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In 2019 nemen we afscheid 
van professor Wim Van Looy 
als voorzitter van de vzw 

Arbeidskansen. De voormalige 
professor economie aan de faculteit 
toegepaste economie van de 
Universiteit Hasselt was van bij de 
oprichting in 1987 zeer nauw bij de 
vzw betrokken. Zijn daadkracht en 
zijn zin voor initiatief, in combinatie 
met zijn oog voor cijfers en zijn hart 
voor mensen, zijn in belangrijke mate 
de motor geweest achter de groei en 
ontwikkeling van onze organisatie in 
de voorbije 32 jaar.

Met deze publicatie willen we hem 
danken en eren. Uit de getuigenissen 
die we hier hebben verzameld blijkt 
keer op keer hoe belangrijk de vzw de 
voorbije decennia is geweest in het 
leven van talloze mensen. De warme 
persoonlijkheid van professor Van Looy 
speelt hierin een cruciale rol.

We gingen ook praten met de professor 
zelf en blikten samen terug op zijn 
31 jaar voorzitterschap. De neerslag 
van dat gesprek vindt u op de laatste 
bladzijden.

Er zijn mensen in deze wereld die 
bergen verzetten zonder er zelf 
veel ruchtbaarheid aan te geven. 
Professor Van Looy is zo iemand. 
Onder het motto ‘geen woorden, maar 
daden’ heeft hij veel meer dan zijn 
spreekwoordelijke steentje bijgedragen. 
Hij heeft, steen voor steen, een heel 
huis helpen bouwen: een huis dat ook 
een onderkomen biedt aan hen die het, 
om welke reden ook, moeilijker hebben 
op de hedendaagse arbeidsmarkt.  
Een huis waar iedereen welkom is en 
waar men niet kijkt naar beperkingen, 
maar naar mogelijkheden. Een huis dat 
kansen biedt. Een huis waar het goed 
thuiskomen is.
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Welke drempels houden werkgevers 
tegen om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt aan te 
werven?

DV: Een belangrijke drempel is 
vaak een gebrek aan interne bege-
leidingscapaciteit. Vergelijk het 
met inclusief onderwijs, dat kan 
ook alleen maar werken met extra 
ondersteuning. Ten tweede denk 
ik aan angst voor productiviteits-
verlies.

Hoe kunnen we dat compenseren?

DV: Volgens het nieuwe maatwerk- 
decreet moet dat lukken door 
meer begeleiding te bieden, daar 
ligt in de praktijk een grote uitda-
ging. Daarnaast zijn er uiteraard 
ook de subsidies, met name de 
Vlaamse ondersteuningspremie, 
kortweg VOP.

HP: Binnen onze organisatie 
hebben we ook vzw’s en cvba’s 
opgericht. Op die manier 
bevorderen we de doorstroom 
van werknemers naar de reguliere 
arbeidsmarkt dus voor een stuk 
in eigen bedrijven. Een mooi 
voorbeeld daarvan is ons bedrijf 
Ergon. In de woonzorgcentra 
in Munsterbilzen en Zonhoven 
maken we dan weer gebruik van 
het enclavemodel. Dat model 
is vooral voor die sector zeer 
geschikt.

Is er in Oost-Limburg voldoende 
werkgelegenheid voor iedereen in 
jullie doelgroep?

DV: Globaal gezien neemt de 
industriële activiteit door mensen-
handen in West-Europa af. Dat 
zie je ook in deze regio: de mijnen 

zijn gesloten en er is minder plaats 
voor ongeschoold uitvoerend 
werk. Bedrijven die daar wél nood 
aan hebben, besteden het vaak 
uit. Vaak is dat voor hen interes-
santer, bijvoorbeeld omdat ze dan 
zelf geen infrastructuur moeten 
voorzien en omdat ze dan mak-
kelijker ‘à la carte’ kunnen werken. 
Met onze bedrijven proberen wij 
die outsourcing voor een stuk hier 
te houden. We moeten echter niet 
naïef zijn: het is een nuchtere 
vaststelling dat filantropie in de 
meeste reguliere bedrijven niet op 
de eerste plaats komt; ze willen 
vooral winst maken.

“We willen geen 
eiland zijn, 
we willen de 
gemeenschap 
betrekken.”

HP: Ik sluit me daarbij aan: in 
de reguliere bedrijven hebben de 
cijfers voorrang. In onze bedrijven 
bestaat de grote uitdaging erin het 
evenwicht te bewaren tussen het 
sociale klimaat en de cijfers. Onze 
bedrijven moeten natuurlijk ook 
zelfbedruipend zijn en voldoende 
winst maken om de nodige inves-
teringen te kunnen doen.

Wat is het belang van de vzw 
Arbeidskansen voor de regio?

DV: Dat we kansen, hoop en 
perspectieven bieden aan mensen 
die het moeilijk hebben. Dat doen 
we door hen tewerk te stellen én 
hen geïntegreerd te houden in de 
lokale gemeenschap. Wij proberen 
dus ook een nauwe band te hou-
den met die gemeenschap. Denk 
bijvoorbeeld aan ons volkstuintjes- 
project in samenwerking met de 
gemeente As, of aan de wandel-
paden die hier vertrekken. We 
willen geen eiland zijn, we willen 
de gemeenschap betrekken. We 
stellen ons open naar de gemeen-
schap, bijvoorbeeld ook via onze 
fundraisingactiviteiten. Dat is zeer 
belangrijk.

HP: We proberen zoveel mogelijk 
mensen te bereiken en trachten 
maximale kansen te geven aan 
iedereen. 

Jullie betekenen heel veel voor heel 
veel mensen. Krijgen jullie veel 
dankbaarheid terug?

HP: Jawel. Ik neem graag de vzw 
Opgeruimd als voorbeeld. Dat is 
als het ware een familiebedrijf: die 
mensen kennen elkaar allemaal 
en vormen een hechte groep. Dat 
is mede te danken aan de leiding-

INTERVIEW: 
DIRK VANVELK & 
HERMAN PALMANS
“Kansen, hoop en 
perspectieven bieden” 

In 2019 volgde bestuurder 
Dirk Vanvelk (DV) 
professor Van Looy op 
als voorzitter van de vzw 
Arbeidskansen. 
Herman Palmans (HP) zat 
sinds de oprichting van de 
vzw Arbeidskansen in 1987 
in de Raad van Bestuur en 
zetelt vandaag nog steeds in 
de Algemene Vergadering.

Dag Dirk en Herman, de naam 
van de vzw Arbeidskansen maakt 
meteen duidelijk waar deze 
organisatie voor staat: jullie 
willen mensen kansen geven op de 
arbeidsmarkt. Hoe belangrijk is 
het dat mensen kunnen werken?

DV: Zeer belangrijk, denk ik, al 
was het maar omdat de mens 
een sociaal wezen is. Werk is een 

belangrijke vorm van zingeving. 
Een mens is niet gemaakt om 
thuis te zitten kniezen. 

HP: De vzw Arbeidskansen is 
ontstaan vanuit een concrete 
noodzaak. Die noodzaak werd des 
te sterker nadat nogal wat textiel- 
ateliers in en rond Maaseik 
dichtgingen: veel lager geschoolde 
jongeren in deze regio vonden 
aan het einde van hun onderwijs-
traject nog moeilijk werk. Er 
bestond voor hen geen aangepaste 
arbeidsbemiddeling en er waren 
nauwelijks of geen bijkomende 
opleidingsmogelijkheden.

In hoeverre slagen jullie erin 
iedereen in de regio mee te krijgen?

HP: Onze projecten zijn door-
gaans op specifieke doelgroepen 
gericht. Het blijft een uitdaging 
om iedereen te bereiken die we 
willen bereiken; sommigen vallen 
helaas tussen de mazen van het 
net. We moeten daarom als orga-
nisatie te allen tijde alert en scherp 
blijven. 

Herman Palmans, lid van de Raad van Bestuur 
& de Algemene Vergadering
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INTERVIEW: 
ZUSTER CONSTANZA, 
ZUSTER RICHARDE & ZUSTER 
MARIE-LOUISE
“Iedereen maximale  
kansen geven” 

In woonzorgcentrum H. Catharina in Zonhoven spraken  
we met drie Zusters van Liefde. Zuster Constanza (Zr. C)  
en zuster Richarde (Zr. R) zijn beiden voorzitter geweest 
van de vzw Ter Engelen, waaruit de vzw Arbeidskansen 
is ontstaan. Zuster Marie-Louise (Zr. ML) is vandaag 
provinciaal overste van de zusterorde, die een belangrijke  
rol speelt in de geschiedenis van Arbeidskansen. 

De vzw Arbeidskansen is gegroeid 
vanuit Ter Engelen, een initiatief 
van de Zusters van Liefde.  
Hoe belangrijk is de christelijke 
inspiratie?

Zr. C: In alle organisaties van de 
Zusters vinden we het ideaal van 
de naastenliefde terug: we willen 
alle mensen helpen hun mogelijk-
heden in dit leven te ontplooien. 
De vzw Arbeidskansen werd opge-
richt in 1987. Sindsdien hebben 
we een hele evolutie gezien: het 
geheel is nu veel meer uitgebreid, 
ook geografisch, en dat komt ten 
goede aan de provincie Limburg.

Hoe belangrijk is professor Van 
Looy in die evolutie geweest?

Zr. R: Hij heeft daar een zeer 
belangrijke rol in gespeeld. Hij is 
iemand met heel veel inzicht en hij 
was altijd beschikbaar om goede 
raad te geven. Als iemand met 
verstand van cijfers speelde hij ook 
een belangrijke rol in de cijfer-
matige groei en de financiën. 

In 1980 werd professor Van 
Looy lid van de vzw Ter Engelen. 
Nadat eerst zuster Richarde en 
vervolgens zuster Constanza daar 
voorzitter waren geweest, nam hij 

gevenden, die een sociaal familiaal 
klimaat creëren.

Hoe waarderen jullie de nalaten-
schap van professor Van Looy?

HP: Professor Van Looy heeft 
altijd aandacht gehad voor de  
cijfers én oog voor de mensen.  
De cijfers zijn uiteraard belangrijk 
en zijn orthodoxie van de cijfers 
heeft er mee voor gezorgd 
dat we vandaag financieel zo 
gezond zijn. Maar hij heeft in 
alle omstandigheden ook oog 
gehad voor het publiek waar we 
voor staan. Als we een nieuw 
initiatief uit de grond stampten, 
deden we dat meestal om een 
specifieke doelgroep te kunnen 
tewerkstellen. De professor ging  
er altijd honderd procent voor.

DV: Zijn focus lag altijd 
op tewerkstelling, veeleer 
dan verzorging: werk als 
hefboom tot emancipatie, 
integratie, persoonlijke groei en 
ontwikkeling …

HP: … en als zingever. 

Hoe is hij als mens?

HP: Een zeer aimabel, zeer 
toegankelijk en zeer dienstbaar 
persoon. 

DV: Daar ben ik het helemaal 
mee eens. Als voorzitter van 
onze vzw had hij ook een grote 
organisatorische troef: door lid te 
zijn van heel wat organisaties is 
hij er altijd in geslaagd het geheel 
te overschouwen. Hij kon kennis 
en informatie vanuit diverse 
invalshoeken beschouwen en op  
de juiste manier inzetten.  

Hij had bovendien het voordeel 
dat heel wat leidinggevenden in 
diverse organisaties ex-studenten 
van hem waren. Ik ben zelf 
socioloog van opleiding, maar 
wat de praktijk betreft heb ik 
zeer veel van hem opgestoken. 
Ik heb ook veel levenswijsheid 
van hem geleerd. Zeker de laatste 
twee jaar is hij voor mij een soort 
van mentor geweest. Zelfs nu hij 
met pensioen is, blijft hij op een 
positieve manier betrokken.

“We willen het 
goede van de 
professor bewaren 
en net als hem 
dicht bij de mensen 
blijven staan.”

HP: Ik heb altijd met veel bewon-
dering gekeken naar zijn inbreng 
in elke vergadering. Hij kon de 
dingen altijd zeer rustig benaderen 
en gaf blijk van een ontzettend 
scherp geheugen.

DV: Zijn tussenkomsten in verga-
deringen waren nooit kwetsend 
of verwijtend, maar vaak met veel 
humor doorspekt. Hij wist hoe hij 
een punt moest maken.

Dirk, u mag nu de fakkel over-
nemen. Gaat u op hetzelfde elan 
verder?

DV: We willen het goede van de 
professor absoluut bewaren, en 
net als hem dicht bij de mensen 
blijven staan. Maar tegelijk 
moeten we mee evolueren met de 
veranderende realiteit rondom 
ons. Ook de wetgeving verandert, 
dus ook op dat vlak moeten 
we bijblijven. En we moeten 
vooruitkijken: alles wat goed 
draait moet ook in de toekomst 
goed blijven draaien. Dat vergt 
bijvoorbeeld investeringen 
in renovaties van bepaalde 
gebouwen. En cruciaal: we 
moeten te allen tijde oog hebben 
voor wat productief is in het 
altijd veranderende industriële 
landschap.

 
Dirk Vanvelk, voorzitter van de vzw Arbeidskansen

 
zuster Constanza

 
zuster Richarde
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in 1988 het voorzitterschap over.  
Jullie hadden ongetwijfeld veel 
vertrouwen in hem … 

Zr. C: We hadden al jarenlang met 
hem samengewerkt en hadden 
het volste vertrouwen in hem. 
Het is niet één bepaald aspect dat 
ons overtuigd heeft, wel de hele 
persoon. Hoewel hij professor is, 
heeft hij altijd dicht bij de gewone 
mensen en dicht bij de zusters 
gestaan. Hij leeft allesbehalve in 
een ivoren toren. Als voorzitter 
positioneerde hij zich niet boven 
ons, maar naast ons. Het was voor 
ons bovendien duidelijk dat de 
christelijke inspiratie achter de 
vzw Arbeidskansen ook duidelijk 
aanwezig was in zijn persoon zelf. 
Een van de doelstellingen van onze 
congregatie is iedereen maximale 
kansen te geven, en dat is iets wat 
hij helemaal steunde.

