
Maak werk van je talent



Maks maakt werk van je talent 7
Wie zijn we ? 7
Maks in een oogopslag 8
Events in 2017 14
Projecten in de spotlights 16

Maks grafisch bureau 40
2017 overzicht gerealiseerd werk 42
Evaluatie 481

2

3

5

4

6

Maks digitaal 19
Intro  19
Maks Digitaal  20

Maks werk  33
Voorwoord  33
Begeleiding naar werk 34
Opleidingen 37

Personeels beleid  51
Personeels bijeenkomsten 51
Preventie beleid 51
Tewerk stellings maatregelen 52
Andere tewerk stellings maatregelen 52
Opleidingen voor het personeel 53

Evaluatie en toe komst plannen 57

Inhoud

2 3

Maks - Jaarverslag 2017 Inhoud



voorwoord
2017 was een jaar waarin de missie van Maks vzw actueler is dan ooit. Overheden en andere 
dienstenaanbieders digitaliseren meer en meer. Kansengroepen vallen vaak uit de boot, omdat 
ze steeds moeilijker toegang hebben. 
Maks vzw focuste in 2017 meer dan ooit ook op digitale inclusie voor kansengroepen. Enerzijds 
op het lokale veld als eerste lijn, maar ook als expertiseverstrekker en de ontwikkeling van train the 
trainer- sessies op Europees vlak. 
Dat digitale inclusie een steeds belangrijker punt wordt in onze samenleving merk je als je naar 
het nieuws luistert. Steeds meer dienstverleners opteren voor een online in plaats van een fysiek 
loket, scholen kiezen voor een online inschrijvingssysteem, medische getuigschriften zullen online 
te consulteren zijn, enz.
Voor een groeiend aantal levensnoodzakelijke zaken heeft men een computer en internet toegang 
nodig. Mensen die deze toegang niet hebben of de weg ernaartoe niet kunnen vinden dreigen 
steeds vaker uit de boot te vallen. Ze blijven achter zonder hulp of zelfs de mogelijkheid hulp te 
vinden. Maks zette in 2017 doelbewust in op deze groep van mensen.
Maks doet dit via drie pijlers die zich volop concentreren op de digitale inclusie van de mensen uit de 
buurt. Ten eerste zet Maks zichzelf in om als sociale economie werkzoekenden in contract te nemen 
en hen een digitale job bij te brengen om vlot door te stromen naar de arbeidsmarkt. Vervolgens 
zet Maks standvastig in op ICT gecombineerd met basis educatie, zowel voor jongeren via creatieve 
peer to peer activiteiten als voor ouderen, zodat personen digitale media leren zien als een handig 
middel om hen bij te staan bij hun dag dagelijkse taken en hen verder te helpen in het leven. Maks 
zet ook heel hard in op het gebruiken van die media bij werkzoekenden om de zoektocht naar werk 
te vereenvoudigen.
We deden dit niet enkel lokaal, in Kuregem en de Brusselse kanaalzone waar Maks zijn roots liggen, 
maar ook op het Europese niveau waar we via verschillende Europese projecten: Brights, Huristo en 
Welcome onze methodes willen delen en kennis uitwisseling deden met gelijkgestemde Europese 
organisaties.
Kort geschetst kan je zeggen dat Maks in 2017 erin slaagde om de kwaliteit van zijn werking te 
verhogen en doelgerichter aan de slag ging op maat van de doelgroep en dat Maks zijn stappen 
op het Europese niveau consolideerde door een graag geziene inhoudelijke en praktische partner 
te worden voor verschillende educatieve en methodologische projecten.
Ik wens jullie dan ook veel leesplezier met het jaarverslag 2017 van Maks vzw. En wil ten slotte alle 
vrijwilligers, medewerkers, partners, leden en klanten danken om samen van Maks te maken wat 
Maks is.

Benny Sintobin
Voorzitter Maks vzw
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Maks Maakt werk 
van je talent

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 
voornameijk kinderen en 
jongeren. 
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.

Sinds enkele jaren werken we 
ook met jongeren in specifieke 
programma’s. Je hebt Capital 
Digital, een programma waarin 
jongeren tussen 15 en 18 jaar 
leren programmeren om daarna 
als jonstudent te werken met 
kinderen. Je hebt het project 
Nederlands oefenen waarbij 
jongeren tussen 16 en 25 jaar 
hun Nederlands versterken 
doorheen theater en zang. 
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.



AZW 2017

96 klanten

Totaal aantal personen 
die positief uitstroomden

81 klanten

Totaal aantal 
personen 
begeleid  
in 2017

21 klanten

Totaal aantal 
personen 
die positief 
uitstroomden

17 werken

Interim, vast, 
dienstencheque, 
PWA, artikel 60

+3 opleiding

Frans, 
Nederlands, 
Beroepsopleiding

90 personen:

Totaal aantal personen 
die bij ons basis ICT 
en online solliciteren 
heeft gevolgd

RomA

Bsd

maks in een oogopslag
de cijfers Maks Werk

Scholing:

62% heeft een diploma 
lagere school 

of secundair behaald in 
het buitenland,

3% van onze klanten 
is hooggeschoold 

(studies na secundair).

Afkomst:

50,20% Belg. 

Duurtijd werkloosheid:

46,46% klanten 
= of > 

24 maanden werkloos.

Een profiel van de personen met scholing, afkomst en duurtijd werkloosheid:

Een profiel van de personen met scholing, afkomst en duurtijd werkloosheid

Scholing: 
secundaire niet afgewerkt / laaggeletterd meest 
voorkomende

31 klanten:
 � deelnemer uit huishouden waarin niemand 
werk heeft

 � deelnemer uit huidhouden met afhankelijke 
kinderen waarin niemand werk heeft

 � deelnemer uit eenoudergezin met 
afhankelijke kinderen

Duurtijd werkloosheid: langdurig werkloos

17 klanten:
totaal aantal personen  
die bij ons basis ICT en demo-
video heeft gevolgd.

358 klanten

Totaal aantal personen 
begeleid in 2017

340 klanten

Totaal aantal personen 
die in Anderlecht wonen
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60 personen 

1 deelnemer volgt een 
beroepsopleiding

7 personen vinden werk (als 
kapper, schoonmaker,  

medewerker horeca, …)



50+

48 klanten

Totaal aantal personen die 
bij ons basis ICT en online 
solliciteren heeft gevolgd

9 deelnemers

Aantal die multimedia 
volgen

4 modules in samenwerking met 
CVO Lehtas en PWA.

139 klanten:

Totaal aantal personen 
begeleid in 2017

93 klanten:

Totaal aantal personen 
die in Anderlecht wonen

Scholing:

60% studies in het buitenland 
(lagere school en secundair) en

15% heeft zijn / haar 1ste graad 
afgerond

Afkomst:

58,27% Belg en 

20,86% buiten EU 

Duurtijd werkloosheid:

73,38% = of > 24 maanden 
werkloos

20,14% van 12 tot 23 maanden 
werkloos.

Hierbij de cijfers 50+ 2017

Een profiel van de personen met scholing, afkomst en duurtijd werkloosheid:

48,8% 
Totaal aantal personen 
die positief  
uitstroomden

 � 8 klanten volgen 
een opleiding

 � 9 mensen werken

de cijfers van Maks Digitaal

142 inschrijvingen waren er 

45 kinderen/jongeren  
tussen 0 en 17 jaar (32%), 

82 volwassenen  
tussen 18 en 64 jaar (58%) 

en 

8 65-plussers (6%) 

7 personen hadden we geen 
exacte gegevens.

96 personen  
kwamen uit Anderlecht 

(68%), 

10 uit Molenbeek (7%) en 

36 uit de andere Brusselse 
gemeenten (vooral 

Jette, Brussel en Vorst) kwamen 
telkens 1 à 5 inschrijvingen. Uit 
de Vlaamse Rand (voornamelijk 
Dilbeek, Drogenbos, Beersel) was 
er eveneens interesse.

