
Wat is enclavewerk?

Enclavewerk is een contract van onderaaneming 
waarbij een maatwerkbedrijf zich ertoe verbindt 
om bij een klant tegen vergoeding een werk uit te 
voeren. Het werk behelst het uitvoeren van (een 
deel van) een productieproces in functie van de 
core business van de klant.
Concreet komt er bij enclavewerk een team 
mensen met een arbeidsbeperking samen met 
een meewerkende begeleider in uw bedrijf mee-
helpen.

Enclavewerk zorgt voor helpende handen  
in uw bedrijf 

Enclavewerk verhoogt de interne capaciteit 
van bedrijven bij bijvoorbeeld seizoenspieken 
of bij structureel personeelstekort. Ze verster-
ken productiebedrijven met een stabiel team, 
aangestuurd door een daadkrachtige bege-
leider en creatieve procedures. Meer dan 100 
West-Vlaamse bedrijven kiezen op vandaag al 
voor versterking door enclaves. 
Elke opdracht is anders. Zo is de werking van 
de enclave dat ook. Met de uitgebreide experti-
se van het maatwerkbedrijf en zijn begeleiders 
rekent u op een flexibele enclavewerking die 
nauw aansluit bij uw bedrijfscultuur. En die uw 
bedrijfsdoelstellingen scherp voor ogen houdt.

4 
vormen 
van samenwerking met een maatwerkbedrijf

Ondertussen kennen de meeste bedrijfsleiders de maatwerkbedrijven. 
Maar wist je dat een maatwerkbedrijf diverse vormen van werken onderscheidt?

bouwstenen 
voor een succesvolle enclave

Om een enclavewerking succesvol 
te laten verlopen zijn er een aantal  
bouwstenen die belangrijk zijn:
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1

  Gepast werk  

2

  Begeleider als spilfiguur  

3

  Transparante communicatie  

4

  Partnership  

5

  Winst voor elke partij 

6

  Duurzaamheid  

7

  Maatschappelijk Verantwoord  
  Ondernemen  

6
kernelementen
om te voldoen aan enclavewerk

De maatwerkbedrijven en hun begeleider beschikken 
over alle nodige ervaring en kennis om samen met uw 
bedrijf deze kernelementen te onderschrijven.  

Voor meer informatie surf naar 
www.4werk.be

De

1 
Begeleiding op de werkvloer

2 
Kennisgeving aan WSE

3 
Kennisgeving aan vakbonden

4 
Arbeidstijd/verplaatsingstijd

5 
Veiligheidsvoorschriften en afspraken

6 
Regelingen verzekeringen

Gepast werk  
Is de opdracht geschikt? Het maatwerkbedrijf 
staat in voor de taakanalyse en de ontwikkeling op 
maat van de werkmethodieken. Zo vertalen wij uw 
opdracht naar creatieve procedures met hapklare 
instructies. 

Begeleider als spilfiguur  
De begeleider is de ruggengraat van de groep. 
Hij is uw uniek aanspreekpunt en volgt uw 
opdracht nauwgezet op. Hij rapporteert over 
planning, veiligheid en rendement én werkt zelf 
ook mee. 

Transparante communicatie  
Duidelijke afspraken vooraf en een nauwgezette 
opvolging ervan garanderen sterke resultaten. 
Alle afspraken staan transparant op de agenda 
van ondernemingsraden, directieleden of 
preventieadviseurs.

Partnership  
Dankzij vertrouwen, engagement en open 
communicatie van beide partijen, realiseren we 
een sterk partnerschap. Een stevige basis voor 
een succesvolle samenwerking.

Winst voor elke partij  
De enclavemedewerkers voelen zich gewaardeerd 
omdat ze participeren in een regulier bedrijf. 
En u krijgt extra capaciteit terwijl het vast 
personeel ingezet wordt op hun persoonlijke 
sterktes.

Duurzaamheid  
Enclavewerk is duurzame tewerkstelling die 
de kwaliteit, het rendement en het respect ten 
goede komt. Enclavewerk is geen interimarbeid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  
Ver weg van een loze slogan, raakt u met 
de enclavewerking Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen in het hart.