Zr. ML: De professor is iemand 
met veel kwaliteiten. Hij is veel-
zijdig en wordt tegelijk gesierd 
door eenvoud: als hij iets moet 
uitleggen, doet hij het op een 
zodanige manier dat iedereen 
het verstaat. Hij is met iedereen 
begaan.

“De professor 
stond ons bij met 
raad en daad.” 

Zr. R: Weet je wat altijd zeer 
belangrijk is geweest in onze 
samenwerking? Vertrouwen.  
We konden altijd bij hem 
terecht, we konden hem alles 
toevertrouwen en alles vragen. 
Een van zijn belangrijkste 
verwezenlijkingen is dat hij de 
initiatieven van de zusters zo 
voluit gesteund heeft. Hij was  
geen lid van de congregatie,  
maar soms leek het wel zo.  
Hij stond ons bij met raad en 
daad, en in wezen namen we  
geen belangrijke beslissingen 
zonder met hem te overleggen. 

Hoe zien jullie de toekomst van  
de vzw Arbeidskansen?

Zr. ML: Vandaag volgen we de 
organisatie van minder nabij, 
maar we hebben alle vertrouwen 
in de toekomst. Zolang ze de  
juiste mensen op de juiste plaats 
blijven inzetten, kan het alleen 
maar goed gaan. We wensen de 
afgevaardigd bestuurder en de 
nieuwe voorzitter alle succes.

DUIZENDSCHOON
Duizendschoon, het jongste 
project van de vzw Arbeidskansen, 
organiseert dagactiviteiten voor 
mensen die daar nood aan hebben, 
zonder de bedoeling verder te 
leiden naar werk. Dit zorgt voor 
zinvolle tijdsbesteding en helpt 
hen sociale contacten te leggen. 
Het project ging in 2018 van start. 

Maxine: Ik kom hier twee dagen 
per week. Op de andere dagen 
probeer ik me wat bezig te hou-
den, onder andere door te lezen en 
te haken. Ik volg momenteel ook 
een traject bij GTB om te bepa-
len wat ik wel nog of niet meer 
ga kunnen. Ik heb vooral last van 
overprikkeling. Ik wil graag weer 
gaan studeren, maar dat lukt nog 
niet. Hier vind ik het wel fijn; ik 
kan hier bezig zijn en het is veel 
beter dan gewoon thuiszitten. Ik 
kan hier dingen doen en heb hier 
sociale contacten.

Anne-Marie: Ik verblijf in een 
psychiatrische instelling, maar ik 
kom twee dagen per week naar hier.

Op andere dagen ga ik graag 
buiten wandelen. Nu ben ik een 
sjaal aan het breien.

Wesley: Ik maak een geschenk-
doos. Ik vind het leuk om bezig 
te kunnen zijn. Thuis luister ik 
vooral naar muziek. Mijn favoriete 
zanger is Billy Idol.

Rachida: Ik ben hier nog maar 
voor de derde keer, maar het 
bevalt me wel. Ik vind het fijn dat 
ik hier iets kan doen. Op de andere 
dagen heb ik thuis veel te doen, 
want ik ben een alleenstaande 
moeder.

zuster Marie-Louise
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Biedt de grootte van de vzw nog 
meer voordelen?

In deze complexe samenleving 
is schaal nodig om de nodige 
knowhow te kunnen hebben, om 
een beroep te kunnen doen op de 
competenties die je nodig hebt. 
Dat geldt zeker bij de thema’s 
waar Arbeidskansen rond werkt, 
waar het belangrijk is verschil-
lende invalshoeken te kunnen 
integreren. De succesvolle orga-
nisaties in de wereld van welzijn 
zijn organisaties die perfect de 
omgevingsanalyse kunnen maken 
en die ook nog eens strategisch 
kunnen besturen. Zij weten wat 
er aan het gebeuren is, welke 
richting ze uit moeten en welke 
allianties ze moeten aangaan. Ook 
daar is de aanwezigheid van een 
Limburgse autoriteit als professor 
Van Looy van niet te onderschat-
ten belang. Iemand met zoveel 
kennis en gezag in de economische 
wereld, die zich bereid toont om 
zich ook sociaal te engageren: zo 
iemand is goud waard, zeker voor 
een organisatie als Arbeidskansen. 
Ik bewonder hem voor zijn inzet 
en ik vind dat hij alle dankbaar-
heid verdient, trouwens niet alleen 
voor wat hij voor deze vzw gedaan 
heeft, maar bijvoorbeeld ook in 
het kader van de reconversie van 
de Limburgse steenkoolmijnen.

U kent professor Van Looy 
persoonlijk. Hoe zou u hem als 
mens omschrijven?

Zeer minzaam, zeer betrokken, 
nooit hautain, en zeer sociaal geïn-
teresseerd. Dat vind ik nog steeds 
uitzonderlijk: een academicus die 
ook in het bedrijfsleven een auto-
riteit was, en die er bewust voor 

kiest om zijn competenties ook op 
sociaal vlak in te zetten. Ik vind 
dat een unieke combinatie. Maar 
uitgerekend zo iemand kan een 
juiste analyse en synthese maken.

Wat vindt u zijn belangrijkste 
verdiensten?

Zeer zeker de rol die hij heeft 
gespeeld in de uitbouw van de 
faculteit toegepaste economie 
in Hasselt. Daarnaast ook 
zijn rol in het economisch 
beleid van de provincie, zeker 
met de reconversie van de 
steenkoolmijnen. En tot slot 
natuurlijk zijn enorme bijdrage 
in het project Arbeidskansen, dat 
bedoeld is om iedereen een kans te 
geven op de arbeidsmarkt.

Dat laatste – iedereen een 
kans geven – is in het regulier 
economisch circuit niet 
vanzelfsprekend …

Ik denk dat dat inderdaad een 
uitdaging is. Anderzijds proberen 
wij er vanuit het welzijnsveld 
voor te zorgen dat ook de ‘hardere 
sectoren’ aandacht hebben voor 
mensen in een kwetsbare positie. 
Door de welzijnsbril bekeken is 
er geen andere weg: we moeten 
iedereen kunnen sensibiliseren 
om kwetsbare mensen mee op 
te nemen in hun organisatie. 
Laten we niet vergeten dat 
het aantal mensen met een 
langdurige ziekte toeneemt. 
Vanuit welzijnsperspectief moeten 
we voortdurend vechten tegen 
het duale model van enerzijds 
de hardwerkende Vlaming die in 
een hectisch arbeidsritme door 
het leven holt en anderzijds de 
mensen die dat niet of niet meer 
kunnen. De kwetsbaarheid is 
toegenomen: steeds meer mensen 
kunnen dat helse tempo niet meer 
volgen.

INTERVIEW: 
JO VANDEURZEN
“Een goede samenwerking 
tussen de domeinen 
zorg & werk” 

Jo Vandeurzen was van 
2009 tot 2019 Vlaams 
minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Gezin. Niet alleen vanuit 
die functie, maar ook als 
inwoner van onze regio 
is hij bekend met de vzw 
Arbeidskansen. We spraken 
met hem in De Kolonie  
in As.

Welk beeld roept de vzw 
Arbeidskansen bij u op?
 
Om te beginnen is er deze 
bijzondere plek, De Kolonie. 
Ik ben hier in mijn jonge 
jaren nog Sinterklaas komen 
spelen, toen het hier nog een 
‘Centrum voor Kinderzorg en 
Gezinsondersteuning’ avant la 
lettre was.  

Vandaag is deze infrastructuur 
schitterend heropgebouwd.
De vzw Arbeidskansen ken ik 
als een verzameling initiatieven. 
Ik vind het zeer positief dat 
men onder die ene koepel 
zoveel expertise heeft weten te 
bundelen. Dat is ook grotendeels 
de verdienste van professor 
Van Looy. Door de verzamelde 
knowhow kan deze organisatie 
flexibel inspelen op de realiteit, op 
nieuwe mogelijk-heden en nieuwe 
projecten. Vanuit de wereld van 
welzijn, waar ik nu toch al een 
tiental jaar in zit, blijft toeleiding 
naar de arbeidsmarkt voor mensen 
met een bepaalde problematiek 
toch een enigszins aparte wereld. 
Om te beginnen hebben mensen 
vaak hulp nodig om te begrijpen 
wat er allemaal bestaat aan 
erkenningen en mogelijkheden. 
Een vzw als Arbeidskansen kan 
daar een belangrijke rol in spelen. 
De grootte van deze vzw maakt 
haar bovendien veerkrachtiger en 
beter bestand tegen occasionele 
tegenslagen. De schaal draagt bij 
aan de duurzaamheid.

Jo Vandeurzen op bezoek bij het project Duizendschoon
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INTERVIEW:
TOM SEURS
“Mensen samenbrengen”

Tom Seurs is sinds 2017 
burgemeester van As. 

Zijn de mensen in As eerder sociaal 
voelend of eerder individualistisch? 

Eerder sociaal voelend; we  
hebben hier een zeer hechte sociale 
samenhang. Veel hechter dan in 
bepaalde andere plaatsen. Dat 
hoor ik van heel wat nieuwkomers 
in onze gemeente en het is ook 
iets waar we zelf sterk op inzetten, 
via onze inspanningen voor het 
verenigingsleven of onze inspan-
ningen om jongeren hier te 
houden.

Aangezien u veel belang hecht aan 
de gemeenschap, draagt u een 
initiatief als de vzw Arbeidskansen 
wellicht een warm hart toe …

Dat klopt. Toen ik 12 jaar geleden 
schepen van ruimtelijke ordening 
was, was het dossier rond de 
site van De Kolonie voor mij een 
van de eerste grote dossiers. Dit 
gebouw, waar destijds nog vzw 
De Stap zat, kwam leeg te staan. 
Een prachtig gebouw, met een rijk 
historisch verleden en een belang-
rijke erfgoedwaarde, omringd 
door een groene omgeving. Als 

gemeente hebben wij de grond van 
vzw De Stap gekocht. In een nieuw 
ruimtelijk uitvoeringsplan werd 
bepaald dat het gebouw behou-
den kon blijven in een natuurrijke 
omgeving. Het was wel dringend 
toe aan renovatie. Uiteindelijk is 
het met de grond gelijkgemaakt 
en terug opgebouwd zoals het 
oorspronkelijk was.
Er waren mogelijkheden om deze 
site commercieel te ontwikkelen, 
maar na afweging van de verschil-
lende kandidaturen hebben we 
voor het sociale project gekozen. 
Dat is een keuze waar ik vandaag 
nog steeds achter sta; ik vind 
dat dit sociale project absoluut 
thuishoort in onze gemeente. Het 
is bovendien ook ruimtelijk en qua 
architectuur prachtig om te zien 
voor wie onze gemeente binnen-
rijdt, haast als een visitekaartje; 
ik noem het weleens ‘de toegangs-
poort van As’. Bovendien merken 
we dat heel Limburg ‘dat witte 
gebouw in As’ lijkt te kennen. 
De lokale pers pikt het ook zeer 
gemakkelijk op als hier een nieuw 
initiatief ontstaat.
Ik denk dat veel grotere steden 
graag zulke projecten op hun 
grondgebied zouden hebben. Ik 
ben er trots op dat wij zoiets in As 

hebben. Dit is een sociaal project 
dat blijft groeien, en dat boven-
dien een sterke lokale binding 
heeft. Toen de kinderraad van onze 
gemeente bijvoorbeeld pleitte voor 
een kinderboerderij, viel ons oog 
direct op deze plek. Maar ik denk 
ook aan de volkstuintjes naast het 
gebouw, de vredesmuur, het wan-
deltraject … We kunnen prat gaan 
op een zeer goede samenwerking 
tussen de vzw en de gemeente. Dit 
is trouwens ook een plek waar we 
graag vergaderen, bijvoorbeeld 
met bepaalde commissies. Als ik 
andere burgemeesters op bezoek 
krijg, neem ik ze ook soms mee 
naar hier. Dit is een plek waar je al 
eens ‘met iemand kan komen’. 
Het sociaal restaurant versterkt 
nog de functie van het ‘mensen 
samenbrengen’, iets wat ik ook 
persoonlijk als een van de belang-
rijkste doelstellingen van ons 
gemeentebestuur beschouw.

Kan de vzw op de site in As nog 
nieuwe gebouwen neerzetten?

Naast lichamelijke klachten 
hebben almaar meer mensen ook 
last van psychologische problemen. 
Dat heeft ongetwijfeld te maken 
met de grote hoeveelheid prikkels 
die we elke dag te verwerken 
krijgen … 

Vanuit een holistische visie gezien 
is ons traditionele onderscheid 
tussen geestelijke en lichamelijke 
gezondheid nog steeds veel 
te groot. Onze geestelijke 
gezondheidszorg is historisch zeer 
sterk op de tweede en de derde lijn 
georganiseerd, en dat is jammer. 
Op dat vlak is er nog veel werk aan 
de winkel, maar gelukkig zijn we 
op de goede weg.
Maar er is nog een andere 
uitdaging in de organisatie van 
een goede gezondheidszorg en 
een goed gezondheidsbeleid: we 
zien namelijk dat de zorgvragen 
steeds meer chronisch worden, 
ook wat de geestelijke gezondheid 
betreft. Dat speelt eveneens 
een belangrijke rol voor de vzw 
Arbeidskansen. Psychologische 
problemen los je niet zomaar 
op met een verblijf van twee of 
drie weken in een psychiatrische 
instelling; mensen kunnen 
gedurende een zeer lange periode 
fragiel blijven. Vandaar dat er 
veel meer aandacht moet gaan 
naar zorgtrajecten: ondersteuning 
thuis, aandacht voor sociale 
kwesties, zinvolle dagactiviteit, 
werk als manier om terug aan te 
sluiten bij de samenleving … Een 
organisatie als Arbeidskansen kan 
in dat zorg- en vervolgtraject een 
zeer belangrijke rol spelen.  
Je kan mensen medisch opvolgen, 
maar als ze geen zinvolle 
dagactiviteit hebben en niet het 
gevoel krijgen dat ze kunnen 

aansluiten bij de samenleving, 
dan heb je toch maar een zeer 
magere invulling van wat ‘goede 
ondersteuning’ hoort te zijn.

