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Voorwoord

2016 was voor België, en zeker voor Brussel,  
een bijzonder emotioneel jaar. Na de aanslagen 
in de Brusselse metro en op de luchthaven, 
bekeken bepaalde politici, media en burgers de 
moslimgemeenschap beschuldigend aan. Voor deze 
mensen waren de aanslagen een dubbel leed: enerzijds 
is er de angst (zoals voor alle Belgen) om een familielid 
of een vriend te verliezen. Anderzijds voelen ze een 
groeiende discriminatie tegenover zichzelf en hun 
kinderen. Tijdens de reportage over ons project “Digital 
Storytelling over radicalisering”, vertelde een jong 
meisje aan de journaliste van RTBF: ‘Ik voel me soms  
als een dier behandeld’.
 
Het werk en de missie van Maks in Kuregem 
wordt steeds belangrijker in een samenleving met 
een groeiende kloof tussen gemeenschappen, 
godsdiensten, arm en rijk. Maks vzw reikt methoden 
aan die kwetsbare doelgroepen aanzetten om zich vrij 
uit te drukken over bepaalde thema’s. Via korte video’s 
(digital storytelling) uitten jongeren van scholen in 
Anderlecht, Brussel en Jette hun mening over racisme, 
uitsluiting en respect. In Puurs kregen mensen in 
armoede de kans om hun mening te formuleren over 
de bureaucratie waarmee ze worden geconfronteerd. 
Tijdens hun begeleiding naar werk drukten Roma hun 
frustraties uit en vertelden ze hoe ze armoede beleven. 
Intern lieten we het personeel van Maks vzw zelf aan 
het woord: alle medewerkers kregen de gelegenheid 
om een digital story te maken over hun beleving van  
de recente aanslagen. We trokken zelfs naar  
het buitenland: samen met jongeren uit Barcelona  
en Zagreb bezochten Brusselse jongeren 
een asielcentrum in Kroatië om de 
vluchtelingenproblematiek beter te begrijpen.

 2016 stond bij Maks ook in het teken van ‘leren 
programmeren’. Het project ‘Capital Digital’ bereikt 
steeds meer jongeren en kinderen, mede dankzij de 
extra financiële steun van privé- en publieke partners. 
Het project werd genomineerd voor verschillende 
awards, waaronder het prestigieuze Social Innovation 
Award: uit 1.097 inzendingen belandden we bij de 
laatste tien finalisten!
In 2016 gaf Maks ook de kick off van zijn eerste Europees 
project: een project waarbij jongeren uit Kuregem 
samen met jongeren uit Barcelona naar Zagreb trokken 
om een vluchtelingenkamp te bezoeken. Ze werkten 10 
dagen rond storytelling, sociale en fotografie. 
 
Na zo’n boeiend jaar wil ik graag alle partners 
bedanken, die van ver of van dichtbij hun steentje 
hebben bijgedragen aan de projecten. En uiteraard  
alle medewerkers en verantwoordelijken, voor hun 
inzet en hun motivatie om steeds opnieuw het beste  
uit elke mens te halen.
 
Jan Decoster  
Voorzitter Maks vzw 
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Maks ontwikkelt voortdurend 
innovatieve methodieken en 
instrumenten, steeds in het 
Nederlands en in het Frans, met een 
focus op de groei van elk individu aan 
de hand van digitale kennis.
 Jaarlijks bereikt Maks zo’n 2500 
gebruikers, voor het overgrote deel 
uit kansengroepen, waaronder 
een 500-tal werkzoekenden in 
trajectbegeleiding. Jaarlijks zetten een 
vijftigtal mensen hun eerste stappen 
met de computer.

Maks organiseert ook leuke en 
leerzame ICT projecten binnen 
de schoolmuren om kinderen en 
jongeren te stimuleren om eerder 
als producent met ICT om te gaan 
dan enkel als consument. Zo leren 
jongeren video’s maken over 
actuele thematieken en leren
 ze programmeren.

Wie zijn we
Sinds 1999 inspireert Maks vzw 
bewoners uit Kuregem en Oud-
Molenbeek om hun talenten te 
ontwikkelen. Door middel van 
computer, video en foto zorgt Maks 
Digitaal voor de ontplooiing van 
jong en oud. Maks Werk coacht 
werkzoekenden via individuele 
begeleiding, groepssessies en 
opleidingen. Maks Grafisch Bureau 
is een sociaal economie project 
voor grafische vormgeving, met 
voornamelijk klanten uit het 
Brussels Gewest. Vanaf 2017 wordt 
Maks eveneens een pionier in het 
aanleren van coderen voor kwetsbare 
doelgroepen dankzij de lancering van 
het nieuwe project BeCode. 

Maks erkent de kracht van verhalen: 
mensen worden sterker en 
weerbaarder wanneer ze zich 
kunnen uitdrukken. 
Daarom maken we met 
werkzoekenden en andere 
doelgroepen digital stories waarin de 
deelnemers hun verhaal kwijt kunnen 
in een korte video. Verder maken we 
samen met de werkzoekenden 
video CV’s. 

De afdelingen Maks Digitaal en 
Grafisch Bureau zijn erkend als 
sociaal economie projecten. Jaarlijks 
organiseert Maks voor een twintigtal 
medewerkers “werkplekleren”.  
Tijdens een werkervaring van 12 
maanden tot twee jaar kunnen 
laaggeschoolde werkzoekenden of 
leefloners een job als multimedia-
animator, desktop publisher, 
onthaalbediende, logistiek assistent 
of pc-technicus aanleren om daarna 
door te stromen naar de reguliere 
arbeidsmarkt.

Maks levert ook diensten op maat aan 
bedrijven en organisaties uit de profit 
en de non-profit, zoals ICT cursussen, 
de realisatie van video CV’s, grafisch 
werk, promotiefilms, digitale story’s 
voor en met de klant. We werken op 
maat van de klant.
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Maks in één oogopslag

MAKS DIGITAAL

27%
jonger dan 25 jaar

358
personen namen 
deel aan digitale 
workshops buitenshuis

363
leerlingen namen deel
aan schoolprojecten
lessen voor volwassenen

162
 nieuwe leden

169
kinderen namen 
deel aan buitenschoolse
 activiteiten

54
personen maakten 
hun eerste stap met 
de computer

53% 
tussen 25 en 55 jaar

18%
 ouder dan 55 jaar
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MAKS WERK

450 
personen werden 
begeleid naar werk

70% 
van de klanten binnen 
“actief zoeken naar werk” 
woont in Anderlecht

97% 
van de klanten binnen 
“actief zoeken naar werk” 
deed geen hogere studies

60% 
van de personen in 
begeleiding vonden werk
of volgen een opleiding

81 
personen schreven zich
 in voor langdurige 
opleidingen bij Maks

GRAFISCH BUREAU

30 
klanten voor 
grafisch bureau

97% 
Klanten Maks grafisch bureau :  
profit en non profit



Events in 2016

10 mei: Zesde editie van 
Discover Your Talent
100 werkzoekende jongeren 
worden een dag lang gecoacht 
door vrijwilligers uit het 
bedrijfsleven. 

2 juni: Toonmoment en 
persconferentie Capital 
Digital
Kinderen tonen hun 
zelfgemaakte games aan 
Staatssecretaris Bianca 
Debaets op de persconferentie.

11-15 juni: Digital storytelling 
voor het personeel over de 
aanslagen
Een week lang maken de 
personeelsleden van Maks 
hun eigen digital story over 
hun beleving van de recente 
aanslagen in Brussel. 

18-19 juni: YouthDOCs 
conferentie “Documentary 
Film and Documentary 
Theatre in recording critical 
glances on youth culture 
within contemporary 
reality” in Nafplion, 
Griekenland
Maks neemt deel aan de 
conferentie met presentaties, 
praktische workshops en 
projecties met media experts, 
artiesten en academici. 

8-14 juli: Digital 
storytelling over 
migratie in Kroatië
Acht Brusselse, Spaanse en 
Kroatische jongeren reizen 
naar Kroatië om zich in te 
leven in de leefwereld 
van vluchtelingen. 

19 oktober: Maks 
ontvangt de beurs 
Youthspark van 
Microsoft voor 
Capital Digital
Het project Capital Digital 
kan rekenen op een 
mooie financiële
 bijdrage van Microsoft. 

https://www.facebook.com/bianca.debaets.5
https://www.facebook.com/bianca.debaets.5


22 oktober: Voorstelling 
digital storytelling rond 
armoede
Samen met Maks en “De 
Schakel” Puurs brengen 
enkele mensen in armoede 
hun persoonlijk verhaal 
rond dienstverlening 
letterlijk in beeld.

28 oktober: Maks is 
finalist van de Social 
Innovation Competition
Maks is trotse finalist 
van de Social Innovation 
Competition met het 
project Capital Digital. Het 
project werd verkozen uit de 
1095 inzendingen. 

24 november: 
Projectie verhalen 
over radicalisering, 
uitsluiting en respect
Maks projecteert de digital 
stories van het project “Ik 
ben Ahmed, Leonie, Charlie, 
of net niet...” gemaakt door 
jongeren uit vier Brusselse 
scholen. 

24 november: Portfolio 
review voor grafisten 
in opleiding
Een jury van externe 
professionals geeft de jonge 
grafisten bij Maks tips voor 
een professioneel designed 
portfolio.

16 december: Pitch 
coding bootcamp 
Le Wagon
40 entrepreneurs, 
waaronder twee collega’s, 
leren twee maanden 
lang een nieuwe 
programmeertaal om hun 
eigen online projecten te 
lanceren. 

21 december: 
Vernissage Alhambra 
Flasht 
Tien weken lang 
maakten jongeren van 
het jeugdhuis Alhambra 
samen met Maks foto’s 
rond verschillende thema’s 
in Kuregem. 



Projecten in de 
spotlight

Bruzz, 10 mei 2016, een reportage over 
Discover Your Talent

Le Soir, 18 oktober 2016, Maks krijgt de beurs 
Youthspark voor Capital Digital

Maks finalist European Social 
Innovation Competition
De Social Innovation Competition 
beloont innovatieve en creatieve 
projecten die asielzoekers en 
migranten ondersteunen om hun 
entrepreneurship vaardigheden te 
bekrachtigen. Het project Capital 
Digital, een codingschool voor 
kwetsbare doelgroepen, werd 
geselecteerd uit de 1095 inzendingen. 
In de zomer 2016 nam Maks deel 
aan de Social Innovation Academy in 
Berlijn samen met 29 andere semi-
finalisten. Na een paar maanden 
intensieve coaching rond het project, 
nam Maks als één van de tien 
finalisten deel aan de eindpitch  
op 28 oktober in Brussel. 

Maks in de pers

Finale Social Innovation Compétition



Het Nieuwsblad, 19 november 2016, een reportage 
over YEP4Europe

La Capitale, 9 juli 2016

Le JT, RTBF, 24 november 2016, een reportage over het project rond radicalisering, 
uitsluiting en respect in Brusselse scholen 

Onze collega Youssef geïnterviewd 
door de RTBF
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We willen nu investeren als team 
in opleiding en onderzoek om onze 
methodieken verder te ontwikkelen 
op maat. Maar ook om de link naar de 
werkgevers te maken via job hunting. 
Want kwaliteit staat bij ons voorop.  
En we willen dat graag zo houden. 

