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Duurzaamheidsverslag 2015

Grafische vormgeving: www.beodesign.be

Over het verslag

Dit duurzaamheidsverslag gaat over de organisatiegroep
Compaan. Compaan clustert de juridische entiteiten Job &
Co vzw, Con Brio vzw en Duet cvba-so.

Compaan stelt alles in het werk
om mensen met onderbenutte
talenten, in nauwe samenwerking
met de bedrijfswereld, op een
duurzame manier te integreren
op de arbeidsmarkt en op die
manier bij te dragen aan de
verduurzaming van de economie
en de samenleving.
Het is het tweede verslag van de organisatiegroep dat
volledig is opgebouwd volgens de GRI-richtlijnen, niveau
Core. We beschouwen dit verslag als een instrument
om de dialoog met onze stakeholders aan te gaan en
structureel te verankeren in de werking en het beleid van
Compaan. We rapporteren over het jaar 2015. Het is onze
bedoeling om jaarlijks een update te publiceren. Vorige
edities van het duurzaamheidsverslag zijn beschikbaar op
www.compaan.be
Naast het internationale GRI-referentiekader voor
duurzaamheidsverslaggeving onderzoeken we ook op
welke manier we een bijdrage kunnen leveren aan de
Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze nieuwe
duurzame ontwikkelingsdoelen werden op 25 september
2015 door 193 staatshoofden en regeringsleiders
goedgekeurd tijdens een speciale top van de Verenigde
Naties in New York. Ze bestrijken een hele resem
duurzaamheidsthema’s, zoals klimaatverandering,
biodiversiteit, volksgezondheid, onderwijs en
armoedebestrijding, en zullen de komende 15 jaar de
wereldwijde duurzaamheidsagenda bepalen. Voor het
eerst worden zowel bedrijven, NGO’s, overheden als
alle andere maatschappelijke actoren aangesproken
om samen deze 17 doelstellingen te bereiken. Doorheen
de tekst van ons duurzaamheidsverslag verwijzen we
naar de SDG waar wij menen een rol te kunnen opnemen.
Dit jaar zullen we onze concrete engagementen verder
onderzoeken.
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Mensen en werkvloeren komen uit de kast.
Zeggen waarvoor ze staan!
Personen met een afstand
tot de arbeidsmarkt hebben
doorheen de hele loopbaan
ondersteuning nodig om
inzetbaar te blijven
Uit onderzoeksrapport: Naar een nieuw concept van
begeleiding op de werkvloer?
www.werk.be /onderzoek/onderzoeksprojecten

Meer dan ooit blijft Compaan trouw aan haar sociale
missie om mensen met onderbenutte talenten in te
schakelen op de arbeidsmarkt. En meer dan ooit zijn we
ons ervan bewust dat de toegankelijkheid van werkvloeren
dé cruciale succesfactor is van dit inschakelingsproces.
Met de beleidsmatige oneliner ‘place and train’ is het
duidelijk dat onze werking zich steeds meer ontwikkelt
op de werkvloer in de bedrijven. Dit betekent dat het
werkplekleren ook pas zal lukken wanneer bedrijven zich
openstellen voor deze mensen die beschikbaar zijn op
de arbeidsmarkt. Meer dan vroeger zal beroep worden
gedaan op werkgevers om werkvloeren beschikbaar te
stellen voor dit werkplekleren. Vanuit Compaan beseffen
we dat we hen hierin niet aan hun lot kunnen overlaten.
Ook zij verdienen steun bij de kwalitatieve ondersteuning
op de werkvloer. Compaan is zich ervan bewust dat
arbeidsinschakeling slechts een succes wordt dank zij de
medewerking van de werkgever en zijn arbeidsomgeving.
Daarom wil Compaan hen als klanten behandelen en hen
een service aanbieden die, gesterkt vanuit een sociale
missie, mede gedragen en uitgedragen wordt. Want
bedrijven verdienen het dat de buitenwereld ook weet heeft
van deze inspanningen.

WOORD VOORAF
Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt van
nature deel uit van onze core business.
In 1987 opgericht, vanuit een geloof dat werk een
belangrijke pijler was in de emancipatie van personen
met een beperking, zat de P van People, het bewust
mensgericht ondernemen, in het DNA van onze
organisatie.
In 1997 publiceerden we ons 1ste social auditrapport,
geverifieerd door Ethibel. In dit rapport werd ingezoomd
op de inspanningen en resultaten op vlak van duurzame
tewerkstelling, mensgericht ondernemen en diversiteit
maar ook op het uitbouwen van een eerlijke en
kwaliteitsvolle handelsrelatie, beleidsbetrokkenheid en
respect voor het leefmilieu. Niet alleen de P van People
maar ook die van Planet en Profit hadden een plaats
gekregen in het ondernemen van de organisatiegroep.
In 2015 lag het 1ste duurzaamheidsrapport van Compaan
op tafel, opgesteld volgens de GRI richtlijnen. Voor u
ligt het 2de . In dit rapport lees je hoe we doorheen
de kernactiviteiten coaching, maatwerk en innovatie
inspanningen leveren op vlak van People, Planet en
Profit. Ditmaal hebben we er echter nog een vierde P aan
toegevoegd, de P van Participatie. Met het versterken van
de betrokkenheid van onze stakeholders en de actieve
participatie van Compaan aan het lokale en Vlaamse
beleid willen we meerwaarde realiseren op vlak van
duurzaam ondernemen of ondernemen met winst voor
de wereld.
Een permanent wijzigend arbeidsmarktbeleid daagt ons
als organisatie uit voortdurend een nieuw evenwicht te
vinden tussen het marktgedreven karakter van het beleid
en het duurzaam karakter van onze organisatie. We
laten jou graag kritisch meekijken naar onze resultaten
waarmee we niet zozeer willen laten zien hoe goed we
zijn maar wel hoever we staan.
Alvast veel leesplezier

Bert Boone
Algemeen directeur,
dagelijks bestuurder

Mia Vermeers
algemeen beleidsmedewerker

Werkplekleren hoeft niet langer een toverwoord te blijven
COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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Compaan in één oogopslag

→
→
→
→

SERR diversiteitsplan
Le Petit Botanique
Da Vinci Project
Evaluatie Doorstroom uit Arbeidszorg
(DAZ) en Tender Activeringszorg (TAZ)
→ Communicatieplatform Oostakker

2015

J
J
J

Prioriteiten
Resultaten J K L

K
L

INNOVATIE
SOCIALE
TEWERKSTELLING

→
→
→
→
→

Desembrood-bakkerij
Locatie Oostakker
Maatwerkdecreet
Omzetfocus schoonmaak
Rentabiliseren afdeling
catering

K
J
L
J
J

COACHING

COMPAAN

→ Werkgevers benaderen
→ Positie Compaan verstevigen
→ Samenwerken met VDAB +
Stad Gent + GTB
→ Partnerschap met MLWB + GOCA
→ IT-systemen ondersteunen
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→ Hervorming Werkervaringsprojecten (WEP)
→ Jongerenwerking & brugproject
→ GOB-kader rond arbeidsbeperking
→ Betalende vorming
→ Begeleiding & outplacement

J
J
J
J
J

INNOVATIE

→ Netwerkvorming voor
maatwerkdoorstroming
→ Mobiele Streetfoodbedrijven
→ B&Bee
→ Opleiding ‘Iedereen
ondernemer’

J
J
J
K
K

L
L
K
J

De focus van Compaan

Compaan staat ten dienste van
bedrijven en organisaties, want
ze hebben medewerkers nodig;
hun werkplek wordt hun merkplek;
hun bedrijfswaarden vertalen zich in hun
medewerkersbeleid;
omgaan met verschillen wordt hun uitdaging.

Zij komen geleidelijk als

uit de kast,

want door Inclusief Onderwijs, Duaal Leren & Werkplekleren ziet elk
bedrijf er op de werkvloer binnenkort anders uit.

