


Cover
De impact van corona speelt nog door.

De cover van dit duurzaamheidsverslag staat helaas nog steeds in het
teken van de Corona-pandemie. Deze had zowel impact op onze pro-
ductie als op het welbevinden van onze medewerkers.

2 Onze medewerkers hebben zich in 2021 terug van hun flexibelste
kant getoond

0 De moeilijkheden van het jaar worden gevat in de strijd tegen het
corona-virus.

2 We missen een deel uit de 2 – omdat 2021 ook in het teken stond
van het ontbreken van grondstoffen.

1 Een ober uit de horeca – draagt de 1 wat wankelend – de invloed
van corona was in 2021 het meest voelbaar in onze horeca-
vestigingen.

In 2022 willen we volop inzetten op het welzijn en welbevinden van
de medewerkers. Na twee jaren van relatieve isolatie en virtuele
verbondenheid onder de medewerkers is het tijd voor echte
verbondenheid, voor samen plezier maken, zorgen kunnen delen,
samen goed voelen.
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VOORWOORD
2021 was opnieuw geen evident jaar. Corona had nog steeds een grote
impact in ons bedrijf.

Dit zagen we zowel op vlak van productie – waarbij door speculatie op de
grondstoffenmarkt onze twee grootste vestigingen en vooral de hout-
afdeling leveringsproblemen hadden.

Ten tweede was de impact zeer groot op onze horecavestigingen. In 2021
moest de horeca een tweede en zelfs een derde keer sluiten. Gelukkig
konden we onze medewerkers inzetten in onze andere activiteiten en was
het aantal stempeldagen voor onze horeca-medewerkers beperkt. Sommi-
ge medewerkers voelden zich zo goed in de nieuwe activiteiten dat ze
graag blijven in de nieuwe afdeling.

Ten derde – en dat is misschien wel de belangrijkste impact – de impact
op de veerkracht en het mentale welzijn van onze medewerkers is groot.
Na twee jaren van onzekerheid, flexibiliteit, omdenken, quarantaines, stij-
gende energieprijzen, etc. ondervinden veel medewerkers stress, een-
zaamheid, gevoelens van angst en vermindering van hun veerkracht.
In 2022 zullen we hier als bedrijf op inzetten.

In het kader van onze sociale doelstelling om duurzame tewerkstelling te
creëren, mochten we in oktober onze 1000ste medewerker verwelkomen.
Dit is niet de 1000ste medewerker op de payroll, maar de som van het to-
taal van 930 mensen op de payroll en medewerkers in tijdelijke trajecten.
Met onze aparte werkvloer I-ona (introductie en opstap naar arbeid) ge-
ven we werkervaringskansen aan mensen in tijdelijke trajecten. Dit is een
langzame en warme opstap naar werken in een productiebedrijf. Maar
we blijven – zoals zovele bedrijven in Midden-West-Vlaanderen – met
zeer veel openstaande vacatures zitten, zowel voor maatwerkers als voor
omkaderingspersoneel. De krapte op de arbeidsmarkt lijkt niet te zullen
afzwakken, integendeel: de spanning op de arbeidsmarkt was nog nooit
zo groot als nu. In West- Vlaanderen staat die spanning al helemaal op
scherp. Ook wij ondervonden dat er ondanks de coronacrisis meer dan
werk genoeg is, maar zijn er nauwelijks nog werknemers te vinden.
Tellen we de openstaande vacatures van de vdab en de wervings- en se-
lectiekantoren samen, dan was er eind november 2021 in West-Vlaande-
ren nauwelijks 1 (!) werkzoekende per vacature. Wat de werkzoekenden-
graad (= de verhouding van het aantal werkzoekenden tot de bevolking
op beroepsactieve leeftijd) betreft, scoort West-Vlaanderen nog steeds het
sterkst van alle Vlaamse provincies. Eind november 2021 bedroeg die
graad 4,7%, tegenover 5,7% in Vlaanderen. Regio’s zoals Tielt en Diksmui-
de komen met 3,2% zelfs in de buurt van de magische 3%, die als een vol-
ledige tewerkstelling wordt beschouwd.
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Om nieuwe medewerkers omkadering en in de ondersteunende diensten
te vinden wordt in 2022 een Jobdag georganiseerd. Hier kunnen kandi-
daat medewerkers eens een kijkje komen nemen op de werkvloer en kun-
nen ze al toekomstige collega’s of hun toekomstige chef ontmoeten.

Ons bedrijf haalde in 2021 mooie resultaten. Ons orderboek stond in
ieder geval zéér goed gevuld en dit vertaalt zich in positieve cijfers en
behalen van certificaten zoals Voka Charter Duurzaam Ondernemen,
iso 9001 en ispm15.

Op maatschappelijke vlak hebben we onze eerste stappen richting circu-
lair ondernemen gezet met de oprichting van een strategische werkgroep.

We kijken uit naar 2022, waarin we terug kunnen bouwen aan de veer-
kracht van onze medewerkers, waarbij de batterijen wat kunnen opladen,
waarbij we voldoende medewerkers vinden, waarbij onze medewerkers
tevreden zijn met een goed gevuld orderboek, waarin we meer en meer
circulaire activiteiten kunnen realiseren.

Philip Vanneste
Februari 2022
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BASISINFORMATIE

Oorsprong en voorstelling Mariasteen

vzw Mariasteen kent zijn oorsprong in de zorgsector via Dominiek Savio
en is gestart als beschutte werkplaats in 1963. We zijn ondertussen door-
gegroeid tot een grote onderneming met meer dan 1000 medewerkers
met hoofdzetel in de Koolskampstraat 24 te Gits en verschillende
vestigingen.

Mariasteen maakt deel uit van Groep Gidts, dat kansen creëert in zorg,
onderwijs en werk voor mensen met een beperking. We vertrekken
steeds vanuit de visie om gepast werk te zoeken voor onze medewerkers.
Werk dat past binnen de fysieke mogelijkheden en cognitieve draagkracht
van het individu, maatwerk dus. We zijn dan ook blij met de nieuwe term
maatwerkbedrijf in plaats van beschutte werkplaats.

Vanuit een christelijke inspiratie geloven we in de mogelijkheden van
personen met een beperking en willen we voor hen maximale kansen
op een gelukkig en zinvol leven creëren. Wij vertalen dit in een veelzijdig
aanbod waarbinnen onze opdracht zich situeert op het vlak van tewerk-
stelling.

Mariasteen biedt een ruime diversiteit aan activiteiten in functie van
de mogelijkheden en interesses van de maatwerkers, zowel
in de lokale als internationale b2b, b2g en b2c-markt.
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B2B
Historisch zijn we gegroeid als toeleveringsbedrijf met een duidelijke
focus op metaal & montage, hout, groen en enclave in de b2b-markt.
Binnen dit marktsegment zijn we centraal gelegen in West-Vlaanderen
op de as Kortrijk-Brugge en gevestigd op vier verschillende vestigingen:

→ Afdeling Hout in de Bruggesteenweg 571 in Roeselare,
→ Afdeling Metaal & montage in de Bollestraat 21 A in Gits,
→ Externe diensten: Groendienst, Schilder & Klus en Poetslijn

in de Koolskampstraat 39 B in Gits
→ Afdeling Tielt in de Plantinstraat 6.

Als gespecialiseerd toeleveringsbedrijf in de b2b-markt werken we
strategisch samen met prominente Vlaamse en internationale bedrijven
en diverse lokale besturen. Mariasteen biedt de klant een coördinatie van
A tot Z, research & development, een up-to-date machinepark, een sterke
logistieke ondersteuning en kwaliteit volgens de gevraagde specificaties.

Naast de twee grote productie-eenheden en de groendienst vertrekken
er iedere dag ca. 180 medewerkers om activiteiten uit te voeren bij de
klanten zelf, onder begeleiding van monitoren. Er werken momenteel 11
verschillende enclaves op 11 verschillende locaties binnen een straal van
35 km rond Gits en allemaal in West-Vlaanderen.

Samenwerken met Mariasteen binnen de b2b-markt is efficiënt aan de
slag gaan bij ons of bij de klant, en een sociale meerwaarde creëren op
een economische manier met een maatschappelijke doelstelling.

B2G
Ons aanbod naar b2g situeert zich voornamelijk met onze externe dien-
sten in groenonderhoud, Schilder & Klusopdrachten en poetsopdrachten.
Hier bieden we een dienstverlening naar openbare besturen, overheids-
instanties, sociale voorzieningen, scholen en huisvestingsmaatschappijen.

B2C
Binnen het marktsegment b2c zijn we vooral actief in sector horeca &
toerisme: ons feest- en congrescentrum De Oude Melkerij in de Stations-
straat in Gits, ons hotel Middelpunt op de Westendelaan in Middelkerke,
ons restaurant Molendries en eetcafé Hoeve Ter Kerst in Gits. Op deze
vier locaties verwennen we de klanten in een vakantieomgeving aan zee,
in een groenomgeving op onze site in Gits of met lekker eten in onze
diverse restaurants.

In samenwerking met Groep Gidts hebben we ook activiteiten uitgewerkt
die een grote meerwaarde hebben voor de volledige dienstverlening van
de groep, zoals onze Hippo therapie en het bezoekerscentrum op Hoeve
Ter Kerst.
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Missie, visie en waarden

Missie
Mariasteen heeft een sociale doelstelling, die we proberen vorm te geven
via een economisch middel en met een maatschappelijk engagement.
Onze sociale doelstelling houdt in dat we duurzame, veilige en lonende
tewerkstelling bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en hun kansen geven om zich te ontplooien. We realiseren dit met ons
economisch middel namelijk tewerkstelling creëren in onze productie-
vestigingen en via onze diensten en dit binnen de principes van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen.

Visie
De sociale doelstelling geven we vorm door het zoeken van geschikt werk
voor onze diverse doelgroepen binnen het Maatwerkdecreet en met bij-
zondere aandacht voor de zwakkere werknemers;

→ door het creëren van aangepaste arbeidsomstandigheden met aan-
dacht voor het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers;

→ het begeleiden en optimaliseren van de individuele arbeids-
mogelijkheden;

→ het bieden van kansen op persoonlijke ontwikkeling in de verschil-
lende levensdomeinen.

Ons economisch middel bestaat erin als modern bedrijf een volwaardige
partner te zijn in de reguliere economie die kwalitatieve en op tijd gele-
verde producten en diensten aanbiedt tegen een correcte prijs.

De meerwaarden van maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen
vorm in ons maatschappelijk engagement, waar wij als Mariasteen ten
aanzien van het milieu in het algemeen en zijn directe fysische omgeving
in het bijzonder, maximale inspanningen leveren om bij te dragen aan
een duurzame ontwikkeling van onszelf als organisatie, de aarde als bio-
toop en de omgeving als buur.
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Kernwaarden
Mariasteen ziet de tewerkstelling op maat van personen met een afstand
tot de arbeidsmarkt als een essentiële schakel in het continuüm van partici-
patie binnen een inclusieve maatschappij.

Om dit te realiseren, vertrekken we vanuit de waarden van het authen-
tiek waarderend leiderschap: Respect met een gerichte dynamiek.

Onze gerichte dynamiek en generale doelen komen tot uiting in

→ ons organisatieprofiel met een strategische langetermijnvisie, samen-
werkingen en partnerschappen, brede waaier aan activiteiten,
degelijk bestuur, grootte van de organisatie.

→ de mvo thema’s
→ de ethiek en integriteit van de verhouding tussen werkgever

en werknemer
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Participatieladder

Wat wij ‘het continuüm van participatie binnen een inclusieve maat-
schappij’ noemen, wordt binnen het Vlaamse beleid participatie op de
participatieladder genoemd. Ook de verschillende tewerkstellingsvormen
die wij aanbieden passen in dit continuüm waarbij wij een aanbod heb-
ben van trede 4 tot trede 6.

→ op trede 4 kan je allerhande tijdelijke tewerkstellingsmaatregelen
situeren zoals ama Sociale economie, duaal leren, artikel 60, active-
ringstrajecten, opleidingstrajecten.