Veerle Van Kets, Verantwoordelijke 
Maks Werk

Groei en verandering zijn de 
trefwoorden voor 2016. Het was 
een druk en succesvol jaar waar 
verschillende nieuwe projecten 
werden uitgewerkt, goedgekeurd en 
opgestart. En zo werd het team van 
Maks Werk flink uitgebreid. 
De basiswerking blijft dezelfde. Maar 
omdat verschillende profielen een 
verschillende aanpak nodig hebben 
concentreren we ons nu gewoon 
op meer verschillende groepen 
mensen. Zo vielen in het verleden de 
laaggeletterden uit de boot. Nochtans 
was de vraag groot. En ook voor 
mensen van 50+ is de arbeidsmarkt 
niet mild. Ook zij hebben nood aan 
een aangepaste aanpak. 
Verdieping wordt het trefwoord 
van 2017.
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De begeleiding van de werkzoekende 
wordt aangepast naargelang de 
specifieke behoeften van de klant.  
De focus kan liggen op 
beroepsoriëntatie, leren solliciteren 
en/of persoonlijke ontwikkeling en 
communicatie. 
Werkzoekenden die geen (duidelijk) 
beroepsproject hebben en op zoek 
zijn naar een beroep dat aansluit 
bij hun interesses, vaardigheden 
en kwaliteiten, kunnen een 
beroepsoriëntatie volgen, individueel 
of in groep. Na een begeleiding 
kennen de werkzoekenden zichzelf 
beter, hebben ze een beter inzicht 
over de mogelijke opleidingen en in 
de arbeidsmarkt. Met behulp van een 
stappenplan gaan werkzoekenden 

Begeleiding naar 
werk
Actief zoeken naar werk

Brusselse werkzoekenden 
begeleiden in hun zoektocht  
naar werk.

Brusselse werkzoekenden die 
ingeschreven zijn bij Actiris.  

In 2016 werden 357 werkzoekenden 
begeleid in individuele en 
groepssessies. 65% van de klanten 
vond werk of een opleiding. 

We verwelkomen heel het jaar 
door nieuwe klanten en bieden 
voortdurend individuele begeleiding. 
In 2016 gaven we 6 groepssessies van 
7 dagen “Leren solliciteren met de PC”, 
2 workshops van 3 dagen persoonlijke 
ontwikkeling en communicatie en 
2 groepssessies van gemiddeld 
5 dagen beroepsoriëntatie.

concrete acties zetten naar 
een realistisch professioneel 
beroepsproject zoals het volgen van 
een voortraject, taalcursus of een 
beroepsopleiding. 
Wanneer het beroepsproject van 
de klant duidelijk is, besteden we 
aandacht aan het leren solliciteren. 
Samen met de klant maken we een 
CV en motivatiebrief. Aangezien ons 
publiek voornamelijk laaggeschoold 
is, hebben de meeste klanten geen 
IT kennis. Daarom besteden we veel 
aandacht aan het leren solliciteren 
aan de hand van het internet. Het 
doel is om onze klanten autonoom 
te maken binnen hun zoektocht naar 
werk. Verder geven we tips mee om 
spontaan te solliciteren, om gericht 
werkgevers te leren zoeken en 
bereiden we de klanten voor op een 
sollicitatiegesprek. 
Binnen onze begeleiding besteden 
we eveneens aandacht aan 
communicatievaardigheden en aan 

de persoonlijke ontwikkeling van 
elke klant.“Maks is zo menselijk. De sfeer is heel 

aangenaam en ik voel me er goed. Ik 
heb verschillende modules gevolgd 
en kwam drie keer per week naar de 
zoekruimte. De trajectbegeleiders 
geven heel goed les en zijn heel positief. 
Ik heb hoogtes en laagtes gekend en 
ze hebben me steeds aangemoedigd. 
Dankzij alle hulp heb ik nu werk 
gevonden.  
Maks is een magische plaats…” 
Hicham Achabar
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Begeleiding 
50 plussers
Intensieve begeleiding van  
50 plussers naar werk.

Vijftigplussers die ingeschreven zijn 
bij Actiris als werkzoekende

91 personen op jaarbasis

te zoeken laag is. In 2017 zullen we 
extra inzetten op het aanspreken van 
werkgevers om de arbeidskansen van 
deze doelgroep te verhogen. 
Naast individuele begeleiding bieden 
we ook groepslessen aan om de 
competenties te versterken en ook om 
het netwerk van de werkzoekenden te 
vergroten. De werkzoekenden maken 
gebruik van de groepslessen om 
ervaringen en tips uit te wisselen. 

Begeleiding naar 
een studentenjob
Jobstudenten voorbereiden op 
de arbeidsmarkt dankzij een 
begeleiding naar een studentenjob.

Jongeren van 16 tot 25 jaar binnen de 
perimeter van het wijkcontract Passer 
in Anderlecht. 

De doelstelling was om een 30-tal 
jongeren te begeleiden. Uiteindelijk 
werden 55 studenten begeleid 
waarvan de helft werk vond. 
Sommigen vonden werk via interim-
bureaus, anderen rechtstreeks bij de 
werkgever (online of ter plekke). 

We bereiden de jongeren voor op de 
arbeidsmarkt, via een individuele 
begeleiding en groepssessies. Op deze 
manier sensibiliseren we de jongeren 

“Deloitte is van mening dat bedrijven 
moeten verder gaan dan het nakomen van 
de wettelijke verplichtingen ten opzichte 
van de samenleving en het milieu. Door ons 
Corporate Responsibility programma willen 
we onze economische en sociale ambities met 
elkaar verzoenen. Onze samenwerking met 
Maks, waarbij we werkzoekenden helpen 
coachen voor job-interviews, past prima in dit 
opzet. De aanpak slaat aan bij de deelnemers 
van Maks en verbreedt ook het wereldbeeld 
van onze mensen.” Patrick Wauters, Director 
at Deloitte Consulting

Het hele jaar door
 

We bieden binnen Maks Werk 
intensieve individuele begeleidingen 
aan Brusselse werkzoekenden ouder 
dan 50 jaar. Tijdens deze begeleiding 
kijken we naar de mogelijkheden 
van de werkzoekende. Tijdens de 
eerste afspraken maken we een 
socio-professioneel bilan. Nadien 
start het actief ondersteunen van hun 
zoektocht naar werk met een goede 
CV en motivatiebrief. 
Versterken van de motivatie en 
stimuleren van de werkzoekende zijn 
twee heel belangrijke pijlers bij de 
begeleiding van de 50 plussers. De 
consulenten besteden veel aandacht 
aan de intrinsieke motivatie van de 
werkzoekende. Vijftigplussers hebben 
het moeilijk op de arbeidsmarkt 
om werk te vinden omwille van hun 
leeftijd. Hierdoor verkeren ze vaak in 
een negatieve vicieuze cirkel waarbij 
de hoop om werk te vinden klein is 
en de kracht en energie om actief 
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ook op bepaalde attitudes die cruciaal 
zijn in een jobinterview en op de 
werkvloer. We schrijven een CV en 
motivatiebrief, we kijken naar welke 
jobs matchen bij de vaardigheden 
en persoonlijkheid van de jongere en 
we leren hoe online te solliciteren. 
Tijdens de groepssessies maken we 
een video CV en geven we de jongeren 
spelenderwijs een introductie op de 
arbeidsmarkt. 

Heel het jaar door, individuele sessies 
en groepssessies tijdens de week en in 
het week-end. 

 “Ik kwam zonder veel enthousiasme naar 
deze dag. Maar eens ik zag wat ik er allemaal 
kon leren, was ik heel blij er te zijn. De 
vrijwilligers hebben mijn CV nagelezen, ik 
heb een simulatie-interview gehad en heb 
leuke jongeren ontmoet. Vandaag werk ik 
als vrijwilliger om werkervaring op te doen.” 
David Emanuel

discover your Talent
Vrijwilligers uit het bedrijfsleven 
coachen jonge werkzoekenden 
naar werk.

Brusselse werkzoekende jongeren 
tussen 18 en 30 jaar.

91 werkzoekende jongeren en 
een 60-tal vrijwilligers uit de vier 
bedrijven Accenture, Securex, 
Freshfield Bruckhaus Deringer 
en Nestlé, allen leden van de 
duurzaamheidsorganisatie  
“The Shift”.

10 mei 2016

Op 10 mei organiseerden we de 
zesde editie van Discover Your Talent, 
een jaarlijkse ontmoeting tussen 
Brusselse werkzoekende jongeren 
en vrijwilligers uit vier bedrijven. 
De vrijwilligers faciliteren deze 
dag verschillende workshops rond 
het zoeken naar werk. Zo worden 
er bruggen gebouwd tussen de 
bedrijfswereld en de werkzoekenden, 
om zo de jongeren te helpen om 
vaardigheden te ontwikkelen die 
nodig zijn om een job te vinden 
en te behouden. Aan de hand van 
verschillende workshops leerden de 
jongeren hoe een aantrekkelijk CV 
te schrijven, kregen ze tips mee voor 
een geslaagd sollicitatiegesprek, 
ontdekten ze hun sterktes aan 
de hand van een kwaliteitenspel, 
leerden ze presentatievaardigheden, 
ontdekten ze de voor- en nadelen 
van sociale media en hoe deze te 

“Dankzij dit project heb ik 
leren solliciteren en heb ik een 
studentenjob kunnen vinden.” 
Mohamed Hourra, 18 jaar
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ik ben Roma en ik werk
Begeleiding etnische- culturele 
minderheden naar werk. 

Veel Roma hebben meer begeleiding 
en ondersteuning nodig omdat ze 
laaggeschoold zijn, hun talenkennis 
beperkt is en ze buiten hun eigen 
netwerk weinig (sociale) contacten 
hebben. In de wijk Kuregem ervaren 
ze veel problemen met huisvesting, 
kinderopvang en/of een school vinden 
voor hun kinderen. Het zijn meestal 
eenoudergezinnen of gezinnen 
waarin niemand werkt. 

In 2016 begeleidden we 72 personen 
naar werk. 78 anderen hadden geen 
verblijfsvergunning en konden dus 
niet begeleid worden. 12 klanten 
hebben vast werk gevonden en vier 
andere klanten zijn aan de slag 
gegaan onder de voorwaarden van art. 
60 van de OCMW - wet. 
Twee klanten hebben een stage 
gevolgd en nog één klant volgde een 
beroepsopleiding bij de VDAB. 
Onlangs is er nog een klant als 
uitzendkracht in de productiesector 
aan de slag gegaan. 

gebruiken om een job te vinden. Ook 
voor de vrijwilligers gaat een nieuwe 
wereld open: ze krijgen de kans kennis 
te maken met jongeren die ze anders 
niet gemakkelijk zouden ontmoeten. We bieden zowel individuele 

begeleiding als begeleiding in 
groep, steeds in het Frans en in het 
Nederlands. We gaven drie maal de 
cursus basis ICT. Verder organiseerden 
we in samenwerking met Brusselleer 
ook een cursus Nederlands voor 
beginners, die twee maal per week 
gegeven werd. 
Tot slot werd tweemaal de cursus 
“Online werk zoeken” gegeven. We 
gaven ook een workshop digital 
storytelling en video CV. 

