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D
iversiteit w

erkt: w
aarom

 het een goed 
idee is om

 m
et nieuw

kom
ers te w

erken
W

e leven in een superdiverse m
aatschappij, m

aar het aantal bedrijven dat deze realiteit 
om

arm
t en inclusief onderneem

t, is nog relatief beperkt. Bedrijven als T
im

m
erw

erkt 
tonen dat het perfect m

ogelijk is om
 individuele verschillen te om

arm
en en ze zo in te 

zetten dat alle betrokken partijen er beter van w
orden.

TIMMEREN AAN EEN WARME SAMENLEVING
Begin 2018 sloegen H

ans G
ruyaert en O

livier 
Provost de handen in elkaar en richtten ze 
T

im
m

erw
erkt op. H

un intentie: “tim
m

eren aan een 
w

arm
e sam

enleving door m
eubels op m

aat te m
aken 

m
et gem

otiveerde vluchtelingen.” Ze hadden een 
andere achtergrond, m

aar gedeelde frustraties en 
een gezam

enlijk verlangen om
 een paar stenen te 

verleggen in de rivier. N
a jarenlang lesgeven, raakte 

H
ans enkele jaren voordien gebeten door de hout-

m
icrobe. O

livier had als opvoeder heel w
at ervaring 

opgedaan in het w
erken m

et kw
etsbare doelgroe-

pen. H
un com

plem
entaire vaardigheden w

ilden 
ze nu inzetten om

 nieuw
kom

ers betere kansen op 

de arbeidsm
arkt te bieden. In het O

ost-V
laam

se 
Evergem

 m
aakt het team

 van T
im

m
erw

erkt onder 
m

eer tafels, boekenkasten, keuken- en badkam
er-

m
eubels op m

aat. In het gerieflijke atelier staan de 
nodige m

achines om
 plaatm

ateriaal van A
 tot Z te 

verw
erken voor klanten die in de eerste plaats op 

zoek zijn naar m
aatw

erk, m
aar die daarnaast het 

sociale engagem
ent van T

im
m

erw
erkt een w

arm
 

hart toedragen. 

W
anneer w

e het atelier bezoeken, zijn er drie 
m

ensen aan het w
erk, m

aar in coronavrije tijden kan 
dat aantal oplopen tot 8 à 10, w

aaronder steevast 
een aantal gem

otiveerde vluchtelingen. “In het 
w

erken m
et kw

etsbare doelgroepen m
erkte ik keer 

op keer dat de stap naar de reguliere arbeidsm
arkt 

te groot w
as”, vertelt O

livier. N
ieuw

kom
ers die bij 

T
im

m
erw

erkt aankloppen, hebben al w
at ervaring 

in houtbew
erking. Ze deden deze op in hun land van 

herkom
st of volgden een opleiding via V

D
A

B, m
aar 

vaak volstaat het niet om
 op onze arbeidsm

arkt aan 
de slag te kunnen. D

e extra springplank die ze nodig 
hebben, vinden ze bij een bedrijf als T

im
m

erw
erkt. 

O
livier en H

ans hebben intussen een aantal vaste 
m

edew
erkers in dienst en houden daarnaast een 

drietal plaatsen vrij voor vluchtelingen die m
et een 

artikel 60-contract aan de slag kunnen (zie kader-
stuk). Ze blijven m

eestal ongeveer een jaar in het 
bedrijf. “N

a een stageperiode van tw
ee w

eken w
eten 

w
e zeker of het zow

el voor ons als de nieuw
kom

er 
een m

atch is. H
et eerste half jaar w

orden ze zelf 
intensief begeleid en na zes m

aanden krijgen ze de 
kans om

 een andere nieuw
kom

er bij te staan. O
p dat 

m
om

ent zie je hen vaak enorm
 groeien. H

et daagt 
hen ook uit om

 m
eer te com

m
uniceren zodat ze de 

N
ederlandse taal beter onder de knie krijgen.”