Onze missie | We vertrekken vanuit onze kern
Voor mensen met
onderbenutte talenten,
in ons actieterrein
Oost-Vlaanderen

Op een duurzame manier
activeren en integreren in
de arbeidsmarkt

Om bij te dragen tot een
betere economie

In samenwerking met de
bedrijfswereld

COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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Compaan staat voor
Jobcoaching, opleiding en
werkplekleren

Tewerkstelling in
schoonmaak en catering

Pionieren met innovatieve
werkvormen

1240 deelnemers in 2015

 = 3 kerndomeinen die elkaar versterken

Coaching

Sociale
tewerkstelling

Innovatie

Onze Partners

Compaan als Werkplekarchitect
Breed netwerk van meer dan 100 collega-organisaties actief in Vlaanderen en Brussel.
De Werkplekarchitecten werken aan een herkenbare service en kwaliteitsnorm.
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DE FOCUS VAN COMPAAN

WGO fit-o-meter
Deze wordles of woordwolken zijn opgetekend tijdens de WGO-fit-o-meter in
maart 2015. Externe bevragers spraken medewerkers en deelnemers aan onze
kernactiviteiten aan om te peilen wat zij beleven en ervaren.
Doorheen dit verslag vindt u deze woordwolken terug, inclusief getuigenissen die
WGO - WaardeGericht Ondernemen - concreet maken.
De WGO-fit-o-meter © is een praktijktoets ontwikkeld door Tabor VZW en heeft de ambitie om het
onzichtbare zichtbaar te maken, om de ziel bloot te leggen. Ze wil aandacht geven aan de waarden die
in de organisatie leven door met ‘nieuwe ogen’ te kijken naar de aanwezige symbolen en rituelen, met
‘nieuwe oren’ te luisteren naar de straffe verhalen. Ze wil een spiegel voorhouden. En ook uitnodigen
om die waarden ook in de toekomst zichtbaar te maken.

samen
kansen

wendbaarheid

professioneel
COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015

Kansen, empowerment,
betrokkenheid

empowerment

warm

warm

professioneel

evenwaardig

wendbaarheid

evenwaardig
samen

wendbaarheid

wendbaarheid

betrokkenheid
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WGO fit-o-meter

wendbaarheid

wendbaarheid

wendbaarheid

wendbaarheid

Bovenstaande citaten zijn opgetekend tijdens de WGO-fit-o-meter in maart 2015. De WGO-fit-o-meter © is een praktijktoets
ontwikkeld door Tabor VZW en heeft de ambitie om het onzichtbare zichtbaar te maken, om de ziel bloot te leggen. Ze wil aandacht
geven aan de waarden die in de organisatie leven door met ‘nieuwe ogen’ te kijken naar de aanwezige symbolen en rituelen, met
‘nieuwe oren’ te luisteren naar de straffe verhalen. Ze wil een spiegel voorhouden. En ook uitnodigen om die waarden ook in de
toekomst zichtbaar te maken.
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Jobcoaching, opleiding
en werkplekleren

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE
GROEI

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

Werkzoekenden, werknemers en bedrijven staan er niet alleen voor!

Outplacement

Werkplekleren
Brugprojecten

Take Off

Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding
en Bemiddeling
Doorstroombegeleiding
Opleiding
Job- en taalcoaching
A-TIEM

Loopbaanbegeleiding

COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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Coachen en competenties versterken van werkzoekenden voor bedrijven

Een werkplek is het ideale
leerplatform – werkplekleren

BRUGPROJECT
Een eerste werkervaring bieden aan jongeren uit het deeltijds onderwijs die willen werken,
maar nog onvoldoende arbeidsrijp zijn.
Deeltijds leren - deeltijds werken
Hoe?

Project Inform - Jongeren werken voor jongeren

Een Compaan-arbeidsconsulent selecteert en
begeleidt de jongere.
Een werkleider is beschikbaar voor dagelijkse
opvolging.
Werkvloer en functie zijn op maat van de jongere.
Diverse functies mogelijk in Compaan en
daarbuiten.

Jongeren voeren klussen uit – vnl. schilderen en
houtbewerking – in Oost-Vlaamse jeugdhuizen.
Compaan-werkleiders begeleiden hen.
De intensieve opvolging biedt extra groeikansen.

Onze partner
CDO - Centrum voor Deeltijds Onderwijs
De Rotonde
Onze partner

Enkele cijfers schooljaar 2014-15

95 jongeren namen deel
Zij realiseerden samen

20.186u werkervaring
12

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren
(IBAL)
Jongeren krijgen ondersteuning na het vinden van
een deeltijdse job,
om hun slaagkansen te verhogen.

JOBCOACHING, OPLEIDING EN WERKPLEKLEREN

TAKE OFF
Jongeren (18 -25 j) de weg helpen vinden naar de arbeidsmarkt.
Voor jonge werkzoekenden die men weinig of niet via klassieke kanalen bereikt.

Hoe?
Wegnemen van randproblemen zoals psychosociale
problemen of drugsproblemen.
Intensieve coaching om jongeren sterker te maken
voor een werk- of opleidingstraject.
Begeleiding door een ‘vliegende’ coach van
Compaan.
2016: start Take Off 2

Onze partners
Stad Gent, OCMW Gent, VDAB,
Centrum Algemeen Welzijnswerk
(CAW), Straathoekwerk, De Sleutel
Met steun van het Europees
Sociaal Fonds (ESF)

Enkele cijfers Take off 1 (2013-2015)

280 aanmeldingen

25% stroomt door naar werk

126 opgestarte trajecten

A-TIEM
Het ArbeidsTeam Intra-Europese Migratie begeleidt nieuwe EU-burgers naar werk.

Hoe?

Onze partners
Stad Gent, Groep INTRO, Centrum Algemeen
Welzijnswerk O-VL,
De Sloep, MicroStart, VDAB

Outreachend werken
Arbeidstrajecten voor deze moeilijk bereikbare
populatie realiseren.
Voor Gent ligt de focus op Bulgaren en Slovaken.
2016: start van het project

Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Cijfers 2016

30

begeleidingen in opstart

COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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OPLEIDINGEN
Competenties versterken van werkzoekenden
Hoe?
Beroepsopleidingen | Een beroep leren…dat kan bij
Compaan!
Keukenmedewerker (Gent - Oudenaarde)
Natuursteenbewerker - Houtbewerker –
Metaalbewerker/Siersmid
Focus op praktijkervaring | Stage bij een werkgever
| Persoonlijke begeleider voor elke cursist. Na de
opleiding zoekt men samen naar werk.
TaalCoaching op de OpleidingsVloer (TCOV)
Voor werkzoekenden met een beperkte kennis
Nederlands die een beroepsopleiding volgen erkend
door VDAB. Ook mogelijk voor wie een Individuele
BeroepsOpleiding (IBO) volgt

Enkele cijfers 2015

25 pers. volgden de opleiding
keukenmedewerker
Na de opleiding: 8 personen zijn aan
het werk, 1 persoon volgt IBO, 3 volgen
gespecialiseerde begeleiding, 3 vonden
geen werk, 10 personen zijn nog in
begeleiding.

70 pers. volgden de opleiding
natuursteen-, hout- of
metaalbewerker (GOCA-opleidingen)
39 pers. volgden taalcoaching
op de opleidingsvloer
Onze partners
VDAB, GOCA, OCMW Gent

Trajecten WerkInleving voor Jongeren (WIJ!)
Korte trainingsmodules voor jonge werkzoekenden
zonder diploma. Training gericht op specifieke
beroepsvaardigheden (keuken, schoonmaak, verkoop,
technisch onderhoud) – I.s.m. JES (2015) - SBS Skill
Builders (2016)

Enkele cijfers 2015

19

jongeren |
68 dagen collectief werkplekleren

51 jongeren in
oriënterende infosessie

28 individuele stages
32 jongeren
in 7 vormingsmodules
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JOBCOACHING, OPLEIDING EN WERKPLEKLEREN

INTENSIEF WERKPLEKLEREN
Werkzoekenden (> 1 jaar) begeleiden naar de arbeidsmarkt.
Hoe?

Onze partners

Oriëntatiemodule
Sollicitatietraining en -begeleiding
Job-ateliers: intervisie deelnemers - vorming sollicitatiebegeleiding
Taalcoaching
ICT-training

MLWB en Groep INTRO Oost-Vlaanderen
LeerWerk Gent: Dienst Werk en OCMW Gent

Enkele cijfers 2015-16

Compaan begeleidt

79 werkzoekenden
tot 31 december 2016.
Verschillende vormen stage en
werkplekleren:
 Individuele Beroeps Opleiding (IBO)
 BeroepsInlevingsOvereenkomst (BIO)
 Stages-werkplekleren
Coaching op nieuwe werkvloer.

35 deelnemers na hun werkervaringsstatuut
in 2015

23% werkt
14% volgt IBO
5% zinvol vervolg
39% geen werk
11% niet beschikbaar
8% voortijdig gestopt

MEER WETEN...

... over de verschillende vormen stage en werkplekleren?
francine.vandenbussche@compaan.be
tel. 0499 69 45 74
... over het opleidingsaanbod voor werkzoekenden?
goedele.provost@compaan.be
tel. 0499 69 45 75
... over de beroepsopleidingen natuursteen-, hout- of metaalbewerker?
bernard.cnockaert@compaan.be
tel. 0478 88 23 38

COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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Coachen van werkzoekenden / werknemers met een ziekte of arbeidsbeperking
én hun werkplek

Compaan is expert in matchen
op de werkvloer: de juiste
persoon op de juiste plaats!

TAZ BIS
Activeringsbegeleiding van personen met psychosociale of socio-economische
drempels naar werk
Hoe?
Voor elke deelnemer:
- Empowermentondersteuning (o.a. door Compaan)
om drempels naar werk aan te pakken
- Trajectbegeleiding (GTB)
- Zorgbegeleiding (zorgpartner)
Groepsmoment - Coaching - Vorming Activeringsstage - Eindadvies
Resultaat: advies aan VDAB over mogelijk
vervolgtraject naar werk.
 VDAB Tender ActiveringsZorg (TAZ)
 Sinds 2013 met verlenging tot eind 2016.
 Maximum 18 maand per traject.