In de loop van het jaar telden

55 jongeren werden 
opgeleid tot  

 animator

27 meisjes 

28 jongens 

8 stages voor kinderen in totaal 

3 stages beginners in het NL  
stages beginners in het FR

1 stage gevorderde in het NL  
stage gevorderde in het FR

197 kinderen deden mee 
aan de vakantiestages

138 jongens 

59 meisjes
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de cijfers Maks Grafisch Bureau

Print: 154
Krant 7
Flyer 29
Kaart 4
Affiche 20
Jaarverslag 3
Brochure 12
Folder 43
Naamkaart 23
signaletiek 2
Briefhoofd 1
Banner 8
Envelop 1
Powerpoint template 1
Balpennen 1
Advertentie 3

Webdesign: 15
Website onderhoud 8
Intranet 1
Website 5
Emailbanner 1
Webbanner 2
CRM 1

Huisstijl: 12
Huisstijl 3
Logo 9

Fotografie: 2
Fotoshoot 2

Video: 6
Video  4
Generiek 2

154 Print 

15 Webdesign

12 Huisstijl

2 Fotografie

6 Video

Codeeractiviteiten voor kinderen en volwassen

Naschoolse begeleiding voor 
kinderen basisschool

192
Personen namen deel aan 
verschillende sessies basis 
computer

Bib-activiteiten

digitale storytelling

totaal

55 
Jongeren tussen 15 en 
18 jaar

4
Jongeren tussen 12 en 14

267 
Kinderen

25 
Volwassenen

256 
Kinderen

Basiscursussen voor 
volwassenen

55
Kinderen

Deelname een activiteiten

14
Volwassenen

105
Jongeren

135
Volwassenen

687
Kinderen en jongeren
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29 mei 2017
afsluiter intergenerationeel 
project: Hoe werkte het 
vroeger 
Samen met de Kaai vzw gingen we 
opzoek naar veranderingen binnen 
Brussel en brachten die samen met 
de senioren tot leven in een digital 
story.

23 mei 2017
discover your Talent
Discover your Talent brengt 
werkzoekende Brusselse 
jongeren van 18 tot 30 
jaar samen met vrijwilligers 
uit privé-bedrijven voor 
een heuse dag coaching. 
Dit initiatief is een 
samenwerking tussen Maks 
vzw en Nestlé, Securex, 
Frechfield, Accenture, 
The Shift, Duo for a job 
en Actiris.

29 juni 2017
toonmoment digital story met 
laaggeletterden rond talenten. 
Samen met de organisaties Brusselleer 
en Tracé begeleiden we laag geletterde 
mensen in een zoektocht naar hun talent 
via een digital story workshop.

juli en augustus
Alle personeelsleden van 
Maks vzw maken een 
digitale story rond het thema 
“Mijn talent”. Een jaarlijkse 
teambuildingsactiviteit van 
Maks vzw.

september 2017 (wekelijks)
academie op zijn Vlaams
Op september 2017, heeft 
Maks een nieuwe project om 
Nederlands te oefenen. Het 
project dompelt Brusselse 
jongeren 16-25 jaar op een 
ludieke en creatieve manier 
onderdompelen in het 
Nederlands.

4 oktober 2017
jaarlijkse conferentie All - Digital
Maks wordt verscheidene keren 
genomineerd en Maks directrice 
Veronique De Leener wint de prestigieuze 
Digital Changemaker award voor haar 
levenslange inzet om digitale toegang 
te verzekeren voor kansengroepen.

11 september 2017
Brights
Binnen het Europese project 
BRIGHTS gaven begeleiders 
van Maks een workshop 
digital storytelling rond 
wereldburgerschap educatie.

15 november 2017
Code Fiesta
In de Kelders van Kuregem 
organiseert Maks een event 
rond digitale inclusie en coding 
voor Brusselse kinderen en hun 
ouders.
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Events in 2017

januari 2017 
Capital Digital
Vijfendertig jongeren leren 
105 jongere kinderen tussen 
9 en 12 jaar programmeren. 
Ze leren telkens in groepen van 
15 spelenderwijs programmeren. 
Ze leren ze hoe ze een 
drumcomputer kunnen bouwen 
met een mandarijn, of hoe ze zelf 
een interactieve quiz in elkaar 
steken, of gewoon hoe ze hun 
eigen videospelletje kunnen 
ontwerpen.
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In preparation for this project, excerpts from various works were carefully 
selected by specialists in the domain of Canadian Francophone literature. 
To ensure their relevance in the context of a language learning program, a 
group of teachers was asked for their input to choose the final six texts. 

 

Particular attention was also paid to the themes addressed and the linguistic 
complexity of the texts, while also considering the richness of the imagery 
these works could stir in the imagination. 

Adding a visual dimension to words to ensure comprehension 

By its nature, video helps make certain content more accessible to learners 
than they might usually find between the pages of a book. Indeed, especially 
with regard to second language learning, a pupil might feel daunted at the 
prospect of tackling a literary work. But by selecting adapted excerpts and 
giving them screen treatment, the learner’s interest can be piqued more 
readily, even encouraging them to discover the work in its entirety.  

 

Moreover, by reinforcing the core components of the narrative thread with 
a visual dimension, overall comprehension of the full work is facilitated from 
the first reading. 

Finally, thanks to an introduction and conclusion, each excerpt is situated in 
the broad context of the work. With the help of these videos, pupils are able 
to grasp the essence of these influential works in a matter of mere minutes. 

Facilitating classroom use 

The use of videos in the classroom often proves challenging for teachers, 
who must find time for a screening and propose strategies to help learners 
develop their oral comprehension skills while developing proficiency in 
complementary aspects of language learning. 

To facilitate classroom use of the project, downloadable files are provided 
along with the videos to guide teacher interventions. The files are offered 
in two segments: one for the student, which the teacher can print and hand 
out in class, and one that proposes strategies for the teacher, presenting 
recommended activities, goals, corrections and the video transcript. 

 

Finally, an oral comprehension quiz adds an interactive dimension to the 
content and opens an avenue for an individual learning process that can be 
pursued in a multimedia room or at home.   

With its videos, quizzes and downloadable files, Écoute cette histoire is 
therefore a valuable educational resource for teachers who are keen to 
educate their students on the richness of Canadian Francophone culture. 
This approach is at the heart of TV5 Québec Canada’s educational mission, 
which has generated other equally valuable content offerings on Francolab. 
To cite but two examples: an interactive series on Canadian legends and an 
interactive module on song. In order to fulfil its mission to develop and 
promote the French language and the Francophone world, it is certain that 
TV5 Québec Canada will continue to pursue its focus on the inexhaustible 
universe of culture and the constant development of new technologies. 

Digital storytelling, a new pathway to counter 
radicalisation in the classroom? 

By Veronique De Leener, Maks, Belgium 

Brussels, 22nd of March 2016: three suicide bombings 
occurred in Belgium, two in Zaventem airport, the 
other in Maelbeek metro station. Thirty-two civilians 
and three perpetrators were killed, and more than 300 
people were injured. Brussels reacted with fear and 
horror, asking how could those things happen? 

A few days later, Maks received a phone call from a 
schoolteacher. Do you have a program to discuss 
radicalisation. My class is the class of Bilal Hatfi, who 

blew himself up at the Bataclan in Paris.  

Maks doesn’t have a specific program about deradicalisation, but we have 
a methodology that enables us to use digital storytelling for all kinds of 
societal issues. We contacted 4 schools and since then, 5 classes have 
enrolled in this programme. Here is how the programme works. First of all, 
the students meet Saliha Ben Ali, the mother of a youngster who went to 
Syria. 

They search for information on the net 
about the bombings, about the 
numbers of Belgian youngsters 
travelling to Syria. In the story circle, 
little groups of students discuss the 
issue of the story, giving each other 
feedback, trying to find a way to express their opinions. After the 
storytelling, students edit their story, with images from the internet, record 
the voice, looking for music to finalize the digital story. Up to now, 34 stories 
have been created. Here are links to two examples, BILAL – Terreur in de 
wereld and De rugzak.  

  

Veronique De Leener 
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Projecten in de spotlights

«Capital Digital» : des 
formations IT pour jeunes 
défavorisés
7 juni 2017 - Alter Échos n° 445, 
Aubry Touriel
L’asbl Maks a lancé en 2015 le 
projet «Capital Digital», une école 
de programmation pour enfants et 
jeunes de milieux défavorisés de 8 à 
20 ans

07/06/2017: Brusselse jongeren: 
liever de schoolbank dan de 
stempel
14 juni 2017 - Bruzz
Hoe is het echt gesteld met de 
Brusselse jeugdwerkloosheid, na alle 
hoeraberichten van de voorbije jaren? 
Heeft zich een economisch mirakel 
voltrokken in de stad, en konden 
jongeren massaal aan de slag? BRUZZ 
zocht het uit.