“Ik ben er voorstan-
der van om ook in 
reguliere bedrijven 
kansen te creëren 
voor mensen die het 
moeilijker hebben.”

Hoe belangrijk is het dat mensen 
kunnen werken?

Zeer belangrijk, en dat gaat 
de volgende jaren alleen maar 
belangrijker worden. Daarom 
moeten we een zo breed mogelijk 
spectrum kunnen aanbieden: ook 
mensen voor wie de doorstroom 
naar betaalde arbeid op de regu-
liere arbeidsmarkt niet haalbaar 
is, moeten een zinvolle invulling 
van hun dag kunnen vinden. We 
moeten het geheel aanbieden, met 
voldoende dynamiek en maximale 
kansen om mensen indien moge-
lijk te laten doorstromen naar de 
reguliere arbeidsmarkt; maar als 
dat laatste niet lukt, mogen we die 
mensen absoluut niet laten vallen. 
Dat veronderstelt een goede 
omkadering en begeleiding, én een 
goede samenwerking tussen de 
domeinen zorg en werk.
Ik ben er voorstander van om ook 
in reguliere bedrijven kansen te 
creëren voor mensen die het moei-
lijker hebben. Ik ben er trouwens 
van overtuigd dat de krapte op de 
arbeidsmarkt onze bedrijven ertoe 

zal nopen beter na te denken over 
hoe ze werk optimaal kunnen 
organiseren, ook voor mensen die 
niet zomaar in een strak ritme 
passen. Dat zal creativiteit en 
kennis van de mogelijkheden 
en hefbomen vergen. Het is ook 
belangrijk dat bedrijven leren uit 
goede voorbeelden, en dat die 
voorbeelden kunnen uitgroeien 
tot modellen die op grotere schaal 
worden uitgerold. Ik zie ook heel 
veel mogelijkheden in instellingen 
die bijna per definitie al een sociale 
missie hebben: ziekenhuizen, rust- 
en verzorgingstehuizen … Het 
moet toch mogelijk zijn om daar 
meer mensen met de doelgroep 
in te schakelen, bijvoorbeeld in 
logistieke processen …

Deze vzw heeft ook een sociaal 
restaurant en zelfs een sociale 
kruidenier waar mensen tegen 
gunstiger prijzen terechtkunnen. 
Hoe groot is de nood daaraan in 
deze regio?

Die nood is er ongetwijfeld, 
maar dat heeft niet alleen met de 
gunstige prijzen te maken. Zulke 
projecten brengen mensen ook 
samen, en dat biedt een grote 
meerwaarde. Als je armoede wil 
bestrijden en de onderbescherming 
van mensen wil aanpakken, 
dan heb je laagdrempelige 
ontmoetingsplaatsen nodig. In 
Taverne De Kolonie kunnen 
mensen bovendien met andere 
projecten in aanraking komen, 
die voor hen interessant kunnen 
zijn. Ik denk overigens dat deze 
taverne in de toekomst nog veel 
meer succes zal kennen, mede 
dankzij haar schitterende ligging 
in combinatie met het Limburgse 
fiets- en wandeltoerisme.
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DE VOLKSTUINTJES
De Volkstuintjes werden  
op 2 september 2018 officieel  
in gebruik genomen. Van deze  
tien tuintjes op het terrein  
De Kolonie wordt er één 
onderhouden door de vzw 
Arbeidskansen; de negen andere 
worden onderhouden door 
inwoners van de gemeente As.  
Zij beheren het openbaar groen  
als een ecologische moestuin.

Ecologisch tuinieren draagt bij tot 
een beter milieu.  De ecologische 
teelt zweert bij het gebruik van 
compost; kunstmeststoffen en 
pesticiden zijn  
uit den boze.

Samen tuinieren,  
ontspannen & 
oogsten

Neen, dat laten de voorschriften 
van ruimtelijke ordening niet 
toe, maar er is wel nog ruimte op 
ander plaatsen in As. We zijn op 
dit moment bezig met een project 
in het oude gemeentehuis en de 
oude school in Niel-bij-As. Ook 
die ruimte willen we voorzien 
voor een sociaal project, en ook 
daar bleek Arbeidskansen de 

beste partner. Op basis van het 
geslaagde project in De Kolonie 
hebben we er veel vertrouwen in.

De vzw Arbeidskansen wil vooral 
mensen met een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt kansen geven om 
te werken. Hoe belangrijk is het dat 
mensen kunnen werken?

Ik denk dat het belangrijk is dat 
mensen zich nuttig kunnen voelen 
en een plaats op de arbeidsmarkt 
kunnen vinden. De vzw 
Arbeidskansen heeft ook een zeer 
belangrijke doorgroeifunctie: ze 
wil mensen uiteindelijk toeleiden 
naar de reguliere arbeidsmarkt. 
Dat lukt niet voor iedereen, maar 
het moet toch altijd de hoogste 
doelstelling zijn, vind ik. Als 
gemeente stellen wij ook zelf een 
aantal mensen met een beperking 
tewerk. Ik vind het belangrijk daar 
aandacht voor te hebben.

Wat is de grootste verdienste van 
de vzw Arbeidskansen?

In het algemeen: dat ze mensen 
terug aan het werk helpen. En 
specifiek voor onze gemeente: 
dat ze open-minded zijn en ook 
openstaan voor nieuwe projecten. 

Wat hoopt u voor de toekomst  
van Arbeidskansen?

Dat ze op de ingeslagen weg 
verdergaan, maar dat ze zichzelf 
ook voortdurend in vraag blij-
ven stellen en blijven openstaan 
voor vernieuwing. Dat ze kunnen 
blijven inspelen op veranderingen 
in de samenleving en op nieuwe 
uitdagingen. Ik denk bijvoorbeeld 
aan het stijgende aantal mensen 
die uitvallen met burn-out.

 
Vredesmuur op de terreinen van De Kolonie

“We kunnen prat 
gaan op een zeer 
goede samenwerking 
tussen de vzw en  
de gemeente.”
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werk en goede kwaliteit te leveren.
Volgens het maatwerkdecreet zou 
minimaal tien procent van onze 
doelgroepwerknemers moeten 
doorstromen naar het NEC (nor-
maal economisch circuit). In de 
praktijk merk je dat de meesten 
hier liefst gewoon willen blijven.
Ik hecht zeer veel belang aan het 
arbeidsklimaat op onze werk-
vloer. Mensen moeten graag naar 
het werk komen. Ze moeten zich 
hier thuis voelen. Ik vind het ook 
belangrijk dat het overal zo netjes 
mogelijk ligt, dat alles gestructu-
reerd is, dat de afvalbeheersing 
goed georganiseerd is, dat de toi-
letten proper zijn … Ik maak mijn 
medewerkers ervan bewust dat ze 
ook zelf aan een goed klimaat op 
het werk kunnen bijdragen. Elke 
nieuwkomer wordt hier onmid-
dellijk als volwaardige persoon 
aanzien. Niemand is beter dan 
een ander en ook ikzelf voel me 
als plaatsverantwoordelijke niet 
te beroerd om zelf de handen uit 
de mouwen te steken. Het belang-
rijkste kapitaal waarover je als 
bedrijf beschikt, zijn je mensen. 
Zij komen voor mij op de eerste 
plaats. De mensen maken het 
bedrijf. De mentaliteit moet goed 
zitten.

Geldt dat in de sociale economie 
sterker dan in de reguliere 
economie?

Ik denk toch dat reguliere bedrij-
ven sterker economisch en op 
winst gericht zijn. Soms zijn de 
cijfers er zelfs belangrijker dan de 
mensen. Maar het heeft ook veel 
te maken met de personen die de 
bedrijven leiden. Zelf heb ik een 
syndicale achtergrond, dus ik ben 
daar een stuk door gevormd.

Ik probeer mensen altijd positief 
te stimuleren. Iedereen die hier 
werkt moet zich kunnen inzetten 
op basis van zijn talenten. Wie 
meer doet dan een ander, moet 
niet zeuren omdat de ander min-
der doet, maar moet juist trots 
zijn omdat hij of zij zelf meer werk 
aankan. Mensen moeten trots zijn 
op hun talenten!

U bent pensioengerechtigd, maar 
u blijft voorlopig doorwerken. 
Vanwaar die gedrevenheid?

Ik word dit jaar 72, maar ik doe 
mijn werk met veel ijver en veel 
interesse. Mijn job gaat van de 
afvalcontainer laden tot de factu-
ren maken: alle aspecten van dit 
bedrijf liggen me na aan het hart. 
Zoiets geef je toch niet zomaar op? 
Zolang ik dit kan en mag doen, wil 
ik nog wel even doorgaan.

De vzw Arbeidskansen neemt  
dit jaar afscheid van professor  
Van Looy als voorzitter.  
Hoe schat u zijn belang voor de 
sociale economie in Limburg?

Dat hangt sterk samen met de 
groei van de vzw Arbeidskansen. 
De tandem bestaande uit profes-
sor Van Looy en afgevaardigd 
bestuurder Eric Ramaekers 
dwingt respect af. Zij hebben zeer 
veel knowhow en ervaring. Het is 
fascinerend om te zien op welke 
manier zij problemen benaderen 
en oplossen. Professor Van Looy 
heeft mij de voorbije 20 jaar 
nooit een investering voor Labor 
geweigerd. Hij begrijpt dat mijn 
investeringsvragen altijd 100% 
verantwoord zijn in functie van 
het bedrijf. Het is mijn taak om de 
continuïteit van dit bedrijf te vrij-

waren, en dat op een menselijke 
manier. Ik ben vereerd dat ik daar-
bij het vertrouwen geniet van pro-
fessor Van Looy. Dat wederzijdse 
respect en vertrouwen is zeer 
belangrijk en heeft me nog nooit 
ontgoocheld. Zonder het inzicht 
en het vertrouwen van professor 
Van Looy en Eric Ramaekers  
hadden we vandaag met Labor 
vzw nooit zover gestaan.

INTERVIEW:
MARCEL NEYENS
“Het belangrijkste kapitaal 
waarover je als bedrijf 
beschikt, zijn je mensen” 

Marcel Neyens is plaats-
verantwoordelijke bij 
Labor vzw in Oudsbergen 
(voorheen Meeuwen-
Gruitrode).

Dag Marcel, de vzw Labor is een 
van de bekendste projecten binnen 
Arbeidskansen. Wat houdt het 
precies in?

Labor is een maatwerkbedrijf 
en een zelfstandige vzw die  
helemaal draait onder de koepel 
van Arbeidskansen. Wij hebben 
twee hoofdactiviteiten en halen 
zowat 90% van onze omzet uit het 
werk dat we doen voor onze groot-
ste twee klanten.
Onze eerste hoofdactiviteit is 
het verpakken van producten in 
krimpfolie. In die activiteit is Plus 
Pack uit Genk onze grootste klant. 
We werken al sinds 1997 voor dat 
bedrijf en hebben een zeer goede 
band. Voor Plus Pack verpakken 
wij diverse soorten aluminium-
bakjes voor de voedingsindustrie 
volgens de gevraagde hoeveelhe-
den. Daarnaast verpakken we veel 

zaken in opdracht van drukkerijen 
en de grafische industrie: folders, 
drukwerk met iets extra’s erbij …
Onze tweede hoofdactiviteit is ont-
staan na een periode waarin het 
minder goed ging in de aluminium- 
industrie. Om alle mensen aan het 
werk te kunnen houden en onze 
groei te bestendigen, hebben we 
toen die tweede activiteit in het 
leven geroepen: het assembleren 
van afzuigsystemen voor de agra-
rische sector; verluchtingsappara-
tuur voor bijvoorbeeld varkens- en 
kippenstallen. Hiervoor hebben 
we een deel van onze mensen 
moeten omscholen, want waar het 
verpakkingsproces eigenlijk heel 
eenvoudig is, is het assemblage-
proces toch een stuk complexer. 

“Mensen moeten 
graag naar het 
werk komen.  
Ze moeten zich  
hier thuis voelen.”

Binnen die tweede hoofdactiviteit 
is de firma Stienen onze grootste 
klant. De eigenaar van dat bedrijf 
heeft ons zelfs geholpen bij de 
omscholing van onze mensen, 
door hen te leren solderen. Dat 
had bijkomende voordelen: hij 
zag al snel hoe goed onze mede-
werkers dat onder de knie kregen, 
bouwde een goede band met hen 
op en heeft er tot op vandaag 
het volste vertrouwen in dat wij 
de gevraagde kwaliteit kunnen 
leveren. Het vertrouwen van je 
opdrachtgevers is belangrijk. Dat 
bouw je op door telkens weer stipt 
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INTERVIEW:
MICHEL BUYS
“Gemotiveerde werknemers 
en aangepaste machines”

Michel Buys is zaakvoerder 
van DK Recup in Bocholt.