We richten ons in de eerste fase 
vooral op de randvoorwaarden 
zoals huisvesting, 
verblijfsvergunning, geletterdheid, 
attitude en sollicitatiegedrag, 
schijnzelfstandigen, onderbetaald 
of zwartwerk. Bij de eerste 
aanmelding van de klant nemen we 
basisinformatie en contactgegevens. 
Daarna volgt zo snel mogelijk een 
intakegesprek. Tijdens dat gesprek 
brengen we hun persoonlijke situatie 
samen in beeld. De meesten onder 
hen verwachtten een kant en klare 
CV en motivatiebrief om dadelijk aan 
het werk te kunnen gaan. Daarom is 
het derde gesprek een keerpunt bij de 
begeleiding. De mensen die werkelijk 
werk willen vinden onder begeleiding 

komen naar dit gesprek. Vanaf dat 
moment wordt in samenspraak met 
de klant een actieplan opgesteld. 
De motivatie om nieuwe dingen bij 
te leren is er wel, maar er is weinig 
formele leercultuur en het volgen 
van collectieve lessen is niet evident 
omdat de klanten veel andere zorgen 
hebben. 

“Tijdens de lessen hebben we al 
glimlachend met de computer 
leren werken. Wat een geluk want 
ik kon vroeger geen computer 
gebruiken. Dankzij de video CV 
heb ik ook kunnen nadenken over 
de richting die ik uit wil met mijn 
werk.” Sunita Stoia

Basiscursus ICT en werk zoeken 
met de computer
Tijdens de opleiding verhogen 
werkzoekenden hun autonomie in 
hun zoektocht naar werk, ze 
versterken ICT-competenties en 
leren zich presenteren voor  
een werkgever. 

Langdurige, laaggeschoolde 
werkzoekenden.
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Er waren 21 personen over twee 
cursussen. Drie deelnemers werken 
nu en twee volgen een opleiding. De 
andere deelnemers begeleiden we 
verder bij het zoeken naar werk of een 
opleiding.

Twee modules van zeven weken, 20u 
per week. 

De modules zijn geclusterd per twee 
met een instapmoment in januari en 
september. Maks Werk kan hiervoor 
rekenen op de financiële steun 
van het PWA van Anderlecht. De 
lessen zelf worden georganiseerd in 
samenwerking met CVO Lethas. Een 
goede basiskennis van het Nederlands 
verhoogt de kansen op tewerkstelling 
aanzienlijk. Tijdens de lessen wordt 
ook aandacht besteed aan de 
zoektocht naar werk door samen 
vacatures te lezen en te praten over 
hun beroepsprofiel

Opleidingen 
Vooropleiding Nederlands
De vooropleiding Nederlands is  
een intensieve cursus waarin de 
werkzoekende in korte tijd een 
stevige basis Nederlands verwerft 
die noodzakelijk is voor de 
arbeidsmarkt.

Voor werkzoekenden die hun kennis 
van het Nederlands willen verbeteren.

57 deelnemers over de verschillende 
modules.

In 2016 werden vier gratis modules 
van telkens zes weken (20u/week) 
verspreid over het jaar georganiseerd.

“Wanneer ik met de cursus startte 
kon ik helemaal niet met de computer 
werken. Na twee dagen wou ik 
stoppen toen ik zag dat anderen 
toch al wat met de computer konden 
werken en ik voelde me helemaal 
verloren. Ik ben zo blij dat de anderen 
me hebben aangemoedigd en ik heb 
doorgezet. Na zes weken intensieve 
les kan ik nu zelfstandig werk 
zoeken.” Béatrice Ntibarufata

Voor heel wat stappen in je zoektocht 
naar werk maak je gebruik van een 
computer: een motivatiebrief en CV 
versturen via e-mail, zich inschrijven 
op de website van een interimbureau, 
werkaanbiedingen zoeken op het 
internet, … Werkzoekenden zonder 
ICT-kennis vallen dus vaak uit de 
boot. Met de organisatie van een ICT-
basisopleiding waarin deelnemers 
enerzijds ICT-basisvaardigheden 
verwerven en anderzijds leren ‘hoe 
werk zoeken met de computer?’, werkt 
Maks mee aan het verhogen van hun 
autonomie.
Bovendien maken de deelnemers 
een digitale cv, een filmpje waarin 
zij hun professionele competenties 
voorstellen: ze passen toe wat ze 
leerden in de basiscursus, ze 
staan stil bij:
‘wat wil ik? - wat kan ik?’ én kunnen dit 
presenteren voor een werkgever. “Deze cursus bij Maks geeft 

mij veel meer kansen op de 
arbeidsmarkt aangezien in 
Brussel, naast het Frans, vaak 
een goede kennis van het 
Nederlands wordt gevraagd.” 
Hamza El Amraoui, cursist.



21Maks Werk

Beroepsopleiding verkoper 
multimedia
De beroepsopleiding verkoper 
multimedia is een toekomstgerichte 
opleiding die de werkzoekende veel 
kansen geeft op de arbeidsmarkt. 
“Upload je toekomst!”

De opleiding richt zich op anderstalige 
Brusselse werkzoekenden met een 
passie voor verkoop en multimedia. 
Bovendien is een goed basisniveau 
Nederlands vereist (minimum 
niveau 2.2).

In 2016 startten 24 deelnemers met de 
opleiding, verspreid over twee sessies. 
54% van de cursisten die de opleiding 
in 2016 beëindigden vond werk. 

Eén opleiding per jaar van  
november tot juni. 

De beroepsopleiding voor het 
knelpuntberoep “verkoper 
multimedia” wordt in samenwerking 
met de VDAB in het Nederlands 
gegeven.
De opleiding bestaat uit de 
modules Nederlands, multimedia, 
persoonlijke ontwikkeling en 
communicatie, verkoopstechnieken, 

Evaluatie Maks 
Werk
In 2016 hebben we bij Maks Werk 
concrete acties ondernomen 
om twee nieuwe doelgroepen 
te begeleiden, namelijk de 
werkzoekenden van boven de 50 
jaar en de laaggeletterden (start 
begeleiding in 2017). Hiervoor 
hebben we nieuwe teamleden 
aangeworven. We stonden dus voor 
de uitdaging om verschillende nieuwe 
collega’s tegelijkertijd te vormen 
en een goed, hecht en kwaliteitsvol 
team te creëren.
We merken dat de instroom voor 
mensen van 50 jaar en ouder niet zo 
evident is: het is een groep die je niet 
zo gemakkelijk bereikt en die veel 
extra ondersteuning nodig heeft. Dus 
we gaan extra inzetten op netwerking. 
Verder hebben we de eerste stappen 
gezet om intenser te werken met 
potentiële werkgevers. Zo hopen we 
de arbeidskansen van onze klanten 
te verhogen. 
Tot slot was “Discover Your Talent” ook 
in 2016 erg succesvol en kijken we uit 
naar de zevende editie in 2017. 

informatica, rekenvaardigheden en 
leren solliciteren.
Daarnaast is er ook voor elke 
cursist een individuele begeleiding 
op basis van een persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP). Na de 
opleiding worden de cursisten nog 
tot zes maanden begeleid bij hun 
zoektocht naar werk indien nodig.
Voor een goede aansluiting met de 
praktijk wordt er samengewerkt met 
verschillende potentiële werkgevers, 
zowel voor werkplekleren als stages. 
Voorbeelden van werkgevers zijn, 
onder andere, Mediamarkt, FNAC en 
Proximus. Elke cursist maakt ook een 
video CV, waarbij hij of zij zijn/haar 
kwaliteiten en competenties ontdekt 
en leert voorstellen. Daarnaast wordt 
zelfstandig leren aangemoedigd in 
een open atelier. Op het einde van de 
opleiding volgen alle deelnemers 
een stage.
Het opleidingspakket wordt 
voortdurend aangepast en verbeterd 
via regelmatig overleg tussen de 
lesgevers, coaches, personeel van de 
VDAB en de stagebegeleiders in 
het werkveld.

"Ik vond het een zeer interessante 
opleiding, ik heb enorm veel 
bijgeleerd over hoe omgaan met 
klanten en over multimedia. En 
uiteraard is mijn Nederlands heel 
fel verbeterd." Smahane, cursiste 
opleiding verkoper multimedia
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Meer dan ooit stond de actualiteit op 
het voorplan bij Maks Digitaal. Het 
thema “Radicalisering bij jongeren 
was een hot thema waarbij de 
jongeren een uitlaatklep vonden 
om hun verhaal te ventileren na de 
gebeurtenissen in Parijs en Brussel. 
Door de digitale verhalen slaagden 
ze erin hun gevoelens naar buiten te 
brengen en hun verhaal te vertellen. 
Dankzij de mediawijze workshops 
op school werd een recordaantal 
kinderen bereikt van 336.
Na een testfase in 2015 werd in 2016 
het project Capital Digital volledig 
uitgerold. Er werden in totaal 4 
modules ontwikkeld waarbij jongeren 
opgeleid werden tot code-animator. 
Op hun beurt leerden ze kinderen 
coderen via een laagdrempelige, 

intensieve en ludieke opleiding.
Internationaal heeft het project heel 
wat belangstelling opgewekt door 
onder andere genomineerd te worden 
voor de prestigieuze European Social 
Innovation Award.
Digitale inclusie bleef in 2016 een 
speerpunt. Kansengroepen blijven 
nog steeds het risico lopen uitgesloten 
te worden van de digitale wereld. Het 
aantal nieuwe leden bij Maks vzw, 
die thuis geen computer hebben, is 
toegenomen van 20% naar 25%.”

Nico Bogaerts, Zakelijk coördinator 
Digitale Inclusie



EEN GREEP UIT HET AANBOD VAN MAKS DIGITAAL

Fotografieles voor volwassenen Leer muziek maken

Digitale kunsteducatie

Maak digitale wenskaarten
Multimedia ateliers Gebruik sociale media om te leren naaien

Computerles voor senioren Maak je eigen game
Capital digital

Leer programmeren voor kinderen
Online gaming voor kinderen

Digital storytelling

Knutsel robots
Iedereen mee met de PC
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Belgische 
projecten
Capital Digital
Een laagdrempelig ‘coding 
bootcamp’ voor jongeren uit de 
Brusselse kanaalzone: Brusselse 
tieners leren kinderen - als het ware 
hun kleine broertjes en zusjes - om 
hun eigen games, verhalen, robots, 
apps en muziek te programmeren in 
de schoolvakanties.

Brusselse jongeren van 15 tot 20 jaar 
die wij opleiden als code-animator 
voor een digitaal speelplein met 
Brusselse kinderen van 9 tot 12 jaar. 
De stages verlopen in het Nederlands, 
voor kinderen uit het Nederlandstalig 
basisonderwijs. Tijdens de 
kerstvakantie 2016 hadden we voor 
het eerst ook een Franstalige groep.

46 jongeren namen deel aan de 
vormingen. Veel van hen namen deel 
aan verschillende vormingen: in totaal 
werden tot nu toe 36 verschillende 
jongeren opgeleid voor Capital 
Digital: 19 meisjes en 17 jongens.
170 kinderen (120 jongens en 50 
meisjes) namen deel aan de stage. 
Ook bij de kinderen hebben we 
inmiddels onze ‘vaste klanten’: het 
gaat in totaal om 82 kinderen.

5 vormingsmomenten voor de 
jongeren, ter voorbereiding van de 3 
stageweken met de kinderen:

 � Pasen 2016: 3 groepen 
basismodule ‘Computertaal’ 
en 3 groepen vervolgmodule 
‘GameLab’

 � Zomer 2016: 3 groepen 
basismodule ‘Computertaal’ 
en 3 groepen vervolgmodule 
‘Robomania’

 � Kerst 2016: 3 groepen 
basismodule ‘Computertaal’, 

 � 1 groep basismodule ‘La 
Langue de l’ordi’en 3 groepen 
vervolgmodule ‘AppDesigner’

De stages vonden plaats op 
3 verschillende locaties in Brussel, 
bij Maks vzw in Anderlecht, bij vzw 
Foyer in Molenbeek en bij Fedactio in 
Schaarbeek. In de kerstvakantie was 
er voor het eerst ook een Franstalige 
groep: een zevende groep dus in ons 
eigen computerlokaal in Molenbeek 
(1080PC).