OP MENSENMAAT
H

et keurslijf van een opleidingscentrum
 past 

H
ans en O

livier niet, m
aar naast het m

aken van 
m

eubels gaat er w
el veel energie naar vorm

ing. 
H

et gaat daarbij niet alleen om
 de ontw

ikkeling 
van technische vaardigheden en taalbeheersing, er 
w

ordt ook bew
ust een w

arm
e en veilige om

geving 
gecreëerd zodat nieuw

kom
ers kunnen landen en 

zichzelf ontplooien, zodat hun zelfvertrouw
en 

groeit. O
livier en H

ans nem
en de tijd om

 sam
en 

m
et hen te bekijken w

aar hun individuele groeikan-
sen zitten. H

et w
oelige traject dat ze vaak achter de 

rug hebben, w
ordt op de w

erkvloer bespreekbaar 
gem

aakt door een grote w
ereldkaart die centraal 

in het bureau hangt. O
livier: “W

anneer w
e hier 

sam
en rond de tafel zitten, kom

en de verhalen som
s 

los. H
et zijn niet de gem

akkelijkste verhalen en de 
een is al praatgrager dan de ander, m

aar w
anneer 

zo’n verhaal ruim
te krijgt, is het een enorm

 thera-
peutisch en w

aardevol m
om

ent.”

D
eze aanpak op m

aat trekken ze door in de hele 
organisatie. “W

e hebben geprobeerd om
 onze 

processen te stroom
lijnen en het w

erk en de 
com

m
unicatie verliepen daardoor een stuk vlotter, 

m
aar het paste niet bij w

aar w
e als bedrijf voor 

w
illen staan. W

e w
illen onze m

ensen net de kans 
bieden om

 van alles te proeven, zodat ze hun 
kansen op de arbeidsm

arkt m
axim

aliseren. M
eestal 

zijn er een 6-tal lopende projecten en tijdens het 
w

ekelijks overleg bepalen w
e w

ie w
elke taken voor 

zijn rekening zal nem
en. In het atelier w

ordt de 
dagelijkse taakverdeling m

et behulp van kleurco-
des voor iedereen overzichtelijk gem

aakt.” D
oor de 

flexibele m
anier van w

erken en de uiteenlopende 
achtergronden van de team

leden ontstaan er dage-

H
R

 en rekrutering
T

im
m

erw
erkt m

aakt m
eubels m

et nieuw
kom

ers

D
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en en dragen am
bacht en de korte keten hoog 

in het vaandel. G
elukkig is videoproductie vandaag heel toegankelijk en betaal-

baar gew
orden, het is gem

akkelijker dan ooit om
 m

et beeld en geluid verhalen 
te vertellen, al dan niet via livestream

ing. Je m
oet m

isschien uit je com
fortzone 

breken, m
aar het is het tijdelijke ongem

ak zeker w
aard. D

oor je als m
aker in 

de spotlight te durven zetten, kom
 je heel oprecht en authentiek over. Begin 

klein, m
aar begin.”

BEGIN BIJ HET BEGIN
Breekt het angstzw

eet je al uit als je denkt aan het im
plem

enteren van augm
en-

ted reality of livestream
ing? Begin dan bovenaan de trechter van de klan-

treis. “V
ia G

oogle, Pinterest, Instagram
 en andere kanalen zoeken m

ensen 
m

erken en bedrijven die hen aanspreken. H
et kost je bijzonder w

einig om
 hier 

aanw
ezig te zijn en potentiële klanten te inspireren. Experim

enteer hier om
 de 

digitale taal onder de knie te krijgen. D
urf ook je klanten bevragen. H

oe gaan 
ze precies op zoek naar inform

atie en w
elke inform

atie hebben ze dan nodig? 
W

elke kanalen gebruiken ze het m
eest en w

elke boodschappen spreken hen 
aan? Blijf echter niet te lang uitsluitend op social m