1
Eigen activiteiten 

op de locatie 
van het maatwerkbedrijf

2
Activiteiten in onderaanneming  

op de locatie van 
het maatwerkbedrijf

3
Dienstverlening 

zoals bijvoorbeeld groendienst, 
klusjesdienst, poetsdienst, horeca,… 

op zowel de locatie van 
het maatwerkbedrijf als erbuiten.

4
Enclavewerk: onderaanneming 
uitgevoerd op uw bedrijfslocatie 

= ondernaanemingscontract.



Integratie
De enclavemedewerkers laten integreren in uw 
vast team? Dat kan. Zolang een voortdurende 
begeleiding en passend werk gerespecteerd worden. 

Duur van het project
Langdurige projecten en terugkerende continuiteit 
en frequentie verhoogt het rendement. Bovendien 
zal een langere looptijd ook de flexibiliteit ten goede 
komen.

Veranderende opdracht
Het team uitbreiden of inkrimpen? De opdracht 
verlengen? Dankzij een open communicatie en 
vlotte planning spelen we gemakkelijk in op 
wijzigingen.
 
Administratie
Uw maatwerkbedrijf is vertrouwd met de 
administratieve, juridische en arbeidsrechtelijke 
papiermolen. En neemt ze moeiteloos voor u in 
handen.

Via enclavewerk 
zorgen we voor extra 
helpende handen 
in uw bedrijf

ONTDEK ER ALLES OVER OP WWW.4WERK.BE

6
voordelen
van enclavewerk

1 
Snel en flexibel arbeidskrachten inzetten

2 
Meer rendement: 

eigen mensen inzetten op hun sterktes

3 
Geen externe verplaatsing van goederen nodig 

 a = tijdswinst door kortere productielooptijd
 b = kostenbesparend
 c = eenvoudige proces- en logistieke flow

4  
Geen tijdrovende en dure aanwervings-  
en selectieprocedure en administratie

5 
Eén aanspreekpunt

6 
Focus op kernactiviteit

Complex werk haalbaar maken?
Wij doen het voor u dankzij

Scherpe taakanalyse / Technologische ondersteuning /
Creatieve procedures / Heldere instructies / 

Nauwgezette begeleiding 

De
Flexibiliteit in elk facet

In de hedendaagse bedrijfsvoering is een grote flexibiliteit vereist om 
succesvol te zijn en te blijven. Dat is ook de sterkte van enclavewerk. 
Flexibiliteit in elk facet. 
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1 FULL TIME EQUIVALENT (FTE) = 1600 uren
TOTAAL FTE’S in maatwerkbedrijven
FTE’S in enclaves

REGIO WEST-VLAANDEREN

Kan u ook extra helpende handen gebruiken?

Contacteer ons:
info@vierwerk.be

www.4werk.be

Coördinator Herman Wenes
+32 (0) 475 69 24 97

26 maatwerkbedrijven
De opties zijn uitgebreid en altijd in uw buurt. Bekijk 
de diverse maatwerkbedrijven en hun specialiteiten 
op www.technologiehelpteenhandje.be/portfolio.  

Het team
De grootte van een enclave hangt af van 
de moeilijkheidsgraad, de fysieke belasting en de 
kwaliteitseisen. Geen standaardteams. Wel een 
weloverwogen keuze van een team dat het beste 
uit uw project haalt. Van 4 tot 9 personen is ideaal. 
Altijd ondersteund door een begeleider. 

Eén begeleider
 • coördineert de planning
 • vertaalt afspraken 
 • verzekert het rendement
 • ontwikkelt hapklare instructies 
 • verbetert de procedures
 • verwerkt alle administratie
 • uw aanspreekpunt en partner
 • werkt mee

Enclavewerk
ENCLAVES
Voor een mix aan sectoren
Hout / Metaal / Assemblage / Voeding /  
Grafische sector /Verpakking / …

In een variatie aan taken
Sorteren / Verpakken / Monteren / Aanvullen / …

Met verschillende doelstellingen
Spoedorders / Seizoenspieken / Personeelstekort /
Afgebakend project