Tijdens Capital Digital leren kinderen 
om zelf te programmeren. Ze hoeven 
daarvoor geen code te schrijven: we 
werken met een hele reeks software 
en apps waarbij ze hun code met 
voorgeprogrammeerde puzzelstukjes 
in elkaar zetten. We kiezen daarbij 
zoveel mogelijk voor gratis apps, 
zodat de kinderen er thuis mee verder 
kunnen werken. Het leren gebeurt 
spelenderwijs, door dingen uit te 
proberen en te testen. Zoals bij echte 
programmeurs: door trial and error, 
door je eigen games uit te testen en 
eventuele fouten (bugs) eruit te halen. 

Het idee van ‘Peer learning’ is hierbij 
erg belangrijk: de kinderen leren 
samen en van elkaar, daarbij gecoacht 
door de jongeren. Elke vakantiestage 
werd afgesloten met een lokaal 
toonmoment voor de ouders. 
Het project dat we in het najaar van 
2015 als pilootproject waren gestart 
met een basismodule, hebben we in 
2016 uitgebreid met een reeks van 
3 vervolgmodules: kinderen die de 
basismodule al hebben gevolgd, 
hebben met Scratch hun eigen game 
bedacht en gemaakt (GameLab), ze 
hebben robots geprogrammeerd 
met LEGO Mindstorms (Robomania) 
en hun eigen apps gemaakt met 
OJOO en AppInventor (AppDesigner). 
Ondertussen konden andere kinderen 
tijdens elke vakantiestage ook de 
basismodule volgen en zo starten 
aan hun traject bij Capital Digital. 
Een deel van de kinderen heeft nu, 
aan het eind van 2016, de 4 bestaande 
modules gevolgd en is dus als het 
ware ‘afgestudeerd’.
Voor het komende jaar gaan we 
daarom kijken hoe we het project 
uit kunnen breiden: naar jongere 
kinderen (7-9 jaar), of juist een extra 
groep voor die ‘alumni’ (12-15 jaar) 
zodat die kunnen doorgroeien naar 
de rol van animator zodra ze 15 jaar 
worden. We willen ook meer stages 
aanbieden voor Franstalige kinderen. 
We zoeken daarvoor bijkomende 
financiering - voornamelijk om de 
jongeren te kunnen betalen als 
jobstudent. We krijgen sinds 2016 
bijkomende steun van Microsoft en 
het Fonds Baillet Latour. Bovendien 
krijgen we vanaf 2017 financiëlesteun 
van de 4 Wings Foundation. 
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Samen met deze nieuwe partners 
hebben we nu ook een inhoudelijke 
stuurgroep opgericht, waar ook een 
vertegenwoordiger van Accenture aan 
deelneemt.
Ons project krijgt ook steeds meer 
(zelfs internationale) erkenning: 

 � Bij de Telecentre Europe Awards 
2016 waren we maar liefst 
4 keer genomineerd: met 
het project Capital Digital 
zelf in de categorieën ‘Best 
Practice‘ (finalist) en ‘Best 
Multi-Stakeholder Partnership‘ 
(nominatie). En daarnaast was 
onze directrice Veronique De 
Leener finaliste in de categorie 
‘Best Digital Changemaker‘ en 
projectcoödinator Eric Gijssen in 
de categorie ‘Best e-Facilitator‘.

 � Ook bij de M-Awards van 
het Vlaams Kenniscentrum 
Mediawijs.be was Capital Digital 
genomineerd als ‘mediawijs 
initiatief‘. We waren daarmee bij 
de 10 finalisten.

 � Verder waren we ook 
genomineerd voor de 
prestigieuze European Social 
Innovation Award. Er waren 1095 
inzendingen uit 36 verschillende 
landen. Eerst stonden we op de 
shortlist van 30 semifinalisten, 
om uiteindelijk bij de 10 
finalisten te belanden!

Veel ouders zoeken tijdens de 
schoolvakanties opvang voor hun 
kinderen, liefst met een activiteit 
waarbij hun kinderen zich zullen 
amuseren. Met computers en tablets 
werken vinden ze leuk, weten de 
ouders. Maar toen de kinderen bij 

het afsluitend toonmoment in de 
zomervakantie hun robots voor de 
neus van de ouders op de grond 
zetten en hen lieten bewegen, vielen 
hun monden open van verbazing. 
Ze zagen opeens dat Capital Digital 
meer is dan een weekje fun, hier leren 
hun kinderen vaardigheden voor 
de toekomst! De ouders kwamen 
direct vragen of we deze activiteiten 
elke week kunnen organiseren voor 
hun kinderen, dus ook buiten de 
schoolvakanties.

“In Capital Digital werk je met kinderen 
en met de computer en daar hou ik van. 
Bovendien wou ik bezig zijn tijdens de 
vakantie. Dit was mijn eerste buitenschoolse 
activiteit in België. Het was zo leuk om te 
zien dat de kinderen zo intens deelnamen. 
Ze hadden honger naar informatie. Ik was 
zo onder de indruk van hun vragen! Je moet 
kinderen nooit onderschatten...” Stefania, 16 
jaar, jeugdanimator Capital Digital

Je suis Ahmed, Leonie, Charlie. Of 
net nie.
Brusselse jongeren realiseren 
digital stories over radicalisering, 
uitsluiting en respect, in de huidige 
context van aanslagen 
en polarisering in de samenleving 
en de (massa)media.
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“Aangemoedigd door de goede resultaten van 
het pilootproject, de sterke lokale ankering en de 
oriëntatie van het project naar een kwetsbaar 
publiek steunt 4wings Foundation het project 
Capital Digital. Op deze manier nemen we deel en 
ondersteunen we het opschalen van het project, 
meer bepaald naar kwetsbare doelgroepen toe. 
Deze steun kadert binnen de strategie van de 
stichting om bij te dragen aan de opkomst van een 
digitaal inclusief ecosysteem in België.” Matthieu 
Speeckaert, peter Capital Digital, Entrepreneur 
Tech 4Wings Foundation. 

De jongeren onderzochten de 
thematiek vanuit verschillende 
invalshoeken: vooroordelen en 
stereotypen, cartoons en vrijheid van 
meningsuiting, de oorlog in Syrië 
en Irak, de vluchtelingenstromen… 
Ze hadden ook een ontmoeting met 
de moeder van een jongen die naar 
Syrië trok en daar om het leven kwam. 
Vervolgens maakten ze in duo een 
kort filmpje, met foto’s, teksten op 
beeld, muziek en de eigen vertelstem, 
waarin ze vanuit hun standpunt een 
verhaal vertellen of hun mening geven 
over deze thema’s.

“We vinden het belangrijk om als bedrijf bij te dragen aan 
de gemeenschap waar wij ook deel van uitmaken. We zijn 
dan ook erg trots dat we dit prachtige Brusselse project 
kunnen steunen. De Europese Commissie voorspelt dat 
tegen 2020 in 90% van de jobs ICT-vaardigheden nodig 
zullen zijn. Maks vzw deelt onze visie dat technologie 
een mooi toekomstperspectief biedt. We hopen dat we 
er tesamen in slagen om meer jongeren de mogelijkheid 
te kunnen geven om een carrière in wetenschap of IT 
uit te bouwen.” Katleen Dewaele, Communications & 
Philanthropies lead van Microsoft BeLux.

 

Jongeren uit de bovenbouw 
van Nederlands- en Franstalige 
Brusselse middelbare scholen. We 
werkten met vijf klassen uit vier 
scholen: Institut Communal Marius 
Renard (Anderlecht), Instituut 
Anneessens-Funck (Brussel), 
GO! for Business (Molenbeek) en 
GO! Technisch Atheneum (Jette). 
De leerlingenkwamen uit klassen 
4BSO,4TSO en 7BSO.

73 jongeren 

33 sessies in de vier scholen (107 
lesuren). 4 groepen in voorjaar 2016, 
1 groep in najaar 2016.
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“Ik ben Belg van nationaliteit, 
maar ik voel me dikwijls als 
buitenlander behandeld. Het 
doet me deugd hierover te 
spreken.” Daniel Baza, leerling 
Institut Marius Renard

Kuregem in beeld
Jongeren uit Kuregem brengen in 
beeld wat hen in hun wijk nauw aan 
het hart ligt. 

Jongeren van het jeugdhuis Alhambra 
in Kuregem. 

 10 deelnemers

8 sessies van 5/10/2016 tot 23/12/2016

Een groep jongeren leerde in deze 
workshop de basisbeginselen van 
de fotografie: hoe breng je iets in 
beeld, wanneer wordt er gebruik 
gemaakt van een flits, hoe kijk je 
de instellingen van het toestel na 
alvorens een foto te maken. 
Vervolgens trokken ze foto’s rond het 
thema “Wat is schokkend in de 
wijk Kuregem”. 
Als Japanse toeristen trokken 
ze rond van de slachthuizen van 
Anderlecht tot aan Clemenceau. De 
beste foto’s werden in het jeugdhuis 
tentoongesteld. 

Mediawijze workshops  
op school
Nieuwe technologieën gebruiken in 
het onderwijs. 

Kinderen in het Nederlandstalig lager 
onderwijs van 7 tot en met 12 jaar; 
jongeren in het middelbaar en hoger 
onderwijs van 12 tot en 21 jaar.

282 deelnemers

“Dankzij dit project hebben we 
vragen rond identiteit besproken: 
voel ik me in de eerste plaats 
Belg, Brusselaar of vreemdeling?” 
Sébastien Boudart, leerkracht 
Frans,Institut Marius Renard
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er ook de meerwaarde niet van in. 
Wij zijn er echter van overtuigd dat 
nieuwe technologieën bepaalde 
moeilijke lessen toegankelijker maken 
voor kinderen en jongeren. We zien 
dat leerlingen die moeite hebben met 
het schrijven van een opstel er wel 
in slagen een leuk filmscenario op te 
stellen. Wiskundige aspecten zoals 
werken met coördinaten is moeilijke 
leerstof in het middelbaar maar bij 
het maken van een game in het vierde 

“Het was zowel voor de leerlingen als voor 
de leerkracht een hele interessante week. 
We hebben met z’n allen ongelofelijk veel 
bij geleerd én plezier beleefd. Zeker voor 
herhaling vatbaar!” Juf Sylvie van GBS Sint-
Albert Molenbeek na de workshop “Verhalen 
coderen met Scratch” 

“Ik vond het een heel interessant project. Niet alleen 
werd er gewerkt aan multimedia vaardigheden, 
ook andere aspecten kwamen aan bod zoals drama 
en taal. Zo schreven de leerlingen een verhaal en 
leerden ze instructies geven aan klasgenootjes.” 
Juf Martine van GBS Windekind Molenbeek na de 
workshop “Schilderijenfilmpje met 
Green-Screen”

leerjaar blijkt dit geen struikelblok 
te vormen. We tonen de scholen dat 
je creatief kan zijn met multimedia 
en dat dit niet altijd met dure nieuwe 
apparaten hoeft te zijn zoals de 
laatste IPads of laptops. De oude 
computers in de klas kunnen volstaan 
om een simpel maar leuk en creatief 
atelier te organiseren.