16

Onze partners
GTB, VDAB, PopovGGZ en zorgpartners O-VL

Enkele cijfers 2015

Gent: 21

trajecten

Aalst: 32+

trajecten

Lokeren - Dendermonde:

12 trajecten

JOBCOACHING, OPLEIDING EN WERKPLEKLEREN

GOB
Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding, Bemiddeling en Tewerkstelling
voor personen met een ziekte of arbeidsbeperking
Hoe?
Op maat van de klant
Individuele en integrale coaching
Opleiding en training
Bemiddeling naar Normaal Economisch Circuit
(NEC)
Werkplekleren via stage en Gespecialiseerde
Individuele Beroepsopleiding (GIBO)
Geïntegreerde beroepsopleiding (GOP)
Jobcoaching bij nieuwe tewerkstelling
Loopbaancoaching

Voor alle
beroepen
& sectore
n!

Onze partners
VDAB - Provinciale samenwerking met UCBO en GTB Lid van Federatie GOB’s (11 GOB’s in Vlaanderen)

VOOR WIE?
Personen met VDAB indicatie arbeidshandicap*
= door aandoening of chronische ziekte moeilijker om
werk te vinden – job uit te voeren
Niet werkende werkzoekenden
- met akkoord van bemiddelaar (VDAB, GTB,...)
- met akkoord adviserend geneesheer bij ziekte- en
invaliditeitsverzekering (ZIV) (ziekte)
Werknemers met arbeidsbeperking
Én hun werkgevers
* Voorbeelden
Fysiek: rugproblemen, motorisch, enz.
Chronische ziekte: epilepsie, reuma, MS, CVS
Ontwikkelings- of leerstoornis: ADHD, NLD, DCD,
Dyslexie, enz.
Mentale beperking
Autisme/autismespectrumstoornis (ASS)
Auditief | Visueel
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Psychische aard: burn-out, depressie, schizofrenie, enz.
BUSO-schoolverleden

Enkele cijfers 2015

132 te starten GOB-trajecten
167 personen effectief gestart

72 GIBO’s gestart

81% positieve uitstroom naar werk

(gewogen op graad van beperkingen), 56% ongewogen

COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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FABIA
Fysieke ArbeidsBeperking in Activering | Ontwikkeling van 3 instrumenten om mensen
met chronische pijn of fysieke klachten te ondersteunen in hun traject naar werk:
Hoe?

Onze partners
GTB = promotor

1 Back@work | Competentieversterkend
groepsprogramma voor werkzoekenden.
Helpt afstand arbeidsmarkt te overbruggen via
inzicht, kennis en fysieke activering.

2 Smart@work| Opleiding voor professionele coaches
via een webmodule

Het project FABIA kwam tot stand met steun van

3 Policy@work | Onderzoeksrapport met
aanbevelingen voor beleidsverantwoordelijken om
tewerkstellingskansen te verhogen.

MEER WETEN OVER WERKEN MET MENSEN MET EEN ZIEKTE OF ARBEIDSBEPERKING?

ann.bodyn@compaan.be
tel. 0492 73 94 27

U vindt ons in:
Gent en rand T 09 266 18 10 | E gob.gent@compaan.be
Aalst-Ninove T 053 70 57 00 | E gob.aalst@compaan.be
Waas en Dender T 09 349 25 62 | E gob.lokeren@compaan.be
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JOBCOACHING, OPLEIDING EN WERKPLEKLEREN

Coachen en competenties versterken van werknemers tot in en met het bedrijf

Voor een goede start!
Talenten aanscherpen
Fluitend naar het werk
Perspectief bieden na ontslag
…

Voor een
goede sta
rt

JOB- EN TAALCOACHING

!

Extra ondersteuning bij het inwerken van nieuwe medewerkers

Jobcoaches werken rond communicatie en
arbeidsattitude op de werkvloer.

Onze partner

Is taal een knelpunt? Dan kan men een jobcoachingstraject aanvullen met taalcoaching op de werkvloer.
 In de eerste 12 maanden van de tewerkstelling
 Jobcoaching: 6 maanden | Taalcoaching: 12
maanden

Cijfers 2015

102 coachingstrajecten
gerealiseerd

COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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Talenten
aanscherp
en

TRAINING EN OPLEIDING
Op maat van werknemers en bedrijven

 Diverse vormings- en trainingsmodules.
 Open opleidingsaanbod en een aanbod op maat.
 Compaan-trainers hebben praktijkervaring in het
coachen, opleiden en adviseren.

Enkele cijfers 2015*

153 deelnemers
2854 opleidingsuren
561 instructie-uren

Een greep uit het aanbod aan thema’s:
Klare taal op de werkvloer
Schoonmaaktechnieken
Opfrissing rekenen op het werk
Sociaal vaardig
Mentor op de werkvloer
HR-thema’s voor leidinggevenden
Diversiteit is een troef

*Project Sterk @ Werk | Partners:
Mentor vzw = promotor

Het project kwam tot stand met steun van

LOOPBAANBEGELEIDING

Fluitend n
aar
het werk

Ondersteunen van werknemers en zelfstandigen
bij het nemen van beslissingen over de loopbaan
Hoe?
Individuele coaching
Persoonlijke aanpak
Kennismakingsgesprek
Staan oplossingsgericht stil bij talenten en dromen
Arbeidsmarktheroriëntering en profilering op de
arbeidsmarkt
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Nazorgmoment

Onze partners: MLWB - Inzicht - UCBO - VDAB - Tabor

Enkele cijfers 2015

77 begeleidingen

Voor wie?
Werknemers of zelfstandigen
Wonen en werken in Vlaanderen of Brussel
Minimum 1 jaar werkervaring
Volgde de voorbije 6 jaar geen loopbaanbegeleiding
 Recht op traject van 8u.
 Bij Compaan kan men gebruik maken
van loopbaancheques, aan te vragen
bij VDAB.

Compaan heeft een gespecialiseerd aanbod voor
personen met een ziekte of beperking.

20

JOBCOACHING, OPLEIDING EN WERKPLEKLEREN

DOORSTROOMBEGELEIDING
Medewerkers begeleiden van het Sociaal naar het Normaal Economisch Circuit (SEC  NEC)

We staan te trappelen om te kunnen starten!
We wachten de Vlaamse beleidsbeslissing af.

OUTPLACEMENT
Ontslagen medewerkers opnieuw perspectief bieden.
Hoe?
Op maat van opdrachtgever
Professionele aanpak
Vertrek vanuit empowerment
Medewerker versterken met een efficiënt en
marktgericht actieplan.

MEER WETEN...

... over job- en taalcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement en
doorstroombegeleiding?
rony.holvoet@compaan.be
tel. 0475 25 02 57

Loopbaanbegeleiding
U vindt ons in:
- Gent, Aalst, Lokeren - loopbaanbegeleiding@compaan.be of 09 266 18 10
- Meetjesland - loopbaan@mlwb.be of 09 376 71 02
- Of bel naar het gratis nummer 0800 25 215.
In samenwerking met Inzicht www.inzicht.be

Outplacement
U vindt ons in:
- Gent, Aalst, Lokeren
outplacement@compaan.be
of 09 266 18 10
- Meetjesland - outplacement@mlwb.be

... over het opleidingsaanbod van Compaan?
goedele.provost@compaan.be
tel. 0499 69 45 75
www.compaan.be/opleidingen

COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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WGO fit-o-meter

evenwaardig
samen

samen
evenwaardig

Bovenstaande citaten zijn opgetekend tijdens de WGO-fit-o-meter in maart 2015. De WGO-fit-o-meter © is een praktijktoets
ontwikkeld door Tabor VZW en heeft de ambitie om het onzichtbare zichtbaar te maken, om de ziel bloot te leggen. Ze wil aandacht
geven aan de waarden die in de organisatie leven door met ‘nieuwe ogen’ te kijken naar de aanwezige symbolen en rituelen, met
‘nieuwe oren’ te luisteren naar de straffe verhalen. Ze wil een spiegel voorhouden. En ook uitnodigen om die waarden ook in de
toekomst zichtbaar te maken.
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Tewerkstellen op maat

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE
GROEI

Maatwerkbedrijf in schoonmaak en catering

Klassieke schoonmaak
Schoonmaak publieke
voorzieningen

Onderhoud waardevol
patrimonium & erfgoed
Vaste bedrijfscatering
Mobiele catering

1995: oprichting eerste onderneming voor werkzoekenden uit de kansengroepen (erkend als invoegbedrijf).
1997: oprichting van een tweede onderneming voor
laaggeschoolde, langdurig werklozen (erkend als sociale
werkplaats).
Vanaf 2015 als maatwerkbedrijf actief.