Interview Veronique 
voor Europa
juni 2017 - Media & Learning News
https://media-and-learning.eu/files/
newsletter/Media-and-Learning-
News_2017-06.pdf#maks

Code fiesta in de kijker
16 november 2017 - RTBF
https://www.rtbf.be/info/regions/
bruxelles/detail_l-asbl-maks-forme-
des-jeunes-defavorises-et-leur-offre-
des-jobs-etudiant?id=9764806

23/05/2017: Jonge 
werkzoekenden krijgen 
jobcoaching
24 mai 2017 - Het Laatste Nieuws

Bedrijven trekken naar 
werkzoekende jongeren in 
Kuregem 
23 mei 2017 - BRUZZ 

100 Jeunes en quête d’un job
24 mei 2017 - La Dernière Heure

Think Twice in de krant
18 maart 2017 - HLN
https://www.hln.be/regio/brussel/
think-twice-zet-brussel-op-de-
kaart~a642cf17/

op tv
17 maart 2017 - De Redactie
http://deredactie.be/cm/
vrtnieuws/videozone/nieuws/
cultuurenmedia/1.2926352

http://www.alterechos.be/sommaire-alter-echos/?ae_numero=445
https://maksvzw.org/5688/
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_l-asbl-maks-forme-des-jeunes-defavorises-et-leur-offre-des-jobs-etudiant?id=9764806
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_l-asbl-maks-forme-des-jeunes-defavorises-et-leur-offre-des-jobs-etudiant?id=9764806
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_l-asbl-maks-forme-des-jeunes-defavorises-et-leur-offre-des-jobs-etudiant?id=9764806
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_l-asbl-maks-forme-des-jeunes-defavorises-et-leur-offre-des-jobs-etudiant?id=9764806
https://maksvzw.org/fr/23052017-jonge-werkzoekenden-krijgen-jobcoaching-het-laatste-nieuws/
https://maksvzw.org/23052017-100-jeunes-en-quete-dun-job-la-derniere-heure/
https://www.hln.be/regio/brussel/think-twice-zet-brussel-op-de-kaart~a642cf17/
https://www.hln.be/regio/brussel/think-twice-zet-brussel-op-de-kaart~a642cf17/
https://www.hln.be/regio/brussel/think-twice-zet-brussel-op-de-kaart~a642cf17/
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/cultuurenmedia/1.2926352
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/cultuurenmedia/1.2926352
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/cultuurenmedia/1.2926352
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Maks  
dIgItaal
Intro 
2017 was net zoals de vorige 
jaren een bewogen jaar voor 
Maks Digitaal. Coördinatoren, 
stafmedewerkers, 
animatoren en animatoren in 
opleiding hebben met veel 
enthousiasme, vinger aan 
de pols, hun weg gevonden 
in het uitbouwen en verder 
ontwikkelen van initiatieven 
die de Digitale Inclusie van 
kansengroepen ten goede 
komen. Het uitgangspunt 
om deze Digitale Inclusie 
tot stand te brengen berust 
net als vorige jaren op drie 
pijlers binnen Maks Digitaal: 
ICT- lessen (Iedereen mee met 
de pc), Digitale storytelling 
& Digitale activiteiten voor 
kinderen en jongeren. 

Veel leesplezier met het 
overzicht van de activiteiten 
die we dit jaar hebben 
gerealiseerd. 



De opleiding was zeer tof voorgesteld door super 
gemotiveerde mensen en uitgevoerd. . De opleiding 
was anders dan ik het me had voorgesteld maar op 
een goede manier, want het was minder theoretisch 
en meer praktisch (nuttige tips). Wat mij het meeste 
bijgebleven is uit de opleiding was, hoe kinderen 
die niet spontaan in een groep deelnemen toch bij 
een groep te betrekken. Tijdens de middag zagen 
we een jongen alleen eten. We kenden hem niet, 
maar wisten uit de klas dat hij van Syrie kwam. 
Anton en ik hebben ons dan bij deze jongen gezet. 
We leerden ongelooflijk veel over de Syrische 
samenleving en ook over zijn leven in Syrie. De 
jongen was blij, en nadien een deel van onze groep.  
En wij, wij hadden veel geleerd over een deel van 
de wereld dat we niet kenden.

Korcho Sintobin (animator)
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met allerlei code activiteiten: 
van robots programmeren 
tot games maken. Ze waren 
vol enthousiasme en wilden 
graag meer ontdekken van het 
Capital Digital programma. 
Er was ook een sessie voor 
volwassenen, voornamelijk met 
ouders, deelnemers uit het 
Passer project en de opleiding 
‘Multimedia verkoper’. Hierin 
kregen ze de kans om te 
proeven van ‘Hour of Code’ 
en zich te verplaatsen in de 
activiteiten van hun eigen 
kinderen. Sommigen waren 
hier heel vlot mee weg, terwijl 
anderen meer begeleiding 
nodig hadden. We sloten 
het festijn af met een heuse 
talkshow over het belang 
van coderen en STEAM 
educatie, onder leiding van 
drie jongeren uit het Capital 
Digital programma. Sprekers 
als Veronique de Leener, Ilse 
Mariën, Benny Sintobin en 
Mathieu Speeckaert schenen 
hun licht op de nood aan 
digitale geletterdheid in de 
maatschappij. 

uitdagingen naar 
volgend jaar
Ook in 2018 willen we kinderen 
warm maken voor code dankzij 
Code Fiesta. Daarbij willen we 
graag uitbreiden naar een feest 
van twee dagen, zodat zowel 
de lagere als de middelbare 
scholen op bezoek kunnen 
komen. 

Code Fiesta
doelstellingen
Op een speelse en 
toegankelijke manier kinderen 
en volwassenen uit de 
Brusselse kanaalzone laten 
kennis maken met coderen, 
STEAM (Science, technology, 
engineering,arts, mathematics) 
en Capital Digital.
We organiseerden een 
bewustmaking rond de nood 
aan digitale geletterdheid 
in de maatschappij via een 
pennelgesprek.

doelgroep
Kinderen (9 tot 12), ouders en 
volwassenen geïnteresseerd in 
digitale inclusie

Aantal deelnemers
70 kinderen van 9 tot 12 van 
over heel Brussel deden mee 
aan de code activiteiten
17 ouders namen deel aan een 
‘hour of code’ sessie. 

Wanneer 
15 november 2017

Resultaat
Code Fiesta bleek een succes 
voor de kinderen. In kleine 
groepjes maakten ze in de 
Kelders van Kuregem kennis 

uitdagingen naar 
volgend jaar
In 2017 maakte het project 
een grote groei door, zowel 
qua aantal kinderen als 
jongeren. Ook volgend jaar 
willen we blijven groeien, 
met de uitbreiding van één 
Franstalige stage naar zes: een 
basis- en gevorderde module 
in Molenbeek, Schaarbeek en 
Anderlecht. 
Daarnaast is er ook een nieuw 
programma opgestart, om de 
brug te slaan tussen de groep 
kinderen en de jongeren: 
Capital Digital Makers Club. 
In dit programma gaan we 
elke dinsdagavond aan de 
slag met een groep jongeren 
van 12 tot en met 14 jaar, met 
moeilijkere code-uitdagingen, 
coolere robots, 3D-printen 
en zelfs drones. Dit met een 
groep Nederlandsatlige tieners 
en met een groep Franstalige 
tieners. Voor de Franstalige 
tieners werken we samen met 
Jeugdhuis Alhambra.

Partnerorganisatie
Capital Digital wordt 
mogelijk gemaakt dankzij de 
steun van het Fonds Baillet 
Latour, Innoviris, het Gelijke 
Kansenbeleid van het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest en de 
4 Wings Foundation.