57 sessies over 14 workshops.

Het was een zeer interessant jaar 
voor onze schoolprojecten. Vooral 
de workshop ‘coderen voor kinderen’ 
was immens populair maar ook onze 
andere creatieve workshops vallen 
in de smaak. Zo konden meer dan 
280 leerlingen uit 10 verschillende 
scholen hun eigen games, green 
screen film en robots uit gerecycleerd 
computermateriaal maken. Daarnaast 
nog fotografie, stop-motion filmpjes, 
interactieve verhalen en digitale 
portfolio’s op computers en tablets. 
Dankzij de subsidie van VGC 
Onderwijs konden 7 scholen gratis een 
workshop rond digitale geletterdheid 
in hun klas laten doorgaan. Net 
als vorig jaar deden ook dit jaar de 
laatstejaarsstudenten van de Bachelor 
Lager Onderwijs van de Odisee 
Hogeschool een groot videoproject 
over hun toekomstige loopbaan als 
invloedrijke leerkrachten in Brussel  
en omgeving.

Voor veel leerkrachten is de drempel 
om multimedia in de klas te gebruiken 
te hoog. Veel scholen hebben niet de 
juiste infrastructuur ter beschikking 
en veel leerkrachten en directie zien 
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Naschoolse activiteiten voor 
kinderen en jongeren
Naschoolse activiteiten met 
multimedia voor Nederlandstalige 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar. 

Kinderen in het Nederlandstalig 
onderwijs van 7 tot en 12 jaar.

169 unieke kinderen

Er werden 167 sessies georganiseerd 
op 10 lokaties. De sessies vinden 
steeds plaats buiten de schooluren. 
De sessies vinden plaats in acht 
scholen, één buitenschoolse 
opvangcentrum en bij Maks zelf. 

Mediawijze workshops voor kinderen 
en jongeren in een speelse context 
blijven voor Maks vzw uiterst 
belangrijk, zowel tijdens als na de 
lesuren. We bereikten in 2016 meer 
dan 250 kinderen tussen 7 en 12 
met onze vakantiestages, Creakids 
(wekelijkse naschoolse activiteiten) en 
workshops in Anderlecht, Molenbeek, 
Sint-Agatha Berchem of op de school 
zelf. Dit is voor naschoolse projecten 
een record voor Maks vzw. In de 
vakantiestages zetten we spelend 
leren met multimedia centraal 

met een grote dosis creativiteit. 
De kinderen maken zelf filmpjes, 
programmeren hun eigen games en 
ontdekken allerlei programma’s en 
apps op de computer en tablet.  
Naast onze activiteiten in huis zijn 
we in september op vraag van het 
Brusselse Gewest begonnen met een 
project rond schoolverzuim. In drie 
Anderlechtse scholen (GBS Sint 
Pieters-Sint Guido, GBS Veeweide en 
GBS Dertien) organiseren we tijdens 
de middagpauze en ‘s avonds na de 
lessen ook multimediaprojecten om 
naast de vaste opvang een extra 
multimediaal alternatief aan te 
bieden. Ook hebben we wekelijkse 
naschoolse workshops gegeven in 
volgende Brusselse scholen of brede 
scholen: GBS Poelbos, Brede School 
Flamingo, GBS Regenboog, BRoM, 
GBS Sint-Karel en GBS Sint-Martinus. 
Vanaf september organiseren we een 
wekelijkse activiteit voor “Ket in 
Kuregem”, in samenwerking met 
Brede School Kuregem. 
 
Veel hoogtepunten dit jaar waaronder 
een uitstap naar FablabXL waar we 
onze eigen ontworpen pionnen in 3D 
hebben geprint voor ons 
zelfgemaakte gezelschapsspel. Ook de 

speelweek waar de kinderen hun 
toekomstbeeld vertelden in een 
stop-motion filmpje leverde veel 
mooie resultaten op!

Werken met multimedia en de 
computer is in onze maatschappij 
vandaag zo evident dat het belangrijk 
is om toegang te bieden aan kinderen 
uit alle milieus. Door de prijs laag te 
houden slagen we er telkens beter in 
om ouders uit de buurt te overtuigen 
om hun kinderen bij ons een stage te 
laten volgen. De meeste kinderen die 
naar de stages en Creakids komen in 
Kuregem zijn Nederlandstalig maar 
spreken thuis meestal Frans. We 
vinden het belangrijk dat de kinderen 
dan ook met Nederlands in aanraking 
komen in een niet-schoolse context 
maar in een omgeving waar spelen, 
ontdekken en je amuseren met 
vriendjes centraal staat.

“We hebben met de IPads foto’s gemaakt 
van de herfst, van de bladeren die van 
de bomen vallen. Dan hebben we er een 
filmpje van gemaakt. Ik kom al 6 jaar naar 
de speelweken tijdens mijn vakanties en 
leer steeds bij. Ik wil later graag animator 
worden.” Myriam is 12 en komt naar de 
speelweken van Maks sinds ze 6 is. Ze loopt 
nu mee om een handje te helpen.
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verrichten en via sociale media in 
contact te blijven met naasten. Bij 
De Schakel komen vooral mensen 
in armoede, bij Hobo daklozen en 
bij Pigment mensen in armoede 
en mensen zonder papieren. Onze 
animatoren geven cursussen en 
leiden vrijwilligers op en onze technici 
helpen om de computerruimtes te 
onderhouden. 

Iedereen mee met de PC
Creatieve computerlessen en open 
atelier voor iedereen 

Het profiel van onze cursisten is zeer 
divers, maar er zijn wel een aantal 
constanten:

 � De helft vrouwen en mannen
 � 25% van de klanten heeft thuis 

geen computer of internet, bij de 
absolute beginnerscursussen is 
dit zelf meer dan 50%

 � ongeveer 70% is laaggeschoold
 � het aandeel 50+’ers schommelt 

tussen de 40 à 50% per cursus
 � slechts ongeveer 10% van de 

cursisten heeft werk

 201 volwassenen namen deel aan 
onze verschillende basiscursussen. 
Voor 57 van deze cursisten was het de 
allereerste kennismaking met ICT. 
1042 personen kwamen in 2016 voor 
één van de open ateliers.

Het hele jaar door, op drie locaties

De druk om niet digitaal uitgesloten 
te worden is alsmaar groter. Het wordt 
steeds moeilijker om werk te vinden 
zonder computervaardigheden, of om 
persoonlijke administratie in orde te 
brengen. Zelfs de sociale contacten 
lopen steeds meer via de computer. 
Maks begeleidt de mensen zonder 
voorkennis van ICT, opdat ze niet 
dieper zakken in de digitale kloof.

Iedereen mee met de PC
We beginnen in deze cursussen 
van 24 lesuren letterlijk met 
het aan- en uitzetten van de 
PC. Daarnaast bieden we twee 
trajecten van 2x24 uur aan: het leren 
gebruiken van bureausoftware en 
vrijetijdstoepassingen.
In 2016 hebben we geëxperimenteerd 
met een cursus iPad voor beginners. 

 Wie Online
Wie Online, ondersteunen van 
ICT-activiteiten voor een kwetsbaar 
doelpubliek 

Maks ondersteunt ICT-activiteiten 
voor een kwetsbaar doelpubliek.

Wekelijks heel het jaar door.

Wekelijks organiseren Hobo, 
Pigment en De Schakel een openbare 
computerruimte in samenwerking 
met Maks vzw in kader van het “Wie 
online” project. Kwetsbare jongeren 
en ouderen leren er met de computer 
werken, administratie online te 
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Deze had geen succes bij de lokale 
bezoekers van Maks vzw. Het waarom 
hiervan is moeilijk te achterhalen. Met 
de gebruikelijke communicatiewegen 
werd het beoogde doelpubliek niet 
bereikt.
De cursussen worden op 3 locaties 
ingericht. In de thuisbasis Kuregem 
was er behoorlijke belangstelling voor 
het aanbod. Voor het wijkhuis van 
Scheut was de toestroom zo groot dat 
we met wachtlijsten moesten werken. 
In Molenbeek was er minder interesse. 
Na de sterke terugval van 
inschrijvingen in 2015 is er in 2016 een 
kleine stijging waar te nemen, met 
vooral een sterke toename in 
het najaar. 

Gebruik van e-reader in 
bibliotheken
Voor bibliotheekmedewerkers 
werd een cursus opgezet voor het 
gebruik van e-readers. Steeds meer 
bibliotheken bieden hun boeken 
in een elektronische vorm aan. In 
deze cursus werd aangeleerd hoe 
eenvoudig het is om deze technologie 
te gebruiken. 

Een naaiatelier met een digitaal 
luik
In het najaar startte Maks vzw zijn 
naaiatelier met een digitaal luik. 
Zo leren de deelnemers om op het 
internet patronen, ontwerpen en 
handige tips te vinden. Er is voldoende 
vraag om deze ateliers verder te zetten 
in 2017.

Open atelier: een computerruimte 
voor iedereen
Gemiddeld heeft 1 op de 4 mensen 
van onze doelgroep thuis geen 
computer of internet. Deze mensen 

moeten op zoek naar andere plaatsen 
waar ze toegang kunnen krijgen tot 
internet. Bibliotheken of internetcafés 
zijn dan een mogelijkheid, maar 
daar kunnen mensen niet altijd 
beroep doen op een helpende hand 
als ze praktische of inhoudelijke 
vragen hebben. Daarom bieden 
we nog steeds onze open ateliers 
aan, waar mensen naast toegang 
ook ondersteuning kunnen krijgen. 
Kinderen en jongeren komen voor 
ontspanning, maar ook volwassenen 
komen hun e-mails checken, een 
sollicitatiebrief typen, maken gebruik 
van de sociale media, of boeken een 
vliegtuigtickets.

Puzzelen aan een betere 
dienstverlening
Tien digital stories voor een betere 
wisselwerking tussen
dienstverleners en mensen in 
armoede. 

Mensen in armoede

8 sessies tussen 5 januari en 1 maart 
2016

Al geruime tijd werkt De Schakel 
uit Puurs met mensen in armoede 
rond het thema ‘dienstverlening’: 
wat wordt ervaren als knelpunt, wat 
loopt er fout, wat kan er anders of 
beter? Dankzij digital storytelling 
wordt een stem gegeven aan deze 

mensen en slaagt men erin om 
het gesprek met dienstverleners 
aan te gaan. Het verhaal zijn tien 
indringende verhalen, die ook 
geschikt zijn om gebruikt te worden 
bij vormingsmomenten. Het 
project werd beëindigd met een 
toonmoment, waar professionelen 
uit de sociale sector, bibliotheek- en 
cultuurdiensten, welzijnszorg en 
netwerken van armoede aanwezig 
waren. 