DOEL:
Verhogen van tewerkstellingskansen op de reguliere
arbeidsmarkt van werkzoekenden en werkenden uit de
kansengroepen.
Ontwikkelen van een duurzaam eigentijds aanbod op
maat van de klant.
Bedrijfsechte opleiding.

COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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TEWERKSTELLING OP MAAT IN SCHOONMAAK
Compaan maakt schoon. Met glans. Op mensenmaat.
Als maatwerkbedrijf is Compaan actief in:
Klassieke schoonmaakopdrachten zoals
kantoorruimten.
Schoonmaak van publieke voorzieningen
zoals schuilhuisjes van De Lijn, bouwwerven en
bedrijventerreinen.
Interieuronderhoud van waardevol patrimonium
zoals kerken en schouwburgen. Samenwerking met
Monumenten-wacht Oost-Vlaanderen.

Aantal arbeiders: 38

18 deeltijdse & 20 voltijdse = vast
personeel

9 voltijdse arbeiders art. 60
3 voorwerkers die we inzetten op
verschillende deelprojecten
Aantal vacatures op jaarbasis: 8

2 Afdelingen

1
2

Enkele cijfers 2015

Erfgoed & waardevol patrimonium
Interieuronderhoud van waardevol patrimonium
Poetslijn & interieur
Klassieke schoonmaakopdrachten
Schoonmaak publieke voorzieningen

Elke medewerker start in de afdeling waardevol
patrimonium, onder toezicht van een werkleider en kan
nadien doorstromen naar Poetslijn & interieur.
Medewerkers die aangeven klaar te zijn voor de
reguliere arbeidsmarkt, verwijzen we door naar
projecten Goalgetter en Persoonlijk Opleidingsplan
(POP)/Persoonlijk Actieplan (PAP). De overstap gebeurt
in nauwe samenwerking met onze hr-medewerker.

Kwaliteitscontrole
Dagelijkse & intensieve opvolging door werkleiders.
Opdrachten in afdeling poetslijn: externe
kwaliteitscontroles (VSR (Vereniging Schoonmaak
Research)).  rapporten zijn input voor
verbeterproces
Dagelijkse feedback naar de medewerkers voor
permanente kwaliteitsverbetering.

Expertise in
Dieptereiniging van vloeren, boenen, tapijtreiniging,
strippen en her-inzetten van linoleum;
Specifiek onderhoud en behandeling van hout (reinigen,
behandelen van houtborende insecten en schimmel,
opzetten behandelplan);
Verwijderen van graffiti en vernieuwen van de
beschermlaag;
Werken op hoogte.

Producten
Gebruik van producten die het leefmilieu maximaal
respecteren.
Gebruik van hemelwater

PDCA = plan-do-check-act
ACT

Aanpassen
wat niet volgens plan
is verlopen

CHECK

Controleren of
alles volgens plan
is verlopen

PLAN

Plannen wat we
gaan doen en hoe
we dit gaan doen

DO

Doen wat we hebben
gepland

Sint-Laureins

Enkele cijfers 2015

Moerbeke

Actief in

Nevele

23 gemeenten:

Lochristi

Lovendegem

Aalter

GENT

Zulte

Melle

Gavere

90 kerken
306 poetsbeurten

Kruishoutem

Wetteren

Merelbeke

Nazareth

Zingem

Lokeren

Waasmunster

Berlare

Kruibeke
Temse

Hamme

Zele

Destelbergen
Laarne

SintMartensLatem
De
Pinte

DEINZE

Sint-Niklaas

Evergem

Zomergem

DENDERMONDE
Buggenhout

Wichelen

Lebbeke

Lede

Oosterzele
Sint-LievensHoutem
Erpe-Mere

Herzele
Zwalm
OUDENAARDE
ZOTTEGEM
Wortegem-Petegem
Horebeke
Brakel Lierde

AALST

Haaltert Denderleeuw

NINOVE

Maarkedal
Kluisbergen
RONSE
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Zelzate

Wachtebeke
Waarschoot
Knesselare

Beveren

SintGillisStekene Waas

Assenede
Kaprijke
Eeklo

Maldegem

GERAARDSBERGEN

TEWERKSTELLEN OP MAAT

TEWERKSTELLING OP MAAT IN CATERING
Compaan catert op maat van bedrijven.
Als maatwerkbedrijf actief in:
cateringactiviteiten zoals (brood)lunches, recepties
en buffetten;
lokale streekgerechten (bijv. stoverij of waterzooi);
het uitbaten van bedrijfsrestaurants, zoals we al
doen bij Bond Moyson en VSPW Sint-Amandsberg.
De begeleiding door onze werkleiders zorgt voor een
optimaal werkresultaat.

Vaste afnemers van catering
Universiteit Gent, Stad Gent, Arteveldehogeschool, Vonx,
Bisschoppelijk Seminarie, HoGent, IVV Sint-Vincentius,
enzovoort.

MEER WETEN OVER ONS MAATWERKBEDRIJF IN SCHOONMAAK EN CATERING?

vincent.rolle@compaan.be
tel. 0476 78 24 61

COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015

25

Innovatieve projecten en start-ups

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE
GROEI

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

SOCIALE BAKKERIJ COMPAAN
Compaan bakt heerlijk biologisch desembrood.
In 2014 startte Compaan met een eigen
broodassortiment op basis van desem.
Tewerkstellingskansen voor mensen die minder
makkelijk aan een job geraken.
In 2016 behaalde het brood een biolabel.
Verkrijgbaar op bestelling en bij diverse
verkooppunten, waaronder:
De Broodslijter, Antwerpsesteenweg 573,
9040 St-Amandsberg
Le Petit Botanique,Kammerstraat 19, 9000 Gent
…

Enkele cijfers 2015

5 medewerkers

aan de slag

41 klanten

SOCIALE STADSLANDBOUW
 Stadslandbouwproject
Innovatieproject in samenwerking met
maatwerkbedrijf Labeur.
Stadslandbouwrestaurant Le Petit Botanique,
Kammerstraat 19 in Gent.
Met dit stadslandbouwproject biedt Compaan
tewerkstellingskansen voor mensen die minder
makkelijk aan een job geraken.
Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 Nu in overweging als start-up.

B&BEE | HONINGRAATHOTEL
Compaan bouwt ‘honingraten’.
Innovatieproject in samenwerking met
maatwerkbedrijf Labeur.
Mobiele slaapeenheden in de vorm van zeshoekige
cilinders die men kan stapelen, net zoals een
honingraat.
Met dit project wil Compaan tewerkstelling creëren
via de productie en de commerciële exploitatie van
het honingraathotel.
De startup-datum nadert.
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Cijfers 2015

5 mensen aan de slag

DOORSTROOMACTIVERING

Onze zoektocht om mensen die willen werken te
activeren van vrijwilliger tot werknemer of
‘start-upper’.
Samen met bedrijven of organisaties.
Met vluchtelingen en asielzoekers.

MEER WETEN OVER DE INNOVATIEVE PROJECTEN VAN COMPAAN?
barbara.vanthorre@compaan.be
tel. 0494 27 05 86

Le Petit Botanique
info@lepetitbotanique.be of 09 391 92 09
Kammerstraat 19, 9000 Gent
www.lepetitbotanique.be
Desembrood
desembrood@compaan.be
tel. 09 266 18 10
www.compaan.be/biodesembrood

WIJ STAAN VOOR KWALITEIT

De afdeling jobcoaching, opleiding & werkervaring van Compaan beschikt over het
Qfor-certificaat voor haar dienstverlening in training en consulting voor werkzoekenden en
werkenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Compaan beschikt sinds 2010 over het ESF-kwaliteitslabel. We voldeden hiervoor aan
alle verwachtingen van kwaliteitsvolle bedrijfsvoering: leiderschap, strategie, mensen,
samenwerkingsverbanden en beheer van middelen, procesmanagement, resultaten bij klanten
en medewerkers en voor de samenleving.

COMPAAN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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WGO fit-o-meter

professioneel
warm

warm

professioneel
Bovenstaande citaten zijn opgetekend tijdens de WGO-fit-o-meter in maart 2015. De WGO-fit-o-meter © is een praktijktoets
ontwikkeld door Tabor VZW en heeft de ambitie om het onzichtbare zichtbaar te maken, om de ziel bloot te leggen. Ze wil aandacht
geven aan de waarden die in de organisatie leven door met ‘nieuwe ogen’ te kijken naar de aanwezige symbolen en rituelen, met
‘nieuwe oren’ te luisteren naar de straffe verhalen. Ze wil een spiegel voorhouden. En ook uitnodigen om die waarden ook in de
toekomst zichtbaar te maken.
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Het Compaan-team in beeld

31.12.2013

31.12.2014

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE
GROEI

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

31.12.2015

MEDEWERKERS

met een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur
ARBEIDERS
- 26 jaar

1

0

0

0

0

1

- 26-45 jaar

14

6

11

8

6

10

+ 45 jaar

3

2

3

2

4

3

+ 50 jaar

6

10

7

9

6

8

laaggeschoold

24

18

21

18

16

22

van vreemde origine

8

6

7

9

6

12

- 26 jaar

0

0

0

0

0

0

- 26-45 jaar

25

7

23

5

20

7

+ 45 jaar

8

2

10

1

12

0

+ 50 jaar

13

8

14

10

14

10

laaggeschoold

0

0

1

1

2

1

van vreemde origine

3

0

3

0

3

1

Compaan kan haar ambities
inzake haar sociale missie
slechts waar maken dank zij
de professionele inzet van haar
medewerkers. Zij maken samen
het dienstverlenend aanbod
waar en borgen de kwaliteit
ervan door hun daadkracht en
hun deskundigheid.