→ Op trede 5 vinden we dan het overgrote deel van onze medewerkers-
maatwerkers met een wop statuut (werkondersteuningspakket) of
medewerkers met een vop of sine-statuut.

→ Ten slotte op trede 6 – bevinden zich onze omkaderingsmedewerkers
of ondersteunende functies (tewerkstelling zonder enige vorm van
ondersteuning).

Mariasteen gelooft er sterk in dat een loopbaan steeds een flexibel gege-
ven is waarbij mensen (kunnen) fluctueren tussen verschillende stappen,
afhankelijk van hun groeipotentieel, persoonlijke- en competentieont-
wikkeling én omgevings- of andere factoren. Omdat het idee van een lad-
der nogal ‘hard’ is en je ‘van een ladder’ kunt vallen gebruiken we ook de
visual van de participatieslang ontwikkeld door pom West-Vlaanderen.
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Afb. 3A: Participatieladder (werk.be)
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Beleid en strategie

Om onze doelstellingen te realiseren, streven we naar een duurzaam
beleid met een duidelijke strategie. De kwaliteitskaders iso 9001-2015,
efqm en het vcdo zijn bij ons de basis voor de evaluatie en het continu
verbeteren van onze processen.

Het beleid is gestoeld op acht basisprincipes:

→ klantgerichtheid
→ leiderschap
→ betrokkenheid van medewerkers
→ procesbenadering
→ systeembenadering
→ continue verbetering
→ besluitvorming op basis van feiten
→ partnergerichtheid

De strategie is uitgewerkt in een plan van doelgerichte acties op termijn
met 10 speerpunten.

De strategie vanuit 3 doelstellingen met 10 speerpunten is de leidraad
voor de opmaak van dit hernieuwde duurzaamheidsverslag.

We verbinden ons om kwalitatieve, veilige producten en diensten op tijd
te leveren tegen marktconforme prijzen. Om dit te realiseren, werken we
in diverse teams, interdisciplinair en over de hiërarchie van de organisa-
tie heen, samen aan een efficiënt en effectief veiligheidssysteem.
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Duurzaamheidsverslag GRI

Voor de vijfde keer rapporteren wij in de vorm van een duurzaamheids-
verslag en houden we rekening met onze drie pijlers die vertrekken van-
uit onze missie en visie en strategisch meerjarenplan, met name ‘sociaal
doel – economisch middel – maatschappelijk engagement’.

Met dit jaarlijks duurzaamheidsverslag voor 2021 willen we
voldoen aan de gri g4 – Global Reporting Initiative en dit
met relevante indicatoren zodat onze stakeholders de trends
en evoluties over de meerdere jaren kunnen volgen.

Binnen de organisatie hebben we verschillende gecertificeer-
de kwaliteitssystemen, afgestemd op de sectoren waarin we
producten of diensten leveren.

Het resultaat van de diverse externe certificaties, audits en erkenningen
(iso 9001:2015, ispm15, Voka Charter Duurzaam Ondernemen, het A+
label, haccp-certificatie, Erkenning ***Hotel, lasnorm en 1090 certificaat)
is een must om te voldoen aan de verwachtingen van de markt, maar ook
een trots en drijfveer om het nog beter te doen.

Uiteraard is het verslag gebaseerd op onze kernopdracht ‘bieden van
duurzaam en aangepast werk’, de strategische visie, de diverse kern-
processen die daartoe bijdragen, ons mis (management informatie
systeem) met de diverse kpi’s, de gerealiseerde output, de input
en de diverse verbeterprocessen.
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Het is alvast onze doelstelling om met
dit verslag zo transparant mogelĳk te
informeren over onze volledige
bedrĳfsvoering, rekening houdend met
de diverse GRI-indicatoren.

Afb. 5: Verbeterproces



Sustainable Development Goals binnen Mariasteen

Met ons duurzaamheidsverslag willen we vanaf 2020 dan ook de link
maken naar de sdg’s. De Sustainable development goals van de un zijn
voor ons een leidraad in onze beleidsvoering en duurzaamheids-
verslaggeving.
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Organisatie en Organogram

Algemene Vergadering VZW Mariasteen – VZW Groep Gidts vzw
Koolskampstraat 24, 8830 Gits
Adriaens Patricia, Vrijdagmarkt 10, 8000 Brugge
Beelprez Luc, Bissegemsestraat 184, 8501 Bissegem
Claeys Kurt, Vedastusstraat 42, 8490 Zerkegem
Depuydt Christine, André Devaerelaan 62, 8500 Kortrijk
De Rammelaere Magda, Burgemeester Callewaertlaan 14, 8810 Lichtervelde
Desnoeck Dirk, Ieperstraat 206, 8840 Staden
Diet Heidi, Witteleertuowersstraat 45, 8800 Roeselare
Masschelein Filip, Rotsestraat 32, 8800 Roeselare
Rysman Francis, Saint-Cloudlaan 19, 8500 Kortrijk
Vandelanotte Patricia, Goudbergstraat 103, 8560 Wevelgem
Vandenbroucke Michelline, Glazenierstraat 1, 8800 Roeselare
Vangheluwe Stefaan, Van Wonterghemstraat 13, 8902 Ieper
Vanlaere Linus, Ieperstraat 51, 8700 Tielt
Vanneste Philip, Engelstraat 88, 8480 Ichtegem
Vyncke Nicolas, Varenslaan 22, 8200 Brugge
Wim Soens, Kanaalstraat 2, 8550 Zwevegem
Tom Vandewalle, Stokstraat 32, 8940 Geluwe

Raad van Bestuur
Voorzitter: Adriaens Patricia, Vrijdagmarkt 10, 8000 Brugge
Ondervoorzitter: Desnoeck Dirk, Ieperstraat 206, 8840 Staden
Gedelegeerd bestuurder: Vanneste Philip, Engelstraat 88, 8480 Ichtegem

Leden
Masschelein Filip, Rotsestraat 32, 8800 Roeselare
Vandenbroucke Michelline, Glazeniersstraat 1, 8800 Roeselare
Christine Depuydt, André Devaerelaan 62, 8500 Kortrijk
Vangheluwe Stefaan, Kleine Veldstraat 57, 8840 Staden

Waarnemende leden
Staelens Koen, Bontenhondstraat 22, 8810 Lichtervelde
Wim Soens, Kanaalstraat 2, 8550 Zwevegem
Tom Vandewalle, Stokstraat 32, 8940 Geluwe
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Wĳ zoeken werk voor mensen en geen mensen voor ons werk

Als organisatie houden we bij het maken van een beslissing steeds reke-
ning met onze waarden en de authenticiteit van onze missie. De metafoor
die we hiervoor creëerden, is de bank bij de inkom van ons centraal ad-
ministratief gebouw.

Verklaring metafoor ’De bank’
Onze werknemers met een zekere afstand tot de regu-
liere arbeidsmarkt komen vaak via een lange weg bij
ons terecht. Het is vaak een weg met vallen en op-
staan, waar werknemers soms in een zwart gat geraken
en onderaan de maatschappelijke ladder komen te
staan. Hier op onze bank vinden mensen de moed en
krijgen ze de kans om via tewerkstelling in Mariasteen
toch de rode draad van het leven weer op te pikken.
Door het in praktijk brengen van onze missie, visie en
waarden komen we tot het creëren van tewerkstel-
lingskansen. Daardoor krijgen mensen opnieuw mo-
gelijkheden in de maatschappij en participeren ze bin-
nen het sociale weefsel van onze organisatie en hun
eigen omgeving.

Als Mariasteen hebben we dan ook als belangrijkste doelstelling ‘werk
zoeken voor onze mensen’ en kansen bieden met onze omkadering voor
de doelgroep.

→ Wij zoeken geschikt werk voor alle mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt die bij ons op de bank komen zitten.

→ We creëren aangepaste arbeidsomstandigheden volgens de vaardig-
heden en interesses van het individu (vandaar ons strategische keuze
voor een zeer ruim aanbod aan diverse activiteiten)

→ We begeleiden mensen en optimaliseren de individuele arbeids-
mogelijkheden

→ We bieden kansen tot persoonlijke ontwikkeling
→ We geven onze medewerkers een plaats in de maatschappij
→ Hierdoor krijgen mensen meer zelfvertrouwen (vertrouwen in zich-

zelf, vertrouwen in hun kunnen)
→ Door het werken bij Mariasteen behoren mensen (terug) tot een team

Authenticiteit kan je als leidinggevende maar uitdragen in de organisatie
als je als persoon zelf achter de visie, missie en waarden staat. Alleen als
we er zelf van doordrongen zijn en er ons werk en onze stijl door laten
bepalen, kunnen we het delen met collega’s, communiceren naar de mede-
werkers en uitdragen in de organisatie.
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Zolang er bĳ ons mensen op de bank
zitten, zoeken we naar gepaste
opdrachten volgens de capaciteiten,
interesses en mogelĳkheden van onze
maatwerkers met een afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt



Als authentieke waarderende leidinggevende moet je in de eerste plaats
zelf het voorbeeld geven. De basiswaarde van authentieke leiderschap is
respect. Dit wordt binnen Mariasteen vorm gegeven door volgende ele-
menten: luisterbereidheid, openheid, eerlijkheid, betrokkenheid en
empowerment. Ook van omkadering worden dezelfde waarden en
attitudes verwacht.
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Afb. 8: Waarden en attitudes medewerkers



Onze sociale doelstelling geven we vorm via 4 speerpunten. Deze vind je
hieronder terug in cijfers en uitleg.

TEWERKSTELLING BINNEN MARIASTEEN

Aantal medewerkers

We sluiten het jaar af met 1000 medewerkers waarvan 930 medewerkers
op de payroll. De opmerkzame lezer zal zien dat we dus in 2020 een seri-
euze sprong maken in het aantal medewerkers. Dit heeft te maken met de
inkanteling van Molendries in Mariasteen in de loop van 2020.

Onderstaande tabel betreft alle mensen die in Mariasteen zijn tewerk-
gesteld, niet alleen de mensen met een erkenning om in een maatwerk-
bedrijf aan de slag te gaan. Verder in de tekst worden de personen in het
bezit van een erkenning collectief maatwerk ‘maatwerkers’ genoemd. Per-
sonen zonder erkenning worden ‘omkadering en ondersteunende func-
ties’ genoemd.

36% van de werknemers zijn vrouwen en 64% zijn mannen.

Aantal werknemers in koppen
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2018 2019 2020 2021

Mannelĳk 533 533 564 593

Vrouwelĳk 316 323 336 337

Totaal 849 856 900 930
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Aantal werknemers in VTE

Aantal werknemers: geslacht (2021)

Leeftĳdsverdeling

De grootste groep van werknemers bestaat uit 41-50-jarigen (27%), ge-
volgd door 51-57-jarigen (23%). Samen met de + 57 jarigen (14%) vormen
ze 64% van de totale werknemerspopulatie. Het aantal werknemers vanaf
de categorie 40-plussers stijgt elk jaar, in tegenstelling tot jongeren (<40
jaar).

Doorheen de jaren ervaren we dus een geleidelijke veroudering bij onze
werknemers. Er zijn verschillende oorzaken:

→ Werknemers moeten langer werken en komen moeilijker in het
statuut van swt (vroegere brugpensioen ) of landingsbaan.

→ Er is een moeilijkere instroom van jongeren

In onderstaand schema is duidelijk merkbaar dat de vergrijzing binnen
Mariasteen zich verderzet. Het aandeel +50 jarigen nam verder toe in
2021. In totaal zijn 341 personeelsleden meer dan 50 jaar. Dat is 37% van
onze populatie.

