Onze mensen staan
op een afstand van
de arbeidsmarkt.
Maar ver is dat niet.

Via enclavewerk zorgen we voor
extra helpende handen in uw bedrijf
Een spoedorder, seizoensgebonden opdrachten, het gevoel dat u handen tekort komt, … ook uw
bedrijf kent gegarandeerd momenten waarop een verhoging van de interne capaciteit nodig is. Net
dan is het interessant om enclavewerk in te schakelen.

Wat is het verschil met interimwerk?
Enclavewerk houdt het midden tussen interimkrachten
en eigen medewerkers. Hierbij werkt het enclaveteam,
dat bestaat uit enkele medewerkers en een begeleider,
bij u op de werkvloer. De begeleider, die ook meewerkt
en zo voor een stevig rendement zorgt, is het aanspreekpunt. Hij vertaalt de communicatie naar de medewerkers
van het team, volgt het ritme en het rendement op, en
zoekt naar werkverbeteringen. U hoeft zich
dus niet bezig te houden
“De samenwerking met de enclave sermet het aanwerven, de
vice van een Maatwerkbedrijf kan ik niet
administratie, de praktitot één slogan reduceren. Dat zou te
sche organisatie of het
beperkt zijn voor de veelzijdigheid die we
aansturen.

Bij enclavewerk komt een team mensen met een arbeidsbeperking onder permanente begeleiding meewerken
in uw bedrijf, om uw eigen werknemers te ontlasten.
Wij analyseren het werk en splitsen het op in deeltaken,
zodat onze medewerkers deze snel en probleemloos
kunnen uitvoeren. Een begeleider die meewerkt, volgt
de planning op en rapporteert op een transparante
manier.
Van deze dienst maken
vandaag al ruim 100
West-Vlaamse bedrijven
gebruik, zowel KMO’s als
grote ondernemingen.
In deze brochure gaan
we dieper in op alle
praktische kanten van
enclavewerk, zodat u in de
toekomst goed voorbereid
een beroep kunt doen op
ons.

dagdagelijks ondervinden. Vandaar drie
dimensies: Verrassend flexibel, Sterk geïntegreerd, Vergelijkbaar productief”

Hoe weet u of een
persoon met beperking
een bepaalde taak kan
N. Piers
uitvoeren?
Operations Director NOVY
Dat hoeft uw zorg niet
te zijn. Wij analyseren de
taken en zullen deze vertaWat zijn de voordelen van
len naar jobs die perfect
enclavewerk?
haalbaar zijn voor mensen met kleine of grote beperkinEnclavewerk biedt u de mogelijkheid om in bepaalde
gen. Taakanalyse, kalibreren, creëren van hulpstukken …
situaties zeer snel en flexibel extra arbeidskrachten in te
wij staan u gratis bij om al deze zaken te optimaliseren.
zetten voor eenvoudige repetitieve taken die moeilijk
vooraf te plannen zijn.
In welke sectoren is enclavewerk mogelijk?
Enclaves zijn mogelijk en rendabel in zowat alle sectoren,
Door deze uit te besteden aan een mobiel team uit een
bijvoorbeeld hout, metaal, assemblage, voeding, de
maatwerkbedrijf kunt u uw eigen medewerkers inzetten
grafische sector en de verpakkingsindustrie. Enkele van
voor taken waarin ze echt uitblinken. Deze manier van
de vele taken waarvoor enclavewerk perfect inzetbaar
werken levert u dus gegarandeerd meer rendement op.
is: sorteren, verpakken, montage van elektro, displays
Bovendien worden bij enclavewerk de goederen niet
vullen, herwerkingen, …
extern verplaatst. Dit levert u tijds- en flexibiliteitswinst
op, zeker bij volumineuze stukken en processen die
binnen de bestaande flow uitgevoerd kunnen worden.
Enclavewerk kan dus een alternatief voor of een aanvulling op het uitbesteden aan een maatwerkbedrijf zijn.

BELANGRIJKE TROEVEN VAN ENCLAVEWERK:
• Flexibiliteit
• Tijdswinst door kortere productiedoorlooptijd
• Eenvoudige proces- en logistieke flow
• Eén aanspreekpunt voor alle communicatie
• Besparing op personeelsadministratie, aanwerving, ziektedagen, sociaal passief
• Focus op kernactiviteiten en minder op
randactiviteiten voor uw werknemers

eenvoudige, repetitieve taken halen deze mensen op
korte termijn het rendement van een gemiddelde eigen
medewerker of interim. Complexere taken vragen uiteraard een langere leercurve.
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J. Vandenbulcke
Sales Manager Vandenbulcke Confiserie

MENSEN TERWERKGESTELD
IN EEN ENCLAVE

483

“Dankzij een maatwerkbedrijf in de buurt
hebben we de mogelijkheid om de meeste
klantspecifieke verpakkingsvragen uit te
werken. Tevens bieden ze ons een flexibele
personeelsbezetting, wat essentieel is
voor een seizoensgebonden sector als de
chocolade.”