Dag Michel, u bent zaakvoerder 
van DK Recup. Wat doen jullie 
precies?

Wij recycleren garenrestanten. Dat 
productieafval van tapijtfabrieken 
is gemaakt van kunststoffen, zoals 
polyamide, polypropyleen en der-
gelijke meer. 
Een goede recyclage begint bij 
een juiste sortering. Hier komen 
kartonnen hulzen toe waar nog 
garen op zit. De eerste uitdaging 

is dus om dat garen op een snelle 
en efficiënte manier van die hul-
zen te scheiden. Ik heb daarvoor 
aanpasbare machines ontworpen. 
Bovendien heb je verschillende 
soorten garen, verschillende 
kleuren enzovoort. Alles moet 
keurig gesorteerd worden. Dat is 
dus onze eerste taak: het sorteren 
van de goederen. De tweede taak 
is uiteraard een juiste verwerking, 
zodat enerzijds de hulzen opnieuw 
gebruikt kunnen worden en 
anderzijds het garen versneden en 
in balen geperst kan worden. 
De balen verkopen we aan een 

andere firma, die instaat voor 
het hergranuleren. Dat granulaat 
vormt de grondstof voor tal van 
nieuwe producten, gaande van 
autobumpers tot kleine tand-
wielen en bekers. De kwaliteit 
van die korrels is bepalend voor 
de recyclagemogelijkheden, maar 
daarvoor is een goede sortering bij 
ons een eerste belangrijke stap. 
Wat de hulzen betreft: een deel 
daarvan kan direct weer gebruikt 
worden, daar kan dus direct weer 
nieuw garen opgezet worden.  
De hulzen die geschonden zijn, 
worden geperst tot balen karton.

Al jullie werknemers hebben in 
min of meerdere mate een arbeids-
beperking …

Ja, met uitzondering van de  
chauffeurs en enkele ploegbazen.  
Sommigen hebben bijvoorbeeld 
een zwaar arbeidsongeval of een 
lang ziekenhuisverblijf achter de 
rug. Er zijn er die zeer ingrijpende 
operaties hebben gehad en ijzeren 
platen en schroeven in hun lichaam 
hebben zitten. Het gevolg is dat ik 
de werkplek vaak moet aanpassen 
aan de mogelijkheden van de men-
sen. Ik heb alle machines uitgerust 
met kantelaars, zodat ze allemaal 
in hoogte versteld kunnen worden. 
We moeten er ook rekening mee 
houden dat sommige mensen 
moeite hebben om bepaalde 
bewegingen uit te voeren, zoals 
bukken of tillen. Ik probeer er op 
die manier voor te zorgen dat het 
werk lichamelijk niet te belastend 
is voor de werknemers.

Vanwaar uw keuze om te werken 
met mensen die ooit een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt 
hadden?

SANNE PEETERS
is werkneemster
bij Labor vzw

Dag Sanne, werkt u hier al lang?

Ik ben hier in augustus 2018 
begonnen met een stage van 6 
maanden. Ik voelde me hier al  
vanaf de eerste dag heel goed. 

Hoe komt dat? 

Ik werd direct met open armen 
ontvangen, ook al waren veel 
werknemers hier aanzienlijk ouder 
dan ikzelf. Iedereen was vanaf dag  
één vriendelijk en behulpzaam.

Is dat typerend voor de cultuur  
in dit bedrijf ?

Ik denk het wel. Iedereen is vriendelijk 
en heeft een open houding. Het is  
fijn om hier te zijn.

U werkt in de verpakkingsafdeling, 
maar er is hier ook een assemblage-
afdeling. Komen de twee afdelingen 
goed met elkaar overeen?

Eigenlijk zien wij elkaar alleen tijdens 
de pauzes, maar het contact op die 
momenten is zeer goed. Het zijn 
zeker geen twee kampen die elkaar 
bestrijden of zo. Integendeel. Soms 
komen de mensen van assemblage 
zelfs helpen als het hier uitzonderlijk 
druk is. Dat is fijn.

Hoe ziet u de toekomst?

Ik hoop hier zeker nog een paar jaar te 
mogen werken. Uiteindelijk zou ik wel 
graag doorstromen naar de ‘gewone’ 
economie, maar er is geen haast bij.
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In feite ben ik daar vanzelf inge-
rold. Kort nadat we in 1993 waren 
begonnen, kwam er bij ons iemand 
werken die erg zwaar was. Hij had 
bepaalde capaciteiten en kon mij 
overtuigen om hem aan te nemen, 
ook omdat hij me wist te vertellen 
dat ik dankzij overheidssubsidies 
40% korting op de loonkost kon 
krijgen. Zo ben ik in contact geko-
men met het toenmalige VFIPH 
(Vlaams Fonds voor de Integratie 
van Personen met een Handicap). 
Van het ene kwam het andere. 
Iemand van het VFIPH vertelde 
me dat ik kon samenwerken met 
de vzw Arbeidskansen (toen nog 
CBO Maasland).  
Ik was dus oorspronkelijk 
begonnen met een regulier bedrijf, 
maar het is geleidelijk geëvolueerd 
tot de onderneming die we 
vandaag hebben. Alles is dus in 
feite begonnen met die ene zware 
jongen, die overigens altijd zeer 
goed werk voor ons heeft geleverd. 
Het was destijds wel nogal een 
administratieve rompslomp om 
alles rond te krijgen, maar ik ben 
blij dat ik het gedaan heb. Van 
onze 38 werknemers zijn er een 
dertigtal hier binnengekomen via 
bemiddeling van Arbeidskansen.

Ervaart u als ondernemer 
drempels om mensen met een 
arbeidsbeperking aan te nemen?

Je hebt uiteraard een bepaald 
rendementsverlies, maar dat 
wordt gecompenseerd door de 
financiële tussenkomst vanuit de 
overheid. Ik ervaar echter ook 
een voordeel, namelijk dat mijn 
werknemers zeer ‘honkvast’ zijn. 
In feite vormen zij een hechte 
familie, omdat ze allemaal iets 
min of meer gelijkaardigs hebben 
meegemaakt.

Hoe belangrijk vindt u het dat 
mensen met een arbeidsbeperking 
toch kunnen werken?

Als je de hele dag thuis zit, dan 
word je toch een triestige mens? 
Het is toch erg als je verplicht naar 
de televisie moet zitten kijken?

Hoe zorgt u ervoor dat de mensen 
hier graag werken?

Ten eerste door me aan te passen 
aan hun gezinssituatie. Er werken 
hier bijvoorbeeld jonge vrouwen 
die thuis kinderen hebben. Ik 
zorg ervoor dat zij hun werkdag 

kunnen beginnen als de kinderen 
al naar school zijn. Daar moet 
je flexibel in zijn. En verder 
natuurlijk door te zorgen dat de 
machines aangepast zijn aan hun 
mogelijkheden.

“De jobcoaches 
van Arbeidskansen 
volgen alles 
goed op.”

Hoe belangrijk is de samenwerking 
met Arbeidskansen voor u als 
ondernemer?

Heel belangrijk. Zij selecteren 
echt de juiste mensen om hier te 
komen werken, niet alleen qua 
fysieke mogelijkheden maar ook 
qua mentaliteit en karakter. De 
jobcoaches van Arbeidskansen 
komen hier regelmatig over de 
vloer en volgen alles goed op. 

Moet men in een bedrijf als dit 
meer oog hebben voor de mensen 
dan voor de cijfers?

De cijfers moeten uiteraard 
kloppen, maar je moet zeker veel 
aandacht hebben voor de mensen. 
In zekere zin moet ik hen met de 
fluwelen handschoen aanpakken. 
Maar mijn werknemers zijn zeer 
gemotiveerd. Gezien hun voor-
geschiedenis zijn ze heel blij dat 
ze hier kunnen werken. Ze voelen 
zich hier thuis, en dat maakt het 
gemakkelijker want het zorgt voor 
minder stress. Een goede sfeer op 
de werkvloer is ook voor mij als 
bedrijfsleider een pluspunt. 

VITAL DECKERS  
is werknemer bij 
DK Recup in Bocholt

Dag Vital, bent u hier via  
de vzw Arbeidskansen 
terechtgekomen?

Ja. Ik vind het zeer belangrijk 
dat ik aan het werk kan 
blijven. Vroeger werkte ik als 
zelfstandige in de bouw. Ik deed 
vooral voegwerken. Maar toen 
ik problemen kreeg aan mijn 
schouders, ging dat niet meer.  
Ook nu kan ik niet meer boven 
mijn eigen schouderhoogte 
werken, maar gelukkig zijn de 
machines hier zodanig aangepast 
dat ik perfect mijn job kan 
uitoefenen.

Denkt u hier nog lang te  
blijven?

Ik hóóp dat ik hier nog lang zal 
mogen blijven. Ik ben hier zeer 
tevreden.

Hoe is de sfeer onder de 
collega’s?

Gewoonweg super.

20 21
Vital Deckers



In een restaurantkeuken kan 
het er behoorlijk stresserend 
aan toegaan, zeker op 
piekmomenten. Moet je op een 
andere manier omgaan met 
doelgroepmedewerkers en stress? 

WS: Dat is inderdaad iets dat je 
een beetje moet leren. Je stopt 
evenveel tijd in de mensen als in 
het koken zelf. In totaal hebben we 
een twintigtal medewerkers. Som-
mige mensen hebben een psychi-
sche problematiek, zoals autisme 
of borderline, anderen hebben 
veeleer een lichamelijk probleem. 
Daar moet je uiteraard rekening 
mee houden. Maar weet je, ik doe 
mijn werk zeer graag. Ik heb altijd 
al een zwak gehad voor mensen 
die het wat moeilijker hebben 
in de samenleving. Mijn vrouw 
noemt me soms een ‘straathoek-
werkende kok’.

Hoe is de sfeer onder de 
medewerkers?

WS: Zeer goed. Het enige waar 
we wat streng op moeten zijn, zijn 
de omgangsvormen. Veel mannen 
zijn vluchtelingen uit een cultuur 
waar de vrouw niet gelijkwaardig 
is aan de man. Zij redeneren soms 
van ‘Jij moet dit doen en ik moet 

dat niet doen’. Dat tolereren we 
niet. Ook gesprekken over oorlog 
durven al eens tot conflicten te 
leiden, ook dan moeten we kort op 
de bal spelen.

Willy, u bent plaatsverantwoor-
delijke bij de vzw Opgeruimd.  
Wat zijn uw ervaringen?

WR: Ik ben gestart als jobcoach 
of ‘arbeidsbemiddelaar’ bij het 
GOB, waar ik 20 jaar gewerkt heb. 
Nu ben ik al 10 jaar plaatsverant-
woordelijke bij de vzw Opgeruimd. 
Als jobcoach bij het GOB heb ik 
ervaren dat je vaak veel geduld 
moet hebben met de mensen voor 
wie je werkt, maar ook dat het 
telkens veel voldoening geeft als je 
iemand aan een job kunt helpen. 
En je krijgt er ook veel dankbaar-
heid voor terug.

Alice, u bent er vanaf dag één 
bij als ‘rechterhand’ van Eric 
Ramaekers.

AB: We zijn in 1987 van start 
gegaan met vijf cursisten, die naar 
ons gestuurd werden door het 
vroegere Rijksfonds. Wij orga-
niseerden een cursus industriële 
schoonmaak. Toen mochten er 
enkel mensen starten met een 
bepaald IQ (ik geloof dat dat tus-
sen de 75 en 85 was). Van die vijf 
cursisten hebben we er twee naar 
huis moeten sturen omdat hun IQ 
te hoog was, dus bleven we nog 
met drie cursisten over. Als orga-
nisatie vonden we het zeer jammer 
dat we de cursisten met een ‘te 
hoog’ IQ niet konden helpen. We 
hebben dat toen met de zusters 
besproken, en zo is Labor ontstaan.
Maar er kwamen ook mensen met 
een ‘te laag’ IQ. Ook voor hen 
wilden we een oplossing vinden. 
Zo ontstond een volgend pro-
ject. Gaandeweg zijn we project 
na project gaan opstarten. Het 
ene leidde tot het andere, het is 
allemaal spontaan en organisch 
gegroeid. Voor elke nieuwe uitda-
ging bedachten we weer een oplos-
sing. Als je een bedrijfje zonder 
eigen basisproducten uit de grond 
stampt, ga je op zoek naar toeleve-
ranciers. En vaak moesten we zelf 
ook meehelpen op de werkvloer. 
In die begindagen hebben we echt 
van alles gedaan: in de weekends 
waren we ook thuis voortdurend 
bezig. Het was echt geen 9-to-
5-job. En dat is het nog steeds niet. 
Maar het waren heerlijke tijden.

In dat spontane groeiproces heeft 
men ongetwijfeld mensen nodig die 
aan de kar trekken en die knopen 
durven doorhakken …

INTERVIEW:
ALICE BELIËN, 
WILFRIED SWENNEN 
& WILLY ROYAKKERS
“Je krijgt veel 
dankbaarheid terug”

Alice Beliën (AB) is de rechterhand van  
afgevaardigd bestuurder Eric Ramaekers. 
Wilfried Swennen (WS) is kok en begeleider  
in Resto Kieleberg in Bilzen. 
Willy Royakkers (WR) is plaatsverantwoordelijke  
bij de vzw Opgeruimd.

Wilfried, als kok bent u 
verantwoordelijk voor Resto 
Kieleberg in Bilzen. 

WS: Dat klopt. Het is een prachtig 
restaurant waar mensen zowel ’s 
middags als ’s avonds kunnen eten. 
Maar van hieruit bedienen wij 
ook dag na dag de kantine van de 
politie en de brandweer in Hasselt. 
Wij maken tussen de 400 en 600 
maaltijden per dag.