Als we de leeftijdspiramide in detail bekijken dan stellen we vast dat de
oudste populatie terug te vinden is binnen de productieomgevingen. Aan-
gezien dit vaak ook het fysiek zwaardere werk is, kan dit in de toekomst
een invloed hebben op de uitvoering van de taak en de jobinhoud.
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593 (64%)

337 (36%) Vrouwelijk

Mannelijk

2018 2019 2020 2021

Mannelĳk 457 451 469 498

Vrouwelĳk 251 254 266 264

Totaal 708 705 734 762

Afb. 9: Aantal medewerkers – verdeling M/V



De grote natuurlijke uitstroom zal er de komende jaren voor zorgen
dat het op peil houden van het personeelsbestand één van de uitdagingen
zal zijn.
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Arbeider Bediende Totaal

Leeftĳd Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage

< 31 132 16% 15 16% 147 16%

31–40 181 22% 14 15% 195 21%

41–50 223 27% 24 25% 247 27%

51–57 191 23% 24 25% 215 23%

> 57 108 13% 18 19% 126 14%

Totaal 835 100% 95 100% 930 100%

Afb. 10: Aantal werknemers (arbeiders en bedienden) volgens leeftĳdscategorie (2020)

Afb. 11: Overzicht per jaar en per leeftĳdscategorie
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Deeltĳds werken

Ook in 2021 blijft het aandeel deeltijds werkenden stijgen binnen onze
organisatie en dit zowel bij onze maatwerkers als bij onze omkadering.

Mariasteen zet in op het creëren van kansen voor zijn werknemers en
maakt daarom bewust aangepaste uurroosters en deeltijds werken moge-
lijk. Het aantal werknemers dat deeltijds werkte in 2021 bij Mariasteen
bedroeg 52%.

Deeltijds werken volgens geslacht:

→ Vrouwen werken meer deeltijds dan mannen: 47% van de mannen
werkt deeltijds t.o.v. 62% van de vrouwen

→ Het aantal mannen dat deeltijds werkt, stijgt jaar na jaar. Van 41% in
2017 naar 47% in 2020.

→ Het aantal vrouwen dat deeltijds werkt, stijgt ook jaar na jaar.
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Afb. 12: Evolutie leeftĳdscategorieën doorheen de jaren

De invoering van glĳtĳden voor de onder-
steunende diensten werd mogelĳk door
de digitalisering van het tĳdsregistratie-
systeem.
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Instroom/uitstroom/doorstroom

In onderstaande tabel vind je de gegevens telkens met een aantal J-1
(dit is het eindtotaal van het jaar voordien) en een aantal J (dit is het
eindtotaal op 31 december van het jaar J.

2021 was goed voor een instroom van 105 mensen t.o.v. een uitstroom
van 75 medewerker. Dit betekent een turnover van 8,2% waardoor we
dicht aanleunen bij onze target van 7% turnover.

Aantal werknemers per jaar
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2018 2019 2020 2021

Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage

Deeltĳds 408 48% 442 52% 467 52% 480 52%

Voltĳds 441 52% 414 48% 433 48% 450 48%

Totaal 849 100% 856 100% 900 100% 930 100%

2018 2019 2020 2021

VTE Percentage VTE Percentage VTE Percentage VTE Percentage

Deeltĳds 267 38% 291 41% 301 41% 312 41%

Voltĳds 441 62% 414 59% 433 59% 450 59%

Totaal 708 100% 705 100% 734 100% 762 100%

2018 2019 2020 2021

Aantal WN’s J-1 852 849 856 900

Instroom 101 66 107 105

Uitstroom 103 59 63 75

Aantal WN’s J 850 856 900 930

Turnover 12,1% 6,9% 7,2% 8,2%

Target 7% 7% 7% 7%

Afb. 14: Instroom en Uitstroom

Oprichting I-ona (introductie en opstap
naar arbeid) als aparte werkvloer voor
tĳdelĳke werkervaringstrajecten.



Aanwezigheid/afwezigheid

In onderstaande cijfers en grafieken ziet u een grote impact van covid19
op de gepresteerde uren, verhouding directe en indirect gepresteerde
uren, werkloosheid en absenteïsme. Deze cijfers zijn uitzonderlijk en
kunnen dan ook niet zomaar vergelijken worden met de vorige werkja-
ren.

Gepresteerde uren

Verhouding directe en indirect gepresteerde uren
Door de omvang van de organisatie en de grote diversiteit in b2b en b2c
activiteiten zijn we als maatwerkbedrijf genoodzaakt om onze omkade-
ring uit te bouwen volgens de specialisatie van de activiteiten. De techni-
sche kennis in de metaalomgeving of houtafdeling vragen totaal andere
vaardigheden bij een omkaderingslid dan de coördinator in ons hotel
Middelpunt in Middelkerke.

Door onze vorm van organisatie zijn we qua kostenstructuur omkadering
en stafdiensten uitzonderlijk te noemen in de sector. Daarom is naast het
opvolgen van de verhouding omkadering en doelgroepmedewerkers de
parameter indirecte uren t.o.v. totaal gepresteerde uren zeer belangrijk.
Dit omdat indirecte uren geen bijdrage leveren aan de toegevoegde waar-
de van ons bedrijf en niet kunnen gefactureerd worden aan onze klanten.

Als organisatie hebben we de langetermijndoelstelling om het aantal in-
directe uren te verminderen en de target van 20% indirecte uren te halen
t.o.v. het totaal aantal gepresteerde uren. De vooropgestelde target van
20% indirecte uren wordt in 2020 niet gerealiseerd; er werden 24% indi-
recte uren gepresteerd. In koppen en vte’s behalen we de target van 20%
wel.
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2018 2019 2020 2021

Productie 349.608 369.998 342.546 393.625

Diensten 145.008 158.745 151.132 164.239

Enclaves 297.213 255.763 192.449 205.044

Totaal 791.829 784.506 686.127 762.908
Afb. 15: Gepresteerde uren



Verhouding indirecten t.o.v. alle werknemers, in koppen

Verhouding indirecten t.o.v. alle werknemers, in VTE’s

Werkloosheid

Absenteïsme, langdurig zieken, progressieve tewerkstelling
De vooropgestelde kpi’s werden behouden. Dit betekent een kpi wat be-
treft absenteïsme van 15% voor de doelgroepwerknemers en 5% bij de
omkadering. In 2021 – mede omwille van Corona – moeten we vaststellen
dat we dit voor geen van beide doelgroepen realiseerden.

Voor de doelgroepmedewerkers zagen we een absenteïsme van 17,1%
t.o.v. onze target van 15%. Het is voor het eerst dat we onze target niet
halen, maar de stijgende tendens is in 2017 ingezet en kent nu een piek in
2021. Voor omkaderingsleden halen we eveneens niet onze vooropgestel-
de kpi afwezigheid van 5% - hier scoren we helaas een afwezigheidsper-
centage van 8,8%.

Deze cijfers voor 2021 zijn deels te verklaren door Corona, maar worden
toch als actiepunt meegenomen in 2022.
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2018 2019 2020 2021

Direct 665 682 720 736

Indirect 184 174 180 194

Totaal 849 856 900 930

Verhouding indirect/totaal 21,7% 20,3% 20,0% 20,9%

2018 2019 2020 2021

Direct 551 556 581 597

Indirect 157 149 153 164

Totaal 708 705 734 761

Verhouding indirect/totaal 22,2% 21,1% 20,8% 21,6%

2018 5,7%

2019 6,8%

2020 17,69%

2021 7,57%

Afb. 16: Verhouding directe en indirecte gepresteerde uren

Afb. 17: Werkloosheid



Aantal langdurige zieken per jaar (in aantal koppen)

Progressieve tewerkstelling
Jaar na jaar stijgt het aantal medewerkers dat werkt in een statuut van
progressieve tewerkstelling. Dit is een maatschappelijke evolutie en een
trend die we nauwlettend opvolgen.
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Aantal mensen in progressieve tewerkstelling 2018 2019 2020 2021

Omkadering en ondersteunende functies 6 9 7 11

Maatwerkers 162 194 214 235

Totaal 168 203 221 246

Afb 20. Evolutie progressieve tewerkstelling

TargetAbsenteïsme

Absenteïsme maatwerker Absenteïsme validen
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18 %

24 %

2018 2019 2020 2021
0 %

2,5 %

5 %

7,5 %

10 %

2018 2019 2020 2021

2018 84

2019 88

2020 100

2021 102
Afb. 19: Langdurig zieken

Afb. 18: Absenteisme



Verhouding statuten

Erkenning collectief maatwerk
Als erkend maatwerkbedrijf stelt Mariasteen mensen tewerk die recht
hebben op een WerkOndersteuningsPakket (wop). Mariasteen ontving
daarvoor een erkend contingent van 530,50 vte wat resulteert in een te-
werkstelling van ca. 730 werknemers uit die doelgroep. De bewaking van
dit contingent is van uiterst belang; een lagere invulling dan 90% van het
contingent (477,45 vte) o.b.v. het gemiddelde van vier kwartalen kan tot
gevolg hebben dat Mariasteen een deel van het erkend contingent ver-
liest.

Erkenning en capaciteit
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Sedert 2020, o.a. wegens de Coronacrisis, wordt Mariasteen geconfron-
teerd met een erg moeilijke instroom gecombineerd met een hoge uit-
stroom vanwege pensioneringen. Pas vanaf de tweede helft van 2021
merken we een duidelijke aangroei in medewerkers. De oprichting van
de nieuwe stafdienst I-ONA (Introductie en Opstart Naar Arbeid) gaf en
geeft nog steeds een extra boost naar aanwerving van bestaande en nieu-
we doelgroepen mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt.

We sloten het jaar 2021 af met een invulling van 476,68 vte, net onder de
ondergrens. Zoals op bovenstaande grafiek te merken is, geven de beide
laatste kwartalen van 2021 echter een positief beeld en evolutie weer.

Verhouding mensen met een erkenning t.o.v. omkadering en

ondersteunende functies en de verhouding arbeiders t.o.v. bedienden

Van alle medewerkers hebben er 95 een bedienden statuut en 835 mensen
werken als arbeider. Het statuut waarin iemand werkt zegt nog niets over
het al dan niet over een erkenning collectief maatwerk beschikken. Dat
vind je terug in de volgende tabellen.

Het doel van de tewerkstelling in Mariasteen is mensen met een erken-
ning collectief maatwerk helpen aan een duurzame en lonende tewerk-
stelling. Door het Maatwerkdecreet bestaat er de verplichting dat 65%
van alle werknemers een erkenning hebben. Bij Mariasteen heeft 78%
een erkenning.

Omkaderingsmedewerkers hebben hoofdzakelijk een begeleidende taak
of worden ingezet binnen de ondersteunende diensten.
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95 (10%)

835 (90%)

Bediende

Arbeider

Aantal Percentage

Arbeider 835 90%

Bediende 95 10%

Totaal 930 100%

Afb. 21: Verdeling arbeiders/bedienden



Overzicht alle doelgroepen op de participatieladder binnen Mariasteen

Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijke doelgroepen die bij
Mariasteen terecht kunnen. In tegenstelling tot alle cijfers hierboven
(die enkel gaan over mensen met een arbeidscontract bij Mariasteen op
trede 5 en 6), vind je in onderstaande grafieken ook mensen die in tijdelij-
ke trajecten zitten. Zij komen tijdelijk werkervaring opdoen bij Maria-
steen of zitten in een onbetaald statuut (zoals Arbeidszorg, dat vanaf
1/4/21 veranderde naar ama Sociale Economie). Deze mensen vind
je terug op trede 4.

Zo zie je dat er op trede 6 er 187 medewerkers (omkadering en onder-
steunende functies) aan de slag zijn bij Mariasteen – volgens de participa-
tieladder hebben deze mensen betaald werk zonder enige vorm van
ondersteuning.
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Afb. 23: aantal maatwerkers en omkadering en ondersteunende functies

2017 2018 2019 2021

Maatwerkers 678 675 716 729

Niet-maatwerkers 171 181 184 201

Totaal 849 856 900 930



Op trede 5 vind je alle medewerkers die een individuele ondersteunings-
subsidie ontvangen. 753 medewerkers bevinden zich op trede 5. Dit zijn
729 maatwerkers en 14 omkaderingsleden en ondersteunende functies
met een vop en sine begeleidingspakket.

