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VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE

Dit duurzaamheidsverslag gaat over de organisatiegroep Compaan. Compaan clustert de juridische entiteiten Job & Co vzw en
Con Brio vzw.

GRI-richtlijnen & Sustainable Development Goals (SDG’s)
Dit is het vierde verslag van de organisatiegroep Compaan dat volledig is opgebouwd volgens GRI-richtlijnen, niveau Core.
Tevens levert het een zicht op de bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze duurzame ontwikkelingsdoelen,
goedgekeurd op een bijzondere top van de Verenigde naties in 2015, spreken ons aan om concrete engagementen op te nemen
en ons verhaal te schrijven binnen een wereld in ontwikkeling.

Kwaliteit
Kwaliteit staat bij ieder bedrijf of organisatie - ook in de Compaangroep - hoog in het vaandel. Maar wat is kwaliteit? Hoe wordt
ze gemeten? Zijn het de objectieve maatstaven die de opdrachtgevers ons opleggen en die wij als organisatie nakomen? Zijn het
de tevredenheidsmetingen die een kwaliteitsscore geven? Zijn het de resultaten die doorslaggevend zijn? En telt het resultaat
enkel wanneer we een werkzoekende aan werk konden helpen? Of is de afgelegde afstand om de kloof te overbruggen ook een
verdienste en kwaliteit?
Compaan heeft enkele duurzaamheidsdoelen 2030 als baken uitgezet. Samen met De Werkplekarchitecten gaat het deze
concreet maken met SMART-indicatoren. Deze transparantie illustreert alvast onze inspanningsverbintenis naar de gebruikers
en opdrachtgevers dat we er samen werk van maken.
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Voorwoord
Het Vlaamse beleid heeft de voorbije jaren tijd nodig gehad om haar prioriteiten te bepalen. Dit
ging gepaard met diverse reorganisaties en een hertekening van tewerkstellingsmaatregelen.
Compaan heeft dit als betrokken partner zien gebeuren. Het werkplekleren dat bepalend
werd, samen met de beschikbaarheid van werkplekken. De afhankelijkheid ervan die zich ook
financieel vertaalde in een resultaatgedreven financiering.
Voor Compaan betekende het ook reflecteren en herbevragen: kunnen we onze sociale missie
nog waarmaken binnen deze beleidskeuzes? Kunnen we nog opkomen voor de kwetsbare
mensen op de arbeidsmarkt? Want daar gaat het ons om in onze sociale missie. Zullen onze
medewerkers dit mee willen en kunnen blijven waarmaken?
2017 gaf alvast aan dat de breed gedifferentieerde dienstverlening een waarborg was om de
transitieschokken te ondervangen.
Geleidelijk aan wint Compaan opnieuw aan zelfvertrouwen. We voelen ons een nuttige en nodige
schakel bij de arbeidsinschakeling van kwetsbare mensen. Ons aanbod is dermate ontwikkeld
dat op veel vragen een antwoord op maat kan worden gevonden als bijdrage tot oplossingen.
En Compaan blijft het niet op haar eentje doen. Ze zoekt telkens de samenwerking op ten
dienste van de diverse klantengroepen.
Dit duurzaamheidsrapport geeft andermaal een kijk op deze aspecten. We wensen u veel
leesplezier. Allicht weet u ons te vinden wanneer we u van dienst kunnen zijn.
Namens het Compaanteam

Onze missie? Binnen ons actieterrein Oost-Vlaanderen willen we
toonaangevend zijn in het duurzaam, efficiënt en effectief activeren en
integreren van mensen met onderbenutte talenten in de arbeidsmarkt, in
samenwerking met de bedrijfswereld. En op die manier bijdragen tot de
verduurzaming van de economie.
Ons motto: elk talent is inzetbaar met inclusief werken en ondernemen.
Daarvoor stellen we alles in het werk!
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Hoe Comp
HR-DIENSTEN

Coaching, opleiding en advies

JONGEREN EN WERKZOEKENDEN

HR-DIENSTEN

Klaar voor een job

WERKGEVERS

Nieuwe/versterkte/tevreden
medewerkers | Inclusief ondernemen

MENSEN
MATCHEN

WERKNEMERS

Fluitend naar het werk

Compaan brengt een job dichterbij voor werkzoekenden die het moeilijk hebben op
de arbeidsmarkt. Diverse aspecten spelen een rol: laaggeschoold, anderstalig, moeilijke
leefomstandigheden of randproblemen (familiale situatie, verslaving, enz.), langdurige
werkloosheid, leeftijd (jongeren of ouderen), een arbeidsbeperking of (chronische) ziekte.
Mensen aannemen die misschien niet het perfecte profiel hebben; het besef groeit ook
bij bedrijven dat dat onvermijdelijk is. Inclusieve ondernemers leveren extra inspanningen
door hun werkvloer open te stellen voor stages of door extra coaching of opleiding te
bieden voor een vlotte (re-)integratie.
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paan werkt
SCHOONMAAK
CATERING

& JOBS
OP MAAT

SOCIALE TEWERKSTELLING

RESTAURANT
LE PETIT BOTANIQUE
SOCIALE BAKKERIJ MET
BIOLOGISCH DESEMBROOD
HOUT-, METAAL- EN
NATUURSTEENBEWERKING

Design en inrichting
Restauratie en renovatie
B-AND-BEE
Stapelbare slaapunits
(partnerbedrijf)

Compaan adviseert werkgevers over oplossingen voor hun HR-uitdagingen. Ook
werknemers kunnen rekenen op de nodige ondersteuning.
Zelf stelt Compaan tewerk op maat voor wie elders moeilijker aan de slag kan. We zijn
actief als maatwerkbedrijf, voorheen ‘sociale werkplaats’. Jongeren en werkzoekenden
bieden we er de kans om werkervaring op te doen.
Compaan is actief in Oost-Vlaanderen en dit sinds 1987.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG COMPAAN 2017

7

▸ INFOGRAPHIC | DE IMPACT VAN COMPAAN IN 2017

HR-Diensten

244
163

JONGEREN EN NIEUWKOMERS GEACTIVEERD

353

WERKZOEKENDEN INTENSIEF BEGELEID NAAR
WERK

318

CURSISTEN VERSTERKT IN HUN COMPETENTIES

103

WERKNEMERS BEGELEID VIA JOB- EN
TAALCOACHING

66
15
276
8

JONGEREN GEÖRIENTEERD NAAR WERK

WERKNEMERS VOLGDEN LOOPBAANBEGELEIDING

PERSONEN PERSPECTIEF GEBODEN NA ONTSLAG

WERKGEVERS STELDEN HUN WERKVLOER OPEN

▸ INFOGRAPHIC | DE IMPACT VAN COMPAAN IN 2017

Sociale tewerkstelling
SCHOONMAAKMEDEWERKERS DIE DE
DIENSTVERLENING VERZORGDEN OP DIVERSE
LOCATIES

PERSONEN TEWERKGESTELD OF GEACTIVEERD IN
ONZE CATERINGAFDELING

36
17

WERKZOEKENDEN DIE MEEDRAAIDEN IN
RESTAURANT LE PETIT BOTANIQUE

6

BAKKERSHULPEN DIE DE WERKING VERSTERKTEN
VAN ONZE SOCIALE BAKKERIJ

11

JONGEREN EN WERKZOEKENDEN DIE EEN STIEL
LEERDEN IN ONZE ATELIERS IN HOUT, METAAL EN
NATUURSTEEN

22

DUURZAAMHEIDSVERSLAG COMPAAN 2017

9

10

HR-DIENSTEN

▪ JONGEREN EN WERKZOEKENDEN ▶
▪ WERKGEVERS
▪ WERKNEMERS
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▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

‘KLAAR VOOR EEN JOB!’
Compaan is gespecialiseerd in het ondersteunen van werkzoekenden die het iets moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Het gaat
voornamelijk over jongeren, ouderen, laaggeschoolden, personen
met een diverse etnisch-culturele achtergrond, personen met een
chronische ziekte of een beperking. Compaan zet hen (terug) op de
rails naar werk via coaching, training & technische opleiding.
Onze impact in cijfers? Ontdek het in de infographic vooraan in dit
rapport.

JONGEREN
‘LEREN EN WERKEN’ | DE OVERGANG VAN SCHOOL NAAR WERK VERKLEINEN
In het systeem van ‘Leren en werken’ leren jongeren afwisselend op school (of in een schools milieu) en op
de werkvloer professionele vaardigheden aan. Compaan begeleidt onder meer jongeren die nog onvoldoende
arbeidsrijp zijn om bij een werkgever aan de slag te gaan. We werken vnl. aan het versterken van soft skills zoals
aanvaarden van gezag, assertiviteit, doorzetten, stiptheid of omgaan met regels en afspraken.

BRUGPROJECT

Een brugproject is een eerste kennismaking met een
tewerkstelling, een ‘brug’ naar echt werk. Voor jongeren
uit het deeltijds onderwijs (15+) die willen werken, maar
nog onvoldoende arbeidsrijp zijn. De trajectbegeleider
van de school selecteert welke jongeren baat hebben
bij dit project en verwijst deze door naar Compaan.
Een Compaan-arbeidsconsulent verfijnt de selectie
en begeleidt de jongere naar een gepaste functie en
werkplek. Er zijn diverse functies mogelijk in Compaan of
bij partnerorganisaties: bijv. keukenhulp, bakkershulp,
schilder, winkelbediende, magazijnier, logistiek mede
werker in de zorg of schoonmaak.
We merken dat doorheen de jaren trajecten verkorten.
Veel jongeren haken sneller af en ondervinden te
weinig financiële stimulans om door te zetten. Dit is
een gedeelde zorg van diverse aanbieders.
―
Vanaf schooljaar 2016-2017 laat regelgeving het toe
om jongeren dertig dagen werkervaring te laten
opdoen in het Normaal Economisch Circuit (NEC). We
experimenteerden hiermee en beoordelen dit positief.
We wensen dit verder te exploreren. Dit betekent een
extra administratieve last die echter niet gehonoreerd
wordt voor ons als promotor.
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Onze partner(s)
Centra Deeltijds Onderwijs (CDO):
· Centrum Leren en Werken
· De Rotonde
· EDUGO Campus Glorieux
Met steun van
Dienst Beroepsopleiding Departement Onderwijs en
Vorming
Stad Gent

INFORM

WERKINLEVING
VOOR
JONGEREN
(WIJ!)

InFORM is een project van Compaan dat via een
partnerschap met Formaat jongeren uit het deeltijds
onderwijs begeleidt bij het verwerven van arbeids
competenties op een vaktechnische werkvloer. Jongeren
voeren verfraaiingswerken en klussen uit – vnl. schilderen
en houtbewerking – in jeugdhuizen. Compaan-werkleiders
begeleiden hen. De intensieve opvolging biedt extra
groeikansen. Formaat levert jeugdhuizen aan en biedt
vaktechnische ondersteuning. Tot eind 2017 werden in
16 jeugdhuizen opdrachten uitgevoerd.

Onze partner(s)

Via diverse begeleidingsmaatregelen wil het project WIJ!
jongeren zonder diploma wapenen om hun plaats op
de arbeidsmarkt in te nemen. Compaan organiseert als
partner in dit project:

Onze partner(s)

JONGEREN EN WERKZOEKENDEN

▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

Formaat | Federatie van
jeugdhuizen in Vlaanderen

SBS Skill BuilderS (promotor)
LEJO vzw
Met steun van

▪ Oriënterende infosessies
▪ Korte trainingsmodules gericht op specifieke
beroepsvaardigheden: keuken, schoonmaak, verkoop of
technisch onderhoud
▪ Collectief werkplekleren
▪ Individuele stages

Europees Sociaal Fonds (ESF)

WERKPLEKLEREN MET
MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
In 2017 breidt het project WIJ! uit via een samenwerking
met LEJO. ‘Den Dienst’ legt de brug tussen jongeren en
(kwetsbare) bewoners uit Ledeberg (Gent). Men biedt
diensten aan van boodschappen doen tot een afwasmachine
installeren, een afsluiting maken of nestkastjes in elkaar
timmeren.
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▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

STAGEACADEMIE

Stagebegeleiders van drie technische scholen in Deinze en
Compaan-coaches werken via intervisie en proeftrajecten
aan een toolbox en een coachingstraject om de stage van
kwetsbare leerlingen met nood aan extra ondersteuning,
succesvol te laten verlopen. De focus ligt aanvankelijk op het
versterken van de stagebegeleiders en alle pedagogische
medewerkers die betrokken zijn op de doelgroep. Het
partnerschap startte in het schooljaar 2016-2017 en werd
verlengd in 2017-2018.

▸ JUNI 2017 | GO! ERASMUSATHENEUM
DEINZE WIJST LEERLINGEN DE WEG
NAAR DE ARBEIDSMARKT

Onze partner(s)
Jeugd & School Deinze,
een forum voor overleg en
samenwerking tussen het
stadsbestuur, de scholen voor
secundair onderwijs en andere
relevante partners
Met steun van
Provincie Oost-Vlaanderen

De proclamatie van de laatstejaars van het GO!
Erasmusatheneum Deinze. Compaan mocht er met een
stand haar aanbod voorstellen. Een school die haar
leerlingen al meteen de weg wijst naar de arbeidsmarkt!

TRANSITIETRAJECT
VOOR
JONGEREN
YOUCA
ACTION DAY

Schoolverlaters (min. 17,5 jaar) met een (vermoeden van)
arbeidsbeperking begeleiden we in het stappen zetten
naar werk. Compaan ondersteunt jongeren gedurende een
drietal maanden. We zetten in op ‘werkplekleren’ – leren
op de werkplek. GTB zorgt voor de toeleiding.

