. Daarnaast blijkt men ook terughoudend te zijn bij de 

aanwerving van nieuw personeel. Ook hier staat het enclavemodel klaar als alternatief. Maatwerkbedrijven 

blijken betrouwbare, solvabele partners in de Vlaamse economie in onzekere tijden.  

De vraag- en aanbodschokken zorgen ervoor dat men op zoek moet gaan naar flexibele oplossingen. 

Een goed voorbeeld hiervan is de productie van mondmaskers. In maart en april 2020 steeg de vraag naar 

mondmaskers exponentieel. Het was onmogelijk om op korte termijn een aanbod te creëren dat tegemoet 

kwam aan de vraag. De maatwerkbedrijven begrepen de noodzaak om mee te voorzien in het aanbod 

van mondmaskers. Dankzij de flexibele inzet van mankracht en de nodige ervaring in textiel, slaagden de 

maatwerkbedrijven er in om een productiecapaciteit van 80 000 mondmaskers per week te realiseren. 

In de daaropvolgende maanden zorgde the invisble hand (marktwerking) ervoor dat het aanbod ook 

sterk steeg en de prijs van de mondmaskers ver onder de niet-machinale productieprijs viel. Momenteel 

zijn de maatwerkbedrijven niet meer bezig met het vervaardigen van mondmaskers, maar enkel met het 

verpakken ervan. 

De problemen op internationale markten noopten bedrijven om oplossingen te zoeken op een lokaal 

niveau. Daarnaast hebben bepaalde bedrijven ook stocks opgebouwd om het risico van stockbreuken op 

te vangen. Het JIT- (Just In Time) principe werd vervangen door JIC (Just In Case). De stockopbouw van 

bepaalde klanten zorgde voor een groeiende vraag bij maatwerkbedrijven in functie van het werkvolume. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Groei in bbp 1,8% 2,7% 2,9% 1,0% -2,7% 2,4% 1,9% 0,1% 0,0% 1,6% 1,4% 1,4% 1,9% 1,5% 1,4%

Groei in aantal VTE doelgroepwerknemers 1,7% 3,7% 3,5% 0,2% 0,1% 3,3% 1,3% 0,9% -0,5% 1,2% -0,1% 1,6% 0,7% 2,1% 3,0%
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Daarnaast kunnen maatwerkbedrijven ook hun magazijnen verder uitbouwen om bepaalde voorraden van 

de klanten te beheren. Deze bijkomende dienstverlening kan betalend zijn of een verdere stap betekenen 

in functie van partnerschappen. Er komen al signalen dat de vraag naar logistieke magazijnen sterk 

toeneemt. Met de tweede golf van de pandemie in Europa, komt ook de term jojo-economie naar voor. 

De nood aan flexibiliteit hierbinnen is evident. Het mag duidelijk zijn dat maatwerkbedrijven een belangrijke 

rol spelen in het maximaal laten draaien van de 90%-economie. Maatwerkbedrijven zorgen er mee voor 

dat de industrie maximaal kan blijven functioneren. 

Naar een post-coronatijdperk 
Traag en broos herstel? 

In de loop van 2021 en 2022 zal de pandemie stap voor stap achter ons komen te liggen. De beperkte 

wereldvraag zal doorheen de tijd verder aantrekken, het herstel van deze vraag hangt samen met het 

herstel van de industrie. Wanneer zal deze vraag echter opnieuw op hetzelfde niveau zijn als in 2019? 

De NBB (Nationale Bank van België, 2020) voorspelt dat het BBP (Bruto Binnenlands Product) pas in 2023 

weer op het niveau van 2019 zal zijn. 2021 en 2022 dienen zich dan ook aan als moeilijke jaren. De komende 

maanden zullen overheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om bepaalde (intrinsiek gezonde) bedrijven 

boven water te houden. De levenslijnen die de verschillende overheden nu bieden, zorgen ervoor dat er 

minder faillissementen waren in 2020 dan in 2019. In september 2020 bijvoorbeeld waren er 32% minder 

faillissementen dan in september 2019 (Statbel, 2021). De kans bestaat dat wanneer de overheid deze 

maatregelen afbouwt, er zich een golf van faillissementen zal aftekenen, met bepaalde cascaderisico’s. 