BEDIENDEN

met een WE-overeenkomst bepaalde duur
ARBEIDERS*
- 26 jaar

2

2

2

3

–

–

- 26-45 jaar

14

10

8

12

–

–

+ 45 jaar

4

5

3

6

–

–

+ 50 jaar

0

4

2

3

–

–

laaggeschoold

20

21

15

24

–

–

van vreemde origine

17

17

14

18

–

–

- 26 jaar

1

0

0

0

0

0

- 26-45 jaar

3

0

9

2

3

1

+ 45 jaar

0

0

0

1

1

1

+ 50 jaar

1

0

1

2

1

2

laaggeschoold

5

0

4

0

0

0

van vreemde origine

1

0

2

0

0

0

BEDIENDEN
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* Gezien de maatregel werkervaring met werkzoekenden
in een loonstatuut in een arbeidsovereenkomst van
bepaalde duur , eind september 2015 werd stopgezet, zijn
deze aantallen op 31.12.2015 niet in beeld gebracht.
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Vorming, training en opleiding als hefboom

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE
GROEI

Kwaliteitsvolle dienstverlening
vraagt medewerkers die zich
permanent vormen en bijscholen.
Zij investeren hiermee niet enkel
in de werking van Compaan.
Tegelijk borgen zij hun eigen
loopbaanontwikkeling.

TOP 5
thema’s in investering in tijd/loonkost

GEREGISTREERDE VORMING

1

2013

2014

2015

Arbeiders

315u

122u

450u

Bedienden

1.440u

1.852u

2.152u

In 2015:

2.602
106
86
451

uur opleiding
voor bedienden

gevolgd door

medewerkers

themata kwamen aan bod in

diverse opleidingen
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2
3
4
5

Praktijklabo Indicatoren voor GOBs
EUSE Conference Lissabon:
Customization for Microsoft Dynamics CRM 2015
Bedrijfsculturen		
Stress & Burn-Out Coach
Executive Master Class in Controllership

TOP 5
Meest intensieve opleidingen =
meest gevolgd:

1
2
3
4
5

Inleefsessie Autisme op de werkvloer
Activering van mensen met fysieke klachten en
chronische problematiek
Kennisdeelmoment ‘Nederlandse Taal op de
Werkvloer
CRM-opleidingen door ICT Compaan
Broodje Compaan: Intergenerationeel kennisdelen
met intervisie

GOEDE GEZONDHEID
EN WELZIJN

Aandacht voor gezondheid en veiligheid
Medewerkers spenderen een hele tijd van hun actief leven op de werkvloer.
Vanuit Compaan willen we alert zijn voor de arbeidsongevallen die zich op de
werkplek of op weg van en naar het werk voordoen.
Tevens gaan we in de organisatie ervan uit dat niemand ervoor kiest om ziek te
zijn. We volgen de evoluties op en blijven alert om de arbeidsomstandigheden
voortdurend te matchen met de mogelijkheden van medewerkers in hun
levensfase (progressieve tewerkstelling, zelfregulering in arbeidstijd,
mogelijkheden voor zorgkrediet, tijdskredieten,…).

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

ZIEKTEDAGEN MET WERKVERLET *

met een arbeidsovereenkomst OD
Arbeiders

797

544

633

644

587,5

586,5

Bedienden

383

75

843

164

509

66

Arbeiders

337

344

453

392

0

0

Bedienden

70

0

226

0

82

5

met een werkervaringsovereenkomst BD

*e
 xclusief ziektedagen i.k.v. progressieve tewerkstelling en exclusief bevallingsrust
** de medewerkers in loonstatuut werkervaring (maatregel stopgezet in september 2015) zijn niet in beeld gebracht.

GEZONDHEID
EN VEILIGHEID

PSYCHOSOCIAAL
WELZIJN
2013
2014
2015

ARBEIDSONGEVALLEN MET WERKVERLET

120
101

100
80

61

60

55

42

40
20
0

52

46 46
19

6

3

7

Aantal

6
Dagen WV

JOB & CO

6 8

3

Aantal

Dagen WV

CON BRIO
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Vertrouwenspersonen kregen
de gelegenheid om zich bij te
scholen;
De nieuwe wetgeving werd
aan de medewerkers
toegelicht;
De bevraging “Medewerkers
tevredenheid en Psycho
sociaal welzijn” werd herzien
en uitgevoerd in 2016.

12 11 10
Aantal

Dagen WV

TOTAAL
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID (VERVOLG)
ONGEVALLEN
OP DE WERKVLOER

ONGEVALLEN
VAN EN NAAR HET WERK

16

10

3

3

6

3

3

Aangegeven
ongevallen

Ongevallen
met
werkverlet

Door
verzekering
geweigerd

Ongevallen
zonder
werkverlet

Aangegeven
ongevallen

Ongevallen
met
werkverlet

Ongevallen
zonder
werkverlet

2

6

9

0

0

5

1

Ernstig
arbeidsongeval

Bedienden

Arbeiders

Jongeren

Bedienden

Arbeiders

Jongeren

OORZAKEN VAN DE WERKVLOER ONGEVALLEN
Totaal

Arbeiders

Bedienden

Werkervaring

Jongeren

Onvoldoende kennis en toepassing van
de juiste technieken

2

0

1

1

0

Onvoldoende aandacht

3

2

1

0

0

Externe factoren

11

3

4

4

0

Vaststellingen over de arbeidsongevallen
Er is een lichte daling van werkongevallen met werkverlet en een lichte stijging van het aantal verletdagen in vergelijking
met 2014
Bij Con Brio stellen we een sterke daling vast = een positieve evolutie.
Verschillende ongevallen werden veroorzaakt door externe factoren waarop weinig invloed kan uitgeoefend worden.
Ernstige ongevallen:
- het ene ongeval werd veroorzaakt door een gebrek aan technische kennis en ervaring;
- het andere werd veroorzaakt door een externe factor.

VOEDSELVEILIGHEID
Controles door FAVV:
Op de locatie VSPW in Sint-Amandsberg werd een
controle van het FAVV uitgevoerd op 22/09/2015
met een gunstig resultaat
Betere opleiding en kennis in verband met
“Allergenen” is wel noodzakelijk.
Ondernomen acties
Medewerkers werkervaring en cursisten
kregen een basisopleiding HACCP
HACCP handboeken, aangepast aan de interne
werking, werden opgemaakt
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AANDACHT VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Ecologische voetafdruk

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE

KLIMAATACTIE

Ecologie en duurzaamheid kunnen geen holle woorden blijven. Enkele aspecten
brengen we in beeld om onszelf te wijzen op de evoluties en de nood om eraan te
blijven werken.

MONITORING VAN ONS ENERGIE- EN WATERVERBRUIK

Elektriciteitsverbruik in kWh
150.000

Waterverbruik in m³
1200

148.000

1000

146.000
144.000

800

142.000

600

140.000

400

138.000
136.000

200

134.000

0
2013

144.009

2014

140.065

2015

2013

148.645

Gasverbruik in m³

1.035

2014

876,95

2015

825,58

Papierverbruik in aantal Prints
370.000

30.000

360.000

25.000

350.000

20.000

340.000

15.000

330.000
320.000

10.000

310.000

5.000

300.000

0

290.000
2013

24.066

2014

26.425

2015

24.591
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2013

310.649

2014

350.180

2015

323.402
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AANDACHT VOOR MOBILITEIT
Mobiliteit bepaalt onze ecologische voetafdruk.
Het benieuwt ons elk jaar opnieuw of we hierin een positieve evolutie maken
binnen Compaan. De cijfers achter de realiteit maken ons enigszins wegwijs:

MOBILITEIT

2014

2015

8.215 €

9.954 €

37.612 km

46.036 km

Openbaar vervoer woon-werk

8.033 €

8.200 €

Woon-werkverkeer met de wagen

20.559 €

21.690 €

Vervoer in opdracht-wagen

33.830 €

32.995 €

Vervoer in opdracht in km

99.150 km

96.703 km

Totaal mobiliteitsbudget

70.637 €

72.839 €

fietsvergoeding woon- werk

Fietsen woon-werk in km

Mobiliteitsacties
In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen werd voor de nieuwe locatie
Oostakker een aanvraag dossier voor een tussenkomst van het Pendelfonds
ingediend.
Inhoud van het dossier: Duurzaam woon-werkverplaatsing
Door de geplande verhuis van de schoonmaakploeg van Con Brio naar Oostakker
zal voor de meeste medewerkers de afstand naar het werk verhogen. Om dit
proces te begeleiden en medewerkers te stimuleren om zich zo ecologisch
mogelijk te verplaatsen worden een aantal acties voorgesteld.
Mobiliteitsacties voor 2016
Intensieve mobiliteitsbegeleiding van de medewerkers
Aanschaffen van:
- fietsrekken
- fluohesjes
- herstelkit
- fietstassen
Installeren van kleedruimte
Ter beschikking stellen van dienstfietsen
Organiseren van een dag van de mobiliteit
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De acties worden
opgebouwd volgens
het STOP principe:
Stappen
Trappen
Openbaar vervoer
Personenwagen

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Samenwerken:
partnerschappen en allianties
Compaan is zich ervan bewust dat ze haar sociale missie
slechts kan bereiken door intense samenwerking met een
diversiteit aan partners.
De sleutelprestaties geven een beeld van de talrijke
partners met wie Compaan deelwerkingen opzet.
Compaan is ook overtuigd van de nood aan een
middenveldwerking.
Zij participeert als lid in de werkingen van
FEGOB vzw, als koepel van de erkende GOB’s
(Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en
Bemiddelingscentra voor personen met een
arbeidshandicap).
SST vzw, Samenwerkingsverband Sociale
Tewerkstelling, koepel van de Sociale Werkplaatsen
(omgevormd tot maatwerkbedrijven).
Taborgroep vzw, Etion vzw, Unizo en Voka.
De raad van bestuur van Compaan gaf haar akkoord om
de algemeen directeur, op vraag van SLN vzw (Steunpunt
Lokale Netwerken), inmiddels Sterpunt Inclusief
Ondernemen vzw, deels vrij te stellen voor de uitbouw van
een vernieuwde Vlaamse werking binnen de opleidings- en
begeleidingsinitiatieven.
In de loop van 2015 is dit initiatief opgezet onder
een vernieuwde werking van het Sterpunt Inclusief
Ondernemen, met een gemeenschappelijke missie
van meer dan 100 organisaties die op 230 locaties in
Vlaanderen en Brussel actief zijn rond arbeidsinschakeling
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLINGEN TE
BEREIKEN

“Wij willen als niet-winstgedreven
dienstverleners op de arbeidsmarkt
samen met werkgevers op weg gaan om
mensen in een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt in hun ondernemingen een
plaats te geven die maximaal bijdraagt tot
een inclusieve arbeidsmarkt en tot een
duurzaam (sociaal) ondernemerschap.
(Missie De Werkplekarchitecten, september 2015)

Deze missie kenmerkt zich door
Een op weg gaan met werkgevers op de reguliere
arbeidsmarkt
Focus op mensen in een kwetsbare
arbeidsmarktpositie
Een lerende loopbaan doorheen alle levensfasen
Doorstroom naar duurzame tewerkstelling
Partnerschappen, vaak lokaal verankerd
Niet-winstgedreven dienstverlening, met volledige
focus op de sociale missie
Blijvende deskundigheidsontwikkeling van de
ingezette medewerkers
Onder een gemeenschappelijke merknaam van
“De Werkplekarchitecten” stellen deze
organisaties zich in samenwerkingsmodus op,
zelfs in een vermarkte arbeidsmarktwerking. Zij
zien deze samenwerking als een garantie voor
kwaliteitsborging en herkenbare serviceverlening
naar de bedrijven en de werkzoekenden.
Hun aanbod vertaalt zich in zes actiedomeinen:
Competentieversterkende acties
Werkervaring en werkplekleren
Werkinleving voor jongeren
Job- en taalcoaching op de werkvloer
Loopbaanbegeleiding en outplacement
Human resources ondersteuning

www.dewerkplekarchitecten.be
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Op elk van deze terreinen is Compaan actief.
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Financiële resultaten
Uiteraard is het de ambitie om jaarlijks positieve resultaten neer te zetten. Het is de garantie op een verdere
uitbouw van de Compaangroep. Toch oogt 2015 minder rooskleurig dan de voorbije twee jaren.
Er werd een verlies gemaakt. Duet cvba so werd verder afgebouwd in zijn activiteitengamma. De potentieel
rendabele activiteiten werden door Con Brio vzw overgenomen; de startups en innovaties vroegen nog een
investeringsrisico met enig verlies tot gevolg.
De evolutie verhouding subsidies/inkomsten uit activiteiten kende opnieuw voortgang in vergelijking met vorig
jaar (nu 61% subsidies - 39% omzet). De ambitie naar een 48/52 verhouding wordt aangehouden.

RESULTAAT

2013

2014

2015

Totaal inkomsten

5.833.442,34

6.894.664,33

6.534.022,61

Verkopen

1.402.535,59

2.251.948,18

2.156.587,50

Subsidies

4.398.672,01

4.599.160,49

4.362.901,08

Financiële opbrengsten

17.910,62

15.346.05

4.348,08

Uitzonderlijke opbrengsten

14.324,12

28.209,61

10.186,13

5.702.236,91

6.561.547,32

6.647.857,06

324.397,63

364.864,68

410.750,41

Diensten en diverse goederen

1.016.427,78

1.270.089,07

1.264.589,62

Bezoldigingen en sociale lasten

4.031.598,45

4.588.854,23

4.489.485,10

Diverse personeelskosten

157.966,50

170.206,73

185.928,20

Afschrijvingen

103.467,04

104.259,97

144.940,81

Voorzieningen/waardeverminderingen

11.265,26

0

25.562,33

Andere bedrijfskosten

15.177,08

31.023,02

106.180,41

Financiële kosten

12.209,23

14.686,69

13.119,17

Uitzonderlijke kosten

23.888,45

12.242,71

3.545,26

5.851,49

5.320,22

3.755,75

131.205,43

333.117,01

-113.834,45

Totaal uitgaven
Handelsgoederen

Belastingen
Resultaat

Besteding van de inkomsten
20%
werkingsmiddelen,
inclusief
afschrijvingen

70%
personeelskosten,
inclusief overheadpersoneel

1,7% Verlies

1% Anderen
6,2%
Handelsgoederen
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Deugdelijk bestuur
Compaan vormt een organisatiegroep met drie entiteiten. De onderscheiden bestuursorganen zijn op
elkaar afgestemd in functie van een eenduidig beleid.
In 2015 tellen we 8 bijeenkomsten van de raad van bestuur en 2 bijeenkomsten van de algemene
vergadering. Centrale thema’s op de agenda waren
De begrotingsopmaak en de –opvolging
De jaar- en resultatenrekeningen
Beleidsontwikkelingen in kader van kernactiviteiten (hervorming werkervaring;
doorstroombegeleiding; maatwerkdecreet) met de gekozen beleidslijnen naar 2016
Cateringscenario’s met overweging stopzetting Duet cvba so
Start-ups van B-and-Bee, stadslandbouw met Le Petit Botanique en desembroodbakkerij
Samenwerkingskansen met Labeur vzw, Goca cvba so, MLWB vzw
De voorbereiding van de sociale verkiezingen
De inrichting van het aangekochte bedrijfspand in Oostakker
De samenwerking met het beleids- en organisatienetwerk De Werkplekarchitecten

Het bestuur wordt bijgestaan door het management en de medewerkers om de missie van Compaan
waar te maken. Een interne overlegstructuur met medewerkers-, cluster- en managementoverleg
schraagt de dagelijkse werking.
Een ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk geven kansen voor
beleidsparticipatie en –controle.
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31.12.2015

Leden raden van bestuur

Klankbordgroep

Wilfried Van Wittenberghe, voorzitter
Arnold Cornelissen, ondervoorzitter
Chantal Berckmoes, bestuurder
Hugo Bulté, bestuurder
Dirk Cornelis, bestuurder
Sandra Ruyssinck, bestuurder
Marc Standaert, bestuurder
Marc Van Ooteghem, bestuurder

In 2012 is Compaan gestart met een stakeholdersoverleg.
Dit stakeholdersoverleg, de Klankbordgroep, telt, naast een
afvaardiging van de medewerkers van Compaan, 14 externe
stakeholders en komt per werkjaar maximaal driemaal
formeel samen.