Onze partner(s)

RUIM 17.000 LEERLINGEN VOOR 1 DAG
AAN HET WERK

Organisator

Compaan nam deel aan de YOUCA Action Day - alias de
Zuiddag. Op 19 oktober 2017 gingen meer dan 17.000
leerlingen voor 1 dag aan het werk. Het loon dat ze die dag
verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren
in het Zuiden en in België. We registreerden bij Compaan een
job onder de naam ‘Compaan Vlinder’ en verwelkomden
een leerlinge uit het 4de middelbaar. Samen gaven we zo
het Salvadoraanse jongerenproject van Trias én 7 projecten
hier in België een boost.
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Gespecialiseerde dienst voor
trajectbepaling en –begeleiding
(GTB)

YOUCA, Youth for Change and
Action | www.youca.be

REVIVAK

De laatste jaren groeit de waardering bij consumenten
en ondernemers voor verfijnd ambachtelijk werk en
vakmanschap. Helaas schrijven te weinig jongeren zich in
bij technische of beroepsscholen. Zo gaat kostbare kennis
verloren.
REVIVAK richt zich op het behouden en stimuleren van
werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen, vooral
in de bouw- en restauratieopleidingen. Het project wil
jongeren en werkzoekenden enthousiast maken over
ambacht en techniek! Hoe? Via het ontwikkelen van een
innovatieve mix aan opleidingen, vakmanschapsbeurzen,
leer- en werkplaatsen, internetcolleges, excursies
en bootcamps. Het project loopt van april 2016 tot
maart 2019.

JONGEREN EN WERKZOEKENDEN

▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

Onze partner(s)
5 regio’s uit Vlaanderen
en Nederland

Met steun van
Provincie Oost-Vlaanderen
Europees Interreg V-programma
Vlaanderen-Nederland

▸ JUNI 2017 | BOOTCAMP SIERSMEDEN
10 deelnemers kregen een initiatie in het siersmeden.

▸ SEPTEMBER 2017 | 200 LEERLINGEN OP
VAKMANSCHAPSBEURS RENORESTO
Zo’n 200 leerlingen van scholengroep EDUGO bezochten
de vakmanschapbeurs op uitnodiging van Compaan en
Opleidingscentrum Hout & Bouw.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG COMPAAN 2017
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▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

OUTREACHEND WERKEN | ACTIEF CONTACT LEGGEN
Sommige jongeren blijven onder de radar van de VDAB. ‘Vliegende’ Compaan-coaches zoeken hen op in
hun eigen leefomgeving. Vaak leven ze in moeilijke omstandigheden zoals een complexe familiale situatie,
drugsproblemen, etc. Het doel is hen toe te leiden naar een gepast aanbod van opleiding, tewerkstelling of zorg. Er
is een driehoeksverhouding tussen de jongere-werkzoekende, Compaan-coach en welzijns-partnerorganisaties
die samen het traject vorm geven.

TAKE OFF II

Take Off helpt Gentse jongeren (18-25 jaar) de weg vinden
naar de arbeidsmarkt. Voor jonge werkzoekenden die men
weinig of niet via klassieke kanalen bereikt. Deze jongeren
volgen geen opleiding, worden niet begeleid en zijn niet
aan het werk. Vaak zijn er randproblemen. De focus van de
coaching is werk, maar er is ruimte om integraal te werken.
Om jongeren te vinden die baat hebben bij het project werkt
Take Off samen met diverse welzijns- en jeugdorganisaties.
Het doel: min. 50% van de jongeren die we begeleiden laten
doorstromen naar tewerkstelling, werkplekleren, opleiding,
intensieve begeleiding naar werk, ander werkgerelateerd
aanbod of een welzijnsaanbod. Vanaf 2018 participeert
Compaan met Take Off in ESF-project Werkpalet.


▸O
 KTOBER 2017
DAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE
Mensen in armoede hebben een grotere kans op
gezondheidsproblemen. Het uitstellen van gezondheids
zorgen, slechte huisvesting, veel stress en piekeren kruipt
onder de huid en maakt mensen ziek. In oktober 2017
brachten diverse organisaties in Gent armoede onder de
aandacht met het thema ‘Armoede kruipt onder de huid.
Sluit armoede uit!’

Een job, 1 van de hulpmiddelen tegen armoede
Door jongeren en werkzoekenden in moeilijke leefomstan
digheden of met randproblemen te begeleiden naar werk
legt Compaan alvast z’n steentje bij tegen armoede.
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Onze partner(s)
Stad Gent
OCMW Gent
VDAB Gent
Centrum Algemeen Welzijnswerk
(CAW)
Straathoekwerk
Met steun van
Stad Gent
OCMW Gent
VDAB Gent

JONGEREN EN WERKZOEKENDEN

▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

WERKZOEKENDEN MET EXTRA
ONDERSTEUNINGSNOOD
Naast jongeren zet Compaan in op diverse intensieve begeleidingen naar werk voor zij die een
extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat onder meer over langdurig werkzoekenden,
werkzoekenden met gezondheidsproblemen, personen met psychosociale of socioeconomische drempels naar werk. Naargelang het profiel van de werkzoekende kan hij/zij
instappen in een traject op maat. Soms is een voorbereidend traject aangewezen om te werken
aan stabiliteit of noodzakelijke basiscompetenties.

OP ZOEK NAAR POTENTIEEL TALENT

▾

OUTREACHEND WERKEN | ACTIEF CONTACT LEGGEN
DREMPELS AANPAKKEN | VOORTRAJECT VOOR BEGELEIDING NAAR WERK
Niet alleen jongeren blijven soms onder de radar van de VDAB. Ook in andere levensfases of -situaties vallen personen soms door de mazen van het net. Voor hen gaat Compaan samen met partners op zoek naar oplossingen:

A-TIEM

Het A-Tiem begeleidt werkzoekenden uit de nieuwe EUlanden naar werk. Het project beoogt een versterking van
kwetsbare werkzoekenden, afkomstig uit de nieuwe EUlanden, met een focus op Bulgaren en Slovaken. Samen met
vijf partners vormt Compaan een team van arbeidscoaches.

Onze partner(s)
Stad Gent
Groep INTRO
De Sloep
Centrum Algemeen
Welzijnswerk (CAW)
Oost-Vlaanderen
VDAB
Met steun van
Europees Sociaal Fonds (ESF)
Stad Gent

IN-GROEI

IN-Groei biedt werkzoekenden een voortraject om te
werken aan stabiliteit en noodzakelijke basiscompetenties.
Dat moet de opstap geven naar een opleiding,
werkplekleren, een werkervaringsprogramma of een job.
Compaan legt actief contact met deze werkzoekenden
die niet in een formeel begeleidingstraject zitten of bij
wie een begeleidingstraject onvoldoende tot resultaten
leidt, om hen te motiveren om deel te nemen. Partner
Weerwerk voorziet een toeleiding vanuit het netwerk in
de drughulpverlening. Werkzoekenden met een leefloon
worden toegeleid vanuit de dienst Activering van OCMW
Gent. Het project startte op 1 juni 2017 en loopt t.e.m.
31 december 2018.

Onze partner(s)
OCMW Gent-Dienst Activering
Weerwerk
Met steun van
Europees Sociaal Fonds (ESF)
Vlaamse overheid
Stad Gent
OCMW Gent
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▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

TAZ-TRIS
Tender
Activeringszorg

Als empowermentpartner in TAZ-Tris begeleiden we personen met psychosociale of socio-economische drempels
naar werk. Om drempels naar werk aan te pakken krijgt
iedere deelnemer trajectbegeleiding (GTB), zorgbegeleiding
(zorgpartner) en empowermentondersteuning (Compaan
e.a.). De begeleiding bestaat onder meer uit groepsmomenten, coaching, vorming, activeringsstage en eindadvies. Een
traject duurt maximaal 18 maanden. Resultaat: advies aan
VDAB over mogelijk vervolgtraject naar werk.

Onze partner(s)
GTB
VDAB
Overlegplatform Geestelijke
Gezondheidszorg OostVlaanderen (Popovggz)
Zorg- en empowermentpartners
Oost-Vlaanderen
Financiering
VDAB

INTENSIEVE/GESPECIALISEERDE BEGELEIDING
NAAR WERK ▾
WERKPLEKLEREN | ERVARING OPDOEN IN EEN BEDRIJF
Werkplekleren is niet nieuw. Al in de middeleeuwen gingen leerlingen in de leer bij een gildemeester om hun
beroep in de praktijk te leren. Ook vandaag zet Compaan in op werkplekleren om voor mensen – met extra
ondersteuningsnood – een job te vinden die past.

TIW
Tender Intensief
Werkplekleren

&
GOB
Gespecialiseerde
Opleiding,
Begeleiding
en Bemiddeling
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Compaan ondersteunt – via programma’s TIW en GOB –
werkzoekenden met nood aan intensieve of gespecialiseerde begeleiding naar werk. TIW focust op de begeleiding van
langdurig werkzoekenden (> 1 jaar). Voor GOB ligt de focus
op de begeleiding van personen met een arbeidsbeperking
of (chronische) ziekte.

COACHING EN TRAINING
Het doel: een job vinden die past. Een sterke match groeit
onder meer uit een goede beeldvorming van talenten en
interesses, mogelijkheden en noden en het gericht versterken van competenties en attitudes. Dit gebeurt zowel via
groepssessies als individuele coaching.

Onze partner(s)
TIW
VDAB
Groep INTRO Oost-Vlaanderen
Stad Gent - Dienst Werk
GOB
VDAB
Provinciale samenwerking met
· Divergent
· Gespecialiseerde dienst voor
trajectbepaling en -begeleiding
(GTB)

JONGEREN EN WERKZOEKENDEN

▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

Zo biedt Compaan bijvoorbeeld ICT-training, taalcoaching,
job-ateliers (over assertiviteit, klantvriendelijkheid, omgaan
met feedback, hoe maak ik een goede indruk, enz.), kennis
over beroepen en arbeidsmarkt, versterken van veerkracht,
motivatie en zelfvertrouwen, ondersteuning bij de zoektocht naar werk of sollicitatietraining.

WERKPLEKLEREN: EEN LAAGDREMPELIGE
TRY-OUT VOOR ALLE PARTIJEN
Compaan-arbeidsconsulenten richten zich zo veel en zo
snel mogelijk op de werkvloer. Ze overlopen samen met de
werkzoekende de mogelijke vormen van werkplekleren om
ervaring op te doen in een bedrijf. Dit maakt een try-out
laagdrempelig voor alle partijen. Ook werkgevers kunnen
rekenen op de nodige ondersteuning in bijv. het leren omgaan met een beperking op de werkvloer, aanpassingen in
taakpakket en/of werkpost en -omgeving.

VORMEN VAN WERKPLEKLEREN
Beroepsverkennende stage
Kennismaken met een job of om een eventuele competentiekloof in beeld te krijgen
Werkervaringsstage
Versterken van attitudes en werkervaring opdoen
Beroepsinlevingsovereenkomst
Oefenen van vaardigheden en competenties op een
werkvloer
(Gespecialiseerde) individuele beroepsopleiding
De kneepjes van een specifiek beroep leren via een
individuele opleiding op de werkvloer. Bij een positieve
evaluatie is er een garantie tot aanwerving.

In 2018 gaat Tender Intensief Werkplekleren (TIW) over
in de maatregel Tijdelijke Werkervaring (TWE) en is een
vernieuwde en verruimde GOB-werking aangekondigd.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG COMPAAN 2017
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▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

▸M
 EI 2017
WERKZOEKENDEN AAN HET WOORD
Compaan organiseerde een workshop ‘Creatief schrijven’
voor werkzoekenden in begeleiding naar werk bij Compaan.
Ze kregen tips om iets over zichzelf en hun ervaringen in hun
traject naar werk neer te schrijven. Een docent begeleidde
hen bij het uitschrijven van hun verhaal. #EMPOWERMENT

ˮ

ˮ
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Monique, 60 jaar

Hoop op werk had ik niet, gezien mijn leeftijd en de vele werklozen.
Tot mijn verwondering vond ik hier een hele goede begeleiding naar werk.
Mijn stage als busbegeleidster heeft vruchten afgeworpen! Ik ben nu
oproepbaar busbegeleidster op 40 bussen en kijk al uit naar het nieuwe
schooljaar. Misschien wordt dit wel een vaste baan…

Cindy, 32 jaar

Sinds 2003 ben ik diabetespatiënt met een insulinepomp. In het begin
leek dit geen probleem te zijn, maar na een paar jaar kreeg ik meer
gezondheidsproblemen; een fysieke job was niet meer haalbaar. Ik had
niet veel hoop meer, maar samen met de Compaan-arbeidsconsulente
werd vooral gekeken naar wat wel nog mogelijk was. Dat gaf me
inspiratie en motivatie!

JONGEREN EN WERKZOEKENDEN

▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

TECHNISCHE OPLEIDING | TECHNISCHE KENNIS ONTPLOOIEN/VERSTERKEN

Compaan biedt opleidingen aan om werkzoekenden technische vaardigheden bij te brengen. Hier wordt
eveneens volop ingezet op werkplekleren. Hun vergaarde kennis betekent een extra troef om te bieden aan
werkgevers.

OPLEIDING
KEUKENMEDEWERKER

Werkzoekenden met interesse in een job als keukenmedewerker, voornamelijk voor kansengroepen, kunnen bij
Compaan in Sint-Amandsberg (Gent) 16 weken opleiding
volgen tot keukenmedewerker. De opleiding bestaat uit
technische opleiding in keuken, een stageperiode, algemene vorming, sollicitatietraining, tot 3 maanden sollicitatie
begeleiding, bemiddeling en nazorg. Voor anderstalige
cursisten is er taalcoaching op de opleidingsvloer.

