
West4Work 
Arbeidsmarktsymposium 

Workshop Duurzaam ondernemen  

case ‘t Veer 
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Maatwerkbedrijf ‘t Veer 
• Aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

aangepaste, volwaardige en lonende arbeid 
aanbieden. 

 

• Aan deze personen de kans bieden zich professioneel 
te vervolmaken en waar mogelijk voor te bereiden 
op doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. 

 

• Aandacht hebben voor de totale persoon ter 
bevordering van zijn zelfredzaamheid en zijn 
maatschappelijke integratie. 
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MWB = toeleveringsbedrijf 

 

Om missie te realiseren 

 

een toeleveringsbedrijf  

     MWB        

 aanbod in diverse sectoren 



Afdelingen ‘t Veer 

• Metaal en laswerk 

• (Elektro-)montage 

• Textiel en confectie 

• Houtbewerking 

• Voeding 

• Verpakkingswerk 

• Staalborden 

• Recyclage 

• Enclaves 
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Charter Duurzaam  
Ondernemen 

• Reeds 9 keer aan deelgenomen 

• Eerste klemtoon = MILIEU 

 

• Bijkomende klemtoon = MVO 
(maatschappelijk verantwoord  

 ondernemen) 
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Meerwaarde Charter 

• Jaarlijks actieplan rond 10 thema’s 

 = stok achter de deur 

• Ook thema’s als duurzaam, klimaat en directe 
leefomgeving 

 = mentaliteitsverandering bij zowel omkadering  
  als doelgroep 

• Continuïteit 

 = evolutie zien 

 

 



Veiligheid 

• Communicatie en veiligheidsborden 



Veiligheid 
• 5S – orde en netheid 

 

 

 
 



Ketenbeheer: depollutie AEEA 
• Samenwerking ‘t Veer + Galloo  

• ‘t Veer: 1e stap in depollutie 

– Verwijderen: snoeren, batterijen, 
condensatoren, toners, inkten, … 

– Scheiden hoogwaardige fracties: PC’s, 
Laptops 

• Verbetering van de kwaliteit van de 
recyclage 
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Opdracht Recupel 2015 

Nieuwe EU richtlijn: 

Vervoer in gesloten containers 

 

Kunststof afdichting van de zijwanden 
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Mobiliteit 

 

Bevordering openbaar  

 vervoer: 

  

 

Vaste bus station  industriezone 

 mits aanpassen werkuren ‘t Veer 
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Maatschappelijk engagement 

• Trekkersrol in Grenslandplatform 

     = bedrijventerrein vereniging Grensland   

        Menen – Wervik 

– Café Santé: overleg overheid – Grensland – 
buurtbewoners 

– Groepsaankoop elektrische fietsen 

– Opruimen zwerfafval 

 

 



Werkplekleren 

 

 BuSo     ‘t Veer 

 

• Arbeidstraining onder begeleiding van een 
leerkracht 

• Blokstage in oriënterende inschakeling in 
productie 

• Alternerende stage opbouwend naar 
indiensttreding  

Via werkplekleren 
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POP (persoonlijk opleidingsplan) 

1. Wat? 

- Proces waarbij arbeidsmarktgerichte persoonlijke 
ontwikkelingskansen in kaart worden gebracht 

    en acties worden gekoppeld 

-   Steeds uitgaand van de mogelijkheden! 

2. Waarom? 

- Vanuit maatwerkdecreet 

- Vanuit tevredenheidsmeting 
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POP (persoonlijk opleidingsplan) 

3. Hoe? 

- Jaarlijks gesprek met begeleiding en   

  werknemer: 

 1e wie ben ik? 

 2e wat wil ik? 

 3e wat kan ik? 

 4e actieplan 

 5e evaluatie 
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