Vinden de mensen makkelijk de 
weg naar hier? 

WS: Het nieuws dat je hier lekker 
en goedkoop kan eten verspreidde 
zich als een lopend vuurtje. Wij 
proberen echt nog artisanaal en 
met liefde te koken, en dat wordt 
echt geapprecieerd door ons 
publiek. Kijk, morgen staat er vidé 
met frietjes op het menu en ik kan 
je nu al garanderen dat het hier de 
hele middag stampvol zal zitten. 
Ook ons konijn op grootmoeders 
wijze is altijd een groot succes. 

 
Alice Beliën

 
Wilfried Swennen

Willy Royakkers

“Gaandeweg zijn  
we project na project 
gaan opstarten. 
Het is allemaal 
spontaan en 
organisch gegroeid.”
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AB: Ja, en die hadden we zeker 
met Eric Ramaekers en professor 
Van Looy. Je mag niet bang zijn 
om risico’s te nemen, anders kom 
je er niet. Vaak komt er ook veel 
geld bij kijken: een eigen gebouw 
kost geld. Eric en de professor 
konden de risico’s altijd goed 
inschatten en durfden ervoor te 
gaan. Ze hebben altijd een goed 
leidinggevend duo gevormd: twee 
handen op één buik.

Alice, u bent al 32 jaar aan boord. 
Willy, u al 30 jaar. Dus ook u hebt 
een groot deel van die beginperiode 
meegemaakt …

WR: Ja, en ik kan absoluut 
beamen wat Alice zegt.

En Wilfried?

WS: Al 22 jaar. Toen de vzw 
Arbeidskansen 10 jaar bestond, 
wilden ze een nieuwe afdeling 
beginnen: een grootkeuken. Toen 
ben ik erbij gekomen.

Jullie hebben dus alle drie een hele 
evolutie gezien?

AB: Jawel, goede tijden en kwade 
tijden. De kwade tijden waren 
gelukkig in de minderheid, maar 
als je die hebt meegemaakt, weet 
je de goede tijden des te meer te 
waarderen. 

Het valt op dat er onder de koepel 
van Arbeidskansen veel verschil-
lende projecten schuilgaan. Het is 
voor een buitenstaander moeilijk 
om het overzicht te bewaren. Hoe 
behouden jullie zelf het overzicht?

AB: Tja, als je daarin gegroeid 
bent krijg je alles van in het begin 

mee. Ik zit natuurlijk aan de bron, 
dus voor mij is het nog behoor-
lijk behapbaar. Maar ik kan me 
voorstellen dat het inderdaad 
moeilijk is voor iemand die pas 
bij ons begint te werken. Ook 
voor onze boekhouding is het niet 
altijd even eenvoudig. Er gelden 
bovendien soms verschillende 
wetgevingen per organisatie. Nu, 
vroeger bestonden veel projecten 
gewoon op zichzelf en bestond de 
naam Arbeidskansen nog niet. In 
feite zorgt de naam Arbeidskansen 
juist voor meer duidelijkheid en 
structuur!

Professor Van Looy is een econoom. 
Ik neem aan dat hij als voorzitter 
belangrijk was voor de cijfers. 
Maar het lijkt erop dat hij ook 
iemand is met een zeer warm hart 
voor de mensen. Hoe zou u hem 
omschrijven?

WS: Hij is een rustige man, die ook 
graag luistert naar de mensen …

WR: … en altijd zal helpen om 
problemen op te lossen.

AB: Een heel aimabel man. Mocht 
ik thuis problemen hebben en hem 
bellen, dan zou hij waarschijnlijk 
zeggen: kom maar eens langs. 

Een mensenvriend?

AB: Zeker weten. Zijn toespraken 
begonnen ook altijd met ‘Beste 
vrienden …’. Altijd!

WS: Die toespraken waren inhou-
delijk ook altijd mooi.

AB: En hij kon zich altijd perfect 
aanpassen aan zijn publiek. Dat 
heeft veel te maken met respect.

Respect lijkt mij sowieso heel 
belangrijk in alles wat jullie doen.

AB: Elke begeleider moet sowieso 
het nodige respect hebben voor 
zijn mensen, maar ik denk dat wij 
ook heel veel respect terugkrijgen. 
De meeste mensen zijn zeer dank-
baar dat ze hier kunnen zijn en de 
kans krijgen om hier te werken.

WS: We helpen hen ook soms met 
andere zaken. Ze komen bijvoor-
beeld langs met een brief die ze 
thuis ontvangen hebben en die ze 
niet goed begrijpen. Of we bellen 
eens in hun plaats naar de politie 
of de gemeente om iets te regelen.

Dus jullie zijn in dat opzicht ook 
sociale helpers?

WS: Ja. En dat is fijn, dat biedt 
een meerwaarde aan onze job.

Volgens de website van 
Arbeidskansen willen jullie – 
ik citeer – “het hele spectrum 
bereiken, van mensen die door 
omstandigheden niet meer 
ingeschakeld kunnen worden 
op een activerende werkvloer 
tot mensen die – mits de juiste 
begeleiding – perfect kunnen 
functioneren op een reguliere 
werkplek”. Slagen jullie daarin? 

AB: Als ik kijk naar de mensen die 
wij helpen, denk ik dat we daar 
vrij goed in slagen. Dat is onze 
opdracht: nieuwe kansen geven 
en niemand uitsluiten. Bij ons is 
iedereen welkom. Als mensen bij 
ons binnenkomen, kijken we naar 
hun achtergrond en hun mogelijk-
heden, en proberen we hen op een 
constructieve manier ergens in te 
schakelen.

MARIJKE WIJNANTS
is keukenmedewerker
in Resto Kieleberg

Dag Marijke, werkt u hier graag? 

Ik ben superblij met mijn job hier. 
Ik heb altijd graag gekookt maar 
kon er niet direct mijn beroep 
van maken. Vroeger heb ik een 
opleiding kledingverkoop gevolgd. 
Ik ben toen in de verkoop gaan 
werken en was ook geregeld thuis 
om voor de kinderen te zorgen. 
Voor ik naar hier kwam, heb ik 
ook een tijdje als poetsvrouw 
gewerkt. 

Hebt u de bedoeling hier te 
blijven, of wilt u doorgroeien 
naar iets anders?

Ik zou hier graag blijven. Ik ben 
hier nu anderhalf jaar en ik doe 
het heel graag. Ik ben blij dat ik 
hier terechtkon. Rond 2010 ben  
ik ziek geworden. Na mijn ziekte 
ben ik terug gaan werken, maar  
na een tijdje ben ik hervallen.  
Ik heb gevochten als een leeuwin. 
Ik was heel boos dat ik ziek was en 
dat heeft me de kracht gegeven om 
door te gaan, maar in het reguliere 
werkcircuit vond ik moeilijk mijn 
plaats.
Toen hoorde ik dat er cursussen 
werden georganiseerd in Hasselt. 
Ik heb zo een cursus gevolgd 
en mocht ook stage lopen in 
verschillende keukens. Ik voelde 
aan dat de druk in de ‘gewone’ 
keukens voor mij misschien wat te 
hoog lag.

Wat is het belangrijkste verschil 
tussen deze keuken en een 
‘gewone’ keuken?

Als je ziek bent geweest, en je 
gaat weer in een gewoon bedrijf 
werken, dan is de stress vaak 
te hoog. Ik zou dat misschien 
wel kunnen, maar het zou veel 
moeilijker zijn. Deze keuken 
is minder druk. De werkgever 
accepteert de werknemers, houdt 
rekening met wie ze zijn en wat 
eventueel hun beperkingen zijn. 
Hij probeert daar een mouw aan 
te passen. Er is hier minder stress 
en de sfeer is menselijker. Het is 
aangenamer werken. Hier kan je 
ondanks je ziektebeeld toch nog 
aan het werk blijven, op basis van 
wat je wél nog kan. Dat geeft een 
boost in het leven.
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WR: Soms lukt het niet, maar bij 
het merendeel lukt het wel. We 
kennen bovendien weinig uitval: 
de meeste mensen die bij ons 
beginnen, blijven ook. Dat geldt 
zeker voor de vzw Opgeruimd. 

AB: We kunnen natuurlijk niet 
iederéén aanwerven; er zijn veel 
mensen die bij ons in de horeca 
willen komen werken, maar vol is 
vol. In die zin moeten we helaas 
soms mensen weigeren.

WS: Het voordeel van bij ons in de 
horeca te werken, is dat de stress 
veel lager is. De meeste van onze 
medewerkers zouden het waar-
schijnlijk niet aankunnen om in 
een gewoon restaurant te werken, 
maar hier lukt het hen prima. In 
een gewoon restaurant ligt de druk 
toch een heel stuk hoger. Als er bij 
ons eens een gerechtje mislukt, 
beginnen we gewoon opnieuw 
zonder dat iemand verwijten krijgt.

Alice, als ik u zou vragen om uit de 
hele vzw Arbeidskansen één project 
uit te lichten, waarvoor kiest u dan?

AB: Laat ik er twee kiezen: 
Arbeidszorg en Duizendschoon, 
omdat we daarmee de allerzwak-
sten kunnen helpen. Als je die 
mensen een stap vooruit helpt 
te zetten, geeft dat een enorme 
voldoening, en het lijkt wel of we 
van hen nog meer dankbaarheid 
krijgen dan van anderen.

Willy, welk project zou u kiezen?

WR: Behalve voor het project 
Opgeruimd, waar ik zelf toch lang 
een belangrijke drijvende kracht 
achter geweest ben, heb ik nog 
altijd een boontje voor het GOB 

(het vroeger CBO). Ik heb daar 
immers ook 20 jaar gewerkt en 
heb zeer veel waardering gekregen 
van de mensen die we daar opge-
leid en tewerkgesteld hebben. 

Wilfried, welk project zou u kiezen, 
behalve uw eigen project?

WS: Zoals Willy zegt: CBO 
Maasland. 22 jaar geleden ben ik 
daar aangenomen als instructeur 
grootkeuken. Toen ik de eerste dag 
aankwam, vroeg ik waar de groot-
keuken was. Antwoord: die moet 
nog komen! We hadden een inox 
tafel en een vuurtje. Ik heb daar 
de volgende jaren een hele evolutie 
gezien, dat was prachtig.

AB: Die eerste jaren waren we een 
klein maar zeer hecht team. Wat 
hebben we een lol gehad! Pas op, 
we hebben nu ook nog veel lol, 
maar het is anders want we zijn 
veel groter geworden. Het is haast 
onmogelijk geworden om ieder-
een door en door te kennen. In de 
begindagen kon dat wel nog.

Zijn jullie slachtoffer geworden 
van jullie eigen succes?

AB: Dat zou je kunnen denken, 
maar als je dan denkt aan die 800 
mensen die we nu jaarlijks kunnen 
helpen, dan heeft die schaalver-
groting duidelijk ook belangrijke 
voordelen. Het is jammer dat 
mensen die vandaag instappen die 
begin-periode niet hebben meege-
maakt. Wij hebben alles vanaf nul 
zien groeien … Als je die beginda-
gen heb meegemaakt, kan je alles 
nog net iets meer waarderen!
Het is ook nodig dat we groeien, 
want ik vrees dat ook het aantal 
mensen met problemen wel groeit. 

In onze sociale kruidenierswinkel 
PoppyFleur zijn alle producten 
dubbel geprijsd: een zwarte en een 
rode prijs. De rode prijs is altijd 
lager en is bedoeld voor mensen 
die het financieel moeilijker heb-
ben. Zij kunnen de producten 
voordeliger kopen. Zo een project 
is echt geen overbodige luxe hoor.

“Als je de 
begindagen hebt 
meegemaakt, kan 
je alles nog net iets 
meer waarderen!” 

PoppyFleur heeft ook een bijkomend 
voordeel: mensen die in As naar de 
sociale kruidenier komen, komen 
meteen ook in aanraking met de 
vzw Arbeidskansen en kunnen zo op 
termijn misschien een job vinden.

AB: Dat is voor een deel ook onze 
bedoeling. Vaak vragen ze dat ook: 
‘Is hier niets voor mij? Kan ik hier 
niet komen werken?’ De begelei-
der die in de winkel staat, pro-
beert ze dan door te sturen naar 
de juiste persoon. Dat kan een 
jobcoach zijn, maar dat kan ook 
iemand van Basiseducatie zijn.

Wat hoopt u nog voor de toekomst 
van Arbeidskansen?

AB: Ik hoop dat we op termijn ons 
steentje kunnen bijdragen om ook 
de huisvesting van de mensen te 
verbeteren, want ik denk dat daar 
nog wel nood aan is. En in ruimere 
zin: de opvang van de mensen 
buiten de uren dat ze bij ons zijn.

RONNY DE VOGELAERE
is keukenmedewerker 
in het restaurant van 
Taverne De Kolonie  

“Dankzij deze kans 
heb ik van mijn 
hobby mijn beroep 
kunnen maken.”
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Raf, desondanks werken jullie al 
zeer lang met Nesa samen en zijn 
jullie echt wel tevreden.

RN: Dat heeft veel te maken met 
het feit dat Nesa een terugkomend 
werk doet. Ondertussen kennen ze 
dat werk zeer goed, ze zijn er als 
het ware in gespecialiseerd.
Bovendien speelt Eddy vandaag 
een belangrijke rol in het succes 
van deze samenwerking. Hij weet 
alles zeer goed te coördineren; hij 
is per slot van rekening de schakel 
tussen het reguliere bedrijfsleven 
en het ‘Ergon-leven’. Dat is echt 
zeer belangrijk.
Ergon levert doorgaans zeer 
goede kwaliteit. Als er eens iets 
wat minder is, wordt dat zeer 
snel geschakeld en rechtgezet. 
Doorgaans houdt dat verband 
met een nieuwe, nog niet gerouti-
neerde werknemer. Zoiets hoort er 
gewoon bij. 