Financiering
VDAB

In opdracht van VDAB werd in het voorjaar 2017 een opleiding specifiek voor anderstalige werkzoekenden voorzien. Daarnaast werd de tenderopleiding ‘grootkeuken
medewerker’ gegund voor 8 deelnemers per jaar.

▸ D ECEMBER 2017
COMPETENTE MENSEN PARAAT
Keukenmedewerkers in opleiding sloten hun laatste opleidingsdag feestelijk af met een buffetje van bereidingen
uit hun eigen cultuur. Ze leerden de kneepjes van het vak
van ervaren kok Jean-Claude.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG COMPAAN 2017
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▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

METAALMATCH

MetaalMatch is een initiatief van het sectorfonds TOFAM
Oost-Vlaanderen (PC 111) en bestaat uit:

GO4METAL | SCREENING EN ORIËNTERING
VOOR VLUCHTELINGEN
Gedurende 5 volle dagen maken werkzoekenden kennis
met de sector metaal en technologie via een aantal
technische en algemene opdrachten en bezoeken aan
opleidingscentra. Deelnemers ontvangen feedback over
hun startcompetenties en eventueel vervolgtraject. Er is
ondersteuning van een tolk.

Partner(s)
TOFAM
Oost-Vlaanderen
VDAB
Kisp – Oudenaarde
PCVO Scheldeland – Lokeren

Omwille van nog zeer beperkte kennis van het
Nederlands is onmiddellijk aansluiten op het bestaand
opleidingsaanbod voor deze doelgroep niet evident.

METAALMATCH | OPLEIDING OP MAAT
TOT METAALBEWERKER-LASSER
Deelnemers ontvangen technische vorming, algemene
vorming (planlezen, opfrissen van rekenen in functie van
de sector en sollicitatietraining) en stage in een bedrijf.
De opleiding duurt 16 weken: een voltijdse dagopleiding
van 10 weken en een stage van 6 weken in een bedrijf.
Er worden opleidingen georganiseerd op verschillende
locaties in Oost-Vlaanderen. Een arbeidsconsulent volgt
de cursisten op tijdens de opleiding en ondersteunt bij het
solliciteren.

▸ MAART 2017
‘METAALMATCH FORMULE VOOR
DUURZAME TEWERKSTELLING’

ˮ
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Vé Noppe, arbeidsconsulent
MetaalMatch - Compaan
in Compaan update lente 2017

De combinatie opleiding en stage en de individuele beroepsopleiding
gevolgd door een vast contract bleek voor mijn klant Taha de ideale
formule voor een duurzame tewerkstelling.

(VOOR)OPLEIDING
HOUTBEWERKER &
NATUURSTEENBEWERKER

Compaan sloot een tenderovereenkomst met VDAB met het
oog op opleiding van werkzoekenden in specifieke beroepen:
vooropleiding houtbewerker (300 opleidingsuren) en een
opleiding tot natuursteenbewerker (600 opleidingsuren).
Van beide opleidingen werd in 2017 een sessie georganiseerd.

JONGEREN EN WERKZOEKENDEN

▸ ‘KLAAR VOOR EEN JOB!’

Financiering
VDAB

TAALCOACHING OP DE OPLEIDINGSVLOER | NEDERLANDS OEFENEN IN JOBCONTEXT
De kennis van de taal is een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van een job. Taalcoaching kan
werkzoekenden hiervoor klaarstomen.

Werkzoekenden met een beperkte kennis Nederlands die
een beroepsopleiding volgen erkend door VDAB kunnen
een beroep doen op een taalcoach van Compaan. Dit is
ook mogelijk voor wie een (gespecialiseerde) individuele
beroepsopleiding volgt. Werkzoekenden kunnen zo
Nederlands oefenen tijdens hun opleiding.

Financiering
VDAB

De Compaan-taalcoach gaat ter plaatse in de opleiding en
stemt de coaching af op de inhoud van de opleiding en de
specifieke noden van de cursist/werkzoekende in opleiding.

▸ MEI 2017
Van de zowat 37.000 vacatures die eind maart bij VDAB
openstonden, waren er 15.000 voor laaggeschoolden. Dat
terwijl de helft van de werkzoekenden laaggeschoold is,
zowat 100.000 mensen. Die vacatures zouden onmiddellijk
moeten worden ingevuld, zou je denken. Niet dus.

Het klopt niet helemaal als een bedrijf ‘geen vereisten’ zegt te stellen. Er zijn wel degelijk
verwachtingen: dat je een goed voorkomen hebt, kunt communiceren en mobiel bent.
Eigenlijk gaat het vandaag niet meer over de scholingsgraad. Het gaat om mensen
die door een aantal onvervulde randvoorwaarden geen aansluiting vinden met de
arbeidsmarkt. Mensen aannemen die misschien niet het perfecte profiel hebben;
het besef groeit ook in het bedrijfsleven dat dat onvermijdelijk is, maar men weet
niet altijd goed hoe ermee om te gaan. We ondersteunen bedrijven hierin.
Bert Boone, dagelijks bestuurder Compaan in artikel De Standaard: ‘In gewoon bedrijf sla ik tilt’ Zelfs jobs die geen diploma vereisen, zijn voor veel laaggeschoolden nog moeilijk haalbaar.
De arbeidsmarkt zoekt volop naar formules om hen toch in te schakelen (6 mei 2017).

DUURZAAMHEIDSVERSLAG COMPAAN 2017
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HR-DIENSTEN

▪ JONGEREN EN WERKZOEKENDEN
▪ WERKGEVERS ▶
▪ WERKNEMERS
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▸ NIEUWE/VERSTERKTE/TEVREDEN MEDEWERKERS | INCLUSIEF ONDERNEMEN

NIEUWE/VERSTERKTE/
TEVREDEN
MEDEWERKERS
INCLUSIEF ONDERNEMEN | DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER ALS VERRIJKING

Als HR-partner engageert Compaan zich om samen met bedrijven oplossingen te vinden voor hun HR-uitdagingen.
We focussen op inclusief werken en ondernemen. Dit betekent o.a. de tewerkstelling van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt: jongeren, ouderen, laaggeschoolden, anderstaligen, personen met een (chronische) ziekte of
een beperking, enz. Inclusieve ondernemers leveren extra inspanningen door hun werkvloer open te stellen voor
stages of door extra coaching of opleiding te bieden voor een vlotte (re-)integratie. Compaan ondersteunt ook
collega’s en leidinggevenden zodat inspanningen maximaal renderen.
Inclusief ondernemen wordt beloond! Lees hierover verderop ▸
Onze impact in cijfers? Ontdek het in de infographic vooraan in dit rapport.

NIEUWE MEDEWERKERS VINDEN
VACATURES
INVULLEN –
EEN JUISTE
MATCH

Compaan beschikt – via de werkzoekenden die we
begeleiden – steeds over een pool van kandidaat
medewerkers, klaar voor een job. Sommige werkzoekenden
weten soms onvoldoende hoe te solliciteren, kunnen zich
moeilijk uitdrukken (in het Nederlands), enz. Als werkgever
is het niet altijd eenvoudig om te weten ‘welk vlees men in
de kuip heeft’…
Dankzij intensieve begeleidingstrajecten hebben onze
consulenten een goed beeld van de competenties, attitude
en motivatie van werkzoekenden. Zo kunnen we geschikte
kandidaten selecteren en voorstellen. Vanuit een intensieve
samenwerking met andere Werkplekarchitecten kan men
gebruik maken van een online vacaturedeelplatform en
een kandidaten-databank.

WERKPLEKLEREN | EEN LAAGDREMPELIGE
TRY-OUT VOOR ALLE PARTIJEN
Compaan zet volop in op werkplekleren. Een stage werkt
drempelverlagend voor beide partijen. Als werkgever kan
men uitstekend nagaan of de kandidaat past in het bedrijf
en of bijkomende opleiding een meerwaarde is. Werkgevers
kunnen rekenen op de ondersteuning en regelmatige
opvolging door onze consulenten.
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▸ NIEUWE/VERSTERKTE/TEVREDEN MEDEWERKERS | INCLUSIEF ONDERNEMEN

WERKPLEKADVIES

Werkgevers die inclusief willen ondernemen kunnen een
beroep doen op een werkplekadviseur. Deze komt ter plaatse
op de werkvloer om een analyse te maken met het oog op een
tewerkstelling of stage van kandidaten met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Deze analyse bestaat uit een screening van
de werkvloer, het formuleren van aanbevelingen, advies over
de diverse loonsubsidies en over het opstellen van vacatures
en functieprofielen. Werkplekadvies omvat o.a. ook inclusief
jobdesign.

Onze partner(s)

INCLUSIEF
JOBDESIGN
ALL
INCLUSIVE
@WORK

Inclusief jobdesign? Dat is een allesomvattende term voor het
anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen
van eenvoudige taken. Hierdoor kan een werkgever
geschoold of hoog opgeleid personeel efficiënter inzetten en
‘elementaire’ taken samenvoegen tot een nieuwe functie die
kansen biedt aan laaggeschoolde profielen.

Onze partner(s)

WERKGEVERS

Sterpunt Inclusief Ondernemen De Werkplekarchitecten

WEB Turnhout (promotor)
Kairos
Groep INTRO
Sterpunt Inclusief Ondernemen
VOKA Kempen
Disworks (Nederland)
Sedu & Kaks’Kättä (Finland)
BILSP (Bulgarije)
Met steun van
Europees Sociaal Fonds (ESF)

FUNCTIECREATIE | JOB OP MAAT VAN
PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE
ARBEIDSMARKT
Door observatie op de werkvloer en het uitvoeren van
interviews met medewerkers en leidinggevenden wordt een
analyse uitgevoerd met als resultaat een business case. Dit
vormt de basis voor de creatie van een of meerdere nieuwe
functie(s). In 2017 werden trajecten opgestart in de hout-,
textiel-, social profit en voedingssector. Deze projecten zullen
in 2018 vertaald worden naar concrete acties op de werkvloer.

Een initiatief i.k.v. het Europees gefinancierd project
All Inclusive@Work i.s.m. diverse partners.
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▸ NIEUWE/VERSTERKTE/TEVREDEN MEDEWERKERS | INCLUSIEF ONDERNEMEN

SECTORDATES
‘WATCH FOR
TALENT’

INCLUSIEF ONDERNEMEN BEVORDEREN
IN SECTOREN
Ook sectorfondsen voelen aan dat hun bedrijven in de
problemen komen qua aanwervingen en behoud van geschikte
medewerkers. Tegelijk is de keuze op de arbeidsmarkt van
werkzoekenden vrij beperkt. Sterpunt Inclusief Ondernemen,
de koepelbeweging voor de Werkplekarchitecten,
waaronder Compaan, verkende in het najaar 2017 met
diverse sectorfondsen de samenwerkingsmogelijkheden.
Duidelijke kennis van de verwachtingen in bedrijven rond
de instroomprofielen, maar ook de kennis van de mogelijke
ondersteuningen ontbreken nog. Onze arbeidsconsulenten
verkennen met sectorconsulenten hoe ze vraag en aanbod
dichter bij elkaar krijgen.

Organisator(s)
Woodwize
Ivoc
Cobot
Sterpunt Inclusief Ondernemen –
De Werkplekarchitecten
Met steun van
Europees Sociaal Fonds (ESF)

SECTORDATES
Sectordates werden georganiseerd met Woodwize
(hout), Ivoc (mode en confectie) en Cobot (textiel) – in
het kader van ESF-project ‘Watch for talent’ – en met
Tofam (metaal en technologie) en de sector van de
podiumkunsten.

SAMEN AAN
DE SLAG

▸ NOVEMBER 2017 | ONTBIJTSESSIE
OVER DE SUCCESVOLLE
TEWERKSTELLING VAN PERSONEN
MET EEN ARBEIDSBEPERKING
Tijdens deze ontbijtsessie kregen werkgevers meer info
over de arbeidsmarktsituatie van personen met een
arbeidsbeperking, het ondersteunend aanbod en werden
ze meteen ook gematcht aan een consulent van GTB,
Divergent of Compaan.
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Onze partner(s)
Divergent
GTB Oost-Vlaanderen
Stad Gent – Dienst Werk
VDAB

▸ NIEUWE/VERSTERKTE/TEVREDEN MEDEWERKERS | INCLUSIEF ONDERNEMEN

TALENT VERSTERKEN/BEHOUDEN
VOOR EEN GOEDE START
Compaan-jobcoaches zorgen voor een vlotte integratie van
nieuwe medewerkers op de werkvloer. De focus ligt op het
bijbrengen van attitudes. We stemmen af op de specifieke
werksituatie en noden in het bedrijf. Bij lage taalvaardigheden
kan men jobcoaching combineren met taalcoaching rond
vakjargon of communicatie met collega’s en klanten. Wanneer
de nieuwe werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, is
deze coaching kosteloos.

Onze partner(s)
VDAB

WERKGEVERS

JOB- EN
TAALCOACHING

In de eerste 12 maanden van de tewerkstelling.
Jobcoaching: 6 maanden | Taalcoaching: 12 maanden

▸ NOVEMBER 2017 | EXTRA STEUN
VOOR WERKGEVER EN WERKNEMER
BIJ AANVANG JOB

ˮ

Charlotte Meerschaert,
HR-medewerker bij bouwonderneming Aclagro,
in Compaan update herfst 2017

Aclagro engageert zich om tijdens z’n periode als erkend
inschakelingsbedrijf (2016-2020) minstens 5 duurzame tewerkstellingen
te voorzien voor ‘werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt’.
Een externe, neutrale coach zoals Compaan is een grote hulp tijdens de
eerste maanden van tewerkstelling. Het betekent extra steun voor de
werknemer, maar ook voor ons als werkgever.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG COMPAAN 2017
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▸ NIEUWE/VERSTERKTE/TEVREDEN MEDEWERKERS | INCLUSIEF ONDERNEMEN

COMPETENTIES BIJSCHAVEN | LEVENSLANG LEREN
Naast opleidingen voor werkzoekenden biedt Compaan ook opleidingen aan voor werknemers.