En als toemaatje: u levert een mooie maatschappelijke bijdrage op sociaal vlak!

2007

Hoe werkt een enclaveteam zo efficiënt mogelijk?
Aangezien elke situatie en vraag verschillend is, stellen
wij u steeds een oplossing op maat voor. Naar kosten,
rendement, communicatie en opvolging toe bestaat
een enclave uit minimum 3 medewerkers en 1 begeleider. Enclavewerk heeft ook best een minimumduur of
een bepaalde terugkerende continuïteit en frequentie,
aangezien het rendement hierdoor gevoelig stijgt. Bij

SECTOREN MET ENCLAVES

Wat zal mijn vakbond hiervan zeggen?
Vakbonden zijn vertrouwd met enclavewerk en zijn
meestal geen tegenstanders, op voorwaarde dat u
hierover tijdig en voldoende communiceert. Enclavediensten nemen immers geen banen af, maar bieden een
oplossing voor de krappe arbeidsmarkt. Verder beseffen
vakbonden meestal het economische nut van eenvoudig
enclavewerk.
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Maatwerkbedrijven
zijn er volop in uw buurt.
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Vind het overzicht op
www.4werk.be

BRUGGE

16

OOSTENDE

16 De Oesterbank
Vaartblekerstraat 12 A
8400 Oostende
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17 OptimaT
Kortemarkstraat 86
8810 Lichtervelde
www.optimat.be
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Pathoekeweg 9 A7
8000 Brugge
www.sobo.be
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19 Sociaal Atelier
Alfred Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist
www.sociaalhuis.knokke-heist.be
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20 SOWEPO
Vlaanderenlaan 25
8970 Poperinge
www.sowepo.be
21 Het Strijkatelier
Koning Albert I-laan 112
8370 Blankenberge
www.sociaalhuisblankenberge.be
22 Tandem
Oude Vijvestraat 29
8790 Waregem
www.vzwtandem.be

01 Arcotec
Dreef ter Panne 14
8000 Brugge
www.arcotec.be

06 De Kringwinkel Kust
Duinenstraat 114
8450 Bredene
www.kringwinkelkust.be

11 Loca Labora
Bulskampveld 12
8730 Beernem
www.localabora.be

23 ’t Veer
Industrielaan 32
8930 Menen
www.tveer.com

02 Constructief
Watermolenstraat 69 B
8500 Kortrijk
www.vzwconstructief.be

07 De Kringwinkel ‘t Rad
Langestraat 169 – 171
8000 Brugge
www.kringwinkeltrad.be

12 De Lochting
Oude Stadenstraat 15
8800 Roeselare
www.lochting.be

24 Veerkracht 4
Kazernestraat 7
8930 Menen
www.veerkracht4.be

03 De Duinenwacht
Stationsstraat 54 B
8460 Oudenburg
www.duinenwacht.be

08 De Kringwinkel West
Zeelaan 303
8670 Koksijde
www.kringwinkelwest.be

13 Mariasteen
Koolskampstraat 39 B
8830 Gits
www.mariasteen.be

25 WAAK
Heirweg 125
8520 Kuurne
www.waak.be

04 De Groene Kans
Sparkevaardekenstraat 4
8600 Diksmuide
www.degroenekans.be

09 De Kringwinkel
Midden-West-Vlaanderen
Izegemstraat 70a
8770 Ingelmunster
www.kringwinkelmidwest.be

14 Mobiel
Minister Tacklaan 57
8500 Kortrijk
www.mobiel.be

26 Werkspoor
De Zilten 52
8800 Roeselare
www.werkspoor.be

15 Molendries
Koolskampstraat 24
8830 Gits
www.molendries.be

27 Westlandia
Industrielaan A Dehem 1
8900 Ieper
www.westlandia.be

05 Interwest
Vaartstraat 34
8630 Veurne
www.interwest.be

10 De Kringloopwinkel
Zuid-West-Vlaanderen
Markebekestraat 7
8510 Marke
www.dekringloopwinkel.be