Vanuit historische data weten we dat de sector van de maatwerkbedrijven bovengemiddeld getroffen 

wordt door crisissen (zie FIGUUR 3 hieronder – netto-verkoopmarge: hetgeen men overhoudt aan 

100 euro verkopen). 

Men kan echter argumenteren dat op het moment dat de pandemie achter ons ligt, er een tijdelijke 

boom zal zijn in het consumentenvertrouwen. Dit zou kunnen leiden tot een vraagschok, waar ook de 

maatwerkbedrijven de positieve gevolgen van kunnen ondervinden.  We dienen ons echter bewust te zijn 

van de negatieve gevolgen van de huidige disruptie van de vraag- en aanbodschokken. In het voorjaar 

van 2021 werd de problematiek van stijgende grondstofprijzen steeds duidelijker. De positie van Europese 

bedrijven hierin is problematisch. De grondstofprijzen worden immers voornamelijk hoger gestuwd door 

de herneming van de vraag in de VS en Azië. Het herstel in Europa is echter beperkter - onder andere 

omwille van het tragere vaccinatietempo en de epidemiologische situatie - waardoor het doorrekenen 

van deze stijging moeilijk is en mogelijk een rem zal zetten op de relance. Een ander element dat de 

kosten van bedrijven aanjaagt, is de huidige problematiek van het maritieme vervoer (Killemaes, 2021). 

Deze problematiek bereikte een hoogtepunt met het vastlopen van de Ever Given in het Suezkanaal. 

Hoe de grondstofprijzen en de inflatie op korte en lange termijn zullen evolueren, is nog onduidelijk.   

De NBB verwacht dat de werkloosheidsgraad de komende jaren zal stijgen tot 7,4% in 2021 (5,4% in 2019) 

om vervolgens te dalen naar 7,1% in 2022 en 6,7% in 2023. De SERV  toonde reeds aan dat personen met 

een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt zwaarder worden getroffen door de coronapandemie (Sociale 

Economische Raad Vlaanderen, 2020). 
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FIGUUR 3 \ Groei in BBP en netto-verkoopmarge tijdens de financiële crisis

Noot: Bedrijfsresultaat gedeeld door cumul omzet en andere bedrijfsopbrengsten
Bron: Groep Maatwerk

Versnelling in duurzaamheid en digitalisering 

Een aantal van de opportuniteiten van de anderhalvemetereconomie zullen blijven in het post-

coronatijdperk. We denken daarbij aan de just-in-casestrategie en het zoeken naar lokale oplossingen. 

Bedrijven hebben immers gemerkt dat een lange, complexe supply chain met veel toeleveranciers, 

risico’s inhoudt. Productieprocessen haperden door ontregelde toeleveringsketens die het gevolg waren 

van de lockdowns in de verschillende delen van de wereld. De huidige problematiek van prijzen en 

beschikbaarheid van halfgeleiders en bepaalde grondstoffen in combinatie met de maritieme uitdagingen, 

versterken dit besef. De afbouw van de risico’s zal ervoor zorgen dat bedrijven meer inzetten op voorraden. 

Deze stijging in voorraden is in de huidige context van lage rentes ook eenvoudig en goedkoop te financieren. 

Daarnaast zullen bepaalde productieprocessen terug naar Vlaanderen kunnen komen. Dit fenomeen 

van reshoring zal versterkt worden doordat de maatwerkbedrijven kwalitatieve, flexibele en duurzame 

oplossingen kunnen aanbieden. De strategische sectoren – zoals farma en logistiek – lijken het meest 

vatbaar voor reshoring. Vanuit verschillende overheden zal deze reshoring ondersteund worden en dit 

in het kader van verduurzaming van onze economie. Ook overheden komen tot het besef dat logistieke 

ketens niet alleen kostenefficiënt moeten zijn, maar ook duurzaam,  weerbaar en wendbaar. 