MENTOR OP DE
WERKVLOER

OPLEIDING
NATUURSTEENBEWERKER

30

Compaan biedt (korte) trainingen aan via een open aanbod
of op maat/inhouse. Trainingen zijn praktijkgericht. Er is
keuze uit verschillende thema’s. Deze lijst is niet limitatief.
▪ Technische vaardigheden aanscherpen zoals het opfrissen
van schoonmaaktechnieken
▪ Communicatieve vaardigheden aanscherpen zoals klantgericht communiceren of feedback geven en krijgen
▪ Ergonomisch werken als medewerker schoonmaak of
technisch onderhoud
▪ Heldere taal op de werkvloer

Subsidies mogelijk via de
kmo-portefeuille of sectorfonds

BEDRIJFSMENTOREN VERSTERKEN

Onze partner(s)

Compaan tekende in op de oproep van SYNTRA Vlaanderen
om een mentoropleiding en -traject te ontwikkelen dat
bedrijfsmentoren versterkt in hun taak om leerlingen
en stagiairs optimaal te ondersteunen. In 2017 werd
het prototype van de opleiding en van het individueel
mentortraject uitgetest, verfijnd en gefinaliseerd.

SYNTRA Vlaanderen

Eind 2016 werd Compaan aangesteld als officiële
opleidingspartner van de Commonwealth War Graves
Commission (CWGC) Western Europe Area. Dit vanwege
onze expertise in natuursteenbewerking. Het betreft een
opleidingsprogramma met drie modules van telkens zes
weken. Aan het einde van elke opleiding volgt een eindwerk
waarvoor een cursist moet slagen om het programma
verder te kunnen afwerken. Het opleidingsprogramma
wordt aangeboden aan alle huidige en nieuwe werknemers.
Vlaamse medewerkers volgen de opleiding bij Compaan.
Voor Franse medewerkers werd de cursus vertaald en
wordt de opleiding gegeven in Aras.

Onze partner(s)
Commonwealth War Graves
Commission (CWGC) Western
Europe Area

▸ NIEUWE/VERSTERKTE/TEVREDEN MEDEWERKERS | INCLUSIEF ONDERNEMEN

NAAR EEN GESLAAGDE RE-INTEGRATIE

KOM OP
VOOR
WERK BIJ
KANKER

ˮ

We ondersteunen ondernemingen die geconfronteerd
worden met medewerkers die te maken krijgen met kanker
– hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als
mantelzorger.
Hoe omgaan met medewerkers die geconfronteerd worden
met kanker? Wat is het effect op het functioneren van
de medewerker en het team? Hoe zorgt men voor een
succesvolle werkhervatting? En hoe verankert men dit in het
personeelsbeleid? Dit zijn vragen die verheldering vinden in
de training en consultancy.

WERKGEVERS

Compaan ondersteunt werkgevers bij het re-integreren van
medewerkers na langdurige uitval na ziekte, burn-out of
na het verwerven van een arbeidsbeperking. We bieden
advies bij verandering (Disability Case Management).We
geven tips over hoe werkgevers kunnen uitzoeken in welke
setting de medewerker optimaal functioneert, hoe taken
aan te passen.
Financiering
Kom op tegen Kanker

▸ OKTOBER 2017 | RE-INTEGRATIE ZAAK
VAN ONS ALLEMAAL
Aandacht voor de noden van alle partijen – werkgever én werknemer –
is essentieel. Re-integratie is immers een zaak van ons allemaal.
De KU Leuven onderzoekt de effecten van deze ondersteuning* en
de return on investment.
Professor Lode Godderis (KU Leuven) in Hautekiet (Radio 1)
*Kom op voor werk bij kanker (werkgevers) & Rentree (werknemers, zie verder)

TEVREDEN MEDEWERKERS

LOOPBAANBEGELEIDING

‘NIET ENKEL VOOR WIE VAN JOB WIL
VERANDEREN’

Onze partner(s)

Compaan coacht mensen bij het maken van loopbaan
keuzes. De tevredenheid over de arbeidssituatie stijgt na het
volgen van loopbaanbegeleiding, zelfs als deze ongewijzigd
blijft. De moeite dus voor bedrijven om na te gaan wie loopbaanbegeleiding kan gebruiken. Compaan werkt voor loopbaanbegeleiding onder Inzicht, een samenwerkingsverband
met Divergent, Synkroon en het in 2017 opgerichte Emino.

Divergent
Synkroon
Emino
Loopbaancheques VDAB

We zijn een erkend loopbaancentrum. Men kan gebruik
maken van loopbaancheques, aan te vragen bij VDAB.
www.inzicht.be
DUURZAAMHEIDSVERSLAG COMPAAN 2017
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▸ NIEUWE/VERSTERKTE/TEVREDEN MEDEWERKERS | INCLUSIEF ONDERNEMEN

MEDEWERKERS LATEN DOORSTROMEN
VAN SOCIALE ECONOMIE NAAR REGULIER CIRCUIT

DOORSTROOMBEGELEIDING

Bedrijven in de sociale economie worden verwacht
maximaal in te zetten op doorstroom. Compaan is
promotor van ESF-project ‘Doorstroombegeleiding’ voor
de regio Zuid-Oost-Vlaanderen en sluit als partner aan
bij de andere regio’s (Waas en Dender, Meetjesland en
Gent). Met de decretale verplichting tot doorstroom
van medewerkers uit de sociale economie (SEC) in het
vizier wordt het een kans voor de SEC-bedrijven om hun
kandidaat-doorstromers nog één keer projectmatig te
kunnen laten ‘proeven’ van de betekenis van werken in het
regulier circuit. Een uitdaging ook om de lessen te trekken
en klaar te staan voor verplichte doorstroom.

Met steun van
Europees Sociaal Fonds (ESF)

▸ SEPTEMBER 2017 | KICK-OFF
ROND DOORSTROOM VOOR LOKALE
DIENSTENECONOMIE (LDE)
In kader van het ESF-project kunnen we werknemers uit
maatwerkbedrijven uit de regio die ‘doorstroomklaar’
bevonden zijn, ondersteunen in het vinden van een job in
het normaal economisch circuit.

PERSPECTIEF BIEDEN NA ONSLAG

OUTPLACEMENT

Afscheid nemen van medewerkers (hetzij individueel of
collectief) heeft impact op zowel werknemer als werkgever.
Een goede opvang en begeleiding op weg naar een
nieuwe job helpt problemen vermijden. Compaan biedt
een professioneel outplacement en zorgt ervoor dat de
begeleiding met zorg en respect verloopt. We vertrekken
vanuit een positieve & waarderende benadering. De
medewerker wordt terug in zijn kracht gezet, we versterken
de medewerker met een praktisch en krachtig marktgericht
actieplan en er is coaching in de zoektocht naar een
geschikte job.

DIVERSE PROFIELEN EN SECTOREN
Compaan begeleidde diverse profielen: zowel arbeiders
als bedienden, laag-, midden- of hooggeschoolden. Zij
waren werkzaam in diverse sectoren: industrie, zorg,
administratie, verkoop en onderwijs.
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INCLUSIEF ONDERNEMEN WORDT BELOOND!
REFERENTIEBEWIJS INCLUSIEVE ONDERNEMING

‘Inclusieve ondernemingen’ dragen hun steentje bij aan de
Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde
Naties. Dit zijn 17 doelstellingen (en 169 subdoelstellingen)
die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame
ontwikkeling te werken. Zowel bedrijven, ngo’s, overheden
als alle andere maatschappelijke actoren worden
aangesproken om samen deze doelstellingen te bereiken.

WERKGEVERS

In het voorjaar van 2017 ontvingen 276 klant-bedrijven van
Compaan een referentiebewijs ‘Inclusieve Onderneming’.
Als blijk van waardering voor hun inspanningen in 2016
voor de inschakeling van mensen in hun bedrijf. Dit vraagt
van werkgevers een investering in tijd en moeite. Maar met
resultaat.

Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2017
De coachingsorganisatie Compaan vertegenwoordigd door Bert Boone, Algemeen directeur,
bevestigt dat:

SOEP+
Lammerstraat 33
9000 Gent

zich in de loop van 2016 heeft ingezet om mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt door

aanwerving en/of werkplekleren op haar werkvloer via:
o


o

276 x EEN PLUIM

Werkinleving voor jongeren (o.a. brugprojecten)
Competentieversterkende acties en trajectbegeleiding
Werkervaring en werkplekleren (diverse stageformules)
Job- en taalcoaching op de werkvloer

en daarmee bijdraagt aan de realisatie van de Sustainable Development Goals:

Compaan beloonde 276 werkgevers die hun werkvloer
openstelden voor jongeren en werkzoekenden via
stages (werkplekleren), hen aanwierven of die extra
coaching boden voor een vlotte integratie.

Beëindig armoede overal en in al haar
vormen
Bied gelijke rechten op economische
middelen
Bouw weerbaarheid op

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol
onderwijs en bevorder levenslang leren
voor iedereen
Leer relevante vaardigheden aan voor
tewerkstelling, degelijke jobs en
ondernemerschap
Bied een inclusieve en doeltreffende
leeromgeving voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en
duurzame economische groei, volledige
en productieve tewerkstelling en
waardig werk voor iedereen, alsook een
gelijk loon voor werk van gelijke waarde
Bescherm de arbeidsrechten en
bevorder veilige en gezonde
werkomgevingen voor alle werknemers

De onderneming kan zich daarom terecht in 2017 'inclusieve onderneming' noemen.
Getekend,
Bert Boone
Algemeen directeur

www.dewerkplekarchitecten.be

▸ MEI 2017 | FIJNE ERKENNING
‘Home Thaleia blijft er, ondanks zijn kleinschaligheid, voor kiezen
om mensen met een ‘arbeidshandicap’ via diverse stage-formules
te laten proeven van een job in de zorgsector. Het is fijn daarvoor
deze erkenning te ontvangen.’
Home Thaleia op Facebook

CAMPAGNE
STERPUNT
INCLUSIEF
ONDERNEMEN
DE WERKPLEKARCHITECTEN

Het ‘Referentiebewijs Inclusieve Onderneming werd door
de verschillende Werplekarchitecten in Vlaanderen –
waarvan Compaan 1 is – uitgereikt aan hun werkgeversklanten. In het voorjaar van 2017 kregen 578 bedrijven
uit 212 gemeenten een referentiebewijs van ‘Inclusieve
Onderneming’ voor hun daadwerkelijke inspanningen.
De ambitie voor 2018: 1000 referentiebewijzen! Op de
hoogte blijven van onze dienstverlening samen met deze
van alle andere Werkplekarchitecten?
Bezoek www.dewerkplekarchitecten.be.
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HR-DIENSTEN

▪ JONGEREN EN WERKZOEKENDEN
▪ WERKGEVERS
▪

WERKNEMERS ▶
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▸ FLUITEND NAAR HET WERK

FLUITEND NAAR HET WERK
Wie werkt, maar vragen heeft of moeilijkheden ondervindt, kan bij Compaan
terecht voor extra ondersteuning (op de werkplek). We betrekken – indien
gewenst/van toepassing – collega’s en leidinggevenden. We helpen obstakels
op de werkplek ontmijnen.
Onze impact in cijfers? Ontdek het in de infographic vooraan in dit rapport.

COACHING OP DE WERKVLOER
VOOR EEN GOEDE START

JOB- EN
TAALCOACHING

Een job- en taalcoach ondersteunt nieuwe werknemers
gedurende de eerste maanden van de tewerkstelling. De
jobcoach bekijkt wat vlot of minder vlot loopt en doet
suggesties om de kloof tussen de vereisten van de job en
de competenties te machten. Bij lage taalvaardigheden
kan men jobcoaching combineren met taalcoaching rond
vakjargon of communicatie met collega’s en klanten.
Wanneer de nieuwe werknemer aan bepaalde voorwaarden
voldoet, is deze coaching kosteloos.

Onze partner(s)
VDAB

NAAR EEN GESLAAGDE RE-INTEGRATIE NA ZIEKTE OF BEPERKING

RENTREE
WERKEN NA
KANKER

36

Terug gaan werken na kanker is geen
evidentie. Veel mensen botsen op
obstakels en zitten met vragen, twijfels
en onzekerheden. In ‘Rentree’ gaan we
samen op zoek naar antwoorden op
die vragen. Mensen met kanker krijgen
gratis de nodige ondersteuning bij hun werkhervatting of
zoektocht naar een nieuwe, passende job. Met de steun
van Kom op tegen Kanker kunnen we inzetten om het reintegratieproces voor alle partijen zo optimaal mogelijk
te laten verlopen voor de werknemer, werkgever en het
omringend netwerk. Rentree omvat ook een samenwerking
met de KU Leuven: een onderzoeksopdracht naar Return
On Investment door professor Arbeidsgeneeskunde Lode
Godderis.