Resultaat
Elke Capital Digital 
vakantiestage stond garant 
voor een hoop plezier én 
een leerzame ervaring. Op 
een laagdrempelige, leuke 
en speelse manier leerden 
de kinderen en jongeren 
een nieuwe taal aan: een 
programmeertaal. En dat 
zonder zich een moment 
te vervelen achter de 
schoolbanken. Meer dan 90% 
van de deelnemende kinderen 
vonden het een heel leuke 
ervaring en 87% wil graag meer 
leren over coderen. Meer dan 
de helft van hen keert dan ook 
terug voor een geavanceerde 
module.
In de geavanceerde modules 
maakten de kinderen 
kennis met heel wat nieuwe 
technologieën, zoals robots 
en bouwden ze hun eigen 
mobiele applicaties en 
games. Op het einde van de 
stageweken was er telkens 
een groot toonmoment, waar 
de kinderen trots hun creaties 
konden voorstellen. Ook voor 
de ouders was dit een trots 
moment en meer dan 80% 
schat de waarde van Capital 
Digital erg hoog in voor de 
toekomst van hun kinderen. 
Voor de jongeren was het 
een leuke én succesvolle 
leer- en werkervaring, waarbij 
ze niet enkel technische en 
pedagogische vaardigheden 
opdeden, maar ook 
zelfvertrouwen. Zo werden zij 
rolmodellen voor de kinderen 
in hun stagegroep. Alle 
deelnemende jongeren geven 
aan dat ze Capital Digital met 
trots op hun CV gaan zetten. 

Aantal deelnemers
In 2017 groeide de groep 
jongeren aanzienlijk: niet 
minder dan 55 individuele 
jongeren namen deel aan de 
vormingen en begeleidden 
minstens één stage als code-
animator, waarvan 27 meisjes 
en 28 jongens. 
In totaal deden er 197 
individuele kinderen mee aan 
de vakantiestages, waarvan 
138 jongens en 59 meisjes. Van 
deze groep keerde een groot 
deel terug voor de gevorderde 
modules: 88 kinderen volgden 
meer dan één Capital Digital 
stage. 

Wanneer
De Capital Digital 
vakantiestages vonden 
driemaal plaats, tijdens de 
paas-, zomer- en kerstvakantie. 
Er waren telkens 8 stages, 
3 voor beginners in het 
Nederlands en 3 voor 
gevorderden in het 
Nederlands, één voor 
beginners en gevorderden in 
het Frans. Voor de stages in het 
Nederlands in Molenbeek en 
Schaarbeek werkten we samen 
met de Foyer en Fedactio.
Voor de jongeren werden 
er daarnaast nog drie 
vormingsmomenten 
georganiseerd, tijdens 
de krokus-, zomer- en 
herfstvakantie. 

maks digitaal
1. Activiteiten 
voor kinderen en 
jongeren 
Capital digital 
doelstellingen
Dé taal van de toekomst, dat is 
code. In een wereld die steeds 
ingewikkelder wordt, leren 
we kinderen en jongeren uit 
de Brusselse Kanaalzone om 
hun (digitale) toekomst zelf in 
handen te nemen. De jongeren 
volgen een ‘coding bootcamp’, 
waar ze leren programmeren én 
de pedagogische vaardigheden 
opdoen om zelf een stage te 
leiden voor kinderen uit de 
buurt: hun broertjes, zusjes, 
buurjongens en -meisjes. 
Samen gaan ze aan de slag met 
code om zelf games, muziek, 
interactieve verhalen, robots en 
zelfs mobiele apps te maken. 

doelgroep
Brusselse kinderen (9 tot 
12 jaar) en jongeren (15 
tot 20 jaar) uit de Brusselse 
kanaalzone.
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Iedereen mee met pc
Cursussen in open aanbod

doelstellingen en 
doelgroep
Maks heeft een stevige 
expertise opgebouwd in het 
bestrijden van de digitale 
ongeletterdheid bij een 
kwetsbaar publiek. In 2017 
boden we daartoe een 
traject aan met een lage 
drempel, waarbij zowel 
absolute beginners als meer 
gevorderden aan hun trekken 
konden komen.
Ons vormingsaanbod is breed 
opgevat: het richt zich zowel 
naar de werkzoekende als 
naar de werknemer, naar de 
vrijetijdszoeker als naar de 
creatieveling, naar de jongere, 
de volwassene en de senior.
Geïnteresseerden kunnen 
via ons open aanbod een 
traject doorlopen, gaande 
van beginnerscursussen 
tot gespecialiseerde 
vervolgcursussen.
Voor beginners werden 
5 cursusreeksen georganiseerd 
met als evidente titel ‘Je 
commence’, Ik begin. Ze 
leerden er klavier en muis 
hanteren, zetten hun eerste 
stappen op het internet, 
bekwaamden zich in het 
ontvangen en versturen van 
e-mails, het downloaden van 
bestanden en dergelijke meer. 
‘Je commence’ bestond uit 
8 sessies van telkens 3 uur en 
werd georganiseerd van:
16 januari tot 8 februari
6 maart tot 27 maart
24 april tot 22 mei
6 juni tot 4 juli
25 september tot 18 oktober.

In de tweede herhaling bleek 
echter dat de participanten 
eerst en vooral nood 
hadden aan basiskennis 
van de computer. Het 
programma werd dan ook 
aangepast, op maat van de 
deelnemers. Ze gingen aan 
de slag met het internet, 
Word, online solliciteren … 
Dit zorgde voor minder 
ruimte voor geavanceerdere 
IT applicaties, zoals leren 
coderen, maar verhoogde 
wel de tevredenheid van de 
deelnemers na afloop. 

uitdagingen naar 
volgend jaar
In 2018 willen we graag een 
uitloper organiseren van het 
Passer project, los van de 
locatie in de wijk. Dit zou een 
vooropleiding worden naar de 
zogenaamde ‘coding 
bootcamps’ in Brussel, zoals 
BeCode, Le Wagon en 
MolenGeek. Zo krijgen ook 
volwassenen met weinig IT 
kennis, maar veel motivatie, 
ook de kans om deel te nemen 
aan een code opleiding en een 
nieuwe carrière in te slaan. 

Deze opleiding kwam tot 
stand dankzij de steun van de 
Gemeente Anderlecht en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
via het Duurzaam Wijkcontract 
Passer.

2. Activiteiten 
voor volwassenen
up to code – 
Wijkcontract Passer 
doelstellingen
Het Passer project heeft als 
doel om volwassenen kennis te 
laten maken met coderen en 
nieuwe digitale technologie; op 
een leuke en laagdrempelige 
manier. De deelnemers 
maakten kennis met visueel en 
tekstueel programmeren, 3D 
printen, drones, 360° camera’s, 
webdevelopment en robots.

doelgroep
Volwassenen tussen 18 en 30 
jaar, bij voorkeur uit de wijk 
Passer in Anderlecht en met 
een basiskennis van digitale 
technologie en interesse om 
meer te leren in functie van 
een mogelijke carriere in de 
IT sector. 

Aantal deelnemers 
28 

Wanneer
Het project ging tweemaal 
door in 2017: van 18 april 
tot en met 30 juni; en 
van 2 oktober tot en met 
15 december. 

Resultaat
In de eerste iteratie van het 
project liep het zeer vlot, al 
bij al met een kleine groep 
deelnemers. De cursisten 
leerden met Scratch en BBC 
Micro:Bits coderen, schreven 
hun eerste lijnen HTML code 
en bouwden een kleine 
persoonlijke website. Ze kregen 
de kans om zelf een 3D printer 
in elkaar te zetten, een robot 
te bouwen en met een drone 
te vliegen. 

doelgroep 
Kinderen van Nederlandstalige 
en Franstalige basisschool 
uit de directe buurt van onze 
computercentra in Kuregem en 
Molenbeek. Wekelijks bereiken 
we een tiental kinderen in elk 
atelier.

Resultaat
Brusselse kinderen van alle 
achtergronden hebben ook 
dit jaar laagdrempelig en al 
spelend kunnen leren niet 
enkel media te consumeren, 
maar ze ook zelf te produceren: 
zij maakten hun eigen filmpjes, 
leerden verschillende vormen 
van beeldbewerking en 
animatie, programmeerden 
robots en maakten hun eigen 
muziek. 