Een ander belangrijk onderdeel van verduurzaming is de verdere evolutie richting een circulaire 

economie. Bij een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten 

zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge 

tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd 

worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij aanvang al gerecycleerd of biogebaseerd, 

en bij het levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar (OVAM, 2021). Wanneer onze grondstoffen meer 

lokaal gerecycleerde producten zijn, wordt de afhankelijkheid van een schip in het Suezkanaal of van de 

internationale grondprijzen sterk gereduceerd. 
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De maatwerkbedrijven zijn momenteel al actief in bepaalde onderdelen van de circulaire economie 

(bijvoorbeeld kringloopwinkels en reverse logistics). De komende maanden en jaren moet de sector 

maximaal de opportuniteiten hiervan detecteren en omzetten. We zien daarbij ook een mogelijke 

strategische rol weggelegd voor maatwerkbedrijven. Zoals vandaag maatwerkbedrijven partners zijn voor 

de maakindustrie in functie van het optimaliseren van productieprocessen, kunnen maatwerkbedrijven 

ook de maakindustrie ondersteunen in functie van duurzaamheid. Op deze manier kunnen we samen  

- in het hart van de industrie - stappen vooruit zetten richting een meer circulaire economie. 

De coronacrisis zal ook de digitalisering verder versnellen. Dit is een grote uitdaging voor de 

maatwerkbedrijven die onder andere sterk ingezet hebben op print en mailings (versturen per post). 

Deze sectoren kunnen verder onder druk komen te staan. De digitalisering zorgt echter ook voor 

opportuniteiten zoals het scannen en archiveren. De versnelling in de e-commerce zal zich verderzetten.  

De sector zal als logistieke partner in e-commerce ook hier haar rol kunnen spelen. De versnelling 

in digitalisering zal ook implicaties hebben voor de werking van de maatwerkbedrijven. Door deze 

digitalisering kunnen processen nog verder worden geoptimaliseerd en geïntegreerd (bijvoorbeeld binnen 

ERP (Enterprise Resource Planning). De digitalisering kan ook meer en meer ondersteuning bieden aan 

maatwerkers. De maatwerkbedrijven zullen de komende jaren stap voor stap vervellen tot smart factories, 

voorbeelden van industrie 4.0.  

Conclusie
De coronacrisis confronteert de sector met een paradox: een stijgende nood aan bijkomende tewerkstelling 

voor maatwerkers tegelijkertijd met een stijgend aantal werkzoekenden en beperktere mogelijkheden om 

maatwerkers tewerk te stellen binnen een dalende conjunctuur. De sector zal de komende jaren alle zeilen 

moeten bijzetten om deze uitdaging tot een goed einde te brengen. 

Elke crisis brengt – naast bedreigingen -  ook opportuniteiten met zich mee. Dit zowel op korte, middellange 

als lange termijn. Het is nu aan de sector om deze opportuniteiten te zien en maximaal in te vullen in 

functie van onze doelstelling, namelijk zo veel mogelijk maatwerkers op maat (en veilig) tewerkstellen. 

Is onze flexibiliteit en onze lokale verankering niet de sleutel tot succes in disruptieve en evolutieve tijden 

waar de globalisering onder druk staat? Zijn maatwerkbedrijven niet de ideale partners voor bedrijven 

die lokaal willen produceren of hun eigen (kosten-) efficiëntie willen verhogen? We zullen als sector nog 

meer wendbaarheid, ondernemerschap en innovatie aan de dag moeten leggen. Zoals Schumpeter (1934) 

stelde, zullen groei en welvaart dan ons deel zijn. De tewerkstellingskansen van maatwerkers zullen in de 

toekomst dan ook veilig gesteld worden.  

De maatwerkbedrijven staan in het midden van de economie, ze kunnen mee het succes van de Vlaamse 

relance bepalen.  Door flexibele, kwaliteitsvolle, duurzame en concurrentiële oplossingen aan te bieden, 

kan de Vlaamse industrie wendbaar blijven in de anderhalvemetereconomie en een maximale relance 

realiseren in het post-coronatijdperk. De oplossingen van maatwerkbedrijven verlagen de drempel naar 

reshoring voor productiebedrijven. In deze zin kan de tewerkstelling in maatwerkbedrijven leiden tot een 

multiplicatoreffect op de Vlaamse tewerkstelling. Een reshoring betekent immers veel meer dan enkel 

de bijkomende tewerkstelling van maatwerkers in een maatwerkbedrijf. Als sector willen we alles in het 

werk stellen opdat er niet alleen meer maatwerkers een zinvolle en aangepaste tewerkstelling krijgen, 

maar ook opdat de maatwerkers de sleutel tot het succes van de Vlaamse relance zijn. De maatwerkbedrijven 

en hun klanten weten immers al lang dat de mogelijkheden van maatwerkers onbeperkt zijn. 
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