Onze partner(s)
Azertie
Divergent
Emino
Arbeidskansen
KU Leuven
Financiering
Kom op tegen Kanker

▸ FLUITEND NAAR HET WERK

ˮ

▸ SEPTEMBER 2017
Bart had geluk bij zijn toenmalige werkgever. Hij mocht zelf kiezen
hoe en wanneer hij het werk hervatte en ze stuurden regelmatig
berichten naar hem of naar mij om te vragen hoe het was.
Heidi | Reactie op Facebookpost Compaan over Rentree

NAAR EEN VOLGENDE STAP IN DE LOOPBAAN

Loopbaanbegeleiding ondersteunt mensen om inzicht te
krijgen in zichzelf en hun loopbaan en met een positieve
bril de toekomst in handen te nemen. We helpen zicht te
krijgen op loopbaankansen en -keuzes binnen of buiten
de huidige job. We staan oplossingsgericht stil bij talenten
en dromen. We helpen het loopbaandoel te vertalen naar
een persoonlijk ontwikkelingsplan om wensen te kunnen
omzetten in de praktijk.

WERKNEMERS

COACHING BIJ HET MAKEN VAN LOOPBAANKEUZES

Onze partner(s)
Divergent
Synkroon
Emino
Loopbaancheques VDAB

SAMENWERKINGSVERBAND
Compaan werkt voor loopbaanbegeleiding in een
samenwerkingsverband onder de gemeenschappelijke
naam ‘Inzicht’. We realiseren zo gezamenlijke profilering,
samenwerking en intervisie. In de loop van 2017 droeg
GTB deze werking over aan een aantal Gespecialiseerde
Opleidingscentra voor opleiding, begeleiding en
bemiddeling (GOB’s). De nodige voorbereiding wordt
gemaakt in 2017 om Inzicht in een nieuw partnership stevig
verder te zetten.
Compaan is een erkend loopbaancentrum. Men kan gebruik
maken van loopbaancheques, aan te vragen bij VDAB.
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▸ BEWAKEN VAN KWALITEIT

BEWAKEN VAN KWALITEIT
QFOR

Voor haar HR-diensten kiest Compaan voor het Qforkwaliteitslabel. Qfor is een kwaliteitsmethode die
afgestemd is op alle vormen van training, consulting en
andere ‘knowledge based services’. In een doorlooptijd
van vier jaar werden we onderworpen aan een complete
kwaliteitsscan. Compaan werkt hiervoor samen met
auditbureau CertUp (Management Information).
Voor de tweede keer op rij behaalde Compaan het label.
We kregen een Qfor-score van 74%. We blinken uit in
informatie en communicatie, kwaliteitsbeheer en materiaal
en documentatie. Onze werkpunten: de evaluatie en
nazorg van de dienstverlening (klanttevredenheidsmeting),
projectbeheer en interne organisatie.

KWALITEITSBEWAKING VIA PARTNERSCHAPPEN EN PROJECTEN
Naast het Qfor-kwaliteitslabel wordt de kwaliteit van de diensten die Compaan aanbiedt ook gemeten via de
diverse partnerschappen of projecten waaraan we deelnemen.

ESF

Compaan participeert in diverse projecten gesubsidieerd
door het Europees Sociaal Fonds. Het ESF-kwaliteitslabel
wordt in de toekomst overgeheveld naar het Departement
Werk en Sociale Economie. Momenteel bezint men zich
over de richtlijnen en modaliteiten.

VDAB

VDAB voert in kader van haar regierol op regelmatige basis
coachende kwaliteitsmonitoring uit. De zogenaamde
‘kwalimons’ toetsen via steekproeven op concrete dossiers
de uitvoering van de opdracht aan de richtlijnen uit het
draaiboek. Zo kreeg Compaan in 2017 regelmatig VDABauditoren over de vloer in kader van de tender Intensief
Werkplekleren (TIW). Op basis van de resultaten kan VDAB
haar vertrouwen continueren in een samenwerking met
Compaan als partner.

▸ MAART-APRIL 2017
CONTROLEBEZOEK VDAB
Vijf VDAB-consulenten kwamen kijken hoe Compaan
werkzoekenden via groepsmodules oriënteert en activeert.
Compaan kreeg een positieve evaluatie voor de manier
waarop dit met zo een diverse groep mogelijk gemaakt wordt.
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▸ BEWAKEN VAN KWALITEIT

OVERIGE KWALITEITSCONTROLES
Zowel de dossierbehandelaars van het Europees Sociaal
Fonds, als vertegenwoordigers van haar opdrachtnemers
met raamovereenkomsten (zoals bijv. het Departement
Onderwijs en Vorming voor de Brugprojecten) voeren bij
regelmaat controles ter plaatse uit bij hun uitvoerende
partners. Soms wordt deze auditopdracht uitbesteed aan
een externe auditpartner. Zo werd Compaan, als uitvoerder
van Brugprojecten, in 2017 regelmatig onderworpen
aan controles van dossiers door auditoren van het
Departement Onderwijs en Vorming én Ernst & Young. Ook
hier bevestigen de resultaten een kwaliteitsvolle uitvoering
van de dienstverlening.
Compaan participeert in een organisatie-overstijgende
kwaliteitsbevraging voor job- en taalcoaching. Sterpunt
Inclusief Ondernemen investeerde in de ontwikkeling en
uitvoering van deze kwaliteitsscan voor zijn erkende leden
die job- en taalcoaching bieden. Deze zelfscan Q²Q kadert
in het ESF-kwaliteitsgroeimodel dat gebaseerd is op het
EFQM Business Excellence model met 9 aandachtsgebieden. Met de resultaten uit deze zelfscan kan Compaan
zich als dienstverlener van job- en taalcoaching op Vlaams
niveau profileren met de mogelijkheid tot benchmarking.

HR-DIENSTEN

JOB- EN
TAALCOACHING
Q²Q
ZELFSCAN

ERKENNINGEN EN MANDATEN
Hierna volgt een lijst met de voornaamste erkenningen en mandaten van Compaan.

ERKENNINGEN

Erkend opleidingsverstrekker voor:
▪ Alimento
▪ Fonds van Dienstencheque-ondernemingen
▪ Horeca Vorming Vlaanderen
▪ TOFAM
Overige erkenningen:
▪ Erkend maatwerkbedrijf
▪ Erkend dienstverlener kmo-portefeuille voor opleiding en advies
▪ Erkend centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en bemiddeling (GOB)
▪ Kwalificatie voor finaliteitsgerichte competentieversterking voor keukenmedewerker,
zaalmedewerker en huishoudhulp

MANDATEN

Mandaten:
▪ Mandaat doorstroombegeleiding
▪ Mandaat doorstroombegeleiding als penhouder consortium Zuid-OVL
▪ Mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling
▪ Mandaat kosteloze competentieontwikkeling
▪ Mandaat kosteloze trajectbegeleiding
▪ Mandaat loopbaanbegeleiding
▪ Mandaat én Certo-certificering outplacement
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SOCIALE TEWERKSTELLING

▪
▪
▪
▪

SCHOONMAAK
CATERING
RESTAURANT LE PETIT BOTANIQUE
SOCIALE BAKKERIJ MET BIOLOGISCH
DESEMBROOD
▪ HOUT-, METAAL- EN
NATUURSTEENBEWERKING
▪ 	B-AND-BEE (PARTNERBEDRIJF)
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▸ SCHOONMAAK

SOCIALE TEWERKSTELLING
Compaan geeft jongeren en werkzoekenden de kans om werkervaring op te
doen. We zijn actief als maatwerkbedrijf, voorheen ‘sociale werkplaats’. Dit
betekent dat we mensen tewerkstellen die elders moeilijker aan de slag
kunnen. We stellen tewerk op maat. Werkleiders volgen medewerkers intensief
op om hen te helpen ontplooien en ontwikkelen. Ze geven dagelijks feedback
voor een permanente kwaliteitsverbetering. Onze HR-medewerker begeleidt
hen die klaar zijn om de stap te zetten naar de reguliere arbeidsmarkt.
Onze impact in cijfers? Ontdek het in de infographic vooraan in dit rapport.

SCHOONMAAK

Compaan is actief in klassieke schoonmaakopdrachten zoals kantoorruimten,
schoonmaak van publieke voorzieningen zoals schuilhuisjes van De Lijn en
bedrijventerreinen en interieuronderhoud van waardevol patrimonium zoals
kerken, kapellen en schouwburgen.

▸ MAART 2017
Voorstelling van ons nieuw bedrijfspand in Oostakker. Zowat 50 mensen
kwamen langs op deze opendeurdag en maakten een leuke babbel.

TWEE AFDELINGEN
1. Erfgoed en waardevol patrimonium (interieuronderhoud waardevol
patrimonium)
2. Poetslijn en interieur (klassieke schoonmaakopdrachten en schoonmaak
publieke voorzieningen)
Voor elke medewerker schatten we vooraf in in welke afdeling hij/zij kan
starten. We zorgen voor een afwisseling zodat beide gekend zijn.
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Samenwerking met
De Lijn Oost-Vlaanderen
Monumentenwacht
Oost-Vlaanderen

▸ SCHOONMAAK

Alle medewerkers in het maatwerkbedrijf krijgen een functioneringsgesprek met aansluitend
een POP-gesprek (Persoonlijk Ontwikkelingsplan). Voor sommigen ligt er nog een leerrijke
opleidingsweg in het maatwerkbedrijf, voor anderen misschien al een zoektocht naar werk
op de reguliere arbeidsmarkt of het volgen van een opleiding. De overstap/ondersteuning
gebeurt in nauwe samenwerking met onze HR-medewerker. De werkleider of eventuele andere
ondersteuners werken mee aan het ontplooien en ontwikkelen van deze leerdoelen.

▸ MEI/NOVEMBER 2017
Medewerkster Dorothy in artikel De Standaard:
‘In gewoon bedrijf sla ik tilt’ - Zelfs jobs die geen
diploma vereisen, zijn voor veel laaggeschoolden
nog moeilijk haalbaar. De arbeidsmarkt zoekt volop
naar formules om hen toch in te schakelen
(6 mei 2017) Op de foto: medewerkers tijdens
de training ‘Fier op het werk’, november 2017

‘Bij een gewoon schoonmaakbedrijf zou ik niet aan de slag kunnen,
want ik heb geen rijbewijs. Bij Compaan zorgen ze dat ik altijd
samenwerk met iemand die kan rijden.’

▪
▪
▪
▪

SOCIALE TEWERKSTELLING

EXPERTISE IN
Dieptereiniging van vloeren, boenen, tapijtreiniging, strippen en herinzetten van linoleum
Specifiek onderhoud en behandeling van hout
Verwijderen van graffiti en vernieuwen van de beschermlaag
Koper- en zilverpoets

PRODUCTEN
Gebruik van producten die het leefmilieu maximaal respecteren (Ecover).

BEWAKEN VAN KWALITEIT
De schoonmaakteams worden dagelijks intensief opgevolgd door eigen werkleiders. Externe kwaliteitscontroles
worden uitgevoerd door de Vereniging Schoonmaak Research/ATIR, in opdracht van onze klant.

▸ JULI 2017
Het Compaan-schoonmaakteam ontvangt van ATIR, de
kwaliteitsbewaker van schoonmaakopdrachten binnen
stad Gent, een geschenkmand voor haar degelijke
prestaties in de schoonmaakopdrachten.
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▸ CATERING

CATERING

De koks van Compaan catering aan de
slag met het desembrood van sociale
bakkerij Compaan: slaatje met rode
biet-dip, radijsjes, feta, verse kruiden,
paardenbloem, granaatappel en merg
van volkoren desembrood. Deze opleiding
maakt deel uit van het project ‘Le Petit
Botanique on tour’ (zie verder).

▸ JUNI 2017 | TRY-OUT STREETFOODTRUCK
Gentbrugse Meersen: balletjes in tomaten
saus, gestreken mastellen en mojito’s.
Onze streetfoodtruck kan ook gehuurd
worden. In het project ‘Le Petit Botanique on
tour’ hebben we succesvol samengewerkt
met start-ups die onze truck inzetten.

BEWAKEN VAN KWALITEIT
Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) voert bij Compaan
controles uit in de cateringafdeling, restaurant Le Petit Botanique en de
bakkerij. Via de inzet van haar interne preventieadviseur investeert Compaan
in continuïteit op het vlak van bewustzijn en opvolging van alle facetten van
voedselveiligheid, o.a. via overlegmomenten met het food-team.
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▸ JANUARI 2017 | NIEUWE CATERINGBROCHURE
▸ APRIL 2017 | OPLEIDING PLANTAARDIG AANBOD
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Compaan is een bedrijfstraiteur met passie voor lekker eten. Bedrijven kunnen
bij Compaan terecht voor recepties, walking dinners, (broodjes)lunches,
kant-en-klare bereidingen en bedrijfscatering. Met onze streetfoodtruck
kunnen we mobiele catering aanbieden. De begeleiding door onze werkleiders
zorgt voor een optimaal werkresultaat.

RK

▸ RESTAURANT LE PETIT BOTANIQUE

RESTAURANT LE PETIT BOTANIQUE

Le Petit Botanique is het restaurant van Compaan in de Kammerstraat 19 in Gent,
een zijstraat van de Vrijdagmarkt. We bieden er tewerkstellingskansen voor wie
elders moeilijk aan de slag kan. Producten komen van lokale producenten en
leveranciers. Zo brengen we de korte keten in praktijk. Het interieur bestaat uit
recupmateriaal, borden en bestek komen uit de kringwinkels.

▸ JULI 2017 | GENTSE FEESTEN

LE PETIT BOTANIQUE ON TOUR | SOCIALE STARTERS
STEUNEN

SOCIALE TEWERKSTELLING

Het restaurant van Compaan gespot op de Gentse
Feesten? Bio hamburger pure beef, biologische zomerse
groentenburger, Oostendse garnaalkroketten,...