Evaluatie
Naar de toekomst toe hopen 
wij nog meer kinderen te 
bereiken, in de eerste plaats 
zij die anders moeilijk toegang 
zouden hebben tot nieuwe 
technologieën. Daartoe 
werken wij enerzijds om onze 
Franstalige activiteiten in 2018 
uit te breiden, anderzijds om 
Maks vzw steeds meer een 
waar en standvastig onderdeel 
van de lokale gemeenschappen 
in Kuregem en Molenbeek 
te maken.

doelgroep
In 2017 bereikten we, de 
kinderen die deelnamen aan 
Capital Digital niet inbegrepen, 
bijna 250 kinderen met 
ons aanbod. 

Wanneer
De speelweken vielen 
viermaal per jaar tijdens de 
schoolvakantie.
De naschoolse begeleiding 
gaat wekelijks door in 
Brede School Flamingo en 
de basisscholen Poelbos, 
Sint-Martinus en Sint-Karel. 
Bijkomend is er ook nog een 
project rond schoolverzuim in 
GBS Sint Pieters-Sint Guido, 
GBS Veeweide en GBS Dertien 
waarbij we middagateliers 
verzorgen 

Resultaat
De kinderen leren allerlei 
open source applicaties op de 
computer en tablet zodat ze op 
de activiteit van alles kunnen 
produceren, maar dit ook thuis 
kunnen overdoen. Mogelijke 
ateliers zijn een filmpje rond 
surrealisme, fotomontages over 
cyberpesten, muziekclipjes met 
zelfgemaakte muziek, …

Creakids
doelstelling
Onze wekelijkse naschoolse 
Creakids-workshops is een 
creatieve activiteit met de 
computer. Maandelijks kiezen 
we een thema beroepen, radio, 
Brussel en dan organiseren we 
een digitale activiteit rond dit 
thema. De Creakids workshop 
is steeds een proeftuin 
geweest om te bepalen wat 
werkt en niet werkt en op die 
manier nieuwe activiteiten te 
vinden voor onze activiteiten 
met kinderen. 

Partnerorganisatie
Code Fiesta werd mogelijk 
gemaakt dankzij de steun van 
de partners van Capital Digital, 
Innoviris, en de 4 Wings 
Foundation.

speelweken 
en naschoolse 
begeleiding voor de 
basisschool
doelstelling
Maks vzw blijft inzetten op 
haar divers aanbod aan 
multimediaworkshops waar 
kinderen tussen 7 en 12 jaar 
in Brussel de kans krijgen om 
spelenderwijs kennis te maken 
met nieuwe technologieën. 
Op onze speelweken werd 
ook de link naar hun Brusselse 
context gelegd: de kinderen 
leerden bij over hun eigen stad 
dankzij een digitaal stadsspel, 
een rondvaart over het kanaal 
en een bezoek aan COOP.
Deze workshops gaan vaak 
door op vraag van scholen die 
hun naschoolse begeleiding 
kwaliteitsvoller willen maken en 
hiervoor een beroep doen op 
Maks vzw. 

Tot nu toe kon ik spelletjes 
spelen, nu kan ik ze zelf maken

Anders, 9 jaar
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Ook de cursus ‘Au fil des 
idées’ blijft behouden. Hij 
spreekt zowel vrouwen als 
mannen aan die, in een 
gezellige, aangename sfeer 
hun vaardigheden op het 
vlak van snit en naad willen 
verbeteren met behulp van 
digitale media.

ICT cheques
Maks Digitaal is in het najaar 
2017 door Actiris erkend als 
verstrekker van grafische ICT 
opleidingen. Concreet gaat 
dit over InDesign, Photoshop 
en Premiere Pro , Illustrator, 
HTML-CSS, Wordpress, 
Google AdWords en Google 
Analytics. Vanaf 2018 zullen we 
naargelang de instroom een 
jaarplanning opzetten om deze 
cursussen op regelmatige basis 
te organiseren. De cursussen 
zijn gratis voor Brusselse 
werkzoekenden. Zij kunnen 
zich inschrijven via hun Actiris-
consulent. 
Actiris vergoedt Maks vzw voor 
de cursussen.
Als de vraag het toelaat 
zullen we deze cursussen mits 
betaling ook openstellen naar 
niet-werkzoekenden.

opeenvolgende dagen. We 
zijn er ons van bewust dat deze 
aanpak voor een deel van ons 
publiek (senioren bijvoorbeeld) 
té intensief kan zijn. Daarom 
willen wij daarnaast ook een 
apart aanbod creëren voor 
deze bijzondere doelgroepen. 
De kwaliteit van de lessen 
varieert enorm volgens de 
lesgever. We hebben absolute 
toppers in huis, maar sommige 
beginnende multimedia-
animatoren weten niet hoe 
ze het lesgeven moeten 
aanpakken en werken niet 
echt gestrucutureerd. In de 
toekomst moeten we hier 
wel werk van maken om de 
kwaliteit op alle niveau’s door 
te trekken en zorgen dat iedere 
lesgever hetzelfde niveau haalt 
en het lesplan nauwgezet volgt. 
Ook willen we ernaar streven 
dat de modules vol zitten. 
We zien ook dat het financieel 
aspect een grote rol speelt 
in het al dan niet volgen 
van cursussen. Sommige 
deelnemers hebben moeite 
met het betalen van de 1 euro/
uur vergoeding. We vragen ons 
af of het niet beter is te werken 
met een abonnement waarbij 
men inschrijvingsgeld betaalt 
en daarna alle cursussen van 
ons aanbod kan volgen. 
Het concept ‘Open Atelier’ 
beantwoordt nog steeds aan 
een behoefte bij een deel van 
ons doelpubliek, ook al stellen 
wij vast dat - gelukkig - steeds 
meer mensen thuis een pc met 
internetaansluiting bezitten.  
In Molenbeek dienen wij 
te streven naar een betere 
verankering en een ruimere 
bekendmaking van ons 
initiatief.

Resultaat
De meeste cursisten zijn tevre-
den over het aanbod en geven 
aan dat ze hier beter leren dan 
op een school. Vaak hebben 
ze een school geprobeerd. Ze 
worden daar echter geconfron-
teerd met een informatica-leer-

kracht die het zich 
niet kan inbeelden 
wat het moet zijn 
om nooit een 
muis gebruikt te 
hebben. In onze 
cursussen hebben 
ze te maken met 
lesgevers die in 
het verleden heel 
wat leermoeilijk-
heden hadden 
– onze doelgroep-
medewerkers zijn 
vaak afgehaakt 
van school - en 
hebben hier be-
grip voor. 

uitdagingen naar 
volgend jaar
De oorspronkelijke idee van 
‘iedereen mee met de pc’ blijft 
nog steeds even waardevol. We 
willen ons open aanbod, dat 
inhoudelijk en kwalitatief zijn 
waarde bewezen heeft, blijven 
organiseren ten behoeve 
van een zo ruim mogelijk 
publiek, met nadruk op 
kansengroepen uit Anderlecht 
en Molenbeek. Voor 2018 gaan 
we onze cursussen plannen 
volgens een regelmatiger, 
herkenbaar stramien 
met vaste, maandelijkse 
beginnerscursussen met 
daarop naadloos aansluitende 
vervolgcursussen. De 
cursussen zullen minder 
gespreid aangeboden 
worden, maar geconcentreerd 
worden in blokken van 4 of 5 

heeft met een minder goede 
verankering van Maks in deze 
wijk en het minder goed 
op de hoogte zijn van de 
omwonenden met dit initiatief. 
Ook de locatie in Molenbeek is 
een stuk minder zichtbaar. Voor 
al deze drempels willen we in 
2018 een oplossing voorzien.