“Tewerkstelling 
heeft ook te maken 
met zingeving en 
geluk.” 

Raf, is het voor jullie belangrijk 
dat jullie onrechtstreeks mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt aan het werk zetten?

RN: Ja, zo kunnen wij iets bij-
dragen aan de maatschappij. 
Die keuze is vele jaren geleden 
gemaakt en we hebben ze altijd in 
stand gehouden. Ook als het eens 
wat moeilijker gaat.

Doen jullie dat puur uit mens-
lievendheid, of biedt het ook een 
voordeel voor jullie imago?

RN: We hebben daar nooit echt 
mee uitgepakt. Al zouden we dat 
misschien wel kunnen … Het is 
gewoon een eigen keuze. Maar 
het is natuurlijk wel belangrijk. Ik 
denk dat die mensen ongelukkig 
zouden zijn als ze geen dagtaak 
hadden. Tewerkstelling heeft ook 
te maken met zingeving en geluk. 
Als je thuis zit, voel je je veel 
sneller waardeloos. 

Eddy, hoe worden de taken in dit 
bedrijf verdeeld?

EK: Als mensen hier binnen-
komen, kijken we wat ze het beste 
kunnen: plooien, lassen … We 
proberen ze dan zoveel mogelijk in 
die functies in te schakelen.

Waaraan zou u het succes van de 
vzw Arbeidskansen toeschrijven?

EK: Ik denk dat je dat vooral mag 
toeschrijven aan de twee bezielers: 
meneer Ramaekers en professor 
Van Looy. Zij hebben het uit de 
grond gestampt.

U kent professor Van Looy.  
Wat voor iemand is hij?

EK: Hij is zeer bekwaam en geeft 
erg veel om de mens. Hij is ten 
eerste een echte professor, met 
een grote theoretische kennis. 
Ten tweede kan hij die kennis 
ook toepassen in een concrete, 
commerciële omgeving. En ten 
derde kan hij zich zeer goed 
inleven in de problematiek van 
de mensen voor wie de vzw 
Arbeidskansen zich inzet. Dat 
is toch een unieke combinatie. 
Bovendien is hij iemand die 
keuzes durft maken en vrij snel 
beslissingen durft nemen.

In welke zin is Eric Ramaekers 
belangrijk in dat verhaal?

EK: Ik denk dat Eric en de profes-
sor altijd een tandem geweest 
zijn. Ik weet dat ze tweehonderd 
procent achter Ergon staan, en 
die steun vind ik zeer belangrijk. 
Ergon is ook een van de eerste 
initiatieven geweest hé, en het ligt 
hen echt na aan het hart. 

INTERVIEW: 
EDDY KELCHTERMANS 
& RAF NEYENS
“Presteren als een regulier 
bedrijf, met extra aandacht 
voor de mensen”

Eddy Kelchtermans (EK) 
is plaatsverantwoordelijke 
van de cvba-vso Ergon 
Arbeidskansen in Kinrooi.
Raf Neyens (RN) is zaak-
voerder van de firma Nesa.

Dag Raf, uw bedrijf Nesa werkt 
samen met Ergon. Wat doet Nesa 
precies en waarin bestaat de 
samenwerking?

RN: Nesa produceert honden-
kennels, paardenstallen, hekwerken 
en poorten, terrasoverkappingen 
en carports. Wij zijn gevestigd in 
Maaseik. Wat Ergon het meest 
voor ons doet, is laswerk: ze 
assembleren de hondenkennels 
op basis van de profielen die wij 
hebben voorbereid. Van hieruit 
vertrekken de goederen naar de 
verzinkerij, en daarna komen ze 
weer bij ons op het bedrijf. Daar 
worden ze dan klaargemaakt, 
verpakt en naar de klant 
verstuurd. 

We werken al 31 jaar met Ergon 
samen, sinds Ergon bestaat. 

Eddy, ik veronderstel dat Nesa een 
belangrijke klant is voor Ergon …

EK: Dat klopt. Wij hebben nog 
andere opdrachtgevers, maar Nesa 
is op dit moment de grootste. Ik 
schat dat zij bijna een kwart van 
onze omzet vertegenwoordigen. 

Ergon is een cvba-vso: een 
coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, een 
vereniging met sociaal oogmerk. 
Wij hebben momenteel een 23-tal 
werknemers. Dat zijn mensen 
die nauwelijks in reguliere 
bedrijven terecht kunnen, omdat 
ze als gevolg van een beperking 
of aandoening minder efficiënt 
kunnen werken of minder 
productief kunnen zijn. Die 
aandoening kan zowel fysiek als 
mentaal zijn. Je mag dat zeer 
ruim zien, het kan bijvoorbeeld 
ook te maken hebben met een 
drugsverleden. 
In wezen is Ergon een normale 
vennootschap, maar we werken 
met doelgroepmedewerkers. 
Dankzij bijvoorbeeld een VOP 
wordt de verminderde productie 
opgevangen.

Kunnen jullie de strijd met de 
concurrentie aan?

EK: Soms is dat best moeilijk 
en missen we de snelheid om 
dringende orders te kunnen 
aannemen, omdat onze mensen  
de druk niet aankunnen. 

Eddy Kelchtermans, plaatsverantwoordelijke van Ergon

 
Raf Neyens, zaakvoerder van Nesa
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JURGEN SCHOUTEDEN
werkt bij Ergon

Dag Jurgen, hoelang werkt u al 
bij Ergon en wat is uw functie?

Ik werk al vier jaar bij Ergon. 
In feite ben ik een begeleider op 
de werkvloer: ik zorg ervoor dat 
iedereen aan het werk kan blijven, 
ik verdeel de werkorders, ik voer 
materiaal aan, ik zie toe op de 
veiligheid, enzovoort. 

Iedereen die hier werkt heeft  
een of andere problematiek. 
Maakt dat het moeilijker?

In sommige gevallen wel. 
Sommige mensen zijn wat 
koppiger dan ik zou willen, maar 
iedereen doet zijn werk wel zeer 
goed.

Hoe bent u hier terechtgekomen?

Ik heb eerst 15 jaar voor een ander 
bedrijf gewerkt, maar dat bedrijf is 
failliet gegaan. Toen heb ik Ergon 
gevonden via de VDAB. Eerst heb 
ik hier twee jaar als lasser gewerkt. 
Toen heeft men mij gevraagd voor 
deze coördinerende functie. Dat 
is een beetje vanzelf gegaan. De 
collega’s kwamen sowieso vaak 
raad vragen aan mij … 

Hoe ziet u de toekomst?

Ik hoop dat ik hier kan blijven 
tot aan mijn pensioen. Maar dat 
duurt nog wel even hoor! (lacht)

PIETER VAN OOL
werkt bij Ergon 

Dag Pieter, hoelang werkt u hier al?

Ik werk hier al ruim 8 jaar.

Wat bent u nu aan het doen?

Ik ben trottoirbeugels aan het plooien.

Is metaal plooien uw specialiteit? 

Neen, ik doe alles. Morgen kan ik aan een 
andere machine staan. Ik doe meestal 
plaatwerk en plooiwerk. Ik werk veel aan de 
CNC-plooibank. Ik maak ook de straatpaaltjes 
die men ‘amsterdammertjes’ noemt.

Bent u hier graag? 

Ja.

Wat deed u hiervoor? 

Voor ik hier begonnen ben, zat ik in het 
buitengewoon secundair onderwijs. Via school 
ben ik hier kunnen beginnen. Eerst met een 
stage, maar na die stage mocht ik blijven. 

30 31
Jurgen SchoutedenPieter Van Ool



automatiseren: het was geen 
gemakkelijke kwestie om uit te 
leggen aan onze aandeelhouders. 
Maar de professor argumenteerde 
dat er dankzij de automatisering 
zelfs enkele werknemers konden 
bijkomen (er moesten ook 
heel eenvoudige handelingen 
uitgevoerd worden) en volgens 
hem zouden we afstevenen op een 
break-even met een kleine kans 
op winst. ’s Middags mocht ik de 
robot bestellen.
Een derde moment om nooit te 
vergeten is de aankoop van De 
Kolonie in As. Zonder professor 
Van Looy was dat nooit gelukt. Het 
was een beetje onwezenlijk voor 
Arbeidskansen om ons daaraan te 
wagen. Natuurlijk hadden we nood 
aan ruimte, maar zo een groot pro-
ject? Het leek simpelweg te veel! 
Maar onze voorzitter bleef kalm. 
We hebben alles goed berekend en 
beredeneerd en zijn ervoor gegaan. 
Vandaag zijn we zeer fier dat we 
daar ons hoofdkwartier hebben.

Waren zijn kalmte en vastberaden-
heid een voorbeeld voor u? 

Hij werkte altijd volgens het motto 
‘Steeds positief blijven, van tegen-
standers bondgenoten maken, en 
vooral altijd productief blijven 
denken’. De professor zei nooit iets 
negatiefs over iemand en al zeker 
niet over de omkadering. Iedereen 
was motiveerbaar, zei hij, en een 
ondersteunend woordje kon nooit 
kwaad. 
In de Raad van Bestuur van ATB 
Limburg (nu GTB Vlaanderen) 
heeft hij ervoor gezorgd dat er 
gebouwd werd op de Welzijns-
campus. Achteraf kwam de VDAB 
met zijn verhaal van de integratie 
in de werkwinkel. Zelfs diensten 

die extern zijn aan Arbeidskansen 
mogen mee genieten van zijn 
visionaire houding.

Zijn er dan nooit problemen 
geweest?

Natuurlijk wel. We hebben 
weleens barre tijden gekend. Zo 
heeft Ergon er op zeker ogenblik 
financieel zeer moeilijk voorge-
staan. Maar op zulke momenten 
is de professor echt geweldig. Zijn 
analytisch vermogen, zijn rust, zijn 
daadkracht …
Hij en ik zaten uitzonderlijk wel-
eens op een andere golflengte. Dan 
kreeg ik te horen wat de professor 
niet goed vond. Ik heb dat altijd 
vrij snel aanvaard. Vertrouwen 
groeide uit tot respect. Op den 
duur stelde ik nog weinig vragen, 
omdat ik wist dat hij wellicht 
gelijk had. Hij was een echte kapi-
tein, ook in woelig water.

Wat hebt u van de professor 
geleerd?

Om ook in moeilijke situaties kalm 
en wijs te blijven. En om niet te 
lang over dingen te piekeren, maar 
vooral dingen te doen, snel maar 
beredeneerd. Weet echter dat je 
niet alles kunt voorspellen, maar 
dat je wel pragmatisch kunt zijn 
en problemen ook kunt oplossen 
als ze zich aandienen.

Hoe is het project door de jaren 
heen veranderd? 

We hebben meegesurft op de 
golven van de tijdsgeest. In het 
begin waren we eerder opvoeders, 
later opleiders tot een job in de 
reguliere of sociale economie. 
De wetten van het reguliere 

bedrijfsleven worden overigens 
meer en meer geïmplementeerd in 
de sociale economie.
De eerste decennia werd het beleid 
vooral opgebouwd vanuit een 
schaarste. Met het beperkte geld 
zochten we naar de best mogelijke 
of meest efficiënte oplossing. 
Ook de omkadering dacht in dit 
verband mee. Er werd vooral 
gekeken naar opportuniteiten. 
Soms was het gewoon overleven.

Hoe blikt u terug en hoe kijkt u 
vooruit?

Persoonlijk vind ik het een eer om 
meer dan 30 jaar met de professor 
en met de zusters te hebben mogen 
werken. Onder hun voorzitterschap 
is Arbeidskansen vzw een voorloper 
geweest in de sociale economie 
en zijn er schitterende prestaties 
neergezet. De huidige beleidsploeg 
zal proberen op dit elan verder te 
gaan. We kijken positief vooruit. 
Uiteraard hopen we de professor 
nog regelmatig in As te ontmoeten 
als lid van de financiële commissie 
of om een stukje taart te eten in 
Taverne De Kolonie.

INTERVIEW: 
ERIC RAMAEKERS
“Steeds positief blijven én 
altijd productief denken”

Eric Ramaekers is 
afgevaardigd bestuurder 
en medeoprichter van de 
vzw Arbeidskansen. Hij 
blikt dankbaar terug op 
zijn samenwerking met 
professor Van Looy.

Dag Eric, als medeoprichter van 
Arbeidskansen hebt u decennia-
lang samengewerkt met professor 
Wim Van Looy. Hoe zou u hem 
omschrijven?

Ik denk dat ik hem het beste 
kan omschrijven met een aantal 
trefwoorden: erudiet, kundig, zeer 
menselijk, geleerd, een kritische 
blik en een ongelofelijke kijk op de 
toekomst … Zo heb ik hem altijd 
gekend. Hij is ook iemand die 
niet graag blijft hangen in getalm 
en gezeur, maar die productief 
vooruitdenkt. Iemand die van 
aanpakken weet!
Ik ken onze voorzitter ook 
letterlijk als professor: ooit 
was ik een van zijn studenten 
investeringsanalyse en later werd 
hij copromotor bij mijn doctoraat. 
Het was opvallend hoe goed hij 
studenten kon begeesteren. 