Onze partner(s)

Begin januari 2017 lanceerde Compaan samen met diverse partners een oproep
om mensen met een horeca-idee een duwtje in de rug te geven. Samen stippelden
we een traject uit dat slaagkansen van starters in de horeca aanzienlijk kan
verhogen. Het resultaat – 3 winnaars: Lisbeth Bernburg en Sarah Vermeulen met
V-box, een vegan lunchplek op DOK met de focus op take-away, Frank De Kimpe
met Even anders, vegetarische/veganistische huiskamergerechten vanuit het
farm-to-fork idee en Barbara Geeroms met Yasai, de productie en verkoop van
plantaardige gefermenteerde kazen op basis van noten.

Starterslabo Oost-Vlaanderen
Intuitive Cooking (Pieter-Jan Lint)
Biofresh
Met steun van
Provincie Oost-Vlaanderen
Vlaamse regering

Zij ontvingen inhoudelijke en logistieke
ondersteuning bij de opstart van
hun nieuwe zaak. Eind mei 2017
presenteerden ze hun eindproduct
voor de pers.
‘DAAR ZIJN DE VEGANISTEN’ – Het
Nieuwsblad, 31 mei 2017
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▸ SOCIALE BAKKERIJ MET BIOLOGISCH DESEMBROOD

SOCIALE BAKKERIJ MET BIOLOGISCH
DESEMBROOD

Compaan startte in 2014 met een eigen broodassortiment op basis van desem. In de sociale bakkerij bieden we
tewerkstellingskansen voor wie elders moeilijk aan de slag kan. Het brood is verkrijgbaar op bestelling en bij diverse
verkooppunten. Daarnaast kan men het ook proeven bij cateraars, restaurants, hotels en B&B’s.

NIEUW IN 2017
Bij OCMW Gent deed Compaan een aanbod naar arbeidszorg. We kunnen flexibel mensen tewerkstellen voor
eenvoudige taken zoals deegbolletjes maken voor koekjes of brood snijden en in zakken stoppen.
Uitbreiding van het assortiment: burgerbroodjes, groter, platter en lichter dan de vorige, bagels
met desem en een bio maïsbroodje. Compaan mocht dit ontwikkelen voor de Volta Summer PopCorn Camp: dineren in een authentieke setting; tussen de maïs in Merendree. In het najaar maakten
we sinterklaaspakketten met o.a. een huisgemaakte bio sinterklaaspop.

▸ JANUARI/SEPTEMBER 2017 | ‘BIJ LEKKERSTE BAKKERS VAN GENT’
Januari 2017 – Het desembrood van Compaan werd opgenomen in een lijst van de lekkerste bakkers van Gent
in magazine ELLE met dank aan klant Moor&Moor. | September 2017 – De Compaan-broden vermeld in Feeling
Magazine met dank aan klant WOEST.

▸ MEI 2017 | ‘IK WORD HIER HEEL GOED GEHOLPEN’

‘Ik ben gestopt met werken toen mijn man problemen kreeg
aan zijn rug en niet meer kon autorijden. Daardoor raakte
ik niet meer in de fabriek. Ik schreef mij in bij de VDAB en
begon Nederlands te leren. Nu volg ik een opleiding brood- en
banketbakkerij. Mijn stage kan ik bij Compaan doen.’
Melina, 43 jaar

BIOLABEL
Op basis van (niet) aangekondigde controlebezoeken behouden we het Belac biocertificaat. Dit
dankzij inspanningen in o.a. scheiding in opslag van grondstoffen of tijdens het productieproces,
de registratieprocedure voor controle van bio-status, enz. Controle- en certificatieorgaan
Certisys staat in voor de controles.
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▸ HOUT-, METAAL- EN NATUURSTEENBEWERKINGEN

HOUT, METAAL- EN
NATUURSTEENBEWERKINGEN

De Compaan-GOCA-site is een werkervaringsbedrijf waar particuliere
opdrachtgevers of overheden terecht kunnen voor design en inrichting (uniek
meubilair en totaalinrichting interieur) en restauratie en renovatie.

SOCIALE TEWERKSTELLING

In 2017 voerden we 24 opdrachten uit: zie enkele voorbeelden op bovenstaande
foto’s. Via deze opdrachten kunnen we tijdelijke werkervaringsopdrachten in
natuursteenbewerking, houtbewerking en metaalbewerking/smederij bieden
voor o.a. langdurig werkzoekenden. Ook werkervaringstrajecten voor jongeren
en werkzoekenden zijn mogelijk: toeleiding via OCMW Gent (art. 60) en via
Brugproject (begeleiding Stad Gent).

▸ AUGUSTUS 2017
IN DE PERS: RESTAURATIE BIDKAPEL AFSNEE
Stad Gent schakelt voor dit project Compaan in: Bidkapel in Afsnee wordt
gerestaureerd (AVS, 8 augustus 2017) - Grafmonument krijgt opknapbeurt
dankzij sociale werkplaats Compaan (Het Laatste Nieuws, 9 augustus 2017)

▸ NOVEMBER 2017 | OPENDEURDAG COMPAAN GOCA-SITE
De Compaan-GOCA-site stelde de deuren open op zondag 26 november. Men
kon kennis maken met de ambachten hout-, metaal- en natuursteenbewerking.

SOCIAAL GEMAAKT

Onze partner(s)

Filmdag in onze ateliers, een reportage
in kader van het project ‘Sociaal
Gemaakt’, mei 2017.
In het project ‘Sociaal Gemaakt’ laat
stad Gent vijf sociale economiebedrijven, waaronder Compaan, samen
werken met vier jonge, beloftevolle
designers. Samen buigen we ons over
een toekomstige samenwerking én het
ontwikkelen van een lijn duurzame
designproducten.

Designplatform
Ministry of Makers
Stad Gent

Met steun van
Provincie Oost-Vlaanderen
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▸ B-AND-BEE (PARTNERBEDRIJF)

B-AND-BEE (PARTNERBEDRIJF)

B-and-Bee is een geheel van zeshoekige slaapcellen die perfect in elkaar
passen en zo een tijdelijk hotel vormen in de vorm van een honingraat. Er zijn
permanente units, mobiele slaapunits of compacte festival-units.
B-and-Bee is opgestart als innovatieproject in samenwerking met
maatwerkbedrijf Labeur. Het doel: tewerkstelling creëren via de productie en
de commerciële exploitatie van het honingraathotel. In 2016 zag B-and-Bee
NV het levenslicht. Compaan is aandeelhouder. De return van de aandelen,
van zodra die er is, wordt integraal geïnvesteerd in de sociale werkplaats.
De ambitie blijft, van zodra de productie grootschaliger en seriëler wordt, de
sociale werkplaats ook in te schakelen voor het produceren van onderdelen.

▸ JULI 2017 | LANCERING HOXEL BY B-AND-BEE
Units speciaal op maat gemaakt van festivals en events, ‘een kampeerervaring
die het slapen op zomerfestivals herdefinieert’.

info@b-and-bee.com | www.b-and-bee.com | 09 241 52 56
Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge
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▸ INFOGRAPHIC | COMPAAN-TEAM IN BEELD 2017

Compaan-team

6

C
Arbeiders 37%		

Jo
Co –

on

5

b&

B rio – 5

MEDEWERKERS

3

118

Bedienden 63%

100% laaggeschoold
45% vreemde origine
13 verschillende landen

57%
43%

18-44
jaar

IEDEREEN AAN
HET WERK

> 60
jaar
45-50
jaar
> 50 jaar

34,5 ziektedagen minder dan in 2016

263
63

OPLEIDINGEN GEVOLGD DOOR
MEDEWERKERS
1
2
3
4

30%
32%
15%

49%

Coaching & begeleiding
Preventie & welzijn, incl. re-integratie na langdurige ziekte
Strategisch & operationeel management
ICT & digitalisering

LEVENSLANG
LEREN

FIETSERS (JOB & CO)
OPENBAAR VERVOER (CON BRIO)
MINDER PAPIER VERBRUIKT DAN IN 2016

€ 3.384.372

MARKTWERKING

ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK

€ 3.522.510

– 51% GESUBSIDEERDE WERKING
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COMPAAN-TEAM

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MEDEWERKERS
ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
DEUGDELIJK BESTUUR
SAMENWERKEN
FINANCIËLE RESULTATEN
JAARACTIEPLAN
30 JAAR COMPAAN
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▸ MEDEWERKERS

COMPAAN-TEAM IN BEELD
Compaan onderneemt met aandacht voor haar medewerkers, ecologische
voetafdruk, deugdelijk bestuur, samenwerkingsverbanden en financiële
resultaten.

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE

Het Compaan-team in één oogopslag?
Ontdek het in de infographic op pagina 51.

MEDEWERKERS
PERSONEELSBESTAND - DIVERSITEIT
Compaan kan haar sociale missie slechts waarmaken dankzij de professionele inzet van haar medewerkers. Samen
maken zij het dienstverlenend aanbod waar. Ze garanderen de kwaliteit door hun deskundigheid en daadkracht.

Compaan clustert de entiteiten Job & Co vzw en Con Brio
vzw. Op 31 december 2017 hadden deze samen 118 vaste
medewerkers op de payroll. Dit is een lichte daling t.o.v. 31
december 2016. Dit is onder meer toe te schrijven aan vijf
doelgroepmedewerkers bij Con Brio vzw die in de loop van
2017 uit dienst traden wegens medische overmacht.

FUNCTIES

Medewerkers bij Con Brio vzw (55) zijn vnl. tewerkgesteld
in schoonmaak, catering, restaurant Le Petit Botanique
en de sociale bakkerij. Medewerkers bij Job & Co vzw
(63) staan vnl. in voor de HR-dienstverlening. Het gaat
over arbeidsconsulenten, job- en taalcoaches, trainers,…
Ook directie- en managementfuncties en functioneel
ondersteunde diensten zoals onthaal, personeelsdienst of
boekhouding vallen hieronder.

▸ S EPTEMBER 2017 | COMPAANDAG
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▸ MEDEWERKERS

Het medewerkersbestand weerspiegelt zich als volgt
in de verdeling arbeiders en bedienden: arbeiders zijn
hoofdzakelijk tewerkgesteld via Con Brio vzw (78%
arbeiders versus 22% bedienden), bedienden via Job & Co
vzw (2% arbeiders versus 98% bedienden). Voor Compaan
geeft dit volgende onderverdeling:

Arbeiders 37%		

SCHOLINGSGRAAD EN
AFKOMST

100% van het totaal aantal arbeiders is laaggeschoold, 45% is
van vreemde origine. Zij komen uit 13 verschillende landen:

Afghanistan
Bulgarije
Burkina Faso
Filipijnen

GESLACHT

LEEFTIJD

Bedienden 63%

1
3
1
1

Ghana
Iran
Liberia
Nederland

1
1
1
1

Pakistan
Slovakije
Somalië
Syrië

1
8
1
1

Turkije 4

Job & Co vzw: 70% vrouwen – 30% mannen
Con Brio vzw: 42% vrouwen – 58% mannen

26-44 jaar

42%

> 50 jaar

33%

45-50 jaar

19%

> 60 jaar
< 26 jaar

COMPAAN-TEAM

ARBEIDERS BEDIENDEN

5%
1%
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▸ MEDEWERKERS

▸ OKTOBER 2017 | NIEUWE ADJUNCT-DIRECTEUR
In oktober 2017 startte Natasja Van Bijlen als adjunctdirecteur bij Compaan. De raad van bestuur van
Compaan werkte zorgvuldig het selectieproces voor
de aanwerving van een adjunct-directeur af. Hiermee
is de start genomen van een overdrachtsperiode
waarbij Bert Boone als algemeen directeur een
aantal taken geleidelijk zal overdragen.

VORMING, TRAINING EN OPLEIDING
Medewerkers hun talenten laten ontwikkelen en aanscherpen is zorg dragen voor mensen. Compaan beoogt
zo gemotiveerde medewerkers en het borgen van kennis en ervaring, wat garant staat voor kwaliteitsvolle
dienstverlening. Het is tevens van belang – in tijden van vermarkting van diensten – om de kennis van onze
medewerkers op peil te houden en te vernieuwen. Zo blijven we wendbaar. Het VTO-aanbod werd afgestemd
op basis van deze trend, onze beleidsdoelstellingen voor 2017 en onze functie- en kerncompetenties.

63 medewerkers volgden in totaal 263 opleidingen. Dit zijn de meest
gevolgde thema’s:

OPLEIDINGEN
MET MEEST
GEÏNVESTEERDE UREN

▪ Coaching, begeleiding, in het bijzonder m.b.t. preventie en aanpak van
re-integratie na langdurige ziekte
▪ Strategisch en operationeel management, netwerking en beleid
▪ ICT en digitalisering, waarvan ruim de helft CRM-kennis en gebruik
▪ Preventie en welzijn
▪ Communicatie – inclusief social media
▪ Sociale actualiteit en personeelsadministratie
De schoonmaakmedewerkers kregen een opfristraining schoonmaaktechnieken en een training ‘omgaan met klanten en beroepsfierheid’.

EEN EXCEL HIER, EEN LIJSTJE DAAR… |
CRM, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
OF KLANTRELATIEBEHEER
Hoe beheren we op een efficiënte manier klantgegevens? Al in 2013
ging Compaan hiervoor op zoek naar oplossingen. Samen met een
gespecialiseerde IT-partner bouwde Compaan een CRM-systeem op.
Aangezien ‘Customer Relationship Management’ uit de meer
commerciële wereld komt, vroeg het toch enige leertijd, zowel bij de
IT-partner als bij ons, om elkaar en het systeem te begrijpen. Onze
eigen IT-afdeling beheert het systeem en kan, mits enige opleiding,
zelf aanpassingen doorvoeren. Hierdoor kan snel ingespeeld worden
op vragen uit de organisatie. Medewerkers krijgen de nodige opleiding
om met het systeem te werken. | Uit ‘Samen bergen verzetten’ Inspiratieblog Taborgroep, Waardegericht Ondernemen
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▸ MEDEWERKERS

In tijd werd het meest geïnvesteerd in interne informatiedeling via o.a.
medewerkersoverleg en interne thematische trainingssessies. Inhoudelijk
wordt blijvend ingezet op de coaching-competenties met in het bijzonder dit
jaar de aandacht voor coaching en begeleiding bij re-integratie na langdurig
ziekte op de arbeidsmarkt.