Via welk kanaal kwamen 
de cursisten in contact met 
het aanbod van Maks?
Mond-aan-mond reclame 
via kennissen, vrienden 
en familie bleek in veruit 
de meeste gevallen (35 x) 
de aanzet te zijn voor een 
inschrijving bij Maks. Actiris 
en de gemeentebesturen 
zijn eveneens belangrijke 
doorverwijzers (respectievelijk 
15 en 13 personen). De 
eigen werving via brochures, 
flyers en affiches zorgde voor 
14 nieuwe inschrijvingen. In 
22 gevallen waren het diverse 
andere (welzijns)organisaties 
die doorverwezen naar 
Maks (o.a. Hobo, Mission 
Locale, gemeenschapscentra, 
jeugdhuizen e.a.).

open Atelier
Het Open Atelier is een 
gastvrije digitale ruimte 
in zowel Anderlecht als 
Molenbeek, bood aan jong 
en oud, beginner of ervaren 
computergebruiker, een plek 
waar zij door middel van de pc 
informatie kunnen opzoeken, 
mails versturen, hun huiswerk 
konden maken, filmpjes 
bekijken, spelletjes spelen 
enz. met, indien gewenst, 
de assistentie van een Maks-
medewerker.
De openingsuren van het 
Open Atelier zijn:
In Anderlecht: elke dinsdag en 
donderdag van 16 tot 18 uur
In Molenbeek: elke maandag 
en woensdag van 16 tot 18 uur

Aantal deelnemers
Onze beginnerscursus van 
24 lesuren werd gevolgd door 
52 personen. Voor een deel 
van hen was dat een allereerste 
kennismaking met de digitale 
wereld. 
De vervolgcursussen 
‘Au travail 1’ en ‘Au travail 2’ 
telden 29 inschrijvingen. 
Het deeltraject ‘a la maison 
1’ en ‘A la maison 2’ werd 
gevolgd door 41 personen.
‘Au fil des idées’ werd 
wekelijks door 6 à 14 personen 
bijgewoond. 
7 personen schreven zich in 
voor de cursus fotografie.
De deelname aan het ‘Open 
Atelier’ was zeer variabel. 
In Anderlecht schommelde 
het bezoekersaantal vrij 
sterk (bijvoorbeeld onder 
invloed van het weer, de 
examenperiodes…), maar 
gemiddeld was er een 10-tal 
mensen aanwezig, met pieken 
tot 15 personen. In Molenbeek 
was de opkomst beduidend 
lager, wat allicht te maken 

Vervolgens waren er daarop 
aansluitende cursussen met 
telkens 2 niveaus, nl. ‘Au travail 
1 + 2’ (het gebruik van de pc in 
een professionele omgeving) 
en ‘A la maison 1 + 2’, (met 
hetzelfde stramien, maar eerder 
gericht op het persoonlijk 
gebruik van de pc in het 
thuismilieu, het gebruik van de 
sociale media, veiligheid online 
enz.).
‘Au travail 1’ bestond uit 
8 sessies van telkens 3 uur en 
werd georganiseerd van: 
15 februari tot 17 maart
8 mei tot 30 mei
23 oktober tot 23 november
‘Au travail 2’ bestond uit 
8 sessies van telkens 3 uur en 
werd georganiseerd van: 
22 maart tot 28 april
5 december tot 22 december
‘A la maison 1’ bestond uit 
8 sessies van telkens 3 uur en 
werd georganiseerd van: 
13 februari tot 14 maart
10 mei tot 2 juni
23 oktober tot 22 november
‘A la maison 2’ bestond uit 
8 sessies van telkens 3 uur en 
werd georganiseerd van: 
20 maart tot 25 april
7 juni tot 28 juni
4 december tot 20 december
‘Au fil des idées’ (De rode 
draad) was een cursus voor 
vrouwen en mannen die wilden 
leren naaien met behulp van 
sociale media, zoals Facebook, 
Pinterest en YouTube. 
De cursus vond doorlopend 
plaats, eenmaal per week op 
dinsdagvoormiddag en het was 
mogelijk zich elke maand in 
te schrijven.
Van 23 januari tot 27 maart 
organiseerden we een 
cursus fotografie voor alle 
geïnteresseerden. 
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uitdagingen naar 
volgend Jaar
De workshop op woensdag 
was een vrij groot succes. Op 
donderdag waren er jammer 
genoeg heel wat minder 
kinderen aanwezig in de bib. 
Een beter idee lijkt ons om met 
inschrijvingen te werken en 
een afgebakende workshop te 
organiseren in plaats van een 
doorlopende.

multimedia Labo’s 
in Bib Joske
Locatie: Sint-Joost-ten-Node
Maandag ateliers na school: 
van 9 oktober 2017 tot 4 
december 2017
Familiedag: 9 december 2017
Wie: 15 kinderen van het vijfde 
en zesde leerjaar uit scholen 
rond de bibliotheek. 

Resultaat
In de bibliotheek in Sint-
Joost-ten-Node kwamen 
elke maandag een groep 
enthousiaste kinderen langs 
na school, om bij te leren 
over digitale media. Ze 
leerden coderen, bouwden en 
bestuurden robots, creëerden 
games en maakten zelfs hun 
eigen muziekstukken. 
Op de familiedag van de 
bibliotheek gingen kinderen 
en ouders aan de slag met 
foto, video en green screen 
technologie. Dankzij het 
groene scherm konden ze een 
foto van zichzelf laten nemen 
en in een fantastische scène 
plaatsen, zoals bijvoorbeeld 
onder water in een aquarium. 

dit afval een tweede leven te 
geven. Op donderdagavond 
konden kinderen 
experimenteren met een echte 
green-screen. Ze konden zelf 
foto’s nemen van hun vriendjes 
of selfies van zichzelf met 
een iPad terwijl ze voor een 
groen doek stonden. Daarna 
konden ze het groene doek 
wegknippen en vervangen 
door een foto van een film of 
een afbeelding van een scene 
uit een boek. De foto namen ze 
digitaal mee, die werd namelijk 
doorgestuurd naar hun eigen 
e-mail of die van hun mama 
of papa.

doelstellingen
 � Kinderen gaan met een 
zelfverzonnen en -gemaakte 
robotsculptuur naar huis

 � Kinderen leren werken met 
klein gereedschap

 � Kinderen leren over 
recycleren

 � Kinderen leren een foto 
trekken

 � Kinderen leren een effen 
achtergrond wegknippen 
op een foto zoals een groen 
doek

 � Kinderen leren een foto 
bewerken

doelgroep
7 – 12 jaar

Aantal deelnemers
40

Wanneer
2 sessies:
Woensdag 25 oktober 2017 – 
14:00 – 17:00
Donderdag 26 oktober 2017 – 
16:00 – 18:00

uitdagingen naar 
volgend Jaar
Met een vraaggerichte 
laagdrempelige aanpak blijven 
inzetten op digitale tendensen 
in de samenleving. Op deze 
manier blijven inspelen op de 
noden van kansengroepen in 
de smartcity die Brussel meer 
en meer wordt.

Partnerorganisaties
Wie Online in partnership met 
BLM Genk met steun van de 
vlaamse overheid ism:
Hobo, Kogelstraat 24, 
1000 Brussel 
De Schakel, Dupontstraat 58, 
1030 Schaarbeek
Pigment vzw, 54 Ophemstraat, 
1000 Brussel

Activiteiten in bib 
Bib Anderlecht
In het kader van de Digitale 
Week 2017 werd Maks vzw 
gevraagd twee doorlopende 
workshops te voorzien 
in de Nederlandstalige 
bibliotheek van Anderlecht. 
Op woensdagnamiddag werd 
een robotatelier georganiseerd 
waar kinderen een eigen 
robot konden maken van oud 
computermateriaal om zo 

Mijn petje af voor de begeleider, ze 
werkt in Pigment met deelnemers 
die verschillende niveau’s hebben 
van de computer en ze geeft uitleg 
in het Nederlands, het Frans en het 
Engels tegelijkertijd.

Ellen, Samenlevingsopbouw

Hobo, Kogelstraat 24, 1000 
Brussel (doelgroep: thuislozen)
8 Cursisten per sessie in een 
atelier met 8 computers
20 open atelier sessies (sessie 
van 2 uur)
Elke dinsdag van 3 januari tot 
en met 28 februari en een 2de 
sessie van 3 oktober tot 19 
december
Meestal ging het om herhaling, 
extra ondersteuning van 
laaggeletterden die al een 
basiscursus informatica hebben 
gevolgd, of om personen 
die deze tussenvorm nodig 
hebben om de opstap te 
maken naar een basiscursus 
in ons open aanbod. Er werd 
ook hard ingespeeld op 
gebruik van tablet smartphone 
als middel om jouw leven te 
vergemakkelijken in plaats van 
het alomtegenwoordige louter 
recreatief gebruik,
De schakel, Dupontstraat 
58,1030 Schaarbeek 
(doelgroep: personen in 
armoede)
7 cursisten per sessie in een 
atelier met 7 computers
11 lesmomenten (sessie van 
2uur)
Elke dinsdag van 3 oktober tot 
en met 19 december
Hier merkten we dat er veel 
vragen naar boven kwamen 
rond inschrijfsystemen, 
scholen, vrijetijdsaanbod, 
interims, e-banking,… deze 
gedigitaliseerde tendensen 
zullen we naar volgend jaar toe 
explicieter integreren in ons 
lessenpakket.

tot (digitale) uitsluiting van 
personen in (kans)armoede. 
We hebben via open ateliers 
en aangepaste lessenpakketten 
gewerkt aan het bijbrengen 
van vaardigheden die van 
toepassing zijn op het 
dagelijkse leven. De aanpak is 
heel laagdrempelig. Er wordt 
heel vraaggericht tewerk 
gegegaan met aandacht voor 
de digitale tendensen in de 
samenleving.

doelgroep
We richten ons op volwassenen 
in (kans)armoede. We 
organiseren deze cursus samen 
met verenigingen waar armen, 
thuislozen en personen in 
precaire verblijfssituatie het 
woord nemen.