Leden algemene vergaderingen
Chantal Berckmoes
Hugo Bulté
Dirk Cornelis
Arnold Cornelissen
Sandra Ruyssinck
Frans Samyn
Christiaan Scheire
Marc Standaert
Erik Van Bockstaele
Marc Van Ooteghem
Wilfried Van Wittenberghe

Management
Bert Boone,
algemeen directeur – dagelijks bestuurder
Vincent Rollé,
adjunct van de directeur
Ann Bodyn,
operationeel manager gespecialiseerde coaching GOB
Rony Holvoet,
operationeel manager loopbaanondersteuning
Goedele Provost,
operationeel manager training en opleiding
Francine Vanden Bussche,
operationeel manager werkplekervaring
Ruth Cazaerck,
beleidsmedewerker kwaliteit en innovatie
Barbara Vanthorre,
beleidsmedewerker kwaliteit en innovatie
Francisca Vandekerckhove,
adviseur inclusief ondernemen
Mia Vermeers,
algemeen beleidsmedewerker
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Op de Klankbordgroep rapporteert het management over haar
inspanningen en resultaten en worden beleidsoverwegingen
getoetst.
In 2015 werd de Klankbordgroep nauw betrokken op het
duurzaam ondernemen van Compaan en de daaraan
verbonden duurzaamheidsverslaggeving.
30 april 2015 werden de leden door Anouk Van de
Meulebroecke van slidingdoors ondergedompeld in het thema
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en GRI. Aan de
hand van een aantal oefeningen werden de belangrijkste
stakeholders van Compaan geïdentificeerd en hun
verwachtingen scherpgesteld.
13 februari 2016 werd samen met diezelfde groep stilgestaan
bij het Beleidsplan 2015 – 2020 van Compaan. Verder bouwend
op de geformuleerde verwachtingen van de verschillende
stakeholdersgroepen werden, opnieuw onder deskundige
leiding van Anouk Van de Meulebroecke, die doelstellingen
gedistilleerd die tegelijkertijd belangrijk zijn voor Compaan én
voor haar stakeholders.

Externe leden Klankbordgroep 2015
Brecht Carels, directeur EROV
Inge Claeys, adjunct-directeur CVO VSPW
Hubert David, buurtbewoner
Steven De Backer, Business Unit Manager Cegelec
Mil Kooyman, expert arbeidsmarkt
Tine Lecompte, sectorconsulente Prov. Oost-Vlaanderen –
Horeca Vorming Vlaanderen
Marie-Josée Meeus, GTB
André Raemdonck, regiocoördinator GRG – SERR-RESOC
Kris Thienpont, directeur onderzoek
en dienstverlening Arteveldehogeschool
Gudrun Van Der Gucht, directeur Dienst Werk –
Dep. Werk en Economie Stad Gent
An-Rose Vandewinckele, directeur Levanto
Guido Van Hautte, algemeen coördinator Dienst
UCBO-UCRO UGent
Wilfried Van Wittenberghe, voorzitter RvB Compaan
Gino Vijncke, regiodirecteur VKW Oost-Vlaanderen
			

DEUGDELIJK BESTUUR

39

Operationeel
manager
werkplekervaring

Operationeel
manager
gespecial. opleiding,
begeleiding,
bemiddeling

Samenwerkingsverbanden met Dpt WSE, VDAB,
stad Gent, OCMW Gent, UCBO, Labeur vzw, MLWB
vzw, Goca cvba-so, Groep Intro vzw, Mentor vzw,
GTB vzw.

Participatie met een of meerdere
Compaanentiteiten: Tabor vzw, Sterpunt Inclusief
Ondernemen vzw - De Werkplekarchitecten,
Fegob vzw, SST vzw.

Werkplekervaring

Gespecialiseerde
opleiding,
begeleiding,
bemiddeling

Organogram 2016

Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

Algemeen directeur
Dagelijks bestuurder

Klankbordgroep

Interne preventieadviseur

Operationeel
manager
maatwerk

Catering

Algemeen beleidsmedewerker

Schoonmaak

Strategische communicatie

Operationeel
manager
loopbaanondersteuning

Loopbaanondersteuning

beleidsmedewerkers kwaliteit
en projectinnovatie

Operationeel
manager
training & opleiding

Opleiding &
vorming

Adjunct
van de directeur

Communicatie
Onthaal
ICT
Personeelsdienst &
monitoring
Boekhouding
Technische dienst
Logistiek

WGO fit-o-meter

kansen

Kansen, empowerment,
betrokkenheid

empowerment

betrokkenheid

Bovenstaande citaten zijn opgetekend tijdens de WGO-fit-o-meter in maart 2015. De WGO-fit-o-meter © is een praktijktoets
ontwikkeld door Tabor VZW en heeft de ambitie om het onzichtbare zichtbaar te maken, om de ziel bloot te leggen. Ze wil aandacht
geven aan de waarden die in de organisatie leven door met ‘nieuwe ogen’ te kijken naar de aanwezige symbolen en rituelen, met
‘nieuwe oren’ te luisteren naar de straffe verhalen. Ze wil een spiegel voorhouden. En ook uitnodigen om die waarden ook in de
toekomst zichtbaar te maken.
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DOELSTELLINGEN VOOR DE
ORGANISATIEGROEP

BELANGRIJK VOOR DE
STAKEHOLDERS

LINK MET GRI

Verduurzamen van de kernwerking
Structurele erkenningen
Eigen inkomsten verwerven (52% tegen eind 2019)

Bestuurders
Vlaamse overheid
Buurt

Economische prestaties
G4-EC1 Directe
economische waarden
die zijn gegenereerd en
gedistribueerd

Werkgevers
Klanten
Bestuurders

G4-PR5 Beleid ten aanzien
van klanttevredenheid, met
inbegrip van resultaten
van onderzoeken naar
klanttevredenheid

Vertrouwensrelatie met klanten
Focus op mensen met onderbenutte talenten |
ondernemingen | beleid
Vertrouwen ontwikkelen op basis van resultaten en de
communicatie ervan
Tevredenheidsmeting werkgevers en andere klanten

Werking gefundeerd onderbouwen
Professionele, wetenschappelijke onderbouw van
methodieken en technieken …
Resultaten meetbaar/SMART maken
Systematiseren van kwaliteitscontroles
Versterken van de kernprocessen, ontwikkelen van
systemen die de kwaliteit van de processen en de
dienstverlening waarborgen

Werkgevers
Klanten
Werknemers
Werknemers Compaan
Lokale overheid

Innovatieruimte zoeken
Oog voor evoluties op de arbeidsmarkt
Ruimte voor ontmoeting | samenwerking rond
innovatieve projecten

Partnerschappen en allianties
Netwerking, duurzame partnerschappen en allianties
totaal kwalitatief dienstenpakket
Structurele impact
Overweging schaalgrootte
Samenwerking/integratie Goca & MLWB
Positionering met De Werkplekarchitecten verstevigen
i.f.v. zinvolle samenwerkingsmodellen met collegaorganisaties
Onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met
andere maatwerkbedrijven teneinde klantvragen
maximaal te kunnen beantwoorden
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Werkgevers
Klanten
Werknemers
Bestuurders
Lokale overheid
Vlaamse overheid
Buurt
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DOELSTELLINGEN VOOR DE
ORGANISATIEGROEP

BELANGRIJK VOOR DE
STAKEHOLDERS

LINK MET GRI

Technologische systemen
Monitoring van de maatschappelijke resultaten
Gedetailleerde begrotingsopmaak en –opvolging per
kernactiviteit
Technologische systemen
Technologische onderbouwing/monitoring van de
kernresultaten
Rentabiliteit van elke coachingsactie apart nastreven
met afstemming opbrengsten/kosten
De afdeling loopbaandienstverlening rentabiliseren
(doorstroombegeleiding, loopbaanbegeleiding, job- en
taalcoaching, outplacement)

Werkgevers
Lokale overheid

Sociale onderneming
Waarmaken van de 3 P’s met People-management als
eerste zorg

Lokale overheid
Buurt

Indicatoren G4 EN en G4
SO

Werknemers
Bestuurders

GRI G4 10/11
En indicatoren G4 LA

Interne organisatie
Opschaling werkstructuur
Tevredenheidsmeting medewerkers – 360° feedback
management

42

LT-DOELSTELLINGEN 2015-2020 | JAARACTIEPLAN 2016

DOELSTELLINGEN VOOR HET
ACTIEDOMEIN COACHING

BELANGRIJK VOOR DE
STAKEHOLDERS

LINK MET GRI

Full-servicepakket
modulair beschikbaar
in de regio Oost-Vlaanderen
voor werknemers en werkgevers
de zorg voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt = toetssteen voor de ontwikkeling van
activiteiten
Werkgeversbenadering versneld en verdiepend
aanpakken met extra personeelsinzet
Intensieve werkbegeleiding procesmatig uitdiepen en
verstevigen in partnerschap met Stad Gent, Groep Intro,
MLWB (SIW/TIW)
Bedrijfsopleiding bpost aanwenden als case voor
vervolg in andere bedrijven

Deelnemers
Werkgevers
Bestuurders

G4-EC8 Inzicht in
en beschrijving van
significante indirecte
economische gevolgen
waaronder de omvang
ervan
G4-SO2 Activiteiten met
een significante potentiële
en actuele negatieve
impact op de lokale
gemeenschap