OPLEIDINGSORGANISATOREN
ERKENNING
EXPERTISE

1. Compaan: 440u
2. Tabor WGO Groep: 128u
3. Sterpunt Inclusief Ondernemen: 80u
5. Overheden: 80u, waarvan VDAB 47u
6. Collega-organisaties: 29 u
Ruim 76% van de gevolgde opleidingsuren in 2017 organiseerde Compaan
zelf en/of een partner- of koepelorganisatie (Tabor WGO-groep, Sterpunt
Inclusief Ondernemen, FeGOB, Sociare, VDAB).
Het feit dat Compaan zelf de meeste uren opleiding organiseerde is geen
dikdoenerij. Met een lesgever in eigen beheer of van een partner- of
koepelorganisatie werkt Compaan het opleidingsaanbod op maat uit zodat
de inhoud maximaal afgestemd is op de specifieke vraag en zoveel mogelijk
impact oplevert voor medewerker en organisatie. Deze lijst erkent alzo ook
de expertise van medewerkers en weerspiegelt het geloof in kennisdeling
als competentieversterking van medewerkers.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

ONGEVALLEN
VAN EN
NAAR HET
WERK

Aangegeven ongevallen 2017
Aangegeven ongevallen 2016

COMPAAN-TEAM

Medewerkers besteden veel tijd van hun actief leven op de werkvloer. Compaan wil alert zijn voor ongevallen
die zich op de werkplek of op weg van en naar het werk voordoen. Tevens gaan we ervan uit dat niemand
ervoor kiest ziek te zijn. We blijven alert om arbeidsomstandigheden te matchen met de mogelijkheden van
medewerkers in hun levensfase (progressieve tewerkstelling, zelfregulering in arbeidstijd, mogelijkheden voor
zorgkrediet of tijdskredieten).

2
5

Het aantal ongevallen van en naar het werk vertoont in 2017 een dalende
trend.
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▸ MEDEWERKERS

ONGEVALLEN
OP DE
WERKVLOER

18
13
4

2015
Met werkverlet: 10

2016
Met werkverlet: 2

2017
Met werkverlet: 9

In 2017 waren er meer aangiftes van ongevallen op de werkvloer,
waaronder ook aangiftes van materiële schade. Het betrof allen zeer kleine
arbeidsongevallen met een beperkte afwezigheid. In 2017 was er in totaal
50 dagen werkverlet. In 2016 en 2015 was dit respectievelijk 13 en 61. De
meeste arbeidsongevallen gebeurden bij Con Brio vzw (15) t.o.v. 3 bij Job &
Co vzw.

ZIEKTE
AANTAL
ZIEKTEDAGEN

2507 dagen
1836 dagen

2015

2016

2472,5 dagen

2017

Globaal gezien zijn er bij Compaan in 2017 34,50 dagen ziekte minder
geweest t.o.v. 2016, een normale evolutie. Bij Job & Co vzw is er een hoger
cijfer aan ziektedagen (+175 dagen) omdat er meer langdurige zieken waren
onder de bedienden. Bij Con Brio vzw daalt het ziektecijfer, zowel bij de
arbeiders als bij de bedienden. Bij de arbeiders is er een daling van 160
dagen, bij de bedienden zijn er 42 ziektedagen minder. Deze cijfers zijn
steeds exclusief ziektedagen in kader van progressieve tewerkstelling en
exclusief bevallingsrust.

PSYCHOSOCIAAL
WELZIJN
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Een re-integratieplan voor langdurig zieken is in 2017 opgesteld conform
wetgeving.
Ook in 2017: aanstelling van een derde vertrouwenspersoon. Vertrouwens
personen vangen mensen op die menen slachtoffer te zijn van geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, ze helpen zoeken
naar oplossingen. Dit ter ondersteuning van de preventieadviseur. De derde
vertrouwenspersoon volgde een basisopleiding.

▸ ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
ENERGIE-, WATER- EN PAPIERVERBRUIK
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..

204.206

ELEKTRICITEIT
IN KWH

179.918

148.645

2015

GAS
IN KWH

218.802

2015

2016

218.290

2016

2017

216.826

2017

WATER
IN M3

PAPIER
AANTAL
PRINTS

672

2015

2016

323.402

341.373

2015

2016

762

2017

297.450

COMPAAN-TEAM

826

EVOLUTIES
Het elektriciteits- en water
verbruik is gestegen t.o.v. 2016
door een grotere productie in
de bakkerij.
In 2017 zien we het gas- en
papierverbruik dalen; een
positieve evolutie.

2017
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▸ ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

ONDERNOMEN
ENERGIEACTIES

In 2017 ging Compaan over tot het uitvoeren van energiebesparende
maatregelen die werden aanbevolen door energieadviesbureau E20 (‘Energy
to Zero’). Zij voerden in 2016 een energieaudit uit in ons hoofdkantoor
in Sint-Amandsberg i.k.v. het coachingstraject in energie-efficiëntie,
georganiseerd door stad Gent, dat Compaan volgt sinds juli 2016. Het doel
is opportuniteiten omtrent energie-efficiëntie te onderzoeken en ons te
coachen om effectief te investeren in energiebesparende maatregelen
(REG-maatregelen, Rationeel EnergieGebruik).
Volgende acties ondernam Compaan:
▪ Relighting met led-verlichting: dit moet onze elektriciteitsfactuur gevoelig
doen dalen de komende jaren.
▪ Een onderzoek is afgerond rond de mogelijkheden van zonne-energie
in ons hoofdkantoor in Sint-Amandsberg. Zonder te investeren zou dit
een reductie kunnen opleveren in onze energiekosten. Operationalisering
voorzien in 2018.
▪ Energiequiz: om de energiekennis van medewerkers te testen konden zij
deelnemen aan een quiz. Vragen peilden naar de kennis van algemene
energieweetjes, energieprijzen en energiebesparende maatregelen.
Winnaars wonnen een tijdschakelaar.

MOBILITEIT
Ook mobiliteit bepaalt mee onze ecologische voetafdruk. Het benieuwt ons telkens opnieuw of we hierin een
positieve evolutie maken binnen Compaan. De cijfers achter de realiteit maken ons enigszins wegwijs.

WOONWERKVERVOER

FIETS
In 2017 kwam 30% van de medewerkers van Job & Co vzw met de fiets naar
het werk. Bij Con Brio vzw was dit 11% van de medewerkers.
We zien een stijgende trend bij de fietsvergoeding voor woonwerkvervoer:
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€ 9.954

€ 10.382

€ 10.581

2015

2016

2017

▸ ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

OPENBAAR VERVOER
32% van de Con Brio-medewerkers gebruikte het openbaar vervoer in 2017
vs 5% bij medewerkers van Job & Co vzw. We zien een stijgende trend bij de
uitgaven voor openbaar vervoer:
€ 9.954

€ 10.382

€ 10.581

2015

2016

2017

WAGEN

COMPAAN-TEAM

De uitgaven voor het woon-werkvervoer met de wagen vertonen een
stijgende trend: € 30.424 in 2017 t.o.v. € 22.009 in 2016.
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▸ DEUGDELIJK BESTUUR

DEUGDELIJK BESTUUR
Compaan vormt een organisatiegroep met Job & Co vzw, Con Brio vzw
en Duet cvba so. De diverse bestuursorganen zijn op elkaar afgestemd in
functie van een eenduidig beleid.

ALGEMENE
VERGADERINGEN

De algemene vergadering kwam in 2017 driemaal samen: op 30 januari,
26 juni en 18 december. Zij keurden de ontwerpbegrotingen en de
jaarrekeningen goed, bespraken het duurzaamheidsverslag 2016 en het
bijzonder verslag in kader van art 431 van Duet cvba so.

RADEN VAN
BESTUUR

De raden van bestuur kwamen in 2017 vijfmaal samen: op 23 januari,
27 maart, 29 mei, 25 september en 27 november. Volgende items kregen
prioritaire aandacht:
▪ Voorbereiding van begrotingen en jaarrekeningen met liquiditeits
scenario’s en opvolging
▪ Beleidskeuzes aangaande externe partnerschappen
▪ Verdere integratie van GOCA- en MLWB-activiteiten
▪ Patrimoniumbeheer met aankoopoverweging op Sint-Amandsberg
▪ Begrotingsopvolging omzet desembroodbakkerijproject
▪ Dienstverleningsovereenkomst met Sterpunt Inclusief Ondernemen
vzw
▪ Nieuwe management- en werkstructuur 2018
▪ Strategie-oefening marktgedreven werking met tenders en regio’s
▪ Beslissingen in kader van energiecoachingstraject (o.a. relighting)
▪ Exploratie van mogelijkheden van een intensieve samenwerking (ESV)
met partners met het oog op een gezamenlijk aanbieden van HRdienstverlening aan werkgevers
▪ Feedback op de actuele werking
▪ Voorbereiding van de algemene vergaderingen
▪ Selectieproces van een nieuwe adjunct-directie

EXTERNE
KLANKBORDGROEP
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Het management koos ervoor om de transitieperiode met herprofileringen
en dito dienstverlening allereerst te implementeren en in 2018 de
reflectiegroep opnieuw op te starten.

▸ DEUGDELIJK BESTUUR

MANAGEMENTOVERLEG

Het bestuur wordt bijgestaan door het management en de medewerkers om
de missie van Compaan waar te maken. In dit verslag nemen we enkel het
managementoverleg op. Het clusteroverleg (22 vergaderingen per cluster:
coaching/sociale tewerkstelling) en afdelingseigen teamoverleg wordt hier
niet geregistreerd.
Het managementoverleg kwam in 2017 herhaaldelijk samen om de dagelijkse
werking gekoppeld te krijgen aan de vooropgestelde beleidsprioriteiten: 9
januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 12 juni, 3 juli, 4 september, 2
oktober, 6 november en 4 december. De thema’s geven een illustratie van
de aandachtspunten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Medewerkers spelen een centrale rol in de dienstverlening die Compaan
aanbiedt. Beide informatie- en overlegorganen zijn daarom van wezenlijk
belang binnen de werking van Compaan.
De ondernemingsraad kwam 10 maal samen in 2017: 10 januari, 14 februari,
14 maart, 11 april, 13 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november
en 12 december. Op de agenda o.a:
▪
▪
▪
▪
▪

Maandelijkse personeelsevoluties
Projectaanvragen en opvolgingen
Externe samenwerkingen van de organisatie
Begroting en jaarrekeningen
Beleidseffecten op de werking en het personeelsbestand

Het Comité voor preventie en bescherming op het werk kwam ook 10
maal samen: 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 13 juni, 11 juli, 12
september, 10 oktober, 14 november en 12 december. De agendapunten
en de uitvoering ervan, bewaakt door de interne preventie-adviseur, geven
een beeld van de werking:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

COMPAAN-TEAM

ONDERNEMINGSR AAD
& COMITÉ
VOOR
PREVENTIE
EN BESCHERMING OP
HET WERK

Jaaractiefiches met actiemonitoring
Management- en werkstructuur Compaan
Begrotingsopvolging
Opvolging beleidsevoluties
Evalueren deelname aan projectoproepen
Interne audits
Organisatie-brede projecten en verbeteracties
VTO-beleid
Feedback van de raden van bestuur

Jaarverslag toezicht op het welzijn
Maandelijkse opvolging van arbeidsongevallen
Opmaak en opvolging van het jaaractieplan
Audits, inspecties en bedrijfsbezoeken door FAVV, HACCP of de
bedrijfsgeneesheer
Voorbereiding evacuatie-oefeningen
Indienststellingen van machines en productie-informatiekaarten
Locatiecontroles in functie van optimalisatie van de werkplek
Extern energiecoachingstraject
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SAMENSTELLING
Een overzicht van de samenstelling in 2017 van:

RADEN VAN
BESTUUR &
ALGEMENE
VERGADERINGEN

MANAGEMENT
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Wilfried Van Wittenberghe | Voorzitter
Arnold Cornelissen | Ondervoorzitter
Chantal Berckmoes
Dirk Cornelis
Luc Joos
Erwin (Piet) Lampaert
Sandra Ruyssinck
Marc Standaert
Erik Van Bockstaele
Dirk Van Lersberghe
Marc Van Ooteghem
		
Sluiten aan voor algemene vergaderingen:
Frans Samyn
Christiaan Scheire

Bert Boone | Algemeen directeur - Dagelijks bestuurder
Natasja van Bijlen | Adjunct-directeur
Ann Bodyn | Intensieve/gespecialiseerde begeleiding naar werk
Ruth Cazaerck | Kwaliteit en innovatie
Bernard Cnockaert | Hout-, metaal- en natuursteenbewerkingen + Schoonmaak
Goedele Provost | Training en opleiding
Francine Vanden Bussche | Intensieve/gespecialiseerde begeleiding naar werk
Barbara Vanthorre | Catering + Restaurant Le Petit Botanique + Sociale bakkerij

Loopbaanbegeleiding

Gespecialiseerde
opleiding, begeleiding
& bemiddeling

Preventieadviseur
Kwaliteitsverantwoordelijke voeding

Raad van Bestuur

Directeur

Algemene Vergadering

Cluster management
bedrijfsservices

Werkplekadvies / BIO-Booster
Job- en taalcoaching /
Outplacement

Strategische communicatie
Algemeen beleidsmedewerker

Training & technische
opleiding

COMPAAN-TEAM

Cluster management
HR-oplossingen

Intensieve
werkbegeleiding

Outreachend werken

Leren + werken

Cluster management
maatwerk

- Design & Inrichting
- Restauratie & renovatie
funerair erfgoed

Hout-, metaal- &
natuursteenbewerking

Klankbordgroep

Onthaal
ICT
Personeelsdienst & monitoring
Boekhouding
Technische dienst
Logistiek

Schoonmaak

ORGANOGRAM 2018

Versie 14/06/2017

- Catering
- Sociale bakkerij
- Le Petit Botanique

Voeding

▸ DEUGDELIJK BESTUUR

ORGANOGRAM 2017
In 2017 werkte Compaan een nieuwe organisatiestructuur uit die zich vertaalt in onderstaand organogram:
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▸ SAMENWERKEN

SAMENWERKEN IN 2017
De maatschappelijke impact die de totale dienstverlening van Compaan
realiseert. Daar gaat het ons om. Het Compaanteam is zich bewust dat
positieve resultaten afhankelijk zijn van de tevredenheid van kandidaatwerkgevers, werkplekken, klanten-afnemers en opdrachtgevende
overheden.
In 2017 heeft Compaan opnieuw ingezet op partnerschappen met collegadienstverstrekkers, inclusieve ondernemers en overheden om rondom
de werkzoekende/werknemer een kwalitatieve ondersteuning voor de
werkplekomgeving en de werkvloer te creëren, ten dienste van de werkgever
en de werkzoekenden.