Resultaat
Pigment vzw, 54 Ophemstraat. 
1000 Brussel (doelgroep: 
personen met een precaire 
verblijfsituatie)
6 cursisten per sessie in 
een computer atelier met 
6 computers
14 lesmomenten telkens 
(sessies van 2uur)
Elke woensdag van 14 juni tot 
en met 25 oktober
We hebben gemerkt dat het 
doelpubliek van Pigment 
nood heeft een genuanceerd 
duidelijk beeld over 
multimedia. Sommige zijn 
heel wantrouwig, andere te 
weinig. Daarom hebben we 
besloten naar de toekomst 
toe ook lessen te integreren 
rond veilig online. Verder 
willen we naar integratie en 
participatie in de bredere 
samenleving toe ook bezoeken 
in plannen naar bibliotheken 
en andere openbare plaatsen 
waar ze gratis internet kunnen 
gebruiken en informatie 
opzoeken.

3. A la carte
In het wijkhuis Scheut, 
op vraag van de 
gemeente Anderlecht
Kort en bondig: Au travail 2

doelstellingen
Een heropfrissing en 
uitbreiding van de basis 
principes aangeleerd in een 
vorige cursus. (Je commence, 
A  la maison 1 & 2, Au travail 1). 

doelgroep
Senioren

Aantal deelnemers
8 cursisten per sessie.

Wanneer 
Iedere dinsdag en donderdag 
tussen 7 november en 30 
november 2017. In totaal 
8 halve dagen.

Resultaat
In deze cursus gingen we 
verder in op de mogelijkheden 
van de computer. We gaven 
een kennismaking met 
rekenbladen en tabellen 
in Microsoft Excel, we 
verbeterden de vaardigheid 
met Microsoft Word en we 
leerden documenten delen en 
samenwerken in Google Drive.

Waar
Buurthuis Scheut 
Scheutlaan 145, 
1070 Anderlecht

Wie Online 
doelstellingen
Wie online is een e-inclusie 
project in partnership met 
BLM Genk, gesubsideerd 
door Vlaanderen, waarbij 
we inspelen op het risico 
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Resultaat

uitdagingen naar 
volgend jaar
Grootste uitdaging was dat de 
thema’s boven de hoofden van 
de jongeren beslist werden 
en niet in samenspraak. 
Dit botste soms op weerstand 
waardoor we telkens een 
insteek moesten vinden om 
de jongeren aan te spreken en 
het vooral hun eigen project te 
laten maken.

Partnerorganisatie
Canon Cultuurcel, Instituut 
Anneessens Funck, Go! 
Toverfluit, COOVI, GO! 
middenschool Ukkel

doelstellingen
 � Jongeren een stem geven 
over onderwerpen die 
moeilijk bespreekbaar zijn.

 � Jongeren leren 
monteren met een gratis 
videomontage programma.

 � Jongeren leren eigen 
beelden maken en hoe 
die te manipuleren voor 
hun filmpje.

 � Jongeren leren hun eigen 
stem en geluid op te 
nemen.

 � Jongeren leren hoe een 
film te exporteren en die te 
delen via sociale media.

 � Jongeren leren hun 
creatieve ideeën over te 
brengen naar een digitaal 
eindproduct.

 � Jongeren leren een eigen 
verhaal structureren en 
vertellen.

 � Jongeren drukken eigen 
persoonlijke meningen en 
gevoelens uit aan en met 
hun leeftijdsgenoten.

 � Jongeren leren over 
rechtenvrije afbeeldingen 
en muziek.

 � Jongeren leren in groep 
te werken.

 � Jongeren leren hoe 
hun verhaal verbaal 
over te brengen in een 
verhaalcirkel.

doelgroep
Jongeren uit het secundair 
onderwijs

Aantal deelnemers
25 jongeren per project

Wanneer
Elke school heeft de sessies 
anders ingedeeld: ongeveer 
15 uur per school.

KA Toverfluit liet de tweede 
graad BSO Kantoor/Verkoop 
een ”digital poem” per 
leerling maken rond het milieu. 
Via digital poetry kregen ze de 
kans om op een andere manier 
hun idee over het milieu te 
vertellen en zo een gedicht 
te creëren.
In GO! middenschool Ukkel 
kreeg de eerste graad van 
het ASO de kans zich op 
een originele en creatieve 
manier uit te drukken over 
onderwerpen als identiteit 
en diversiteit. Dit was volgens 
de leerkrachten niet altijd 
evident in een klas waarin 
leerlingen van superdiverse 
achtergronden elke dag 
samenleven en vond via Digital 
Storytelling een manier om dat 
bespreekbaar te maken.
In het tweede secundair van 
COOVI maakten we Digitale 
verhalen over weerbaarheid. 
Meer bepaald over de vraag: 
Waar stel ik mijn grens?
De dynamo project subsidie is 
onderdeel van het Cultuurkuur-
project van de CANON 
Cultuurcel en Publiq.

een bilan van de cursus konden 
maken met een concreet 
resultaat als gevolg.
Eva vzw organiseerde op 
het einde van de sessies een 
toonmoment. 

Resultaat 
De filmpjes zijn te bekijken 
op het VIMEO kanaal van 
Maks vzw. Op 26 oktober 
werden de zeven filmpjes 
geprojecteerd in het 
“Biloba huis”.

Partnerorganisatie
EVA vzw

digitale storytelling in 
scholen
Vier middelbare scholen 
deden via een dynamo 
project subsidie beroep op 
Maks vzw om workshops 
Digital Storytelling te geven. 
Elke school had zijn eigen 
insteek op het project:
Instituut Anneesens Funck 
wilde in de richting Elektriciteit 
van het vierde secundair 
hebben over de talenten dat 
de jongeren bezitten maar dat 
soms niet goed beseffen.

hebben zeven cursisten geleerd 
hoe ze de zorgverlening dichter 
bij de mensen kunnen brengen. 
Vele kwetsbare personen 
kennen immers het aanbod 
niet waarop ze recht hebben. 
Maks vzw maakte samen 
met de cursisten via digital 
storytelling een persoonlijke 
evaluatie van hun beleving van 
de opleiding. Waarom hebben 
ze beslist om deze cursus 
te volgen? Wat hebben de 
cursisten geleerd? Wat waren 
hun sterke verhalen? Waar 
willen ze naartoe? 

doelgroep 
Cursisten “cultuur-sensitieve 
zorgambassadeur” 

Aantal deelnemers 
7

Wanneer
Start 14 september - einde 
12 oktober - aantal sessies 7

Beschrijving
Gedurende de eerste 
sessies deelden de cursisten 
de gebeurtenissen die ze 
tijdens de opleiding hadden 
meegemaakt. De verhalen 
gingen voornamelijk over 
de band die ze met de 
hulpbehoevenden hadden 
gecreëerd, wat de nationaliteit 
of de religie van de cliënt 
ook was. De verhalen zijn 
verrassend en aangrijpend: 
hoe zowel de cliënt als de 
cursisten hun vooroordelen 
hebben kunnen overstijgen, 
over solidariteit, maar ook over 
de eenzaamheid van ouderen 
in Brussel. De sterke verhalen 
werden door de cursisten zelf 
ingesproken en vervolgens 
zocht elke deelnemer 
beelden om zijn/haar video te 
illustreren. Het was een mooi 
proces, waarbij de cursisten 

Excel Elmer 
doelstellingen
Maks vzw organiseert cursussen 
op maat, en dit was het geval 
na de aanvraag van Elmer vzw. 
Het is een mogelijkheid die we 
aanbieden om op efficiënte 
wijze de tijd in te zetten op 
wat de aanvrager noodzakelijk 
vindt. We hebben een op maat 
cursus Excel gegeven over de 
gevraagde onderwerpen.

doelgroep
Administratieve medewerkers

Aantal deelnemers
15

Wanneer
Op 29 november 2017 
van 9 uur tot 12 uur 

Partnerorganisatie
Elmer vzw

4. digital 
storytelling
Cultuursensitieve 
zorgambassadeur
doelstellingen 
Maks vzw had de eer om de 
gloednieuwe cursus “cultuur-
sensitieve zorgambassadeur” 
van EVA vzw af te sluiten 
met een workshop digital 
storytelling. Een heel jaar lang 

De deelnemers waren 
heel enthousiast over de 
presentatie en het aanbod 
van oefeningen.

