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Individuele begeleiding van 148 maatwerkbedrijven

 Economische crisis

 Delocalisatie en automatisering

 Stijgende externe en interne concurrentie 

(tendering, lage economielanden, …)

 Besparingen lokale besturen 

 Hervorming en besparingen 

tewerkstellingsmaatregelen 

 Geen groeipad & impact invoering 

Maatwerkdecreet (financiering, doorstroom, 

rapportering, …)
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Samenstelling RvB

Bestuursvernieuwing

Rollen en verantwoordelijkheden 

RvB

Personele unie

Corporate Governance

Financieel beheer

Kostenallocatie

Visualisatie Financiële KPI’sManagement Informatie

Vertalen van strategie in 

KPI’s

Visualisatie van KPI’s

Lean 

Opleiding en coaching op de vloer

Procesanalyse en verbeteringen

Samenwerking

Fusietrajecten

Samenwerking

Delen ondersteunende 

diensten

Coöperatieven

Strategie en 

commercieel beleid

Go 2 Market strategie en innovatie

Commerciële analyse en sales 

coaching

Bedrijfsstrategieën

Ondernemingsplan

Ondernemingsplannen

61%

32%

26%

9%

19%

6%

22%

Maatgerichte ondersteuning voor één of meer modules



Resultaten Module Strategie en Commercieel Beleid: 90 maatwerkbedrijven

# Nieuw ontwikkelde diensten of producten 43

# Commerciële analyses & strategieën 59

# Opleidingsdagen sales coaching 81

# Herwerking marketing tools 21

# Prospectielijsten 83

# Marktanalyses 61

 Differentiatie van producten & diensten is een van de voornaamste uitdagingen voor maatwerkbedrijven

 Commerciële competenties en markgericht denken ontbreken vaak in kleinere organisaties

 Kwetsbaarheid: teveel organisaties zijn nog te afhankelijk van één grote klant

 Commerciële samenwerking met andere maatwerkbedrijven

Module Strategie & commercieel beleid
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Opvallende trends
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Module Ondernemingsplan

Resultaten Module Ondernemingsplan: 9 maatwerkbedrijven

# Ondernemingsplannen 9

 Weinig uitgeschreven ondernemingsplannen gedragen door directie en raad van bestuur

 Kringwinkels zijn verplicht bij OVAM een ondernemingsplan neer te leggen

 Het uitbouwen van managementinformatie wordt vaak voorafgegaan door het herdenken van strategie en 

visie

 Behoefte om de langetermijn strategie ook aan de werkvloer te communiceren

Opvallende trends



Resultaten Module Managementinformatie: 39 maatwerkbedrijven

# Opleidingsdagen managementinformatie Gem 1 dag / MWB

# Balanced Scorecards & dashboards 39

 Elk maatwerkbedrijf heeft nood aan managementinformatie op niveau van het management, RvB, maar ook 

de werkvloer

 Indicatoren hebben betrekking op zowel financiële als niet-financiële resultaten

 Managementinformatie was een katalysator voor het herdefiniëren van strategische en operationele 

doelstellingen

 GRI rapportering vanaf 2017 (registratie data vanaf 2016)

Module Managementinformatie

Opvallende trends
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Resultaten Module Lean: 33 maatwerkbedrijven

# Trainingsdagen lean gem. 2d / MWB

# Verbeterprojecten lean 3-5 / MWB

 Lean is een belangrijke doelstelling in elke organisatie

 Via het lerend netwerk van in|C worden competenties verder versterkt, zowel voor beginners als gevorderden

 Maatwerkbedrijven kampen met zeer gelijkaardige “lean” uitdagingen in vergelijking met reguliere bedrijven

 Klein beginnen genereert grote winsten

Module Lean

Opvallende trends
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Resultaten Module Coporate Governance: 13 maatwerkbedrijven

# Trainingsdagen ½ dag / MWB

# Bestuursanalyses en -vernieuwingen 100% MWB

# Analyse samenstelling RvB 75% MWB

# RACI – Delegaties van bevoegdheden 100% MWB

# Corporate governance charters 50% MWB

# Trajecten personele unie (geen fusie) 1 

 Meer en meer aandacht voor de rol die de raad van bestuur kan spelen in de organisatie

 Veel aandacht naar rolverdeling raad van bestuur en directie

 Herdenken bestuurdersprofielen als hefboom voor vernieuwing

 Personele unie als opstart naar fusie op middellange termijn

Opvallende trends

Module Corporate Governance



Resultaten Module Samenwerking: 47 maatwerkbedrijven

# Werkplaatsen betrokken in een fusie 21

# Onderzoeken naar mogelijke fusiepartners 15

# Operationele & commerciële samenwerking 14

# Oprichtingen personele unie 5

# Oprichtingen CVBA 5

# Oprichtingen ESV’s 0

 Integratiedynamiek sinds publicatie uitvoeringsbesluiten: SW’s < 20 doelgroepmedewerkers zetten volop in 

op fusie, integratie tussen maatwerkbedrijven als reactie op wegvallen WEP+ en ontbreken groeipad contingenten

 Integratie van BW’s en SW’s ondanks verschillende paritaire comités en bedrijfsculturen

 CVBA VSO als een nieuw samenwerkingsvehikel, maar ESV minder interessant (verlies RSZ-korting)

 Risico’s op verboden terbeschikkingstelling binnen de sector

 Behoefte aan rationalisering van ondersteunende diensten

 Onderling vertrouwen en uiteenlopende bedrijfsculturen zijn blokkerende factoren

Opvallende trends
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Module Samenwerking
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Resultaten Module Financieel beheer: 28 maatwerkbedrijven

# kostenallocatiemodel en winstgevendheidsanalyse 6

# kostprijsberekeningsmodel 6

# budgetteringsmodel en scenario-analyse 6

# optimalisatie budgetteringsproces 3

# optimalisatie financiële organisatie 3

# ondersteuning bij opzetten analytische boekhouding 2

 Toenemend belang voor analyse naar winstgevendheid per vestiging, afdeling, activiteit of product

 Toenemende vraag naar accurate prognoses en budgetten als sturingsmiddel

 Moeilijkheden om financiële resultaten duidelijk en overzichtelijk te brengen naar management of RVB 

zodat op basis hiervan beleidsbeslissingen kunnen worden genomen

 Rollen en verantwoordelijkheden van de financiële dienst zijn vaak vermengd met deze van de 

personeelsdienst

 Excel® is koning

Opvallende trends

Module Financieel Beheer



Impact en tevredenheid

11

3,9

3,9

Tevredenheid

Impact
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Bedankt aan het ESF-Agentschap en alle partners ! 

Bedankt aan alle maatwerkbedrijven ! 

www.deloitte.com/be/esf-maatwerkdecreet

www.esf-agentschap.be/nl/inspiratiebron/tendertransitie