Op trede 4 vind je mensen die bij Mariasteen aan de slag zijn, maar zon-
der arbeidscontract bij Mariasteen. Mariasteen wil meer en meer inzetten
om alle mogelijke doelgroepen en mensen met een zekere afstand tot de
arbeidsmarkt (al dan niet maatwerk). We willen deze mensen kansen
geven om te groeien op de participatieladder. Hiervoor werd in 2020
de werking I-Ona opgericht.
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POP, VORMING EN OPLEIDING

POP

In 2021 bleef pop* een van de kernprocessen in de organisatie. De keuze
om pop te behandelen als strategisch speerpunt werd begin 2021 organi-
satiebreed gecommuniceerd d.m.v. een videoboodschap. Daarin werden de
nieuwe accenten binnen pop belicht:

→ Regie en uitvoering vanuit team dienstverlening doelgroep
→ Centraal beheer door de nieuwe functie “Procesverantwoordelijke

pop”
→ Voortgangsbewaking op uitvoering van de actiepunten uit de pop-ge-

sprekken d.m.v. periodieke opvolgmeetings op afdelingsniveau met
alle betrokken omkadering en diensten

→ Doel: meer tevredenheid en welbevinden

Vanaf april werd geïnvesteerd in extra capaciteit, met de inzet van een ex-
tra afnemer van pop-gesprekken (+0,5 vte) die enkel het voeren van pop-
gesprekken in zijn takenpakket heeft. Hiermee deden we een inhaalma-
noeuvre voor de periodes waarin pop-gesprekken on hold gezet moesten
worden tengevolge van covid-uitbraken en dus achterstand opliepen.

Daarnaast verbeterde de kwaliteit van de pop-gesprekken door volgende in-
grepen:

→ Interne spoedcursus pop-gesprekken voor de 4 vaste afnemers vanuit
team dienstverlening doelgroep, in januari 2021

→ Externe 2-daagse opleiding Groep Maatwerk over het voeren van
pop-gesprekken voor de 4 vaste afnemers vanuit team dienstverle-
ning doelgroep, in februari 2021

→ Intervisie met 10 interne afnemers van pop-gesprekken, in juni 2021

Vooruitblik op 2022:

→ Blijven inzetten op het maximaal realiseren van de actiepunten, daar-
bij ook minstens een terugkoppeling naar de medewerker organiseren
waarom bepaalde verwachtingen in de actiepunten niet mogelijk zijn.

→ Verder werken op de ingeslagen weg van digitalisering.
→ Waar het procesbeheer, verslaggeving en realisatie van actiepunten

van pop vandaag vooral een excelverhaal is, willen we de koppeling
maken met de nieuwe hr-software die in de loop van 2022 vorm
krijgt. We willen maximaal automatiseren, bv. automatisch
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dispatchen van actiepunten naar de verantwoordelijke uitvoerder +
periodieke reminders.

→ Dit moet ons in staat stellen om veel vlotter en gerichter rapportage
en analyses te halen uit het systeem, bv. opleidingsnoden. Deze data
geeft dus indicaties over evoluties bij de doelgroep, het aanbod van de
organisatie en de mogelijke impact op de business case.

→ Daarnaast is het ook essentiële informatie die nodig is voor de door-
stroomgesprekken met vdab die, na de testcase en steekproef in 2021,
vanaf 2023 structureel ingebouwd zullen worden.

→ Finaliseren van een digitaal monitoring instrument in het mis. Dit
zodat het management steeds de actuele status qua uitvoering van de
pop-gesprekken kan opvolgen, en erop toezien dat alle gesprekken die
moeten doorgaan ook doorgegaan zijn.

Vorming en opleiding

Opleiding voorzien in 2021, een jaar gekleurd door Corona,
was een niet zo vanzelfsprekend gegeven. Opleidingen gel-
inkt aan veiligheidsfuncties, zoals leren rijden met de
Heftruck of Stapelaar, werden met de nodige voorzorgs-
maatregelen ingepland. Ook onze interne opleider vanuit
Preventie bleef collega’s het nodige aanleren, zodat ze veilig
aan de slag konden.

Onder andere vanuit Stafdiensten werd deelgenomen aan
menig webinar; online opleidingen rezen als paddenstoelen
uit de grond, en we maakten daar dankbaar gebruik van. Het
is misschien niet de ideale manier om kennis over te bren-
gen, en moeilijk haalbaar als het over puur praktische zaken
gaat, maar deze (nieuwe) optie heeft toch zeker zijn nut be-
wezen.

Van Sociale Actua tot Basisopleidingen Monitoren en Men-
toropleidingen, het kon allemaal digitaal. We gaan er van uit dat deze
nieuwe vorm van leren zijn plek nu heeft opgeëist, en dit ook in de toe-
komst zal blijven doen. Er zijn zeker ook voordelen aan verbonden; we
sparen verplaatsingen uit, en verplaatsingstijd, we winnen dus tijd en be-
sparen op kilometers. Goed voor onze time management, en voor het mi-
lieu.

Tussen de golven door werd gepland wat kon; zo ging er bijvoorbeeld een
Basisopleiding Monitoren van start, er werd een cursus “Veilig rijden op
de e-bike” georganiseerd, en een opleiding “Pleister op de wonde”.
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We kijken nu dus uit naar een volledige herstart van opleidingen die fy-
siek door kunnen gaan. Er staat een inhaalmanoeuvre op de planning na
een hele periode van pogingen tot organiseren, en noodzaak om terug te
annuleren. Opleiding wordt dus (opnieuw) een hot item in 2022!

Sociale acties/tevredenheid personeel

Ook in 2021 werd de tevredenheid van de werknemers bevraagd. De alge-
mene tevredenheid steeg van 7,4 naar 7,5/10.

Bij de omkadering en ondersteunende functies gebeurt dit onder de vorm
van een tweejaarlijks bevraging via een externe partner.

De thema’s die bevraagd werden hebben betrekking op de directie en lei-
dinggevenden, werking van de afdeling, de beleving binnen de afdeling,
de communicatie, jobtevredenheid, samenwerking, verloning, motivatie,
veiligheid,…

Algemeen kan worden gesteld dat er met een responsgraad van 75,4%
een bijzonder hoge graad van deelname was. Uit de bevraging bleek dat
er een hogere mate van tevredenheid was dan 2 jaar terug. De gemiddelde
score steeg van 7,4/10 naar 7,5/10. We waren als organisatie blij verrast
met dit resultaat, gezien het feit dat tussen beide bevragingen 2 jaar coro-
na zat.

In de bevraging van 2019 scoorden de thema’s verloning en interne com-
municatie (top-down en buttom-up) duidelijk minder. In deze bevraging
in 2021 zien we op dit vlak een duidelijke verbetering. Er werd in de co-
rona-periode heel fel ingezet op een verbeterde interne communicatie en
dat was duidelijk te merken in de resultaten van 2021.

De collega’s vanuit metaalafdeling en de houtafdeling
bleken iets minder algemeen tevreden; resp 7,16 op 10
en 7,25 op 10. De medewerkers uit de ondersteunende
diensten en de groenafdeling blijken de meest tevre-
den medewerkers te zijn (respectievelijk 7,6 en 7,8
op 10).

De organisatie scoort hoog wat betreft het imago van
het bedrijf, de leidinggevenden van de afdelingen en
het gevoel van autonomie. Uit de tevredenheidsenquê-
te bleken dus heel veel positieve elementen aanwezig,
was er op heel wat vlakken vooruitgang geboekt. Maar
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Alle medewerkers die op pensioen gingen
in de Covid-periode werden (op een veilig
moment) uitgenodigd voor een gezamen-
lĳke receptie.
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we zien knipperlichten bij geestelijke gezondheid (wellicht ten gevolge
van de langdurige corona-periode), werkdruk en feedback-cultuur blijven
aandachtspunten. Er zal ook een gedifferentieerde aanpak nodig zijn in
de verschillende afdelingen.

Vandaar wordt 2022 het jaar waarin we inzetten op alle vlakken naar het
welbevinden van onze medewerkers. Dit wordt dan ook het jaarthema
voor 2022.

WELZĲN EN VEILIGHEID BLĲVEN BELANGRĲK

Arbeidsongevallen

De ongevalscijfers 2021 liggen wat het aantal ongevallen betreft, in de-
zelfde lijn van 2020. Wat de afwezigheid na een arbeidsongeval betreft,
scoren we aanzienlijk beter dan in 2020. Zie frequentiegraad (Fg) en
ernstgraad (Eg) hieronder.

Twee parameters die ons iets meer vertellen over het aantal ongevallen
als hun afwezigheid zijn frequentiegraad (Fg) en ernstgraad (Eg).

De frequentiegraad is de verhouding van het totale aantal ongevallen (op
de arbeidsplaats) met ten minste 1 dag verlet tot gevolg (dag van het onge-
val niet meegerekend), tot het aantal uren blootstelling aan het risico, ver-
menigvuldigd met 1.000.000. Kortom het aantal arbeidsongevallen per
1.000.000 gepresteerde uren. Aangezien het aantal ongevallen wordt om-
gerekend naar 1.000.000 gepresteerde uren, kunnen we de frequentie-
graad van verschillende bedrijven of jaren met elkaar vergelijken.

aantal arbeidsongevallen × 1.000.000

aantal uren blootstelling aan het risico
Fg =

Geïntegreerd duurzaamheidsverslag 202134

Voor alle medewerkers omkadering en
ondersteunende diensten werd een
opleiding ‘hiërarchische lĳn’ voorzien
m.b.t. veiligheid, kwaliteit en preventie.



Met een frequentiegraad van 56,3 scoren we iets beter dan in 2020, maar
beduidend hoger dan in 2019. Het sectorgemiddelde zit op een Fg = 30
(Nace-code 88995).

De tweede parameter, de (werkelijke) ernstgraad is de verhouding van het
aantal verloren kalenderdagen ingevolge arbeidsongevallen (op de ar-
beidsplaats), tot het aantal uren blootstelling aan het risico, vermenigvul-
digd met 1000. Kortom het aantal werkverlet per 1000 gepresteerde uren.
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aantal dagen verlet × 1.000

aantal uren blootstelling aan het risico
Eg =

Afb. 26: Evolutie frequentiegraad

Ergonomischer en veiliger werken aan de
werkpost Picanol door het plaatsen van
een statief waar de boormachine op kan
rusten.



Als we kijken naar de afwezigheid die deze ongevallen hebben veroor-
zaakt, was er in 2021 een mooie daling ten opzichte van het jaar 2020. In
2021 was de ernstgraad Eg = 0,92 terwijl deze in 2020 nog 1,64 bedroeg.

In 2022 staat het Welzijn van onze werknemers centraal. Meerdere tvt’s
(Tijdelijke Vereniging van Talenten) worden opgestart m.b.t. het verbete-
ren van het welbevinden van onze werknemers. Deze mooie initiatieven
moeten ons ertoe helpen om een aangename en veilige werkomgeving te
creëren voor onze werknemers.

Enkele belangrijke actiepunten voor 2022 zijn:

→ Het verder zetten van de opleiding HL voor alle leidinggevenden;
→ Werknemers betrekken bij het welzijnsgebeuren door geven van tool-

boxmeetings;
→ Actualiseren van onze vid’s;
→ Orde & netheid m&m + houtafdeling;
→ En tal van andere acties
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Afb.27: Evolutie ernstgraad

Er werd een opleiding voorzien – rĳden
met een elektrische fiets – voor alle
medewerkers die tĳdelĳk een elektrische
bedrĳfsfiets lenen.
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Economischmiddel

Omzet 20.749,26 €

Investeringen
Totaal 2.996.533,05 €

Machines
1.246.573,19 €

Andere
1.749.959,86 €

(gebouwen, rollen materieel, ICT…)

B2B
88%

B2G
7%

B2C
5%

Resultaat 120.548 €

Aantal klanten B2B 337



RENDEMENT
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2017 2018 2019 2020 2021

Begrootte omzet 18.137.795 20.177.411 19.875.337 20.749.987 20.749.987

Gerealiseerde omzet 18.178.861 18.679.707 18.511.905 16.339.915 20.749.262

Productie 10.256.904 10.708.784 10.901.065 10.258.057 13.718.508

Diensten 3.575.779 3.680.789 3.830.352 2.947.172 3.465.019

Enclaves 4.299.624 4.247.511 3.779.067 3.124.981 3.514.471

Andere 46.554 42.623 1.421 9.706 51.264

30.000.000

0
2017 2018 2019 2020 2021

22.500.000

15.000.000

7.500.000

Diensten

Enclaves

Andere

Gerealiseerde omzet

ProductieBegrootte omzet

Afb. 28: Evolutie omzet



Omzet/begroting

Ons economisch middel om de tewerkstelling van onze mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt te verzekeren is gestaafd op drie pijlers:

→ Productie (Metaal, Montage, Assemblage, Hout, …): 66%
→ Enclaves (Tewerkstelling binnen het bedrijf van onze klant zelf): 17%
→ Diensten (Horeca, Groendienst, Schilder & Klus, Poetslijn, Buurt-

winkel, Wasserij, …): 17%

Na het moeilijke Coronajaar 2020, waar we vooral in het voorjaar een ge-
deeltelijke lockdown kenden en waar gedurende het ganse jaar onze vier
horecazaken (hotel, feestzaal, restaurant en eetcafé) vrij weinig omzet
draaiden, verraste 2021 ons met een meer dan gevuld orderboekje bij
onze productie-entiteiten en bij onze externe diensten Groen, Schilder &
Klus, Poets.