edia hangen”, geeft Bart 
nog m

ee, “m
aar stuur m

ensen zo snel m
ogelijk door naar je eigen w

ebsite of 
database. Social m

edia zijn gehuurd terrein, de kanalen bepalen in w
elke m

ate 
je jouw

 doelgroep kunt bereiken.” H
et is er drukbevolkt en de algoritm

es zijn 
streng. “Bouw

 van bij het begin een database op van m
ensen die in je bedrijf 

geïnteresseerd zijn zodat je hen kunt m
ailen. E-m

ailm
arketing heb je helem

aal 
zelf in de hand en hoeft niet opdringerig te zijn. H

et is allem
aal geen raketw

e-
tenschap. Ik m

aak m
e sterk dat een keuken m

aken veel m
oeilijker is dan een 

e-m
ailcam

pagne opzetten, het vraagt alleen een andere set vaardigheden. D
e 

budgetten zijn beperkt dus fouten m
aken m

ag en kan. Bijt door de zure appel 
heen en besef dat je eigenlijk gew

oon blijft doen w
at je altijd al deed: connec-

tie m
aken m

et een potentiële klant. Je blijft hem
 centraal stellen zodat je een 

product kunt afleveren dat aan zijn w
ensen voldoet. Je doet het nu alleen via 

een andere w
eg, w

ant je m
oet nu eenm

aal vissen w
aar de vissen zijn.”

SOCIALE TEWERKSTELLING  
VIA ARTIKEL 60
Erkende vluchtelingen die een opstapje 
naar de arbeidsm

arkt nodig hebben, 
kunnen in eerste instantie vaak via artikel 
60 tew

erkgesteld w
orden. D

it is een vorm
 

van m
aatschappelijke dienstverlening die 

m
ensen uit de arm

oede en aan het w
erk 

te houdt. H
et gaat om

 door het O
C

M
W

 
gesubsidieerde tew

erkstelling w
aardoor de 

loonkost voor het bedrijf beperkt blijft. D
e 

nieuw
kom

er kan w
erkervaring opdoen en 

w
ordt in het stelsel van de sociale zekerheid 

opgenom
en. O

p term
ijn kan hij of zij dan 

w
el m

et een vast contract aan de slag.
M

eer w
eten over artikel 60? C

ontacteer het 
lokale O

C
M

W
.
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lijks interessante kruisbestuivingen. W
e vinden hier 

geen vastgeroeste denkpatronen en w
erkw

ijzen, 
m

aar volop ruim
te om

 te leren van elkaar.

BRUGGEN BOUWEN
N

iem
and is een eiland, m

aar w
anneer je als vluch-

teling in een sociaal isolem
ent terechtkom

t, w
ordt 

de w
ereld een eenzam

e plek. H
ans en O

livier 
zetten daarom

 ook heel sterk in op het opbouw
en 

van een gem
eenschap. “Bij elke stap die w

e zetten, 
streven w

e er in de eerste plaats naar om
 m

ensen 
dichter bij elkaar te brengen. M

eubels m
aken is 

een m
iddel om

 dat doel te bereiken”, vertelt H
ans. 

H
et begint in eigen huis, w

aar elk nieuw
 team

lid 
w

arm
 onthaald w

ordt. “W
e brengen alle team

leden 
en hun gezinnen regelm

atig sam
en. Som

s koken 
en eten w

e sam
en, som

s gaan w
e bow

len.” Er 
w

ordt gew
erkt aan een hecht team

, m
aar ook aan 

een bredere gem
eenschap. “W

e kunnen intussen 
terugvallen op een uitgebreid netw

erk van dienst-
verleners en creatieve duizendpoten die ons verder 
kunnen helpen”, vertelt O

livier. O
ok de klanten 

van T
im

m
erw

erkt en andere sym
pathisanten spelen 

regelm
atig een betekenisvolle rol. “H

et behalen 
van een rijbew

ijs is bijvoorbeeld een terugkerend 
probleem

. A
ls w

e die vraag in ons netw
erk voorleg-

gen, vinden w
e altijd w

el iem
and die een paar uur 

w
il vrijm

aken om
 rijles te geven.” O

p econom
isch 

vlak is de im
pact van de coronacrisis hier voor-

lopig gelukkig beperkt, m
aar op m

enselijk vlak is 
deze des te groter. H

et doet H
ans en O

livier nog 
m

eer beseffen w
at voor hen echt telt en hoe ze m

et 
T

im
m

erw
erkt het verschil w

illen m
aken.