Coding Bootcamp
Deelname aan de programmeer 
bootcamp Le Wagon.

vijf laaggeschoolde werkzoekenden
Wanneer: Van 17 oktober tot 
16 december 

In het kader van haar bevoegdheid 
van Digitale Agenda, verleende 
Bianca Debaets een beurs aan vijf 
laaggeschoolde werkzoekenden om 
deel te nemen aan de programmeer 
bootcamp “webdeveloper”, gegeven 
door Le Wagon. Deze opleiding kost 
normaal 5000€/persoon. 
Maks vzw selecteerde de vijf 
kandidaten, volgde deze kandidaten 
op tijdens hun opleiding en maakt 
nu werk van hun tewerkstelling in de 
sector. Deze ervaring liet ons toe in de 
praktijk te bewijzen dat je helemaal 
geen opleiding informatica nodig 
hebt om een opleiding webdeveloper 
aan te kunnen. Een goede dosis logica 
en heel veel motivatie volstaan. 
Daarom gaat Maks vandaag op 



33Maks Digitaal

zoek naar manieren om zelf zo’n 
opleidingen webdeveloper te 
organiseren.
Twee personeelsleden (één 
medewerker in een artikel 60 contract 
en één medewerker in een DSP 
contract) kregen de gelegenheid 
om de programmeer bootcamp van 
twee maanden te volgen samen met 
38 entrepreneurs van over de hele 
wereld. In twee maanden werd hen 
meer aangeleerd dan studenten 
gewoonlijk in twee jaar leren. 

Europese 
projecten
Digital storytelling rond 
migratie: Yep4Europe
Internationaal mediawijs project 
voor Europese jongeren over de 
huidige vluchtelingencrisis. 

Jongeren uit Brussel, Zagreb 
en Barcelona

8 jongeren uit Brussel, 8 jongeren uit 
Barcelona en 5 jongeren uit Zagreb
Wanneer : Van 8 tot 14 juli in Kroatië

“Ik wou vooral de 
vluchtelingencrisis beter begrijpen 
door zelf ter plaatse te gaan. En 
ik ben vol hoop naar huis gegaan. 
Ik heb weer hoop gekregen dat 
we, als we samenwerken, de 
vluchtelingen op één of andere 
manier kunnen helpen.” Hannah, 
17 jaar.

“Ik werkte er onder andere aan een 
applicatie die voedselverspilling 
in winkels en restauranten tegen 
moet gaan. Volgend jaar wil ik 
graag mijn eigen applicatie op de 
markt brengen om communicatie 
te vergemakkelijken voor personen 
met een beperkte mobiliteit.” 
David Liénard, grafist in opleiding 
Maks Grafisch Bureau

Yep staat voor Youth E-Perspectives. 
Met Maks vzw helpen we al jaren 
mensen hun verhaal op een digitale 
manier te vertellen. Eén van de vele 
digital story projecten dit jaar was 
Yep4Europe. Georganiseerd door 
Telecenters Europe en in 
samenwerking met de telecenters El 
Teb uit Barcelona en Telecentar uit 
Zagreb begeleidden we de jongeren 
om Digital Stories te maken over 
migratie. In juli zijn we met de drie 

groepen samen gekomen in Kroatië 
om een asielcentrum te bezoeken in 
het centrum van Zagreb. Daar hebben 
enkele jongeren vluchtelingen en 
vrijwilligers geïnterviewd en hun 
ervaringen omgezet in een filmpje. In 
november hebben de Brusselse 
jongeren hun eindresultaten getoond 
aan het groot publiek in Espace 16 Arts 
in Anderlecht gekoppeld aan een 
debat dat ze zelf hebben 
gemodereerd. De jongeren kregen 
naast de workshop digital storytelling 
ook nog workshops over digitale 
fotografie en sociale media. 

Vele Brusselse jongeren stellen 
zich vragen over de huidige 
vluchtelingencrisis en de informatie 
die ze via de media ontvangen. Ook 
hebben ze soms in hun eigen familie- 
en vriendenkring een link met het 
thema migratie. Zo creëren we een 
spreekbuis voor de jongeren waar ze 
hun mening en ervaring kunnen delen 
met leeftijdsgenoten vanuit hun eigen 
leefwereld maar krijgen ze een inkijk 
over hoe jongeren uit andere Europese 
landen deze historische feiten beleven. 
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Digital storytelling rond 
mensenrechten BRIGHTS   
start in 2017

Evaluatie 
projecten Maks 
Digitale Inclusie
Capital Digital
Het eerste volledige projectjaar zit 
erop en we hebben nu een compleet 
traject van 4 modules. Een eerste 
groep kinderen heeft alle modules 
doorlopen en de jongeren die al 3 of 
4 keer animator waren, zijn elke keer 
zelfzekerder en meer ervaren. Nu 
willen we het project verderzetten, 
met nieuwe kinderen en bijkomende 
jongeren. Bij de animatoren is al 
meer dan de helft vrouw, maar bij de 
kinderen doen er naar onze zin nog 
te weinig meisjes mee. We willen ook 
daar in 2017 een 50/50 verhouding 
meisjes-jongens. Bovendien zoeken 
we naar extra middelen om ook 
voor onze ‘alumni’ (de kinderen die 
de 4 modules gedaan hebben en 
nu naar het middelbaar gaan) een 
vervolgactiviteit te organiseren, 
om hen daarna - zodra ze 15 jaar 
zijn - te laten doorstromen naar 
de groep animatoren.

Maks is een partner van BRIGHTS “Boosting 
Global Citizenship Education using digital 
storytelling”, een Europees project met 
cofunding van Erasmus+ dat we eind 
december 2016 opstartten. Maks voegt heel 
wat waarde toe aan het partnership dankzij 
de rijke ervaring in digital storytelling 
voor vrede en multiculturele educatie. Ik 
werk graag samen met Maks en ik hoop 
in de toekomst nog verdere projecten te 
ontwikkelen. “ Barbara Quarta, EU Funding 
Consultant at Telecentre Europe



35Maks Digitaal

Je suis Ahmed, Leonie, Charlie. Of 
net nie
Het project heeft een hele reeks 
interessante en aangrijpende 
filmpjes opgeleverd, die allemaal 
online staan op onze Vimeo-pagina. 
Het publiek tijdens het afsluitende 
toonmoment was erg onder de 
indruk van de filmpjes en de stevige 
inhoud ervan. De jongeren hebben 
heel veel te vertellen. Ook voor de 
jongeren smaakt dit project naar 
meer: ze zouden graag vaker de 
gelegenheid krijgen op school om op 
een dergelijke creatieve manier een 
onderwerp te onderzoeken en hun 
kant van het verhaal te vertellen. Een 
deel van de leerlingen gaf daarbij wel 
aan om liefst een ander onderwerp te 
kiezen omdat er al zoveel mediaheisa 
bestaat rond radicalisering, aanslagen 
en het negatieve beeld dat er bestaat 
van de islam.
Wij blijven onze activiteiten voor 
digitale inclusie zien als de kern van 
onze missie, ook al krijgen we hiervoor 
geen specifieke steun noch mandaat 
van de overheid.

Mediawijze workshops op school

Zoals vaak is tijd en organisatie het 
grootste probleem. Het schooljaar 
zit vaak al snel erg vol waardoor 
het altijd een hele karwei is om een 
datum te kunnen plannen. We slagen 
er ook te weinig in om leerkrachten 
in de workshop te betrekken als de 
workshop gepland is door de directie 
of brede school. Zij gaan ervan uit dat 
hun les letterlijk overgenomen wordt 
en grijpen de kans niet om zelf iets bij 
te leren. Gelukkig is het merendeel 
van de leerkrachten wel gemotiveerd 
en gedreven. Ook krijgen we extra 
kansen dankzij directies en brede 
scholen om leerkrachten te overtuigen 
die uit zichzelf niet van plan waren om 
in te zetten op ICT en mediawijsheid 
in de klas. Vaak onderschatten deze 
leerkrachten hun klas en zichzelf. 
Onze taak om hen dus nog meer 
te helpen en aan te tonen dat de 
instapdrempel helemaal niet zo hoog 
ligt als ze denken. 
Intern was het vooral problematisch 
om animatoren in opleiding mee 
te nemen naar Nederlandstalige 
scholen daar het niveau van het 
Nederlands nog te hoog is voor hen. 
Ze zijn ook vaak ingezet op de vele 
naschoolse projecten waardoor de 
schoolprojecten vaak terug vielen op 
stafleden en stagiaires.

Naschoolse activiteiten voor 
kinderen en jongeren

Een jaarlijks terugkerend knelpunt 
van plaats hebben we dit jaar 
grotendeels kunnen oplossen. 
We konden namelijk rekenen op 
de ruimtes en speelplaats van 
GBS Dertien vlakbij Maks voor de 
speelweken. Grootste knelpunt dit 
jaar was echter de interne planning. 
Het was moeilijk om op de vele 
naschoolse wekelijkse projecten 
vaste animatoren te zetten wegens 
een gebrek aan Nederlandstalige 
animatoren in opleiding en het 
parallel lopen van al deze projecten.
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Maks Grafisch 
Bureau04
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“Maks Grafisch Bureau met een 
duurzaam kantje: design gemaakt in 
de sociale economie.
Met een hart voor mens, maatschappij 
en design bedenken en ontwerpen 
wij communicatiemiddelen en leiden 
we laaggeschoolde werkzoekenden 
op tot desktop publisher, grafische 
vormgever of webdesigner. 
We helpen hen om hun eigen 
authentieke kracht te vinden, hun 
ideeën vorm te geven en over te 
brengen naar de verschillende 
niveaus van de visuele off- en online 
communicatie. Tijdens deze periode 
genieten de talentvolle jongeren van 
opleidingen en werken ze mee aan 
verschillende grafische projecten 
met een duidelijk doel voor ogen : 
tewerkstelling in de grafische sector. 
Op deze manier krijgen ze een beter 
idee van actuele technologieën 
en zijn ze beter voorbereid op 
de arbeidsmarkt.

Maks Grafisch Bureau is het enige 
communicatiebureau in Brussel 
en Vlaanderen dat met dit unieke 
concept werkt. 
Interessante projecten en 
terugkerende klanten zijn voor ons 
van hoogste belang. Uitbouwen en 
optimaliseren van de bestaande 
klantenrelaties stond in 2016 dan ook 
centraal. En dat bereiken we vooral 
door kwaliteit en service. Verder bleef 
de uitstroom naar werk een belangrijk 
werkpunt. Maks Grafisch bureau 
organiseerde een portfolio review 
met specialisten uit de grafische 
sector die onze passie en waarden 
delen. De grafisten in opleiding 

konden hun portfolio laten zien en 
de professionals gaven uitgebreid 
feedback en advies. 
In 2016 hebben we samen met 
organisaties van diverse omvang 
en branches gewerkt aan het 
opbouwen van identiteitsystemen en 
communicatie-instrumenten die net 
zo uniek als nuttig zijn. Verder is het 
ons gelukt om negen nieuwe klanten 
te vinden en één klant weer 
terug te winnen.”