Systematische bekendmaking van het maatwerkbedrijf bij werkgevers
Promoten activiteiten
Illustreren ervaringsdeskundigheid

Lokale overheid

Bereikbaarheid in Oost-Vlaanderen optimaliseren – minimaal 3 locaties als uitvalsbasis
Verbetering van het aanbod in Oostakker/Aalst/Lokeren
met inzet plantmanager

Deelnemers

Inkomsten eind 2019
4,4 mio opbrengsten
25 % marktconforme inkomsten | 75%
overheidssubsidies
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Economische prestaties
G4-EC1 Directe
economische waarden
die zijn gegenereerd en
gedistribueerd
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DOELSTELLINGEN VOOR HET
ACTIEDOMEIN MAATWERK

BELANGRIJK
VOOR DE
STAKEHOLDERS

LINK MET GRI

Ontwikkeling als maatwerkbedrijf
G4-EC8 Inzicht in en beschrijving van
significante indirecte economische
gevolgen waaronder de omvang ervan
G4-SO2 Activiteiten met een
significante potentiële en actuele
negatieve impact op de lokale
gemeenschap

Verder te ontwikkelen terreinen
Schoonmaak en onderhoud (osmoseschoonmaak,
privéwoningen)
Catering op maat van bedrijven
Samenwerkingsvormen met bedrijven :
maatwerkafdeling, enclavemodel
Afstemmen marktpositionering en activiteiten
(schoonmaak) op instroom lagere profielen
Geleidelijke herpositionering cateringactiviteiten naar
een constantere capaciteitsinvulling
Afwerken projecten B & Bee, stadslandbouw/Le Petit
Botanique, desembroodbakkerij tot eigen operationele
entiteiten

Werknemers
Werknemers
Compaan

Systematische bekendmaking van de coachingsactiviteiten bij klanten
Minimaal 2 locaties als uitvalsbasis (SA | Oostakker) – afhankelijk van haalbaarheid/efficiëntie
Opstart in Oostakker (april ‘16)

Werknemers
Compaan

Inkomsten eind 2019
2,75 mio opbrengsten
60 % omzet | 40% overheidssubsidies

Economische prestaties
G4-EC1 Directe economische waarden
die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Tewerkstelling eind 2019
100 vte

G4-EC8 Inzicht in en beschrijving van
significante indirecte economische
gevolgen waaronder de omvang ervan
G4-SO2 Activiteiten met een
significante potentiële en actuele
negatieve impact op de lokale
gemeenschap
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DOELSTELLINGEN VOOR HET
ACTIEDOMEIN INNOVATIE

BELANGRIJK VOOR DE
STAKEHOLDERS

LINK MET GRI

Investeren in innovatie
Ondersteunen van competentiedomeinen coaching en
maatwerk
Voeden beleid
Referentiepunt zijn in Oost-Vlaanderen

Lokale overheid
Vlaamse overheid

Investeren in innovatie
Met overheidssubsidies
Met eigen middelen (2% van de totale opbrengsten)
Faciliteren van ruimte, service en kennisdeling
Kansen voor ontmoeting
Sociale economie een plaats geven in verduurzaming van
economie en samenleving
Project ‘in de boot’ faciliteren voor Goca en de initiatiefnemers
Vluchtelingenthematiek opvolgen en uitbouwen vanuit
zorg voor armoedebestrijding
Uitbouw korte ketenthematiek
Project Vinci ‘logistiek’ verkennen naar de actieterreinen
van opleiding en tewerkstelling
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Deelnemers
Werkgevers
Werknemers
Bestuurders
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GRI referentietabel
G4 Standaard Informatievoorziening			
Strategie & profiel

GRI

Disclosure

Rapporteringniveau

Pagina

Volledig

p5

1. Strategie en Analyse
G4-1

Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame
ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

2. Organisatieprofiel
G4-3

Naam van de organisatie

Volledig

p3

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Volledig

p8

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Volledig

backcover

G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de
duurzaamheidskwesties)

Volledig

DZHV 2014 p8

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Volledig

p3, 37

G4-8

Afzetmarkten

Volledig

DZHV 2014 p8

G4-9

Omvang

Volledig

p7

G4-10

Medewerkers

Volledig

p29

G4-11

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

G4-12

Beschrijf de toeleveringsketen

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang,
structuur of eigendom

100%
Volledig

DZHV 2014 p9
nvt

Betrokkenheid bij externe initiatieven
G4.14

Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd

Volledig

p27

G4.15

Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatieven die de
organisatie onderschrijft

Volledig

p27, 32

G4.16

Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies uitoefent,
financiële bijdragen levert of lidmaatschap als strategisch beschouwt

Volledig

p8, 35, 37-39

3. Materiële aspecten en afbakening
G4-17

Operationele structuur, afbakening van het rapport

Volledig

p3, 37

G4-18

Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing
verslaggevingsprincipes

Volledig

p3, 38

G4-19

Oplijsting materiële aspecten

Volledig

p41-45

G4-20

Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie

Volledig

p41-45

G4-21

Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie

Volledig

p41-45

G4-22

Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte
informatie

nvt

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten
aanzien van reikwijdte of afbakening

nvt
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GRI

Disclosure

Rapporteringniveau

Pagina

4. Stakeholderbetrokkenheid
G4.24

Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Volledig

p8, 35, 37-39,
41-45

G4.25

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

Volledig

p37

G4.26

Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie
ervan per type en groep belanghebbenden

Volledig

p37

G4.27

Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop
heeft gereageerd

Volledig

p41-45

GRI

Disclosure

Rapporteringniveau

Pagina

5. Verslag profiel			
G4.28

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Volledig

p3

G4.29

Datum van het meest recente verslag

Volledig

p3

G4.30

Verslaggevingscyclus

Volledig

p3

G4.31

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

Volledig

backcover

G4.32

GRI-inhoudsopgave

Volledig

p3, 46-47

G4.33

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe
assurance van het verslag

nvt

6. Bestuur			
G4.34

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die
vallen onder het hoogste bestuurslichaam

Volledig

p37

Volledig

p7 , 9, 10, 22,
28, 40

7. Ethiek en integriteit			
G4.56

Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en
uitgangspunten met belang op vlak van MVO
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G4 Specifieke Standaard Informatievoorziening			
GRI

Disclosure

Rapporteringniveau

Pagina

Volledig

p11-34

Disclosures on Management Approach (DMAs)			
G4 DMA
Economisch			
Economische prestaties
G4 EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en
gedistribueerd

Volledig

p37

G4 EC4

Significante financiële steun van de overheid

Volledig

p37

Volledig

p11-27

Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisatie

Volledig

p33

Totale wateronttrekking per bron

Volledig

p33

Significante milieugevolgen van het transport van producten
en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de
activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden

Volledig

p34

Volledig

p31-32

Volledig

p30

Uitgebreid naar
jongeren, nieuwe
EU-burgers,
werkzoekenden,
medewerkers
met een ziekte of
arbeidsbeperking, enz.

p11-27

Volledig

p29, 38,
39

Indirecte economische impact
G4 EC8

Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische
gevolgen waaronder de omvang ervan

Milieu			
Energie
G4 EN3
Water
G4 EN8
Transport
G4 EN30

Sociaal: arbeidsomstandigheden en volwaardig werk			
Gezondheid en veiligheid
G4 LA6

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het
aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht

Opleiding en onderwijs
G4 LA9

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan
opleidingen per geslacht, onderverdeeld naar werknemerscategorie

G4 LA10

Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren
die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen
helpen bij het afronden van hun loopbaan

Diversiteit en gelijke kansen
G4 LA12
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Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van
medewerkers per medewerkerscategorie, naar geslacht,
leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke
minderheid en andere indicatoren van diversiteit

GRI REFERENTIETABEL

GRI

Disclosure

Rapporteringniveau

Pagina

Volledig

p11-27

Sociaal: Maatschappij			
Lokale gemeenschap
G4 SO2

Activiteiten met een significante potentiële en actuele negatieve
impact op de lokale gemeenschap

Sociaal: Productverantwoordelijkheid			
Gezondheid en veiligheid van de consument
G4 PR1

Percentage van belangrijke product- en
dienstencategorieën,waarvan de gevolgen inzake gezondheid en
veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering

Gedeeltelijk

p32

G4 PR5

Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van
resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid

Gedeeltelijk

p27
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Gent
Antwerpsesteenweg 573
9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09 266 18 10
Maatschappelijke zetel
Muizelstraat 49
9041 Oostakker
Tel. 09 232 35 32
Schoonmaakafdeling
H. Farmanstraat 33
9000 Gent
Tel. 09 259 14 54
GOCA-site
Aalst
Anna Snelstraat 1
9300 Aalst
Tel. 053 70 57 00
Locatie coaching & consult
Lokeren
Gasstraat 37
9160 Lokeren
Tel. 09 349 25 62
Locatie coaching & consult

www.compaan.be
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