HR-DIENSTEN

Enkele illustraties die onze drive concretiseren:
▪ De samenwerking met Divergent, GTB en VDAB over heel OostVlaanderen rond arbeidsinschakeling van personen met een
arbeidsbeperking.
▪ De intensieve werkbegeleiding met Divergent, Groep INTRO, stad Gent
en VDAB.
▪ De coaching van leefloners in art.60-statuut i.s.m. diverse OCMW’s.
▪ De samenwerking met Divergent, Synkroon en het in 2017 opgerichte
Emino, onder gemeenschappelijke merknaam ‘Inzicht’ voor het
aanbieden van loopbaanbegeleiding.
▪ De verkenning van afstemming van HR-dienstverleningen aan
werkgevers, samen met WEB en Groep INTRO.

SOCIALE
TEWERKSTELLING
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Ook binnen de sociale tewerkstelling zagen een aantal nieuwe
samenwerkingen het daglicht:
▪ Het OCMW van Merelbeke keurde een samenwerkingsovereenkomst
goed met Compaan voor maximale terbeschikkingstelling van vijf
personeelsleden.
▪ Nieuwe contracten met CAW Oost-Vlaanderen rond schoonmaak en
met de Arteveldehogeschool rond soepbedeling.

▸ FIANCIËLE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN
Compaan hoopte de ingezette en voelbare transitie met verliesjaren in 2015
en 2016 opnieuw in 2017 af te sluiten met een opwaartse evolutie en een
minimale break-even.

JAARRESULTAAT

RESULTAAT

2014

2015

2016

2017

Totaal inkomsten

6.894.664,33

6.534.022,61

6.140.862,66

6.906.881,40

Verkopen

2.251.948,18

2.156.587,50

2.508.846,24

3.377.168,84

Subsidies

4.599.160,49

4.362.901,08

3.551.020,00

3.473.490,45

Financiële opbrengsten

15.346.05

4.348,08

1.189,44

2.929,73

Uitzonderlijke opbrengsten

28.209,61

10.186,13

79.806,98

53.292,38

6.561.547,32

6.647.857,06

6.327.574,66

6.929.520,63

364.864,68

410.750,41

323.705,21

327.240,30

Diensten en diverse
goederen

1.270.089,07

1.264.589,62

1.273.826,81

1.582.941,85

Bezoldigingen en sociale
lasten

4.588.854,23

4.489.485,10

4.193.730,78

4.520.121,48

Diverse personeelskosten

170.206,73

185.928,20

236.049,26

218.027,72

Afschrijvingen

104.259,97

144.940,81

200.259,50

211.980,55

0

25.562,33

13.811,00

16.719,11

Andere bedrijfskosten

31.023,02

106.180,41

22.084,82

26.670,79

Financiële kosten

14.686,69

13.119,17

11.854,83

7.022,53

Uitzonderlijke kosten

12.242,71

3.545,26

49.441,98

15.899,05

5.320,22

3.755,75

2.810,47

2.897,25

333.117,01

-113.834,45

-186.712,00

-22.639,23

Totaal uitgaven
Handelsgoederen

Voorzieningen/
waardeverminderingen

Belastingen
Resultaat

COMPAAN-TEAM

Dit lukte ei zo na. De sociale tewerkstelling kon de tendens bevestigen en
afsluiten met een positief resultaat. De HR-dienstverleningen bogen de
negatieve curve om, maar haalden de break-even net niet. In 2017 bedroeg
de verhouding subsidies/marktgerelateerde inkomsten 51/49 ten opzichte van
59/41 in 2016. De ambitie naar een 48/52 verhouding blijft aangehouden.

BESTEDING
31,6%

Werkingsmiddelen, inclusief
handelsgoederen
en afschrijvingen

68,4%

Personeelskosten,
inclusief overhead-personeel
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▸ JAARACTIEPLAN TERUGBLIK – RESULTATEN 2017

3O

Resultaten

COACHING

→

Uitbouw van
marktgedreven
werkingen

2017
SOCIALE
TEWERKSTELLING

→

Verzelfstandigen van de
desembroodbakkerij

→ Werking met caseloads en
diverse functierollen

→ Doorstart van Le Petit
Botanique

→ Samenwerking

→ Digitaliseren van de
werkprocessen

→ Break-even voor GOCA-unit

→ Omzetgroei

COMPAAN
INNOVATIE

→
→ De GOB- en TIW-werking
afstemmen op de hervorming
in het Vlaamse Tijdelijke
Werkervaringskader
→ Stress- en burn-outpreventie
→ Kom op tegen Kanker-project
→ Le Petit Botanique on tour
→ Doorstroombegeleiding uitbouwen

68

Alert voor onze
ﬁnancieel-economische
rendabiliteit

→ Aanpassen van onze werken managementstructuur
→ Participatie in zinvolle
marktgedreven
samenwerkingen
→ Regio-locaties verzorgen
→ Monitoring versterken

▸ JAARACTIEPLAN VOORUITBLIK - AMBITIES 2018

SOCIALE
→

Bewaken van
TEWERKSTELLING
kwaliteitsvolle
producten en
diensten als
voorwaarde voor
groei

→ Optimaliseren interne werking
bakkerij en catering
→ Analyse van mogelijkheden voor
arbeidszorg

2018
→

COACHING
en BEGELEIDING

Herneming zoektocht
gemeenschappelijke
kernprocessen overheen
afdelingen
→ Uitrol tender werkervaring
(TWE)
→ Afstemming locaties op
regionale werking

→ Nieuwe producten/diensten
ontwikkelen met het oog op
tewerkstellingskansen voor de
doelgroep

→ Ontwikkelen van commerciële
diensten

→ Groei-omzet in de schoonmaak

→ Klantentevredenheidsmetingen

COMPAAN
INNOVATIE

→

Ontwikkelen nieuw
productengamma horeca
(B2B)

→ Vierwielers voor schoonmaak in
stad Gent
→ Sociale interim met HR-services in
samenwerkingsverband
→ Streetfoodtruck: de implementatie
→ Gericht participeren aan projecten
van Sterpunt Inclusief Ondernemen

→ Sense of urgency realiseren
m.b.t. de marktbenadering

COMPAAN-TEAM

→

HR-processen in
aansturing, bijsturing en
loopbaanplanning van
de medewerkers

→ Implementatie nieuwe
management- en
overlegstructuur
→ Compaangevoel overheen én
binnen de clusters versterken
→ Haalbaarheidsanalyses van
actiedomeinen met het oog
op doorgroei of stopzetting
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▸ 30 JAAR COMPAAN

2017: 30 JAAR COMPAAN
Compaan heeft in 2017 dertig jaar op de teller. In 1987 startte De Werkgaard
vzw als gespecialiseerd beroepsopleidingscentrum. Vijf personen met een
arbeidsbeperking startten een twee jaar durende beroepsopleiding voor
bakker-pasteibakker.

OM IN HET BROOD TE BLIJVEN…
Ook vandaag biedt Compaan kansen aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, onder meer in onze sociale bakkerij. Om 30 jaar Compaan te
vieren trakteert Compaan haar klanten daarom op een gratis ontbijt!
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▸ GRI REFERENTIETABEL

GRI-REFERENTIETABEL
G4 Standaard Informatievoorziening
Strategie & profiel
GRI

Disclosure

Rapporteringsniveau

Pagina

1. Strategie en analyse
G4-1

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

Volledig

p5

G4-2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden.

Volledig

p5, p12, p22, p23

2. Organisatieprofiel
G4-3

Naam van de organisatie

Volledig

Cover , p4

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Volledig

p6-7, p11-48

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

p7

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Volledig

p4

G4-8

Afzetmarkten

Volledig

p7

G4-9

Omvang

Volledig

p8-9, p67

G4-10

Medewerkers

Volledig

p51, p54-58

G4-11

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst
valt

G4-12

Beschrijf de toeleveringsketen

Volledig

p11-48,

G4-13

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

Volledig

p54, p64, p65,
p67

100%

Betrokkenheid
G4-14

Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd

Volledig

p38-39

G4-15

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

Volledig

p33, p38-39

G4-16

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

Volledig

p38-39, p66

3. Materiële aspecten en afbakening
G4-17

Operationele structuur, afbakening van het rapport

Volledig

p6-9, p62-63, p65

G4-18

Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing
verslaggevingsprincipes

Volledig

p3-5

G4-19

Oplijsting materiële aspecten

Volledig

p42-48, p59,
Backcover

G4-20

Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie

Volledig

p42-48, p59,
Backcover

G4-21

Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie

Volledig

p42-48

DUURZAAMHEIDSVERSLAG COMPAAN 2017

71

▸ GRI REFERENTIETABEL

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

4. Stakeholderbetrokkenheid
G4-24

Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft
betrokken

Volledig

p6, p62-64, p66

G4-25

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

Volledig

p62-64

G4-26

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

Volledig

p62-64

G4-27

Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie
hierop heeft gereageerd

Volledig

p20, p29, p31,
p33, p38-39, p46,
p62-64, p68

5. Verslag profiel
G4-28

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Volledig

Cover

G4-29

Datum van het meest recente verslag

Volledig

Cover en
voetnoot

G4-30

Verslaggevingscyclus

Volledig

p4

G4-31

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

Volledig

Backcover

G4-32

GRI-inhoudsopgave

Volledig

p71-p73

G4-33

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

Volledig

Backcover

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

Volledig

p62-65

Volledig

p4-5, p54-61

6. Bestuur
G4-34

7. Ethiek en integriteit
G4-56

Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en
uitgangspunten met belang op vlak van MVO

G4 Specifieke Standaard Informatievoorziening
GRI

Disclosure

Rapporteringsniveau

Pagina

Volledig

p11-48

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

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Volledig

p67

G4 EC4

Significante financiële steun van de overheid

Volledig

p67

Volledig

p11-48

Indirecte economische impact
G4 EC8
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Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen
waaronder de omvang ervan

▸ GRI REFERENTIETABEL

Milieu
Energie
G4 EN3

Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisatie

Volledig

p59-60

Totale wateronttrekking per bron

Volledig

p59

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

p60-61

Volledig

p44, p57-58

Water
G4 EN8
Transport
G4 EN30

Sociaal: arbeidsomstandigheden
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

Volledig

p56-57

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

Volledig

p56-57

Volledig

p51, p55,
p64-65

Volledig

p11-48

Diversiteit en gelijke kansen
G4 LA12

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

Sociaal: Maatschappij
Lokale gemeenschap
G4-SO1

Mate waarin directe omgeving betrokken wordt bij bedrijfsmatige
activiteiten

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

p43-44

G4 PR5

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

Gedeeltelijk

p20, p29, p31,
p33, p38, p46
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Vragen of
suggesties over dit
duurzaamheidsverslag?
Contacteer ons!

Compaan is actief in Oost-Vlaanderen en heeft
vestigingen in regio Gent (4), in Lokeren, Aalst en Eeklo.

Compaan Sint-Amandsberg (Gent)
Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg
Op deze locatie ▸ HR-diensten | Catering |
Sociale bakkerij met biologisch desembrood
(enkel levering)

Le Petit Botanique
Kammerstraat 19, 9000 Gent
(zijstraat Vrijdagmarkt)
Op deze locatie ▸ Restaurant met
producten uit eigen streek

Compaan Aalst
Anna Snelstraat 1, 9300 Aalst
Op deze locatie ▸
HR-diensten

Compaan GOCA-site (Gent-Zeehaven)
H. Farmanstraat 33, 9000 Gent
Op deze locatie ▸ Hout-, metaal- en
natuursteenbewerkingen

Compaan Oostakker
Muizelstraat 49, 9041 Oostakker
Op deze locatie ▸
Schoonmaak

Compaan Eeklo
Moeie 16a, 9900 Eeklo
Op deze locatie ▸
HR-diensten

Compaan Lokeren
Gasstraat 37, 9160 Lokeren
Op deze locatie ▸ HR-diensten

T 09 266 18 10 | E info@compaan.be
www.compaan.be | Volg Compaan op

Compaan is een merknaam voor volgende vzw’s: Job & Co vzw BTW BE 440 802 543 | Con Brio vzw BTW BE 462 277 947

Kwaliteitslabels & partnerships