Cornelia Neuner,
Eindverantwoordelijke Maks Grafisch Bureau
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Grafisch werk 
in 2016
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Alhambra
Flyer 2
Folder 1
Affiche 1
Kaart 1

Alter Brussels
Logo 1

Argenta
Herdruk 2
Naamkaart 1

BIZ Brussel
Foldert 1

Brede School Flamingo
Flyer 1
Affiche 1

Brussoc
Video 3

Buurtsport Brussel
Brochure 1
Website 1
Kaart 1

Dirk De Caluwe
Brochure 1
Kaart 1

CAD vzw De Werklijn
Affiche 1
kaart 1

Chambery
Poster 1



41Maks Grafisch Bureau

Cosmos
Brochure 6
Flyer 1

D’broej
Brochure 1

De Molenketjes
Intranet 1

De Overmolen
Brochure 1

De School van Gaasbeek
Mailing 1

Ellips
Flyer 2

Engage project - Discover your talent
Brochure 1
Fotoshoot 1
Certificaat 1
Map 1
Pictogrammes 1

Eva VZW
Website 1
Folder 1

Federatie van Marokkaanse Verenigingen
Affiche 2
Flyer 2

Fix
Banners 2
Displays 1

GC de Rinck
Affiche 1
Flyer 2
Folder 2
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GCElzenhof
Krant  6
Flyer 7
Folder 1
Affiche 1

Gordelfestival
Campagne Beeld 1

KSA
Brochure 1

Kuregem Brochures
Brochure 1
Kaart 1

Louis Paul Boonkring
Folder 1

Maks
Kaart 1
Affiche 2
Flyer 3
Folder 1
Brochure 2
Website 2
Naamkaart 3
Emailbanner 1
Organigram 1
Stickers 1

Maks DiGITAL
Kaart 1
Affiche 2
Flyer 10
Naamkaart 1
Herdruk 1
Certificaat 1

Maks GB
Flyer 1
Herdruk 1
Emailbanner 1
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Maks Werk
Flyer 6
Folder 2
Affiche 3
Herdruk 4
Brochure 1
Rollup 1
Naamkaart 5

Wijkgezondheidscentrum Medikuregem
Brochure 3
Beker 1
Mission Locale  
Anderlech  1  
Folder 2
Affiche 2
Logo 1
Website 1

Molenketjes
Fotoshoot 1
Intranet 1

Telecenter Europe
Kaart 1
Logo 3
Rollup 1
Website 1
Brochure 1

Ufled
Folder 6

VGC 
Brochure 1
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“De samenwerking met Maks vzw 
zorgde voor een frisse, jeugdige en 
eigenzinnige kijk op de vormgeving van 
onze beleidsnota. Afgeleverd volgens de 
afspraken en binnen de deadline. Onze 
vrijwilligers waren onder de indruk 
van het geleverde werk !” Christophe 
Loyson, Financieel Verantwoordelijke 
KSA Nationaal vzw

“Onze stuurgroep was het unaniem 
eens over het leuke ontwerp van de 
folder, enkele dagen later was de eerste 
versie daar! Nog eens bedankt voor de 
goede samenwerking, in de toekomst 
ga ik nog zeker beroep doen op jullie.” 
Wietske Van Gils, Projectmedewerker 
BIZ Brussel

Evaluatie Grafisch 
Bureau
Het grafisch bureau is een sociaal 
tewerkstellingsproject, waar 
talentvolle langdurig werklozen 
worden opgeleid tot grafist. De 
grafisten in opleiding zijn dus 
niet onmiddellijk inzetbaar, ze 
lopen een traject samen met de 
omkaderingsmedewerkers, die 
hen nauw coachen. Dit loopt 
echter niet van een leien dakje: de 
doelgroepmedewerkers zijn voor 
verschillende gezondheids- en 
privéredenen vaak afwezig, sommige 
medewerkers evolueren sneller in 
hun werk dan anderen. Het vele werk 
moet echter op een kwaliteitsvolle 
manier en tijdig geleverd geleverd 
worden, wat zorgt voor heel wat 
stress achter de schermen. 
We zouden idealiter extra externe 
opleidingen willen aanbieden aan de 
doelgroepmedewerkers. Ook zouden 
we graag een extra vaste grafisch 
medewerker willen aanwerven om 
de planning en de jobs beter op 
te volgen.
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Personeelsbeleid05
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Personeelsbijeenkomsten
Maks organiseerde in 2016 vier 
personeelsdagen, steeds met 
een inhoudelijk en een ludieker 
luik. Op deze manier leren de 
collega’s elkaar in een ander kader 
kennen. In juni vindt de jaarlijkste 
barbecue plaats en in december 
het kerstfeest. De thema’s van de 
verschillende personeelsdagen waren 
“kennismaken met de collega’s en 
de verschillende projecten”, “ken 
je kwaliteiten en bedenk creatieve 
projecten voor Maks”, “opleidingen op 
de werkvloer” en
“het arbeidsreglement”. 
Verder wordt vanaf 2016 maandelijks 
een lunch gehouden waarin een 
collega zich voorstelt. Hierbij stelt hij/

zij niet alleen zijn werk voor bij Maks, 
maar ook zijn passies. Het doel van 
deze ateliers is om collega’s aan te 
zetten meer know-how met elkaar 
te delen.

Preventiebeleid
De werkgroep “Welzijn op het werk” 
bestaat uit twee medewerkers per 
dienst, de preventieadviseur en de 
vertrouwenspersoon. Het team komt 
4 keer per jaar samen. In 2016 werd 
de klemtoon gelegd op ergonomisch 
werken. Er werden sessies gegeven 
over de juiste zithouding. Verder 
werd begin 2017 een rustige ruimte 
gecreëerd bij Maks, met meubels 
gemaakt van hergebruikte paletten.

Tewerkstellingsmaatregelen
Maks stelt heel wat mensen tewerk 
dankzij tewerkstellingsmaatregelen 
genomen door de overheid. Hier een 
overzicht van enkele contractvormen.

Doorstromingsprogramma’s 
(DSP)
Doorstromingsprogramma’s bieden 
de mogelijkheid om de vaardigheden 
van laaggeschoolde langdurig 
werkzoekenden te ontwikkelen 
dankzij het aanleren van een 
beroep via beroepservaring, een 
beroepsopleiding en begeleiding 
op de werkvloer. Dit met als doel 
de kansen te verhogen om werk te 
vinden op de arbeidsmarkt. Maks 
Digitaal heeft biedt werkgelegenheid 
aan vijf multimedia-animatoren in 
opleiding. Deze animatoren krijgen 
twee jaar lang intensief de kans om 
bij te leren over multimedia en ICT en 
begeleiden en animeren van groepen 
via werkplekleren. Ze werken mee 
in cursussen en projecten, gaan 
naar scholen en jeugdhuizen om 
multimediaprojecten te begeleiden. 
Maks Grafisch bureau kan vijf 
laaggeschoolde werkzoekenden 
tewerkstellen via DSP contracten met 
een vier/vijfde contract. Ze werken als 
infografist in opleiding gedurende 
twee jaar. 
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“Dit is mijn eerste werkervaring als grafist, dus 
heb ik heel wat bijgeleerd. Ik heb mijn techniek 
verbeterd en heb geleerd om autonoom te werken. 
Ik werk nu ook één dag per week als zelfstandige 
grafist en zal binnen een paar maanden volledig 
zelfstandig worden. Daar heeft Maks zeker toe 
bijgedragen” Jean-Baptiste Le Boulaire, grafist 
in opleiding

Artikel 60
Aan de begunstigden van een 
leefloon of een equivalent leefloon 
die actief zoeken naar werk, biedt 
het OCMW de mogelijkheid om 
professionele ervaring op te doen 
en om bijkomende vaardigheden te 
verwerven door de tewerkstelling 
met een artikel 60§7-contract. Maks 
had in 2016 11 personeelsleden in 
dienst binnen een artikel 60 contract. 
Ze blijven één à twee jaar in dienst, 
afhankelijk van hun leeftijd. In 2016 
kwamen drie van hen aan het einde 
van hun contract of vonden werk. 
De logistiek assistente van Maks 
en één administratief medewerker 
worden onder dit contract 
aangeworven. De logistiek assistente 
werd alvorens begeleid binnen het 
project “Ik ben Roma en ik zoek werk” 
van Maks Werk.
Maks Digitaal bood in 2016 werk 
aan vijf personen via een artikel 60 
contract: drie onthaalmedewerkers, 
één informaticatechnicus, één 

multimedia animator. Eén 
onthaalbediende kwam dat jaar aan 
het einde van haar contract. 
Maks Werk bood aaneensluitend 
werk aan drie onthaalbedienden via 
een artikel 60 contract. De eerste 
medewerkster kwam aan het einde 

“Ik werkte aan het onthaal bij Maks 
binnen een artikel 60 contract. De sfeer 
bij Maks is heel familiaal en er zijn enorm 
veel leermogelijkheden. Zo heb ik een 
cursus Nederlands en Excel gevolgd. Ik 
heb tamelijk snel werk gevonden aan de 
receptie van een hotel in Brussel. Daar 
was ik erg blij om, maar ik was ook 
droevig Maks te verlaten.” Dany Ngabo, 
vorige onthaalbediende bij Maks vzw

van haar contract. Na zes maanden 
vond de tweede onthaalbediende 
werk als receptionist in een hotel 
tin Brussel. 
Ook Maks Grafisch bureau heeft één 
infografist in opleiding in dienst via 
een artikel 60 contract.

Gesubsidieerde contractuelen 
(GECO)
De Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest verleent een 
financiële toelage aan instellingen 
van openbaar nut, vzw’s en feitelijke 
verenigingen voor de indienstneming 
van niet-werkende werkzoekenden 
en werknemers die tewerkgesteld zijn 
in een tewerkstellingsprogramma. 
Maks vzw heeft elf personeelsleden 
in dienst die vallen onder het GECO 
statuut. 

Startjob
In 2016 werd één trajectbegeleidster 
jonger dan 26 jaar aangeworven bij 
Maks Werk. Hiervoor krijgt Maks 
als socioculturele organisatie een 
financiële tussenkomst.
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Stagiairs
Jaarlijks begeleidt Maks vzw stagiairs 
tijdens korte en langdurige stages. 
De stagiaires komen uit richtingen 
als boekhoudkunde, administratie en 
sociaal werk van zowel middelbare 
als hogescholen.

Opleidingen voor 
het personeel
30% van de personeelsleden bij 
Maks is in opleiding. Dit maakt 
van Maks een organisatie waar de 
mens centraal staat, in zijn of haar 
persoonlijk leertraject. Wanneer 
een personeelslid in opleiding in 
dienst komt, stellen we samen 
met de persoon een persoonlijk 
opleidingsplan op. Dit personeelslid 
heeft recht op maximum 2 halve 
dagen opleiding per week. Hierbij 
komen zowel soft – als hardskills 

aan bod. Ook wordt veel aandacht 
gegeven aan de tweetaligheid Frans/
Nederlands. 

Algemeen
Maks organiseerde intern twee 
sessies digital storytelling voor haar 
personeel rond de beleving van de 
recente aanslagen in Brussel. Digital 
storytelling is één van de belangrijkste 
activiteiten van Maks en we vinden 
het dan ook belangrijk dat ieder 
personeelslid minstens één keer 
per jaar zelf een digital story maakt. 
Het is voor Maks ook een manier om 

“Mijn stage bij Maks VZW heeft mij in contact 
gebracht met veel mensen met verschillende 
(culturele) achtergronden, en stuk voor stuk 
hebben deze contacten mijn leven verrijkt. 
Mijn kennis van het Frans is er sterk op 
vooruit gegaan, en door deze stageplek heb 
ik ook ervaring opgedaan in het werken 
met kinderen, allemaal zaken die mijn 
toekomstige jobkansen in de sociale sector 
drastisch verhogen.” Arno Mastyn, stagiair 
Maks Digitaal

nieuwe methodieken uit te testen. 
Deze workshops zorgen er voor dat 
personeelsleden elkaar beter leren 
kennen, doorheen de verschillende 
diensten.
Er is ook een leiderschapsopleiding 
voor het managementteam. De 
verschillende leidinggevenden van 
Maks staan allemaal voor het eerst 
in een leidinggevende positie. We 
vroegen de organisatie Toolbox om 
ons te begeleiden om dit team te 
versterken.
Dit jaar organiseerden we 
binnen het personeel twee 
afdelingoverschrijdende 
werkgroepen : ééntje rond video CV 
en één rond ontwikkelingsplannen. 
We probeerden daar alle betrokkenen 
op één lijn te krijgen om nog betere 
kwaliteit te kunnen afleveren.