DE KRACHT VAN VERHALEN
H

ans en O
livier: “D

e plaatsing van de m
eubels is 

een sleutelm
om

ent in het verder uitbouw
en van de 

gem
eenschap. H

et is hét m
om

ent bij uitstek w
aarop 

nieuw
kom

ers en burgers elkaar beter leren kennen. 
H

oew
el het op vlak van com

m
unicatie som

s uitda-
gingen stelt, krijgen de vluchtelingen dus de kans 
om

 zelf de m
eubels te plaatsen.” D

at brengt ons 
bij het verhaal van Besm

illah, die in de beginda-
gen bij T

im
m

erw
erkt binnen kw

am
. Besm

illah w
as 

m
eubelm

aker in A
fganistan, m

aar in zijn vlucht 
voor de Taliban m

oest hij alles achterlaten. H
ij 

bouw
de de voorbije vijf jaar langzaam

 een nieuw
 

leven op in België, sam
en m

et zijn vrouw
 en doch-

tertje. N
a tw

ee jaar in verschillende vluchtelin-
gencentra in W

allonië te hebben verbleven, kreeg 
Besm

illah een tijdelijke verblijfsvergunning en 
kw

am
 hij naar G

ent. N
adat hij een tijd als vrijw

illi-

ger bij T
im

m
erw

erkt 
w

erkte, kon hij er 
m

et een artikel 
60-contract aan 
de slag. Een 2-tal 
jaar later w

as hij 
zodanig gegroeid in 
zijn rol dat H

ans en 
O

livier hem
 een vast 

contract aanboden. 
Vandaag w

erkt hij 
vooral als plaatser, 
hoew

el com
m

uni-
catie nog steeds niet 
zijn sterkste punt is. 
“Ze w

erken in duo. 
Besm

illah is tech-
nisch enorm

 vaardig en zijn collega is een sterke 
com

m
unicator. Zo vullen ze elkaar perfect aan.” 

H
et rakende verhaal van Besm

illah kan je beluis-
teren via de T

im
m

erw
erkt podcast, die je op hun 

w
ebsite terugvindt. M

et deze podcast w
illen ze je 

laten kennism
aken m

et de m
ensen die achter de 

cijfers en krantenkoppen verscholen zitten. H
et 

doet je m
et andere ogen naar vluchtelingen kijken 

en beseffen hoe cruciaal het voor hen is om
 een 

plek op de arbeidsm
arkt te vinden.

OOK BINNEN JOUW BEDRIJF?
D

e aanpak van T
im

m
erw

erkt inspireert, m
aar is 

w
erken m

et nieuw
kom

ers voor elk bedrijf w
egge-

legd? Volgens O
livier en H

ans is het antw
oord op 

die vraag een volm
ondige ja. “W

ij krijgen geen 
subsidies, op het einde van de m

aand m
oeten w

ij 
ook gew

oon onze rekeningen betalen”, vertelt 
H

ans. “H
ier heerst dezelfde com

m
erciële en 

financiële dynam
iek als in elk ander bedrijf. 

M
ensen hebben de m

ond vol van de drie P’s – 
people, planet en profit – terw

ijl ik toch het gevoel 
heb dat in heel w

at bedrijven alleen de w
inst telt. 

‘Profit’ is uiteraard belangrijk, m
aar ik ben ervan 

overtuigd dat die vanzelf volgt als je m
ensen en 

de planeet op de eerste plaats stelt.” H
ans w

ordt 
in deze overtuiging gesterkt door internationale 
voorbeelden als H

am
di U

lukaya, een yoghurt 
m

agnaat die in zijn A
m

erikaanse bedrijf 2000 
m

ensen tew
erkstelt, w

aaronder 30%
 m

igranten 
(zie kaderstuk). “H

et vraagt een om
schakeling, een 

andere m
anier van denken en w

erken,” getuigt 
ook U

lukaya, “m
aar eens je ervan geproefd hebt, 

w
il je het niet m

eer anders. W
at je terugkrijgt als je 

w
erkt vanuit een hum

anitair perspectief, kan je niet 
vatten in een Excel sheet, m

aar het geeft veel m
eer 

voldoening dan enkel en alleen financiële targets 
halen. H

et is ook een m
odel w

aar w
e volgens ons 

sow
ieso naartoe gaan. Steeds m

eer m
ensen kiezen 

voor bedrijven die op een m
aatschappelijk verant-

w
oorde m

anier ondernem
en. D

oor inclusief te 
ondernem

en, kan je m
aatschappelijk engagem

ent 

tonen en een m
ooi verhaal brengen dat klanten 

inspireert.” D
aarnaast kan je een sleutelrol spelen 

in iem
ands leven. “Zodra je een baan hebt, ben je 

geen vluchteling m
eer”, zegt H

am
di U

lukaya en zo 
ervaren H

ans en O
livier het ook: “Je haalt enorm

 
veel druk van de ketel en dat kom

t ook hun relatie 
m

et hun partner en kinderen ten goede. H
et zorgt 

daarnaast voor een nieuw
e w

ind in je bedrijf en je 
steunt er de lokale econom

ie m
ee.”