Ik heb 32 jaar met hem mogen 
samenwerken. Op 1 juni 1987 zijn 
we gestart met het GOB, wat toen 
nog zeer kleinschalig was. Vandaag 
zie ik vijf vzw’s en drie cvba-vso’s 
met een jaarlijks bereik van ruim 
800 mensen die we vooruit 
kunnen helpen. Als werknemer, of 
via begeleidingen en opleidingen. 
Ik denk dan ook dat we van een 
succes mogen spreken. 
In de beginjaren hadden zuster 
Constanza en zuster Richarde 
de leiding, maar geleidelijk trad 
de professor meer en meer op de 
voorgrond. Hij vormde samen 
met Herman Palmans en mezelf 
een soort ‘triumviraat’. Met ons 
drieën hebben we grotendeels het 
beleidskader voor de volgende 
jaren uitgetekend. Maar uiteraard 
hebben ook andere mensen hun 
steentje bijgedragen.

Welke momenten in jullie samen-
werking zullen u altijd bijblijven? 

Dat zijn er heel wat. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de start van 
Labor en Ergon, relatief kort na de 
start van het opleidingscentrum 
GOB (destijds CBO-Maasland).  

Er waren summiere business-
plannen, maar alles gebeurde 
toch eerder instinctief op basis 
van onze doelstelling: zoveel 
mogelijk arbeidsplaatsen creëren 
voor afgestudeerden uit het 
buitengewoon onderwijs en voor 
andere mensen uit de omgeving 
die daar nood aan hadden. 

“De professor was 
een echte kapitein, 
ook in woelig 
water.”

Een ander memorabel moment 
was de aankoop van onze eerste 
robot voor Ergon. Op een 
pinksterzondag eind jaren 90 trok 
ik met de professor naar de zusters 
in Zonhoven (in het provincialaat) 
voor een Raad van Bestuur. We 
wilden een investeringsaanvraag 
laten goedkeuren. Zoveel mogelijk 
mensen tewerkstellen en tegelijk 
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INTERVIEW: 
PROFESSOR 
WIM VAN LOOY
“Cijfers en mensen 
zijn niet zo tegenstrijdig”

Wim Van Looy is voormalig 
hoogleraar en decaan 
van de Economische 
Hogeschool Limburg. 
Van 1988 tot 2019 was 
hij voorzitter van de vzw 
Arbeidskansen.

Professor, u neemt dit jaar na 31 
jaar afscheid als voorzitter van 
de vzw Arbeidskansen. Met welk 
gevoel doet u dat? 

Met een zeer positief gevoel. Er 
zijn veel mooie zaken om op terug 
te blikken. De initiatieven zijn 
sterk gegroeid en er is ook meer 
professionalisme aanwezig dan in 
het begin. 

Hoe bent u bij het project Arbeids-
kansen beland?

Voor Arbeidskansen ontstond, was 
ik al enkele jaren lid van het dage- 
lijks bestuur van Bewel (Beschermde 
Werkplaatsen Limburg, nvdr). 
De doelstellingen en het publiek 
waren mij dus al enigszins bekend. 

De vzw Arbeidskansen is een 
initiatief geweest van de zuster-
congregatie Zusters van Liefde van 
Onze Lieve Moeder van Barm-
hartigheid, een van oorsprong 
Nederlandse congregatie die zich 
destijds vooral bekommerde om 
onderwijs voor personen met een 
visuele of auditieve beperking. 
Daaruit waren ook een MPI en 
scholen voor bijzonder onderwijs 
gegroeid, waaronder een BUSO-
school. Een aantal leerlingen die 
daar afstudeerden, hadden grote 
moeite om werk te vinden; som-
migen konden bij Bewel terecht, 
maar niet allemaal. Dus hebben 
de zusters gezegd: laten we zelf 
beginnen met tewerkstellings-
initiatieven. Ik had toen al een 
zekere band met de congregatie, 
en omwille van mijn bedrijfs-
economische achtergrond en mijn 
ervaring bij Bewel heeft men mij 
toen gevraagd om in de Raad van 
Bestuur te zetelen.

Wat drijft iemand met uw profiel 
– een academicus en econoom, een 

man van de cijfers – om zich te 
engageren in een project dat erop 
gericht is werk te verschaffen aan 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, een project dat op 
het eerste gezicht minder gaat over 
cijfers en meer over mensen?

Cijfers en mensen zijn niet zo 
tegenstrijdig. Ik heb in Raden 
van Bestuur altijd gefungeerd 
vanuit mijn basiscompetentie en 
mijn economische achtergrond: 
financiering, investeringsanalyse, 
businessplannen … maar 
daarnaast vond ik dit ook een 
zeer interessant initiatief vanuit 
menselijk oogpunt. Gaandeweg is 
zo mijn persoonlijke interesse voor 
de sociale economie gegroeid.

In de reguliere economie is er 
doorgaans veel aandacht voor 
de cijfers. In de sociale economie 
staan de mensen doorgaans 
sterker op de voorgrond … 

Dat zal vast zo zijn, maar ook 
sociale initiatieven zijn niet 
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maanden lang een enclave in 
een bedrijf onderbrengen, maar 
daarna stopte zo’n project. Van-
daag zien we dat heel wat enclaves 
jaar in jaar uit in de bedrijven 
actief blijven.
Ik vrees wel dat het aanwerven van 
mensen met een zekere afstand tot 
de arbeidsmarkt vooral weggelegd 
is voor middelgrote en grote 
ondernemingen. In een vrij kleine 
onderneming kan je moeilijk die 
speciale zorg en begeleiding voor 
het doelpubliek organiseren. Kijk 
naar de maatwerkbedrijven: per 
zeven, tien of dertien werknemers 
is er een begeleider nodig. Maar 
wat doe je als je er maar twee 
nodig hebt? Kan je daar dan ook 
een begeleider bij plaatsen? Dat 
wordt moeilijk hé …

“Niet iedereen kan 
het in de reguliere 
economie langdurig 
volhouden.”

Zijn die middelgrote en grote 
ondernemingen er klaar voor?

Wel, zoals u zelf zegt: de economi-
sche noodzaak zal ervoor zorgen 
dat ze wel klaar móeten zijn.

Ook de politiek speelt een belang-
rijke rol in de sociale economie. 
Welke evolutie hebt u op dat vlak 
gezien?

Er wordt vandaag veel sterker de 
nadruk gelegd op doorstroming. 
Dat principe is zeer interessant, 
maar in de praktijk zijn de resul-

taten eerder gematigd. Dit gezegd 
zijnde: bij Arbeidskansen probe-
ren we wel degelijk zoveel mogelijk 
mensen in het reguliere circuit te 
krijgen, bijvoorbeeld via het GOB. 
Bij Bewel hadden we op zeker 
ogenblik vijf mensen laten 
doorstromen naar de reguliere 
economie. Maar toen het wat 
minder ging met de conjunctuur, 
kwamen er vier van die vijf terug. 
Over die terugstroom hoor je veel 
minder spreken, maar ook dat 
is wel degelijk een fenomeen om 
rekening mee te houden. 
Het principe van doorstromen 
is zeer goed, maar men moet er 
rekening mee houden dat lang niet 
iedereen het in de reguliere econo-
mie langdurig kan volhouden. 

Wellicht moeten we het succes van 
Arbeidskansen ook niet afmeten 
aan het aantal mensen dat ze laten 
doorstromen, maar aan het aantal 
mensen dat ze überhaupt aan het 
werk helpen …

Dat klopt. En dan spreken we 
zowel over tewerkstelling in de 
sociale economie als plaatsing 
in de reguliere bedrijven via 
ons GOB, dat overigens elk jaar 
opnieuw zeer succesvol is.
En we moeten ons succes ook 
afmeten aan het geluk van de 
mensen. Ooit ben ik op bezoek 
geweest in een houtverwerkend 
bedrijf, waar we via ons GOB 
iemand hadden tewerkgesteld.  
Die persoon reed er met de 
vorkheftruck. De bedrijfsleider 
vertelde mij dat hij nooit een 
betere medewerker in die functie 
had gehad. Maar daar stopte het 
ook: andere taken bleek hij niet of 
nauwelijks aan te kunnen. Maar 
goed: het bedrijf was zeer blij met 
de nieuwe vorkheftruckbestuurder, 
en die man zelf was zeer blij in zijn 
functie. Dat laatste is natuurlijk 
uiterst belangrijk: dat de mensen 
gelukkig zijn met hun job.  
De invulling van wat een goede job 
is, is zeer verschillend van persoon 

denkbaar zonder cijfers. Bij 
Arbeidskansen hebben we voor 
elk nieuw initiatief gestreefd naar 
kostendekking en continuïteit. 
Soms krijg je 30% subsidies, soms 
50%. Met ander woorden: soms 
moet je 70% zelf verdienen, soms 
maar 50%. 
Maar we hebben ook een werk-
plaats waar we 100% zelf moeten 
verdienen.
Het grote verschil tussen de soci-
ale en de reguliere economie is dat 
een regulier bedrijf winst moet 
maken, ook op de lange termijn, 
terwijl je in de sociale economie 
al tevreden kunt zijn als de kosten 
gedekt zijn. Dit gezegd zijnde: het 
is voor je doelgroepmedewerkers 
van het grootste belang dat je ook 
naar continuïteit streeft. 

Vindt u dat men in de reguliere 
economie doorgaans voldoende 
aandacht heeft voor de mensen?

Ik heb de praktijk de voorbije 
decennia zien evolueren; men is 
het steeds meer gewoon geworden. 
Hopelijk zal dat in de toekomst 
nog verdergaan. 
Onze ervaringen vanuit Arbeids-
kansen zijn op dat vlak ook veeleer 
positief. Met ons GOB hebben 
wij in Limburg altijd zeer hoge 
realisatiecijfers gehad; we hebben 
onze mensen altijd goed kunnen 
tewerkstellen. Ik zie dat men bij 
Bewel ook veel succes heeft met 
het enclavemodel. De reguliere 
economie staat dus echt wel open 
voor dit soort initiatieven. 
Het enclavemodel zit momenteel 
overigens sterk in de lift. Zelf heb-
ben wij bijvoorbeeld verschillende 
mensen uit ons doelpubliek als 
halftijdse medewerkers kunnen 
inschakelen in woonzorgcentra. 

Zij helpen mensen bij het eten, 
vervoeren hen met de rolstoel … 
Hun inzet vormt een waardevolle 
aanvulling op de taken van het 
overige personeel. De ouderen die 
in die tehuizen verblijven blijken 
vaak zelfs een sterke affiniteit met 
onze medewerkers te hebben.

“Wij hebben altijd 
opportunistisch 
gewerkt en de 
kansen gegrepen 
wanneer ze zich 
voordeden.”

Dertig jaar geleden bleven veel 
mensen aan de kant staan.

Ja, en dat is de reden waarom de 
zusters destijds met hun tewerk-
stellingsinitiatief van start zijn 
gegaan. De doelstelling van hun 
religieuze orde was de minder-
bedeelden in de maatschappij 
zoveel mogelijk kansen te geven. 
We mogen gerust zeggen dat 
ze daar in verregaande mate in 
geslaagd zijn, overigens niet alleen 
met Arbeidskansen, maar ook met 
hun andere initatieven. 

Laten we even inzoomen op de vzw 
Arbeidskansen, waarvan u 31 jaar 
voorzitter bent geweest. Hoe zijn 
jullie erin geslaagd zo een succes-
volle groei te realiseren? 

Wij hebben altijd zeer opportu-
nistisch gewerkt en niet volgens 
een of andere wetenschappelijke 
methodiek. We hebben de kansen 

gegrepen wanneer ze zich voor-
deden. Daarbij spelen de moge-
lijkheden die we hebben gekregen 
dankzij een goede samenwerking 
met de gemeentebesturen een 
grote rol. Ik denk bijvoorbeeld aan 
de groei van Labor in Meeuwen, 
of onze verhuizing naar de nieuwe 
site in As … 
Maar we hebben ook weleens 
minder geslaagde projecten gehad, 
hoor. Ooit hebben we vanuit ons 
GOB een project gelanceerd met 
‘psychisch gestabiliseerde patiën-
ten’, in samenwerking met de stad 
Genk. Hoewel we goede contacten 
hadden met de gemeente, is dat 
project door een samenloop van 
omstandigheden niet gelukt en 
hebben we het na een jaar moeten 
stopzetten. 
Een van de grote uitdagingen voor 
alle projecten is opdrachten 
aantrekken. Daar moet je de 
nodige prospectie voor doen. Als 
je voor een bepaald project maar 
twee grote klanten hebt, dan moet 
je er rekening mee houden dat er 
daarvan zomaar één kan wegvallen. 
Je wil immers ook continuïteit 
bieden … Op dit moment hebben 
we daar gelukkig geen problemen 
mee, we kennen geen economische 
werkloosheid. We zitten dan ook 
in een zeer goede conjunctuur.

De conjunctuur is inderdaad 
gunstig. Er wordt gezegd dat de 
krapte op de arbeidsmarkt bedrij-
ven de komende jaren zal dwingen 
om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een kans te geven.  

Dat klopt tot op zekere hoogte.  
In het verleden konden wij de 
mensen vooral veel kansen bieden 
in periodes van hoogconjunctuur. 
Dan konden we bijvoorbeeld drie 
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eenvoudig. Ten eerste: je moet 
geld hebben. Ten tweede: je 
moet een doelstelling en een 
richting hebben. We zijn daar 
vrij ruimdenkend in: de dingen 
moeten niet terstond winstgevend 
zijn; we houden rekening met een 
leercurve. In een businessplan gaat 
men ervan uit dat een project drie 
tot vijf jaar verlieslatend mag zijn, 
voor het winst begint te genereren. 

“De invulling van 
wat een goede job is, 
is zeer verschillend 
van persoon tot 
persoon.”

Binnen de organisatie spelen ook 
de jobcoaches een zeer belangrijke 
rol. Aan welk profiel voldoet de 
ideale jobcoach? 