Anderzijds zorgden de ups & downs in de corona-uitbraken en de politie-
ke beslissingen voor een onzeker klimaat bij onze horeca-activiteiten re-
sulterend in continue annuleringen.

Al met al realiseerde Mariasteen in 2021 een mooie omzet waarbij onze
nochtans ambitieuze begroting werd behaald.
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ORGANISATIESTRUCTUUR

Onze activiteiten

Vanuit onze visie dat we werk zoeken op maat van onze mensen heeft
Mariasteen een brede waaier aan activiteiten uitgebouwd. We hebben zo-
wel een aanbod t.a.v.

→ Business to Business (b2b) dmv productie in eigen huis, enclavewerk,
als diensten tav andere bedrijven

→ Business to Goverment (b2g) waarbij we diensten aanbieden aan
overheden, gemeentes, social profit organisaties

→ Business to Consumer (b2c); daar vind je ons ganse horeca-segment

Het aanbod binnen deze sectoren b2b, b2g en b2c zijn goed voor een
tewerkstelling van 819 mensen. De overige werknemers werken in onder-
steunende functies.
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Overzicht aantal werknemers per afdeling

B2B
Mariasteen beschikt binnen b2b over twee grote gespecialiseerde
bedrijfsunits en een opstartende vestiging voor lichte industriële
activiteiten. De drie sites hebben elk een afzonderlijk vestigingsnummer.

Metaal en Montage Gits
De grootste site is metaal & montage, een bedrijfsunit in de Bollestraat in
Gits. Deze is operationeel sinds 2011 en is opgesplitst in twee afdelingen
met centraal, tussen de twee afdelingen, een geautomatiseerd logistiek
apparaat.

Binnen de metaalbewerking kunnen we dankzij een compleet hoog-
technologisch machinepark diverse bewerkingsstappen uitvoeren om zo
een (semi-) afgewerkt product af te leveren. De automatisaties in de logis-
tieke processen en ploegwerk met de diverse cnc-bewerkingsmachines
garanderen snelle doorlooptijden en een geborgde kwaliteit.
Binnen deze afdeling beschikken we al sinds 2003 over het
iso certificaat. Sinds 2017 is dit iso9001 : 2015. In 2020
kregen we een hercertificering van iso én behaalden we de
lasnorm en 1090.

Onze corebusiness binnen deze afdeling is het bewerken van
buizen, staven en profielen tot een lengte van 7m in ferro of
non-ferro. Volautomatisch zagen, cnc en conventioneel ver-
spanen, ponsen, rollen, buigen en diverse robot-lasprocessen
tig, mig&mag, behoren tot de technologische mogelijkheden.

In de montageafdeling kunnen we zowel eenvoudige als com-
plexe montage- of assemblage-opdrachten uitvoeren. Alle on-
derdelen, klein of groot, worden op professionele wijze en ge-
heel volgens de voorschriften van de klant samengesteld tot
een halffabricaat of volledig afgewerkt product.
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B2B en B2G Aantal werknemers

Houtbewerking 93

Metaalbewerking & Montage 330

Enclave 206

Tielt montage 12

Tielt groenploegen 10

Groendienst vanuit Gits 62

Schilder & Klusdienst 10

Poetslijn 13

Totaal 736

B2C Aantal werknemers

Middelpunt 34

Hoeve Ter Kerst 16

De Oude Melkerij 13

Molendries 17

’t Buurtwinkeltje 2

Totaal 83

Afb.29: Overzicht aantal werknemers per afdeling

Inzetten van cobots bĳ het warmvouwen
van kunststoffen en het vertinnen van
componenten voor de elektromontage.



Binnen deze afdelingen werd er verder sterk ingezet op de verdere imple-
mentatie van innovatieve toepassingen lgs voor cognitieve arbeids-
ondersteuning en cobot i.f.v. fysieke arbeidsondersteuning op de werk-
post. Maar ook 3d printen en lasercutting i.f.v. prototypes, kleine reeksen
en hulpgereedschappen.

Via deze diverse innovaties, de capaciteit van omkadering, de implemen-
tatie van sap en de mogelijkheden van het moderne productieapparaat
zijn we in staat om complexere opdrachten en kleinere reeksen binnen te
halen voor onze medewerkers. We wensen hiermee op termijn een grote-
re toegevoegde waarde te kunnen betekenen voor onze klanten maar ook
voor onze medewerkers.

Houtafdeling Roeselare
In Roeselare op de Bruggesteenweg hebben we onze tweede grootste
bedrijfssite: de houtafdeling. In deze vestiging hebben we een sterke re-
putatie opgebouwd als producent voor allerhande houtproducten zoals
paletten, bodems, verpakkingsmaterialen, stutmateriaal en lijkkisten.

Met de houtafdeling bieden we kwalitatieve maatoplossingen, just in
time. Als specialisatie kunnen we hittebehandeling van verpakkingen
aanbieden volgens de ispm 15-norm. Deze hittebehandeling is noodzake-
lijk voor hout dat bestemd is voor export buiten Europa.

Als duurzaam accent kunnen we meegeven dat we ons houtafval gebrui-
ken om onze productie-eenheid te verwarmen en als energiebron voor
onze droogovens.

Vestiging Tielt
In de vestiging Tielt werden er 12 mensen tewerkgesteld – vooral aan
montage opdrachten. De groendienst vanuit Tielt werd uitgebreid van
één naar twee ploegen en bevat 10 mensen.

Het samenwerkingsmodel tussen Mariasteen en Troev vzw zorgde er mee
voor dat Troev vzw haar werking verder kon ontplooien en verankeren.
De doelstelling van de samenwerking, de bediening van diverse kansen-
groepen d.m.v. diverse types werk in regio Tielt, is gerealiseerd en klaar
voor opschaling.

Enclaves
Reeds meer dan 35 jaar zetten we met Mariasteen in op enclaves en dit
onder de vorm van een onderaannemingscontract waarbij Mariasteen een
groep medewerkers inzet op de werkvloer in een regulier bedrijf. Wij kie-
zen in dit samenwerkingsmodel voor een langdurige opdracht bij de klant
en dit onder de leiding van een begeleider van Mariasteen.

Het betreft altijd een opdracht voor minstens vijf medewerkers voor een
periode van minstens zes maanden en een minimum bezetting van vier
dagen in de week en dit binnen West-Vlaanderen.
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In 2021 hadden we 11 verschillende enclaves in diverse sectoren zoals
voeding, montage, verpakking en elektromontage. Dit ondernemingsmo-
del was goed voor een tewerkstelling van 206 medewerkers. Wat neer-
komt op 22% t.o.v. het aantal medewerkers in onze organisatie.

Wasserĳ
Voor interne dienstverlening werd eveneens een wasserij opgericht waar
9 mensen tewerkgesteld worden. Hier wordt de werkkledij gewassen van
Mariasteen, de kledij en het witgoed van de horecazaken, alsook de werk-
kledij van Dominiek Savio.

Externe diensten B2B en B2G
Groendienst
Met onze groendienst zetten we in op het onderhouden en aanleggen van
alle groenzones bij openbare besturen, steden en gemeenten, bedrijven-
terreinen, dienstencentra, ziekenhuizen en zorginstellingen. Dit gebeurt
hoofdzakelijk met een periodiek contract na offertevoorstel of op basis
van een openbare aanbesteding.

Met onze medewerkers werken we in
een straal van 45 km rond Gits zowel in
de winter als in de zomer. Er is ondertus-
sen een zeer ruim, trouw en divers klan-
tenbestand.

In 2018 ging het project Onderhoud Hy-
dranten van start, waarbij door de
Groendienst in omliggende gemeenten
zo’n 5000 hydranten geïnventariseerd en
beproefd worden op hun werking. Dit
betekent werkgelegenheid in de winter-
periode voor de werknemers van de
Groendienst.
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In 2021 werd een nieuwe opdracht uitgeschreven door DVV MidWest
voor de sociale economie in 3 percelen. Mariasteen tekende in op 1 per-
ceel en kan zo gedurende 3 jaar (2021-2023) bij 5 gemeenten het onder-
houd en controle doen van de hydranten. Dit betekent winterwerk voor 3
ploegen van onze groendienst.

Schilder en klus dienst
In 2021 werd de werking van onze Schilder – en klus-
dienst verder geconsolideerd. De vragen van klanten
bleven komen. Momenteel zijn er drie ploegen druk in
de weer om aan alle vragen te voldoen.

Nieuwe mensen die instromen en in de schildersploeg
terecht komen kunnen eerst van start met een oplei-
ding on the job bij het uitvoeren van interne schilder-
en klusjeswerken binnen het eigen patrimonium van
Groep Gidts.

De poetslĳn
De dienstverlening die vanuit De Poetslijn wordt aan-
geboden binnen b2b en b2g is

→ Poetsen van kantoren en refters van bedrijven of
openbare instellingen

→ Onderhoud van openbare terreinen, zwerfvuil
opruimen, opkuis events

→ Sociale woningen poetsen voor en na, als her-
opfrissing of na leegstand

→ Poetsen van bushokjes

B2C Horeca/Diensten met een hart
Mariasteen creëert niet enkel tewerkstelling in productieomgevingen,
maar heeft ook een groot pallet aan horecazaken op vijf unieke locaties.
Ze hebben allemaal één iets gemeen: een kloppend hart voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tafelen, genieten, spelen, organiseren, logeren… Alles wordt ‘opgediend’
met een sociaal sausje. Ontdek hoe onze mensen zinvol werk leveren in
de keukens van onze restaurants, op onze speelboerderij, in onze feestza-
len, cafetaria’s, hotel en winkeltje. We geven hen alle vertrouwen en wak-
keren hun trots aan. En dat merk je!

Het staat buiten kijf dat deze sector in 2021 nog steeds zwaar werd ge-
troffen door de Corona-crisis.

Geïntegreerd duurzaamheidsverslag 202144



De Oude Melkerĳ
De Oude Melkerij is een feest- en congrescentrum, gelegen in het hart
van West-Vlaanderen dicht bij de E403. De accommodatie biedt uitste-
kende faciliteiten voor personeels-, huwelijks- en andere feesten maar
ook voor beurzen, congressen, studiedagen en vergaderingen. Onze eigen
catering staat steeds garant voor kwaliteit en stijl en dit op maat van
de klant.
deoudemelkerij.be

Hoeve Ter Kerst
Hoeve ter Kerst is een totaalproject met een speel- en
leerboerderij, een bezoekerscentrum en eetcafé.

De gerenoveerde hoeve in een groene omgeving staat
open voor iedereen: jong en oud, mensen met of zon-
der beperking. Het is een plaats waar mensen samen-
komen, plezier maken, iets drinken of eten en elkaar
leren kennen op een ongedwongen manier.