HOE PAK JE HET AAN?

Tien voor taal?
M

oeizam
e com

m
unicatie kan heel vervelend 

zijn, m
aar de taalbarrière is niet onoverkom

e-
lijk. Erkende vluchtelingen hebben m

instens tw
ee 

jaar lang N
ederlandse les 

gevolgd. W
ie via artikel 60 

aan het w
erk gaat, krijgt 

w
ekelijks nog eens 6 uur 

N
ederlands. Enige zin voor 

realism
e is w

el nodig; het 
N

ederlands is een m
oei-

lijke taal om
 onder de knie 

te krijgen en een talen-
knobbel is niet iedereen 
gegeven. Er zijn echter 
ook heel w

at hulpbronnen 
beschikbaar. W

oodw
ize 

biedt bijvoorbeeld een 
taalbad aan om

 nieuw
ko-

m
ers specifieke w

erkgerela-
teerde term

en aan te leren. 
O

p cruciale m
om

enten, 
w

anneer het heel belang-
rijk is dat bepaalde 
verw

achtingen, afspra-
ken of voorw

aarden goed 
begrepen w

orden, kan je 
een tolk inschakelen. “Er 
zijn heel w

at system
en 

voorhanden, m
aar de 

grootste uitdaging zit hem
 

in de dagelijkse toepas-
sing op de w

erkvloer. Je 
m

oet het doen leven in je 
bedrijf en dat vraagt tijd 
en energie. O

verschat ook 
het belang van gesproken 

taal niet”, klinkt het bij H
ans en O

livier. “Je m
oet 

niet altijd alles verbaal uitgelegd krijgen in deze 
stiel. D

oor goed te observeren, kan je ook heel snel 
leren. H

et is schrijnend dat de taalbarrière zo’n 
grote drem

pel is bij sollicitaties. A
l te vaak m

aken 
w

e de denkfout dat iem
and die zich niet goed kan 

uitdrukken, ook niet goed zal zijn in de stiel. Beide 
zaken hebben echter niets m

et elkaar te m
aken. W

e 
kunnen het vanuit T

im
m

erw
erkt voorlopig nog niet 

opzetten, m
aar individuele begeleiding tijdens het 

solliciteren, zou een grote stap vooruit zijn.”

Geef tijd, verantwoordelijkheid en ruimte om te leren
N

ieuw
kom

ers hebben een hele w
eg afgelegd en 

w
erden in sneltreinvaart door heel w

at procedures 
en trajecten geloodst. H

ans: “Ze m
oesten steeds in 

bew
eging blijven en hebben nood aan vaste grond 

onder hun voeten. H
et vraagt toch snel enkele 

m
aanden om

 te w
ennen aan een nieuw

e job en 
een nieuw

e om
geving. A

ls ik m
oeite heb om

 te 
vertragen, probeer ik de rollen om

 te draaien en 
stel ik m

e voor dat ik in Irak opnieuw
 zou m

oeten 
beginnen in een bedrijf w

aar A
rabisch w

ordt 
gesproken. A

ls je vertrouw
en geeft en ruim

te om
 te 

leren - ook uit fouten - bloeien m
ensen open.” “Bij 

T
im

m
erw

erkt is er bew
ust w

einig hiërarchie’, voegt 
O

livier toe. “N
ieuw

kom
ers zien onm

iddellijk het 
resultaat van hun w

erk en w
eten dat hun bijdrage 

er echt toe doet. H
et stim

uleert hen om
 het heft 

in handen te nem
en en m

eer initiatief te durven 
nem

en. 

W
e zagen dat bijvoorbeeld bij A

braham
, een 

19-jarige scholier uit Erithrea, die in België 
aankw

am
 als alleenstaande m

inderjarige vluchte-
ling en nu houtbew

erking studeert. H
ij is niet de 

gem
akkelijkste in de klas, m

aar zijn leerkracht liet 
w

eten dat hij na een stage en vakantiejob bij ons 
echt openbloeide. W

aar hij vroeger een eerder 
apathische houding had, neem

t hij nu veel initiatief 
en durft hij ook leidinggeven aan zijn klasgenoten. 
D

e im
pact die je op iem

ands zelfontw
ikkeling kunt 

hebben, is dus enorm
.” 