Hij of zij moet uiteraard bekwaam 
en gemotiveerd zijn, moet het 
systeem kennen en moet de voor-
delen kunnen uitleggen. Maar de 
ideale jobcoach heeft ook veel voe-
ling met ons doelpubliek. Hij of zij 
moet echt empathie hebben voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Gelukkig zie ik dat 
zeer veel van onze jobcoaches zeer 
empathisch zijn en vaak ook zeer 
optimistisch in het leven staan.
Hoe je het ook draait of keert, de 
jobcoach zal individuen moeten 
‘verkopen’. Daarom is het belang-
rijk om overtuigd te zijn van de 
kwaliteiten van die individuen, 
ondanks hun eventuele beper-
kingen. Het sluit perfect aan bij 
wat ik altijd tegen mijn studenten 

heb verteld: als je iets goeds kan 
verkopen, iets dat een echte meer-
waarde biedt, dan is verkopen een 
plezier! Want dan bewijs je de 
mensen een dienst! Als je daar-
entegen een slecht product moet 
verkopen, is verkopen een hel, 
want dan sta je dag na dag mensen 
te bedotten. Mijn raad: verkoop 
alleen iets waar je achter staat.

En u zegt: wij verkopen mensen …

Ik ben me ervan bewust dat dat 
misschien pejoratief klinkt, maar 
zo is het niet bedoeld. Als je het 
systeem en de achtergrond van 
de persoon in kwestie niet kan 
toelichten, zal een regulier bedrijf 
misschien weigerachtig staan om 
hem of haar aan te werven. Maar 
je hebt die mensen een opleiding 
gegeven, je hebt ze leren werken, 
je hebt ze indien nodig structuur 
en discipline bijgebracht, je hebt 
ervoor gezorgd dat ze klaar zijn 
om te werken en je bent ervan 
overtuigd dat ze het kunnen … 
Tja, dan kan je hen aan een bedrijf 

‘verkopen’. En dan is het 
plezant, want je weet dat je een 
meerwaarde aanbiedt: je biedt 
iemand aan die goed is en het 
bedrijf in kwestie krijgt er nog een 
pak subsidies bovenop.

Ziet de toekomst van de inclusieve 
arbeidsmarkt er gunstig uit?

Ik denk het wel. Het vergt natuur-
lijk de nodige inspanningen. Veel 
mensen hebben nu eenmaal hulp 
nodig om in het reguliere circuit 
aan de slag te kunnen en veel 
werkgevers hebben hulp nodig om 
een inclusieve werkomgeving te 
realiseren. En daar blijft het niet 
bij: de situatie moet ook  
opgevolgd worden.

Welk project van Arbeidskansen 
zal altijd een speciaal plaatsje in 
uw hart hebben?

Dat vind ik echt een moeilijke 
vraag. Ik vind ze allemaal zeer 
waardevol … Nu goed, het project 
dat in de ware zin van het woord 

tot persoon. En dat is maar goed 
ook: sommige mensen zijn zeer 
tevreden met een job die door 
anderen als zeer eentonig wordt 
ervaren.
Ons succes heeft ook te maken 
met het feit dat sommige diensten 
elkaar versterken. Een van onze 
grote initiatieven op dit moment 
is ‘Opgeruimd’. Dat project werkt 
met dienstencheques en bestaat 
eigenlijk uit twee luiken: de poets-
hulp en het strijkatelier. Daarin 
kan je de poetsdienst als trekker 
beschouwen, en het strijkatelier 
als bijkomende service. De groot-
ste troef is natuurlijk dat we het 
publiek zowel een poets- als een 
strijkservice kunnen aanbieden. 
Mocht je die twee scheiden, dan 
zou je wellicht klanten verliezen. 
Bovendien houden die twee 
diensten elkaar ook financieel in 
evenwicht: samen zijn ze duidelijk 
kostendekkend; met de strijk-
dienst alleen zou het een stuk 
moeilijker zijn.

Naar verluidt bent u iemand die 
nooit lang over de dingen moet 
nadenken. Als er een investering 
moet gebeuren of een initiatief 
gelanceerd moet worden, bekijkt 
u de situatie en hakt u vrij snel de 
knoop door …

Dat heeft te maken met mijn ach-
tergrond en mijn vorming. Ik ben 
jarenlang professor geweest, en ik 
geloof dat ik voldoende ervaring 
heb om niet al te lang te hoeven 
twijfelen. Maar het ligt ook een 
beetje aan mijn aard: ik ben nogal 
ongeduldig van karakter en ik 
houd ook niet van lange vergade-
ringen. Het moet vooruitgaan.
In feite is een investeringsproject 
voor Arbeidskansen ook vrij 
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Als we ergens een mogelijkheid 
zien, dan nemen we contact op. 
Ons recentste grote samenwer-
kingsverband is er een met de 
gemeente Alken. Die gemeente 
had een dienst voor huishoud-
hulp, een klussendienst en een 
kleine dienst voor GOB. Die drie 
zaken zaten onder één koepel, 
die echter verlieslatend was. Wij 
hebben de gemeente voorgesteld 
om die diensten in onze werking 
te integreren. Hun klussendienst 
was bijvoorbeeld erg goed, maar 
wij hadden het voordeel van onze 
organisatorische knowhow en 
schaalgrootte. Die schaalgrootte 
en deskundigheid kwamen ook 
goed van pas voor hun GOB en 
hun dienst voor huishoudhulp. 
Welnu, de gemeente Alken is op 
ons voorstel ingegaan en vandaag 
werkt het geheel zeer goed.

Brengt jullie schaalgrootte nog 
meer voordelen met zich mee?

Zeker. We hebben zeer veel 
geloofwaardigheid opgebouwd en 
dat helpt als we ergens een nieuw 
project gaan bepleiten. Of neem 
onze vestiging in As; zoiets groots 
kunnen wij alleen maar aan omdat 
daar verschillende zaken zitten: 
Labor heeft er zijn hoofdvestiging, 
GOB heeft er zijn hoofdvestiging, 
maar ook Opgeruimd zit er, onze 
sociale kruidenier PoppyFleur…  
Al die zaken dragen bij tot de 
draagkracht van het geheel.
Vandaag zijn we volop bezig met 
de ontwikkeling van twee nieuwe 
initiatieven: een dagcentrum 
en een uitzendbureau. 
Duizendschoon is een arbeids-
zorgproject in de vorm van een 
dagcentrum. De gemeente As 
toont hiervoor zeer veel interesse. 

Je weet misschien dat er door 
de langere wachtlijsten in de 
gehandicaptenzorg een grote vraag 
is naar zorgcentra. Welnu, met 
Duizendschoon willen wij zo een 
dagcentrum bieden voor mensen 
die nog een beetje kunnen werken. 
We hopen binnenkort een gebouw 
te kunnen kopen in Niel-bij-As 
om dit project definitief in onder 
te brengen.
Daarnaast zijn we zoals gezegd 
volop bezig met een eigen uit-
zendbureau. Ook hier vullen we 
een reële leemte op: bedrijven 
die iemand met een afstand tot 
de arbeidsmarkt tijdelijk willen 
opnemen, willen dat vaak doen 
op interimbasis. Met een eigen uit-
zendbureau kunnen we dat proces 
faciliteren.

“Ook de sociale 
economie kan niet 
zonder cijfers.” 

Een economische achtergrond is 
altijd zeer belangrijk geweest voor 
uw engagement in Arbeidskansen. 
Is het voor andere organisaties in 
de sociale economie een goed idee 
om iemand met uw profiel in hun 
Raad van Bestuur op te nemen?

In de eerste plaats is het belang-
rijk dat een Raad van Bestuur 
bestaat uit mensen die voldoende 
gemotiveerd zijn. Verder is er best 
iemand bij met een bedrijfsecono-
mische achtergrond, want op het 
einde van de maand moet het geld 
er zijn hé: ook de sociale economie 
kan niet zonder cijfers. Enerzijds 
zijn er subsidies, anderzijds moe-

ten er voldoende eigen inkomsten 
gegenereerd worden. 

Welke grote uitdagingen kent 
Arbeidskansen voor de toekomst?

Zoals voorheen zal men moeten 
blijven zoeken naar nieuwe pro-
jecten die kostendekkend zijn. Het 
doelpubliek zal volgens mij niet 
afnemen. Maar misschien is dé 
uitdaging voor de toekomst wel de 
begeleiding: het geschikte kader 
vinden. Je ziet dat er vandaag 
meer en meer knelpuntberoepen 
ontstaan. Zelfs boekhouder wordt 
stilaan als een knelpuntberoep 
beschouwd. Je moet niet alleen 
jobcoaches hebben die gemoti-
veerd zijn, ze moeten ook over de 
nodige competenties beschikken.
Omdat onze sector gesubsidieerd 
wordt, zijn wij gebonden aan bare-
ma’s. Maar de jonge mensen van 
vandaag zijn veel mobieler dan 
vroeger. Als ze na een paar jaar bij 
ons meer kunnen gaan verdienen 
in de profitsector, moeten we ze 
vaak helaas laten gaan. Ook daar 
ligt een belangrijke uitdaging.

Stel dat Arbeidskansen een wapen-
schild zou hebben, welk leuze zou 
daarin mogen staan?

Hm, niet eenvoudig om dat 
zomaar ter plekke te bedenken. 
We hebben in de keuze voor onze 
projecten altijd graag gespeeld 
met het woordje ‘werk’ of ‘arbeid’: 
‘Labor’ in het Latijn, ‘Ergon’ in het 
Grieks en ‘Trabajo’ in het Spaans. 
En natuurlijk de naam van het 
overkoepelende geheel: ‘Arbeids-
kansen’. Als ik dan denk aan onze 
kernopdracht en onze belangrijk-
ste doelstelling, dan zou ik het 
houden op … ‘Geluk door werk’.

het meest succesvol is geweest, is 
wellicht Labor Meeuwen. Ook hier 
was de goede verstandhouding 
met het gemeentebestuur van bij 
de opstart een belangrijke factor. 
Ten eerste: we mochten een ter-
rein kopen op het industriepark. 
Ten tweede: we moesten daar 
een vrij grote hal zetten, die we 
voor 50% zelf konden financie-
ren, maar waarvoor we de andere 
50% moesten lenen. Doordat de 
gemeente Meeuwen zich voor dat 
te lenen bedrag borg heeft gesteld, 
konden we van een lagere interest-
voet genieten. We zijn daar begon-
nen met een verpakkingsafdeling, 
maar zijn er op termijn in geslaagd 
het bedrijf uit te breiden met 
een tweede en een derde werk-
plaats. We hebben het met andere 
woorden kunnen verdrievoudigen, 
op een goeie twintig jaar tijd. We 
hadden het geluk dat we het aan-
palende stuk grond ook hebben 
kunnen kopen, wat die uitbreiding 
uit praktisch oogpunt natuurlijk 
een stuk makkelijker maakte.
Vandaag worden er bij Labor 
Meeuwen ook ventilatiesystemen 
geassembleerd. Je hebt er dus twee 
kerntaken: verpakken en assem-
bleren. Voor zover ik weet is dat 
tot nog toe het grootste succes 
geweest.

Zijn er andere mijlpalen uit de 
geschiedenis van Arbeidskansen?

Bij het woordje ‘mijlpaal’ denk 
ik meteen ook aan de verhuizing 
van onze hoofdzetel van Maaseik 
naar As. Lang geleden was dat 
terrein een Duits oorlogsvliegveld. 
Na de Eerste Wereldoorlog werd 
het omgevormd tot een Belgisch 
militair vliegveld. Nog later is 
het een zogenaamde ‘kolonie’ 

geworden, een plaats waar stads-
kinderen hun vakantie kwamen 
doorbrengen om aan te sterken. 
Waar aanvankelijk de vliegtuigen 
landden, stonden nu enkele mooie 
gebouwen omringd door een den-
nenbos. Vervolgens werden de 
gebouwen verlaten en raakte het 
domein in verval. De gemeente As 
heeft het te koop gesteld, en wij 
waren kandidaat-koper. De rest 
is geschiedenis: Arbeidskansen 
heeft een mooi ondernemings-
plan ingediend en we hebben het 
terrein kunnen kopen. Ondertus-
sen zijn de gebouwen zeer mooi 
gerenoveerd en hebben we er onze 
intrek genomen. Dat prachtige 
gebouw bij het binnenrijden van 
de gemeente As heeft enorm bij-
gedragen aan onze zichtbaarheid: 
we hebben er nu een eigen grote 
en herkenbare site.

U heeft in dit gesprek al een paar 
keer benadrukt dat een goed 
contact met de lokale besturen zeer 
belangrijk is. Waarom is dat zo? 

Weet je, veel lokale besturen 

zijn erg geïnteresseerd in sociale 
tewerkstelling. Als je naar hen kan 
gaan met een goed project en een 
mooi voorstel, dan betekent dat 
voor hen een realisatie waar ze zelf 
eigenlijk niet zo gek veel hebben 
voor hoeven te doen, maar waarop 
ze wel prat kunnen gaan. Het is 
een win-winsituatie. Door de wis-
selende bestuurlijke meerderheden 
en de wisselende interesses is het 
voor de gemeenten vaak moeilijker 
dan voor ons om de nodige conti-
nuïteit te garanderen. Ook op dat 
vlak hebben ze er vaak voordeel bij 
om met ons in zee te gaan.

“Veel lokale 
besturen zijn erg 
geïnteresseerd 
in sociale 
tewerkstelling.” 

Hoe onderhouden jullie die goede 
band met de gemeentebesturen?

Professor Van Looy als copromotor bij het doctoraat van Eric Ramaekers, 2003
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SVEN HOUBEN
is werknemer bij 
de Groendienst

“Dankzij de begeleiding  
van Arbeidskansen vzw  
kan ik nu doen wat ik  
altijd al heb gewild:  
werken in het groen.”
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