In 2021 werd een aanpalende schuur verbouwd en in-
gericht als extra polyvalente zaal “de Schuure”. Zo
kunnen we voldoende bezoekers, toevallige passanten
zonder reservatie blijven ontvangen op deze site.

Het bezoekerscentrum dat zich op deze site bevindt, werd omwille van de
Corona-crisis gesloten. In 2022 zullen we terug bezoekers, geïnteresseer-
den, stakeholders met open armen te kunnen ontvangen in ons bezoe-
kerscentrum.
hoeveterkerst.be
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Restaurant Molendries
In Restaurant Molendries kan u genieten van een
(h)eerlijke dagschotel of een gastronomisch menu. Het
restaurant staat bekend om zijn eigentijdse bereidin-
gen op basis van verse seizoensproducten. Het grote
zonnige terras is een ware troef.
molendries.be

‘t Buurtwinkeltje
In dit Buurtwinkeltje kan je belegde broodjes verkrij-
gen, dagverse dagschotels, groenten & fruit, snoepgoed
en frisdrank. Dit winkeltje wordt voornamelijk gerund als werkerva-
ringsplaats met mensen in ama (arbeidsmatige activiteiten).

Hotel Middelpunt
Op 21 juni 2013 opende Middelpunt in Middelkerke de deuren, oorspron-
kelijk een vakantieverblijf met zorgservice. Middelpunt is een sociaal
tewerkstellingsproject uitgebaat door mensen die moeilijk aansluiting
vinden op de reguliere arbeidsmarkt. In 2018 werd de erkenning als
***Hotel behaald.

Middelpunt wil een zorgeloze vakantie bieden aan mensen met een (hoge)
zorgvraag en mensen met een beperking. Het hotel richt zich tot perso-
nen met snel degeneratieve aandoeningen, personen met neuromusculai-
re aandoeningen of personen met andere evolutieve aandoeningen. Mee-
stal zijn dit personen, die weinig tot geen mogelijkheid hebben om met
hun partner, mantelzorger, familie of groep op vakantie te gaan wegens
gebrek aan passende infrastructuur, of de te grote opdracht om aangepas-
te zorg georganiseerd te krijgen. Hotel Middelpunt wordt jaarlijks door
tal van groepen geboekt. Er is de mogelijkheid tot verzorging van het
Wit-Gele Kruis, persoonlijke assistentie en aangepaste wellness. Men kan
er eveneens met de familie terecht en als particulier zonder beperking.
middelpunt.be
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Overlegorganen en cao’s

In Mariasteen is er een ondernemingsraad en een cpbw ( Comité voor
Preventie en Bescherming op het Werk). De leden worden om de vier jaar
verkozen in de sociale verkiezingen. Naast deze overlegorganen is er ook
een vakbondsvertegenwoordiging op de werkvloer. Dit is de zogenaamde
syndicale delegatie. Bij het a.c.v. behoort de sector “Beschutte werkplaat-
sen” bij a.c.v. bouw, industrie en energie. Bij het a.b.v.v. behoren de be-
schutte werkplaatsen bij a.b.v.v. metaal.

De recentste sociale verkiezingen werden gehouden op 19 november 2020
waarbij de nieuw verkozenen een nieuwe mandaat verkrijgen voor 4 jaar.

De hiernavolgende schema’s geven u een overzicht van de huidige onder-
nemingsraad en het cpbw.

Samenstelling ondernemingsraad
Werknemerszĳde

Werkgeverszĳde
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Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vanneste Philip Voorzitter

Staelens Koen 1ste Plaatsvervangende voorzitter

Verstraete Geert 2de Plaatsvervangende voorzitter

Mergaert Luc

Decloedt Bart

Effectieve Leden Plaatsvervangende leden

ACV

Stragier Johan Deprauw Heidi

Desmedt David Desplenter Mario

Swaenepoel Natacha Vancoppenolle Cathy

Desimpelaere Antoon Combes Jean-Paul

Bekaert Piazza Bossuyt Miguel

ABVV Schoonheere Patrik

Jongere ABVV Stroobant Ian



Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW.)
Werknemerszĳde

Werkgeverszĳde

Samenstelling syndicale delegatie
De vakbondsleden van de syndicale delegatie worden aangeduid door
hun centrales en staan dus vast.
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Effectief syndicaal afgevaardigden Plaatsvervangend syndicaal afgevaardigden

ACV

Johan Stragier Cathy Vancoppenolle

Danny Wallaert Marnik Fieuw

Natacha Swaenepoel Antoon (Toon) Desimpelaere

David Desmedt Danny Vanhooren

Tony Callewaert Mario Dobbels

ABVV Patrick Schoonheere Peter Vanthournout

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

ACV

Fieuw Marnik Arteel Delphine

Callewaert Tony Deprauw Kurt

Wallaert Danny Traen Jean-Pierre

Dobbels Mario Deroo Pedro

Vanhooren Danny Christiaens Filip

ABVV Schoonheere Patrik Vanthournout Peter

Jongere-ACV Desodt Jarne Tanghe Jeffrey

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vanneste Philip Voorzitter

Staelens Koen 1ste Plaatsvervangende voorzitter

Verstraete Geert 2de Plaatsvervangende voorzitter

Mergaert Luc

Decloedt Bart



Werknemersafgevaardigden

Werkgeversafgevaardigen
CAO’s op ondernemingsvlak
→ cao van 02/07/2019 betreffende vrijstelling van arbeidsprestaties

met behoud van loon voor oudere werknemers
→ cao van 02/07/2019 betreffende elektronische betaling van eco-

cheques
→ cao van 02/05/2019 betreffende de winstdeelname
→ cao betreffende de permanentieregeling in het kader van de organi-

satie van een pechverhelpingsdienst, toepasselijk op het werknemers-
personeel tewerkgesteld in de afdeling orthopedie.
| cao dd. 28/11/08, gesloten voor onbepaalde duur

→ cao betreffende de toepassing van de cao van 28/03/06 inzake vrij-
stelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor oudere werk-
nemers in de beschutte werkplaatsen. (de zogenaamde rimpeldagen).
| cao dd. 15/01/07, gesloten voor onbepaalde duur.

→ cao betreffende de loonvoorwaarden, toepasselijk op de werknemers
tewerkgesteld in Mariasteen vzw, enclave Reo-veiling te Roeselare.
| cao dd. 14/11/05, gesloten voor onbepaalde duur.

→ cao betreffende de invoering van een recht op 5 jaar tijdskrediet, de
modaliteiten voor de berekening van de drempel van 5% en het vast-
leggen van een plannings- en voorkeursmechanisme.
| cao dd. 17/09/02, gesloten voor onbepaalde duur.

→ cao betreffende de loonsvoorwaarden bij een tewerkstelling in “De
Oude Melkerij” | cao dd. 26/04/02, gesloten voor onbepaalde duur.

→ cao betreffende bepaling mandaten sociale verkiezingen.
| cao dd. 10/01/00, gesloten voor onbepaalde duur.

→ cao betreffende winstdeelname
| cao dd. 16/06/99, gesloten voor onbepaalde duur

→ cao dd. 01/06/2016, Case Ready – verschoven uurrooster
→ cao dd. 10/07/2020 (cao 32 bis), m.b.t. de regeling van de inbreng

van de werknemers tewerkgesteld bij vzw Sociale Werkplaats
Molendries in vzw Mariasteen.

→ cao dd. 7/05/2021, toekenning maaltijdcheques door via6 akkoord
24/03/2021

De bovenvermelde cao’s zijn ter inzage op de personeelsdienst.
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Vanneste Philip Afgevaardigd Beheerder

Koen Staelens Algemeen Directeur



VERBETERINGSPROCESSEN

De focus naar verbeteringsprocessen richtte zich tijdens de jaren
2020-2021, gebaseerd op het strategisch plan van Mariasteen, in grote
mate tot digitalisering van HR-processen. De verdere implementatie van
het slim tijdsregistratiesysteem SynCore – waarbij Mariasteen een bijna
volledige automatisatie van tijdsregistratie, verlofaanvragen, mobiliteit, …
met customizing van de sociale wetgeving, de cao’s en diverse beleidsbe-
slissingen bereikte – werd gefinaliseerd. Niet alleen de efficiëntie in het
registreren verhoogde structureel, maar ook de analytische mogelijkhe-
den dankzij snelle rapporteringen en gedetailleerde databases zorgden
voor een geslaagd project.

Het jaar 2021 leverde ons tevens een verbetering van het intern Manage-
ment Informatie Systeem (mis) in Sharepoint op. Daarnaast implemen-
teerden we eveneens o.a. volgende toepassingen:

→ Contractify (het slimme digitaliseringsplatform voor contracten)
→ digitaal aangetekend schrijven
→ verruiming toepassingen WinShuttle gekoppeld aan ons

erp-systeem sap
→ slimme kassa’s Lightspeed iPad voor de horeca
→ actualisatie structuur Kostprijsberekening Metaal en Montage

Nog in 2021 deden we ruime inspiratie op ter voorbereiding van vier
grote projecten 2022-2023, met name:

→ vereenvoudiging en transparantie calculatieflow Sales in sap, gekop-
peld aan de Kostprijzen

→ Connect-I-Dashboard: Low Code api connectie van onze informatie-
systemen

→ ICON_Schedule4FMS: planningstool Supply Chain Productie
→ HR-software voor cliëntopvolging en Competentiematrix

Dat belooft dus voor 2022 !
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MAATSCHAPPELĲKE WAARDEN
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Maatschappelijke
waarden

Certificaten

ISO 9001-2020

Lasnorm EN 1090

GGHP&HACCP

ISPM15

EPAL-licentie

Charter VCDO

A+-label

***Hotel

Duurzaamheidsacties
+28

2020

Laureaat
Voka Charter

Duurzaam
Ondernemen

2019
8,6%

2020
9,6%

2021
10,1%

Fietsers

Omvorming
bedrĳfswagens
naar hybride/
elektrisch.

Cobot voor plooien
en vertinnen



QMS (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

Van EFQM naar QMS

Het Quality Management System, afgekort QMS, is één overkoepelend
systeem waar verschillende afzonderlijke kwaliteitserkenningen/certifi-
caten zijn ondergebracht.

Via deze snelkoppeling krijgt men toegang tot bovenstaand
keuzemenu en bijgevolg de eraan gekoppelde kwaliteitsdocu-
menten en instructies.
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Kwaliteit

Doelstelling 2021 stond in het teken van het bestendigen en up-to-date
houden van onze huidige erkenningen/certificaten. Onder andere werden
ons iso 9001: 2015, onze lasnorm en1090 en ons espm15-certificaat met
succes verlengd.

Hierbij een overzicht van onze huidige erkenningen/certificaten:

→ Onze erkenning wse. Hiervoor heeft Mariasteen gekozen voor een
kwaliteitssysteem uit de markt, namelijk iso 9001: 2015 wse. De gel-
digheid van deze erkenning valt samen met de geldigheid van het iso
2015-certificaat, betekent tot eind 2023.

→ Lasnorm en1090. Sedert juli 2014 moeten alle onderdelen van een
dragende staalconstructie voorzien zijn van een ce-markering. Iedere
leverancier die onderdelen van dragende staalconstructies fabriceert
dient in het bezit te zijn van het en1090 certificaat.

→ gghp & haccp: Gids voor goede hygiënische praktijken & Hazard
Analyses Critical Control Points. Normering inzake bewerken en be-
handelen van voedingswaren volgens Europees model.

→ ispm15-norm. Deze norm legt op dat houten verpakkingsmateriaal dat
bestemd is voor de internationale handel moet worden thermisch be-
handeld. Deze behandeling moet ervoor zorgen dat er geen schadelij-
ke organismen in het verpakkingshout kunnen aanwezig zijn, en
langs deze weg worden verspreid.

→ Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Door deel te nemen aan het
vcdo is het de bedoeling om “duurzaam ondernemen” te integreren
in uw bedrijfsvoering. Met duurzaam ondernemen willen we aan-
dacht hebben voor het omgaan met schaarse grondstoffen, zuinig
energieverbruik, investeren in menselijk kapitaal, inspelen op de be-
hoeftes van morgen, …

→ Met het charter timmer je ook aan de internationale reputatie van je
bedrijf. Zo help je mee de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen
(sdg’s) van de Verenigde Natie te realiseren. Hiervoor werkt Voka sa-
men met cifal Flanders)/Unitar. Aangezien we dit jaar, in een tijd-
spanne van 3 jaar, doelstellingen hebben gerealiseerd binnen alle 17
sdg’s, mochten we het unitar/cifal-certificaat in ontvangst nemen.

→ A+-label in ons hotel Middelpunt. Het A+-label is voor veel vakantie-
gangers belangrijke informatie om met een gerust hart een vakantie
te boeken en er zeker van te zijn dat uw bestemming zeer goed scoort
op gebied van toegankelijkheid.

→ Hotel ***: ons hotel Middelpunt is door Toerisme Vlaanderen erkend
als hotel***.

→ epal-licentie: binnen Mariasteen beschikken we over een epal-
licentie voor de reparatie van euro-palletten.
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Veiliger en properder werken door de
installatie van een olienevelfilter van
Filtermist. Deze centrifugeert de lucht
waardoor deze gereinigd wordt.



Het is een uitdaging om als organisatie iedere dag beter te doen en verder
te kijken naar de toekomst. Het is alvast duidelijk dat Mariasteen zowel in
b2b, b2c als in b2g verder kwalitatieve producten en diensten wenst te
leveren tegen een correcte prijs!

Onze belangrijkste uitdaging van de komende twee jaar is het verder
digitaliseren van alle kwaliteitsdocumenten en –registraties. Dit kadert
allemaal in het project “Connect-I-Dashboard”. In een voorbereidende
fase wordt de huidige werking en eventuele knelpunten in kaart gebracht
om dan in 2023 de nieuwe “digitale manier” van werken in uitvoer
te brengen.

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Door deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen engageren
we ons om in te stappen in een groep van organisaties die samen werken
rond duurzaam ondernemen. Sinds 2017 werken we zo mee aan de
Sustainable Development Goals (sdg’s) van de Verenigde Naties.

Concreet betekent dit:

→ Duurzaam ondernemen op een proactieve manier integreren in het
bedrijfsbeleid en streven naar continue verbetering van de economi-
sche, sociale en milieuprestaties. Relevante prestatie-indicatoren uit-
werken om de evolutie te meten en te evalueren en een duurzame
organisatie na te streven.

→ Oog hebben voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons
bedrijf en inspelen op maatschappelijke evoluties en de regionale
diversiteit.

→ Continu werken aan de conformiteit met de sociale en de milieu-
wetgeving.

Op verschillende plaatsen in dit duurzaamheidsverslag illustreren we aan
welke sdg’s we hebben bijgedragen en welke acties we ondernamen.

In 2021 behaalden we voor de 13de keer op rij het voka charter duur-
zaam ondernemen.
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BEELDVORMING

Mariasteen wil inzetten op een correcte beeldvorming tav sociale econo-
mie in het algemeen én naar de activiteiten, mogelijkheden en van Maria-
steen in het bijzonder. Dit betekent permanent werken aan een correcte
beeldvorming t.a.v. klanten, toekomstige werknemers, toeleiders stake-
holders en het ruime publiek.

In 2021 werden de voorbereidingen getroffen voor de opmaak van een
volledig nieuwe website. We lieten ons bijstaan door een communicatie-
bureau i.f.v. een positioneringsoefening, usp employer branding en op-
bouw van een nieuwe structuur voor de website. Het resultaat en de uit-
eindelijke lancering zijn gepland voor begin 2022.

CIRCULAIR ONDERNEMEN EN DUURZAAMHEID

Energie en verbruik

In onze site Metaal & Montage anticipeerden we reeds op de stijgende
elektriciteitsprijzen dankzij onze investering in 1.326 zonnepanelen. Tege-
lijkertijd merken we ook een daling van het effectief verbruik per gepres-
teerd uur. Dubbele winst dus. Hetzelfde fenomeen zien we bij waterver-
bruik.

Het gasverbruik daarentegen situeert zich iets boven het jaarlijks gemid-
delde. Die sterk stijgende gasprijzen nodigen ons uit om verdere studie te
verrichten naar energiezuinige alternatieven. Daarvoor laten we ons pro-
fessioneel begeleiden door Ingenium.

De verbruiken elektriciteit en water per gepresteerd uur volgt nog iets
meer uitgesproken dezelfde trend van Metaal & Montage.
Wat verwarming betreft gebruiken wij al decennia onze eigen houtver-
brander waardoor we op heden minder afhankelijk zijn van de hoge
marktprijzen.
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Transport onze medewerkers

Het overgrote deel van onze werknemers komt met de wagen. Dagelijks
maken ca 125 mensen gebruik van onze gratis pendeldienst.
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Afb 32. Transport medewerkers vervoerswĳze en afstand

Afb.33: Overzicht woonplaats medewerkers

Er werden al 2 bedrĳfswagens
vervangen door hybride wagens.
Alle poolwagens zullen vervangen
worden door full-electric.

Er werden op de site 6 laadpalen
geïnstalleerd voor de bedrĳfswagens.
Op termĳn zullen deze palen ook
toegankelĳk zĳn voor alle personeel.



Circulair ondernemen

In 2020 heeft de Raad van Bestuur van Mariasteen de strategische keuze
gemaakt om een 10de speerpunt na te streven en verder volop in te zetten
op duurzame bedrijfsvoering, maar hierin nog een stap verder te gaan,
namelijk om ook activiteiten te ontwikkelen en te zoeken op vlak van
circulair ondernemen. Dit wordt de uitdaging voor de komende jaren om
als bedrijf inzake activiteiten en opdrachten te groeien in circulair onder-
nemen. In 2021 werden reeds een aantal medewerkers opgeleid inzake
circulair ondernemen. In 2022 wordt een ruimere groep medewerkers
opgeleid en een nulmeting gehouden rond alle circulaire activiteiten en
bedrijfsvoering.
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De strategische speerpunten van het
bedrĳf werden op een toegankelĳke
en visuele manier uitgewerkt. Zo zal
de interne communicatie over ver-
schillende projecten en activiteiten
steeds gekoppeld worden aan deze
strategische speerpunten.
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JAAROVERZICHT EN
VOORUITBLIK
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JAAROVERZICHT

Beleid en strategie

Mariasteen investeerde met de aankoop van de nieuwe site van 23.700
m2 in de Bollestraat 21A vooral in de toekomst. Met deze aankoop naast
m&m kunnen we uitbreidingen in b2b en b2g realiseren.

2021 was ook het jaar van de doorbraak en verdere ontwikkeling van
b2g. Het inzetten op de groei in Groen, Poets en Schilder en klus was een
strategisch speerpunt en een bewuste beleidsbeslissing die in een moei-
lijk coronajaar gerealiseerd werd.

b2g was goed voor een omzet 1,6 miljoen euro en een sterke groei in te-
werkstelling!

Sociale doelstelling

Alternatief voor personeelsbĳeenkomst
We konden helaas in 2021 een aantal personeelsbijeenkomsten niet laten
doorgaan omwille van de corona-cijfers. Dit zorgde ervoor dat we crea-
tief probeerden om te gaan.

Eind oktober lieten we naar de verschillende vestigingen een frietmobiel
komen, zodat we onze medewerkers een after-work bijeenkomst konden
aanbieden. Dit vond in openlucht plaats. De weergoden waren ons goed
gezind want we konden met z’n allen genieten van een lekker frietje in de
zon en in het gezelschap van onze collega’s. Voor sommigen was het an-
derhalf jaar geleden dat ze bepaalde collega’s nog eens hadden ontmoet.

Om onze medewerkers op het einde van het jaar – dat helaas terug volle-
dig in teken stond van corona - een hart onder de riem te steken, bezorg-
den we een al ons medewerkers een rugzak ‘vol goede moed’. Ze ontvin-
gen een rugzak met het logo van Mariasteen waar allerlei lekkers in
voorzien was. De collega’s van i-ona (aparte werkvloer introductie en op-
stap naar arbeid) hebben deze rugzakken samengesteld.
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I-ona – 1000ste medewerker
In oktober mochten we de 1000ste medewerker van
Mariasteen verwelkomen. Bij Mariasteen staan er 930
mensen op de payroll, maar konden 123 mensen via
een tijdelijk traject werkervaring opdoen. In oktober
stond de teller op 1000. Tegen het einde van het jaar
kwamen we zelfs aan 1053 medewerkers. Zij dragen
allen hun steentje bij.

100 medewerkers in externe diensten:
groendienst, poetslĳn en schilder & klus
Onze externe diensten – die bestaan uit groendienst,
de poetsliljn en schilder & klusdienst – zijn in 2021
uitgegroeid tot een team van 100 medewerkers. Met
acht groenploegen, twee poetsploegen en schilder &
klusploegen worden heel wat bedrijven bediend met
een diversiteit aan diensten. Heel vaak doen klanten
een beroep op onze diensten voor alle drie deze activiteiten. Wij bieden
dan ook een totaalpakket aan aan onze klanten.

Fit³ actieplan
In 2020 werd gestart met een werkgroep gezondheidsbeleid. In 2021
werd een actieplan opgesteld en de focus gelegd op vijf thema’s; mentaal
welzijn, gezonde voeding, sport en beweging, roken, alcohol en andere
drugs en een gezond leefmilieu. Op elk van deze thema’s zullen acties
worden ondernomen. De verschillende thema’s worden door verschillen-
de werkgroepen uitgewerkt. Dit thema wordt dus breed gedragen door
verschillende geledingen in het bedrijf.

Economisch middel

Hydranten App
In 2021 werd via het Europees project covatti een app ontwikkeld/ver-
beterd voor de controle van brand-hydranten. Onze groendienst contro-
leert en inventariseert de hydranten voor vijf gemeenten. Via deze app
kan dit op een makkelijke en efficiente manier. Bovendien wordt deze app
door alle sociale economie bedrijven gebruikt in de ganse provincie.

HTK de nieuwe zaal de Schuure
Onze eetcafe in de hoeve kreeg het – voor corona- steeds maar drukker
en drukker. De agenda voor kleinschalige feesten raakte overvol. De coro-
na-periode werd aangegrepen voor de renovatie van een oude schuur.
Door de inrichting van deze extra ruimte kan de Hoeve nu tot 120 men-
sen ontvangen en dit in drie verschillende binnenruimten (eetcafe,
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In het kader van het gezondheidsbeleid
Fit³ werden alle rookwaren geweerd uit
ons buurtwinkeltje.



veranda en dus nu de nieuwe Schuure). Deze nieuwe feestzaal kan ook
afzonderlijk gehuurd worden voor feesten. We kijken dus 2022 vol ver-
wachting tegemoet en zijn blij om onze klanten nog meer te kunnen
bedienen.

Horeca met een hart
Mariasteen creëert niet enkel tewerkstelling in pro-
ductieomgevingen, maar heeft ook een groot pallet aan
horecazaken op vijf unieke locaties. Ze hebben alle-
maal één iets gemeen: een kloppend hart voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat wilden
we ook laten zien aan de buitenwereld. Onze horeca
zaken hebben allen hetzelfde doel en tonen dit. Via
een interne werkgroep werd dan samen met een com-
municatiebureau een nieuw logo ontworpen om de
eenheid en eigenheid van onze horeca zaken in de verf
te zetten.