Maks Werk
De trajectbegeleiders hebben 
verschillende rollen die ze opnemen 
bij hun begeleiding: coach, 
adviseur, lesgever, netwerker en 
bruggenbouwer naar de werkgevers 
toe. Om hen te ondersteunen als coach 
opteert Maks Werk ervoor om al de 
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begeleiders een basiscursus van 5 
dagen te laten volgen bij Il Faro rond 
oplossingsgericht coachen. In 2016 
volgden twee begeleiders de cursus. 
Verder werd voor het hele team een 
vormingstweedaagse georganiseerd 
met als thema “Hoe zet ik een 
vorming op.”
De trajectbegeleidster voor Roma 
kreeg een vorming “Beschrijf je 
praktijk” en volgde één maand lang 
intensieve Franse les. 
De onthaalbediende volgde 
Nederlandse les en kon reeds na zes 
maanden uitstromen naar werk. 
De nieuwe onthaalbediende die 
startte in oktober, had wel ervaring 
in onthaal maar had nog nooit met 
de PC gewerkt. Haar opleiding begon 
daarom met een cursus Excel, Word 
en Gmail gedurende twee halve dagen 
per week. In 2017 zal ze Nederlandse 
les volgen. 

Maks Digitale Inclusie
Bij Maks Digitaal krijgen 
nieuwkomers de mogelijkheid om 
een aantal basiscursussen te volgen 
die hen helpen bij hun dagelijkse 
werkzaamheden. 
Een aantal multimedia animatoren 
en de onthaalbedienden hebben zich 
geperfectionneerd in het gebruik van 
email en online documenten, het 
gebruik van een tekstverwerker en een 
rekenblad. Eén logistiek medewerker 
volgde een informatica cursus. Deze 
cursussen worden intern gegeven.
Eén stafmedewerker heeft 
een opleiding gevolgd in het 
programmeren van Ojoo games. 
Deze kennis werd nadien toegepast in 
verschillende projecten. Een andere 
stafmedewerker volgde de opleiding 
“Waarderend coachen” waarbij 
gefocust werd op wat de coachee 

kan en op zijn reeds aanwezige 
kwaliteiten.
Eén coördinator volgde een intensieve 
opleiding “sociaal ondernemen” en 
de andere coördinator kreeg een 
opleiding “cocreatief leidinggeven”.
Enkele medewerkers volgden 
tijdens de werkuren extern les met 
als doel een diploma te behalen. 
Eén medewerkster volgt een 
lerarenopleiding en een andere 
medewerkster volgt een Bachelor in 
het sociaal werk.
Verder nam de logistiek medewerkster 
deel aan een conversatietafel om haar 
taalvaardigheden bij te schaven.
De animatoren in opleiding, die 
niet van Nederlandstalige herkomst 
zijn, krijgen de mogelijkheid 
om taalles Nederlands te volgen 
tijdens de werkuren. Zij worden ook 
aangemoedigd om met hun collega’s 
in het Nederlands te communiceren. 

Maks Grafisch Bureau
In 2016 kregen ook de grafisten in 
opleiding en de verantwoordelijken 
van grafisch bureau interessante 
opleidingen aangeboden.  
 
Twee personen kregen een opleiding 
“efficiënte layouts maken met 
indesign - basis”. Het merendeel van 
onze infografisten hebben echter
een goede basiskennis van 
layout programma’s, maar kennen de 
typografie amper. Het is nochtans een 
heel belangrijk gegeven in ons werk. 
Daarom kreeg het hele team een 
opleiding “typografie” van drie 
halve dagen. 
Eén collega kreeg twee dagen 
opleiding “HTML 5/CSS 3”, 
georganiseerd door Evoliris. Tijdens 
deze training werden deze twee 
webpresentatietalen ontdekt, samen 

met de nieuwste mogelijkheden 
op het gebied van HTML 5 video-
integratie en data-management 
aangeboden door de nieuwe 
markeringen en API’s.
Verder is het voor ons heel belangrijk 
om de infografisten klaar te stomen 
voor de arbeidsmarkt. Omdat de 
infografisten vaak moeite hebben 
zich optimaal te presenteren bij een 
toekomstige job, werden tijdens 
drie halve dagen aan hun portfolio 
gewerkt, zowel op papier als digitaal. 
Verder werd elke collega in opleiding 
meermaals door een externe meter 
en door een interne peter begeleid op 
vlak van portfolio. Dit resulteerde in 
een portfolio avond, waarin heel het 
team werd aangezet om een eigen 
portfolio op te maken en aan experten 
uit de sector voor te stellen, die 
vrijwillig hun feedback gaven. 
De verantwoordelijke volgde 
een workshop van twee halve 
dagen “inspirerend coachen, 
zelfmanagement en stresspreventie”, 
om zijn coachingsvaardigheden 
verder te ontwikkelen. 
Verder kregen vier niet-
Nederlandstalige medewerkers 
taalles Nederlands tijdens 
de werkuren. 
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Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg blijft een belangrijk 
aspect binnen de organisatie. 
De organisatie groeit, we krijgen 
nieuwe projecten binnen en werven 
nieuwe medewerkers aan. Het 
spanningsveld tussen doelgroep- en 
stafmedewerkers blijft bestaan. 
We willen kwaliteitsvolle diensten 
afleveren maar moeten ook rekening 
houden met de beperkte ervaring 

van onze doelgroepmedewerkers. 
Het is een evenwichtsoefening om 
ze uitdagingen aan te bieden zonder 
ze te laten verdrinken in dingen die 
ze nog niet kunnen. We hebben 
al heel wat bereikt. Verschillende 
doelgroepmedewerkers bij Maks 
digitaal hebben nu het niveau van 
de staf bereikt en kunnen mee de 
kwaliteit van de diensten bewaken.
Het wegvallen van twee 
leidinggevenden binnen Maks 
digitaal heeft ernstige gevolgen voor 
de organisatie van deze afdeling. Twee 
nieuwe leidinggevenden moeten 
opgeleid worden en dit loopt niet van 
een leien dakje. De werking van deze 
afdeling is ook niet eenvoudig om 
te begrijpen.
De begeleiding en doorstroom van 
de doelgroepmedewerkers is niet 
slecht, maar we moeten hier toch nog 
betere cijfers halen. De verschillende 
initiatieven die opgestart zijn 
om binnen de organisatie aan 
kwaliteitszorg te doen moeten we 
verder zetten en nog wat uitbreiden.

Communicatie
We gingen dit jaar echt vooruit op 
het vlak van de communicatie. Vorig 
jaar investeerden we in een deeltijds 
communicatieverantwoordelijke, die 

ervoor zorgde dat we verscheidene 
malen de pers haalden met onze 
projecten.Maar we moeten hier 
nog wat meer in investeren. De 
website kan nog beter en duidelijker, 
publiciteit dient gestroomlijnd te 
worden. Het is belangrijk om verder 
te gaan in die richting. De deelname 
aan de European Social Innovation 
Competition gaf onze naam extra 
publiciteit. We hadden contacten met 
Microsoft en 4 Wings Foundation 
die zich uiteindelijk vertaalden in 
sponsoring van het project Capital 
Digital. Het is duidelijk dat een 
goed publiciteit en de promotie van 
projectresultaten tot een betere 
uitstraling van onze werking 
kunnen leiden.
We hebben ondertussen 700 filmpjes, 
video CV’s en digitale stories op het 
Vimeokanaal van Maks. Dit rond zeer 
uiteenlopende onderwerpen. Deze 
stories kunnen ook als lesmateriaal in 
scholen dienen of 
als opleidingsmateriaal 
voor sociaal agogen.

Onze eerste Europese stappen….
In 2016 besloot Maks uit te kijken 
naar internationale projecten en 
subsidies. We starten met het 
schrijven van subsidiedossiers en 
het zoeken naar internationale 
partners. Dit nam veel tijd in beslag- 
we leerden wel enorm veel bij- maar 
er kwamen niet direct projecten uit 
de bus vallen. Daarna veranderden 
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we van strategie en boden we 
onze diensten aan via Telecentre 
Europe. Dit is een Europese koepel 
van openbare computerruimtes. 
Vermits we daar met een zestigtal 
partners samenwerken, was het 
eenvoudiger om Europese projecten 
in te dienen via dit netwerk. YEP was 
een unieke ervaring voor Maks vzw, 
maar ook vooral voor de jongeren uit 
Anderlecht die deelnamen aan het 
project. Ze deden een unieke ervaring 
op. Dit jaar, 2017, startten we twee 
nieuwe Europese projecten op, Brights 
en Practicies. Brights is een project 
waarin we gaan werken rond digital 
storytelling en global citizenship. Het 
doel is een MOOC op te zetten rond 
digital storytelling voor leerkrachten 
en jeugdwerkers zodat ze daarna 
in hun klas een workshop digital 
storytelling kunnen organiseren. 
Brights is een partnership met 
Telecentre Europe, samen met 
partners uit Italië, Griekenland en 
Kroatië. Practicies is een project rond 
het thema radicaliseringg geleid door 
de Universiteit van Toulouse. Maks 
gaat hiervoor in verschillende scholen 
digital storytelling doen rond thema’s 
zoals identiteit, sociale cohesie en 
sociale media.

Programmeren
Maks is al een paar jaar bezig met het 
aanleren van programmeren. Met 
Capital Digital hebben we een goed 
project dat steek houdt. De ervaring 
met Le Wagon heeft ons ook heel wat 
bijgebracht. We zagen dat ook jonge 
werkzoekenden zonder specifieke 
computerkennis kunnen leren 
programmeren. We willen dit verder 
zetten. In het kader van wijkcontract 
Passer krijgen we de mogelijkheid 
om 2 groepen jongeren uit de buurt 

een bootcamp van een 12 tal weken 
te laten volgen rond programmeren. 
Dit om hen te stimuleren om een 
verdere opleiding te volgen. Op het 
ogenblik van dit schrijven zijn de 
onderhandelingen volop aan de gang 
om een Be Code school in Kuregem te 
openen.

Groeien maar ook sterker worden
Maks is het laatste jaar enorm 
gegroeid. We hebben er een tiental 
personeelsleden bij maar de overhead 
is hetzelfde gebleven. Dit zorgt 
voor een wanverhouding waarbij 
de kwaliteit in het gedrang komt. 
Sterker worden betekent investeren 
in het managementteam en 
profesionnaliseren. Dit is de  
uitdaging voor 2017.

Veronique De Leener, Directeur
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Vlaanderen
is werk

Maks realiseert zijn projecten dankzij

Netwerken



VZW MEDIA ACTIE KUREGEM-STAD
Georges Moreaustraat 110, 1070 Anderlecht 

Tel.: 02/555 09 90 
info@maksvzw.org  
www.maksvzw.be

DIENSTEN

MAKS DIGITAAL
Georges Moreaustraat 110, 1070 Anderlecht 
Hovenierstraat 45, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
Tel.: 02/555 09 90

MAKS WERK
Georges Moreaustraat 36, 1070 Anderlecht 

Tel.: 02/520 78 46 
onthaalwerk@maksvzw.org

MAKS GRAFISCH BUREAU
Georges Moreaustraat 110, 1070 Anderlecht
Tel.: 02/555 09 94
grafischbureau@maksvzw.org 
www.grafischbureau.maksvzw.org

Ontwerp & layout: grafischbureau.maksvzw.org
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