Een artikel 60-contract geeft je de nodige ruim
te. 

D
e tijd en energie die je investeert in de ontplooiing 

van de nieuw
kom

er w
ordt im

m
ers gecom

penseerd 
door de lagere loonkost. “W

ij ervaren dat het eerste 
half jaar w

at m
oeizam

er verloopt, m
aar daarna 

kom
t er een kantelpunt en w

ordt de verloren tijd 
ingehaald, w

aardoor je een financieel evenw
icht 

bereikt. Iedereen droom
t ervan om

 de perfecte 
appel recht van de boom

 te plukken, m
aar het is 

w
einigen gegeven. In een nieuw

e m
edew

erker m
oet 

je sow
ieso investeren. W

ij m
erken keer op keer dat 

je, w
anneer je investeert in nieuw

kom
ers, uiterst 

gem
otiveerde, leergierige en betrokken m

edew
er-

kers in de plaats krijgt. Zijn dat niet precies de 
eigenschappen die je zoekt?”

  W
ij m

erken keer 
op keer dat je, 
w

anneer je investeert 
in nieuw

kom
ers, 

uiterst gem
otiveerde, 

leergierige 
en betrokken 
m

edew
erkers in de 

plaats krijgt. Zijn 
dat niet precies de 
eigenschappen die  
je zoekt?”

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT VALT 
PERFECT TE RIJMEN MET EEN STERKE 
ECONOMISCHE POSITIE
W

anneer K
raft in 2005 zijn yoghurtfa-

briek in U
tica (N

ew
 York) van de hand 

w
il doen, besluit de Turks-K

oerdische 
A

m
erikaan H

am
di U

lukaya deze te kopen. 
H

et stadje w
as op sterven na dood, m

aar 
m

igranten bliezen het nieuw
 leven in en 

deden de lokale econom
ie herleven. H

et 
personeel van de yoghurtfabriek bestaat 
voor m

eer dan dertig procent uit vluchte-
lingen en m

igranten. Een paar jaar na de 
opstart dom

ineert H
am

di het koelvak van 
de A

m
erikaanse superm

arkten m
et zijn 

m
erk C

hobani, en is hij m
iljardair. M

et zijn 
initiatief ‘Tent Partnership for R

efugees’ 
w

il hij andere bedrijfsleiders inspireren om
 

zijn voorbeeld te volgen. H
et bedrijfsleven 

kan volgens hem
 een sleutelrol spelen in de 

aanpak van m
aatschappelijke hete hangij-

zers als integratie, groeiende inkom
enson-

gelijkheid, w
erkgelegenheid en racism

e.

w
w

w
.tent.org

D
it artikel kw

am
 tot stand m

et de m
ede-

w
erking van w

w
w.tim

m
erw

erkt.be en 
w

w
w.w

oodw
ize.be. Beide bedrijven staan 

voor je klaar als je w
erk w

il m
aken van 

m
eer diversiteit op de w

erkvloer. H
ans en 

O
livier m

erken telkens w
eer dat de m

eest 
duurzam

e initiatieven uit het bedrijfsleven 
zelf kom

en. Ze doen dan ook een w
arm

e 
oproep om

 hen te contacteren, zodat er op 
term

ijn een bedrijfsnetw
erk kan ontstaan 

w
aarbij vraag en aanbod doelgericht op 

elkaar w
orden afgestem

d. C
ontactgegevens 

vind je op de w
ebsite.

©
 MarbleMoon - Een warme en gezellige keuken op maat met werkblad in witte Hi-Macs.

©
 BrightLittleDots - In het atelier krijgt iedereen de kans om met de verschillende machines te leren werken.

©
 BrightLittleDots - Moeizame communicatie blijft een struikelblok, maar ook op non-verbale wijze kan je veel overbrengen en leren.

©
 BrightLittleDots - Timmerwerkt biedt nieuwkomers ruimte en kansen.

©
 MarbleMoon

©
 MarbleMoon