Maatschappelĳk engagement

Elektrische laadpalen voor elektrische bedrĳfswagens
De elektrificatie werd ingezet. Reeds twee directiewagens werden ver-
vangen door hybride wagens. De poolwagens zullen vervangen worden
door full electric wagens. Er werden op de site reeds zes laadpalen voor-
zien voor de bedrijfswagens van Mariasteen en Dominiek Savio. Dit
wordt nog uitgebreid zodat ook personeelsleden hier zullen kunnen la-
den.
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WERKINGSVERSLAG 2021
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04/01 Opstart nieuw enclave Arlu

20/01 Opstart tvt aanwezigheidsbeleid

1/02 Opstart strategische werkgroep Horeca gidts

02/02 Installatie 1ste lijn advies tijdsregistratie

01/03 Geslaagde complimentendag

19/04 Opstart ticketsysteem dienstverlening Payroll

4/05 Geslaagde audit Voka Chater Duurzaam Ondernemen

7/05 Toekenning van maaltijdcheques voor alle medewerkers

8/05 Heropening van de horeca activiteiten op de site in Gidts en Middelpunt na corona

10/05 Start nieuwe eindverantwoordelijke HR Luc Mergaert

10/06 Installatie van laadpalen voor elektrische wagens in de Koolskampstraat 39b

14/06 Start van de “Fiets naar het werk week”

24/06 Uitreiking certificaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen

17/09 Opening van de nieuwe zaal ‘De Schuure’ in eetcafé Hoeve Ter Kerst

23/09 Lancering gemeenschappelijk logo ‘Horeca met een Hart’

4/10 Stopzetting enclave Case Ready in Westvlees

22/10 Afterwork frietjes in de houtafdeling en enclaves

29/10 Afterwork frietjes voor M&M, algemene diensten en externe diensten

23/11 Aankoop grond in de Bollestraat aan vdab

6/12 Herschikking taken in het directieteam tussen HR en Finance

21/12 Geslaagde iso9001 audit

22/12 Eindejaarsattentie voor alle medewerkers



VOORUITBLIK NAAR 2022

Beleid en strategie
In 2020 werd reeds de strategische keuze genomen om duurzaamheid als
strategisch speerpunt toe te voegen. In 2021 volgen enkele medewerkers
infosessies en opleiding rond circulair ondernemen. In 2022 willen we
volop inzetten op circulair ondernemen.

We laten eerst een brede basis van medewerkers een inleiding/opleiding
volgen in circulair ondernemen. Daarna wordt een werkgroep circulair
ondernemen opgestart die een nulmeting maakt en kpi’s opstelt. Zo wil-
len we jaar na jaar onze circulaire bedrijfsvoering kunnen monitoren en
verhogen. Dit betreft dan zowel de interne bedrijfsprocessen als de activi-
teiten die we voor klanten doen. De toekomst is circulair en daar wil
Mariasteen aan bijdragen.

Sociale doelstelling
Jaarthema welbevinden
Twee jaren waarbij er veel flexibiliteit gevraagd werd van onze medewer-
kers, waarbij we voortdurend moesten omdenken, maar waarbij we colle-
ga’s enkel op afstand zagen, of van achter een masker … dat laat zich voe-
len. De tevredenheidsenquete bij de omkadering en ondersteunende
diensten was overwegend positief, maar het signaal dat we daarin opmer-
ken is toch dat mensen niet steeds goed in hun vel zitten. Het wordt dus
zeer belangrijk om in te zetten op welzijn en welbevinden. 2022 wordt
dan ook het jaar waarin we als werkgever volop inzetten op welbevinden.
Dit zullen we doen aan de hand van drie werkgroepen met medewerkers
uit verschillende vestigingen. We willen een warme, zorgzame werkplek
zijn waar mensen zichzelf kunnen zijn en waarbij ze met hun zorgen –
die na corona toch wel groter geworden zijn – terecht kunnen.

Jobdag
Zoals zovele bedrijven in (midden west-)Vlaanderen hebben we veel
openstaande vacatures. Om nieuwe medewerkers te vinden wordt op 19
maart een Jobdag georganiseerd. Hier kunnen kandidaat medewerkers
eens een kijkje komen nemen op de werkvloer en kunnen ze al toekom-
stige collega’s of hun toekomstige chef ontmoeten. Voor dit event zal onze
nieuwe website eerst gelanceerd worden én wordt er samengewerkt met
twee interimkantoren. We hopen op een grote opkomst.

Economisch middel
In 2021 werd een oproep gelanceerd vanuit wse in het kader van digitali-
sering. Wij haalden met Mariasteen een mooi dossier binnen waarbij we
inzetten op verder digitalisering in onze productieflow. Dit project Con-
nect-i-dashbord zal een grote impact hebben in onze vestiging Metaal &
Montage. Nadien wordt dit project ook uitgerold over de verschillende
andere vestigingen.
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Daarnaast willen we verder inzetten op onze groei in b2b en b2g en mik-
ken we vooral op een uitbreiding in onze vestiging in Tielt voor diverse
activiteiten in productie en ook in groenactiviteiten.

Maatschappelĳk engagement
In 2022 wordt de nieuwe website van Mariasteen gelanceerd. Hier willen
we ons tonen als mensgerichte organisatie. Onze vorige website was
vooral zakelijk, maar nu willen we onze medewerkers en alles wat zij
kunnen in de kijker zetten. Met de nieuwe website richten we ons vooral
op potentiele nieuwe collega’s én op nieuwe klanten.

Ook onze externe vacaturesite zal een make-over krijgen zodat deze meer
in lijn is met de nieuwe website.

Uiteraard willen we ook verder inzetten op de sdg’s het behalen van de
verschillende kwaliteitslabels, in het bijzonder iso9001, ispm15, A+ La-
bel, Lasnorm en1090 en het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.
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GRI INDEX
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Indicator Omschrĳving Pagina

Strategie en Analyse

G4-1
Verklaring van de leidinggevende over het belang van duurzaamheid
voor de organisatie en/of de strategie hiervoor

3

Organisatieprofiel

G4-3 Naam van de organisatie 5–13

G4-4 Voorstelling van de produkten en/of diensten 5–13, 40–47

G4-5 Locatie van het (hoofd)kantoor 6

G4-6 Land waar de organisatie actief is (en aantal indien meerdere) 6, 40–47

G4-7 Eigendomstructuur en rechtsvorm 13–14

G4-8
Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend
en soorten klanten/begunstigden).

40–47

G4-9
Omvang van de organisatie (bv. aantal werknemers, totale omzet, aantal verwerkte
producten of geleverde diensten,…)

18–30, 38–39

G4-10
Verdere informatie over werknemers: type contract (vast, interim, zelfstandigen…),
geslacht

18–30

G4-11 % van de werknemers die onder een cao vallen 18–30

G4-12
Beschrijving van de keten waarin de organisatie actief is (voor de belangrijkste
producten of diensten)

40

G4-13
Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur
of eigendom

3, 13, 40, 47

G4-14 Beschrijving toepassing ‘voorzorgprincipe’ 52–54

G4-15 Overzicht van labels of charters die de organisatie heeft 11, 51, 54

G4-16 Overzicht van organisaties, initiatieven of platformen waar de organisatie lid van is 53

Materiële aspecten en Afbakening

G4-17
Toepassingsgebied van het verslag (uit welke entiteiten bestaat de organisatie
en worden ze allemaal meegenomen in het verslag?)

6, 40

G4-18 Beschrijving tot stand komen van rapport (identificatie van materiële mvo-thema’s) 3, 5, 9, 11, 55
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Indicator Omschrĳving Pagina

Materiële aspecten en Afbakening

G4-19 Overzicht materiële duurzaamheidthema’s 15–54

G4-20 Overzicht van materiële duurzaamheidthema’s die intern (binnen de organisatie) gelden 8, 10, 11, 16–17

G4-21 Overzicht van materiële duurzaamheidthema’s die extern (buiten de organisatie) gelden 11, 12

Stakeholder betrokkenheid

G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken 3, 9, 13, 47–48

G4-26 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan
per type en groep belanghebbenden.

13, 47–48

Verslagprofiel

G4-28 Verslagperiode (bv. fiscaal jaar of kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie
betrekking heeft.

3, 11

G4-30 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) 3, 11

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan 70

G4-32 Niveau van rapport en verwijzing naar externe verificatie (indien van toepassing) 8, 11

Bestuur

G4-34 Beschrijving van de bestuursstructuur van de organisatie. Geef aan welke
verantwoordelijk zijn voor economische, milieu en sociale impacten van de organisatie.

10, 11, 13

Ethiek en Integriteit

G4-56 Beschrijving van de waarden, (gedrags-)normen, principes van de organisatie 5, 7, 8, 10, 16-17

Categorie Economie /economische prestaties

G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd 38–39

G4-EC4 Significante financiële steun van een overheid 26, 38

Categorie Milieu/Energie

G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie 55–56

G4-EN5 Energie intensiteit 55–56
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Indicator Omschrĳving Pagina

Categorie Sociale prestatie indicatoren/arbeidsomstandigheden

G4-LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio 18–30

EXTRA Kwaliteit van de arbeid 30–36

G4-LA6 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde
sterfgevallen per regio en geslacht

34–36

G4-LA9 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen,
onderverdeeld naar werknemerscategorie

31–32

G4-LA10 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende
inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van
hun loopbaan

30–32

G4-LA11 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie-
en loopbaanontwikkeling, naar geslacht en type werknemer

30–32

G4-LA12 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie,
naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid
en andere indicatoren van diversiteit

13, 47–48

G4-SO2 Operaties met significante huidige en mogelijke negatieve impacten
op de lokale gemeenschap

34



LĲST VAN AFBEELDINGEN
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Afbeelding 1 Voorstelling doelstellingen en missie/visie van Mariasteen

Afbeelding 2 Gerichte dynamiek missie en visie

Afbeelding 3 Participatieladder (Werk.be) en Participatieslang (pom West-Vlaanderen)

Afbeelding 4 Voorstelling strategische doelstellingen en speerpunten

Afbeelding 5 Verbeterproces

Afbeelding 6 Overzicht sdg’s – Sustainable Development Goals

Afbeelding 7 Organigram

Afbeelding 8 Waarden en attitudes medewerkers

Afbeelding 9 Aantal medewerkers – verdeling per M/V

Afbeelding 10 Aantal medewerkers per leeftijdscategorie (vlgs statuut arbeider/bediende)

Afbeelding 11 Leeftijdsverdeling werknemers per jaar

Afbeelding 12 Evolutie per leeftijdscategorie

Afbeelding 13 Overzicht en evolutie deeltijdse tewerkstelling

Afbeelding 14 Overzicht instroom en uitstroom

Afbeelding 15 Gepresteerde uren volgens statuut

Afbeelding 16 Proportie indirecte uren/totale uren

Afbeelding 17 Evolutie % werkloosheid

Afbeelding 18 Overzicht % absenteïsme

Afbeelding 19 Overzicht aantal langdurig zieken

Afbeelding 20 Evolutie aantal mensen in progressieve tewerkstelling

Afbeelding 21 Evolutie erkende fte’s

Afbeelding 22 Verdeling arbeiders/bedienden

Afbeelding 23 Aantal valide medewerkers en maatwerkers

Afbeelding 24 Overzicht aantal medewerkers op de tredes van de participatieladder

Afbeelding 25 Detail overzicht doelroepen op tredes 3-4-5

Afbeelding 26 Evolutie frequentiegraad

Afbeelding 27 Evolutie ernstgraad

Afbeelding 28 Evolutie Omzet

Afbeelding 29 Aantal medewerkers per afdeling

Afbeelding 30 Verbruik elektriciteit, water en gas in de afdeling Metaal & Montage in Gits

Afbeelding 31 Verbruik elektriciteit en water in de houtafdeling in Roeselare

Afbeelding 32 Transport medewerkers (vervoerwijze en afstand)

Afbeelding 33 Overzicht woonplaats medewerkers



Contactgegevens

Colofon

Redactie en eventuele vragen:
koen.staelens@mariasteen.be
Tel 051/230 811

Ontwerp en opmaak: Bauke van der Laan
Illustratie cover: Charlotte Dumortier, Frederik Van den Stock en
Eleni Debo
Ontwerp visuals: Ahmed Aburok

Geïntegreerd duurzaamheidsverslag 202170

→ Mariasteen
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gidts.be
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Mariasteen vzw
Koolskampstraat 39b • 8830 Gits
tel. +32 (0)51 230 811
btw be407 079 207

Bollestraat 21a • 8830 Gits
Bruggesteenweg 571 • 8800 Roeselare
Plantinstraat 6 • 8700 Tielt

info@mariasteen.be
mariasteen.be

Vestiging Metaal & Montage
Vestiging Hout
Vestiging Tielt
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