Sonja Braem, Elmer vzw



30 31

Maks Digitaal Maks - Jaarverslag 2017

De coordinatie van het project 
is in handen van All Digital. 
ln dit project wordt de know 
how van Capital Digital vertaald 
naar de onderwijswereld in 
België, Spanje, Italië, Cyprus 
en Duitsland. Jongeren van 
de 3de graad zullen worden 
opgeleid om codeer sessies 
te geven aan jongeren van de 
eerste graad. 

maks Digitaal in 
de prijzen 
Op de jaarlijkse conferentie 
van All – Digital (All – Digital 
is de koepelorganisatie 
die 72 telecenters in 
Europa vertegenwoordigt) 
kreeg YEP4Europe (Youth 
E Perspectives), een 
mediaproject voor jongeren 
van Brussel, Zagreb en 
Barcelona rond het thema 
vluchtelingen een award voor 
beste methodologie.  
www.yep4europe.eu
Voor Brights mocht Maks het 
podium bestijgen als finalist in 
het thema onderwijs.  
http://www.brights-project.eu/en

Onze directrice Veronique De 
Leener kreeg op het congres 
de Digital Changemaker award 
om haar in de bloemetjes te 
zetten voor haar profetische en 
levenslange inzet voor digitale 
inclusie voor kansengroepen.
Op 21 november viel 
YEP4Europe (Youth E 
Perspectives), voor de tweede 
keer in de prijzen. Samen met 
All-Digital mocht Maks vzw 
in “The house of European 
History” een life long learning 
award ontvangen. Deze awards 
werden uitgereikt in het 
kader van de lllweek die werd 
georganiseerd door de 
koepelorganisatie “life long 
learnig platform”.

Huristo 
Huristo is een 
Erasmus + project 
waar Maks vzw 
coördinator van is. Objectief 
is de realisatie van een fotoset 
en een methodologie om het 
thema van mensenrechten aan 
te kaarten bij een doelgroep 
van laaggeletterden.
Hiervoor werkt Maks Digitaal 
nauw samen met Brusselleer 
en Lire et Ecrire. Maks wil als 
coördinator van dit Europese 
project een photo language set 
ontwikkelen om nieuwkomers 
en ongeletterden toch het 
abstracte concept “rechten van 
de mens” bij te brengen.
In 2018 wordt er een event 
georganiseerd met de 
eindresultaten en bevindingen.

Partners 
Cepa: Montes Norte 
(Spanje), All – Digital 
(Koepelorganisatie), 
Terremondo (Italië).

Practicies
Practicies is een Horizon 2020 
project onder leiding van 
de Universiteit van Toulouse 
en de Universiteit Rey Juan 
Carlos in Madrid. Het doel is 
onderzoek te verrichten en een 
practische methodologie te 
ontwikkelen om radicalisering 
bij jongeren tegen te gaan. 
Het project startte in juni 2017 
met onderzoek. Op basis van 
dit onderzoek zal Maks vzw in 
september 2018 digitale stories 
ontwikkelen rond de thema’s 
identiteit, sociale media en 
sociale cohesie.

Codinc 
Codinc is een 
EACEA project 
dat in 2018 van start gaat. 

5. Europese 
projecten 
Brights 
Brights is een 
EACEA project 
rond Digital Storytelling & 
wereldburgerschapseducatie 
in secundaire scholen voor 
jongeren tussen 12 en 16 
jaar. Het project bestaat uit 
verschillende onderdelen: 
Het afnemen van een 
enquete bij leerkrachten 
en experts, het uitschrijven 
van de methodologie–hoe 
kan je digitale storytelling 
gebruiken om aan 
burgerschapseducatie te doen 
in scholen–,het verwerken 
van de methodologie in een 
MOOC, het aanbieden van een 
face tot face workshop voor 
leerkrachten en de modules 
voor leerlingen in de scholen. 
We starten met een enquete 
bij leerkrachten en experts. 
Daarna organiseerden we 
1 event met de NGO federatie 
met 26 deelnemers. Vanaf 
september tot december 
ontwikkelde maks vzw een 
MOOC (massive online 
course) Tijdens deze 4 weken 
durende online opleiding 
zullen de deelnemers kennis 
opdoen over het gebruik 
van de digital storytelling 
methodologie binnen 

wereldburgerschapseducatie. 
De cursus is gericht op 
jeugdwerkers en leerkrachten 
die het enthousiasme delen 
om met jongeren tussen 
de 13 en 19 jaar rond 
wereldburgerschapseducatie te 
werken en zal online te volgen 
zijn vanaf maart 2018.
Brights is een samenwerking 
tussen Maks vzw (België) 
Centre of Technical Culture 
Rijeka (CTC Rijeka) (Kroatië)
Hellenic Professionals 
Informatics Society (HePIS)
(Griekenland) Centro Studi 
Foligno (CSF) (Italië) onder 
leiding van All Digital.

digital Welcome 
Digital Welcome 
is een Amif 
project waarbij 
vluchtelingen worden 
opgeleid tot digitale animator 
zodat zij op hun beurt les 
kunnen geven aan hun 
omgeving. Hiervoor wordt in 
samenwerking met België, 
Spanje, Griekenland, Duitsland 
en Italië een methodologie 
uitgewerkt. Er werd in het 
najaar 2017 van start gegaan 
om de methodologie te 
ontwikkelen. Deze zal in 
praktijk worden omgezet in 
2018. Er worden in maart 
2018 per land 2 animatoren 
opgeleid in Griekenland om de 
methodologie onder de knie te 
krijgen. 

Partners 
All Digital (Brussel), Maks vzw 
(Brussel), Collectic (Spanje), 
Fondazione Mondo Digital 
(Italie) Centro studi Citta di 
foligno (italie), Stiftung Digital 
chancen (Duitsland), iasis 
(Griekenland).

diversiteit - KU 
Leuven
doelstellingen
Een digitaal, multimediaal 
verhaal maken rond diversiteit 
en kwetsbaarheid in de 
samenleving. 
Reflectie op de eigen praktijk 
en handelingen als dokter in 
een diverse samenleving.
De studenten uit de 
opleiding geneeskunde 
volgen 2 dagen stage in 
een organisatie die zich 
bezighoudt met een specifieke 
opdracht: mensenhandel, 
drugproblematiek, mensen in 
armoede, tiener zwangerschap, 
LBGT, … Op het einde van 
hun stage maken ze een digital 
story onder begeleiding van 
Maks vzw.

doelgroep
Studenten 1e Master 
Geneeskunde aan de 
KU Leuven

Aantal deelnemers
7 studenten, waarvan 3 jongens 
en 4 meisjes

Wanneer
5 sessies van 10 oktober tot en 
met 20 oktober

Resultaat
Voor de studenten was het 
Digital Storytelling traject een 
ervaring waar hun ogen van 
open gingen. Ze maakten hun 
digitale verhalen op basis van 
hun belevenissen tijdens een 
tweedaagse sociale stage, bij 
een organisatie die werkt met 
kwetsbare doelgroepen.
Voor hen voelde het als de 
eerste keer dat ze echt buiten 
hun eigen kringen stapten 
als dokter in opleiding. Ze 
ervaarden hun verhaal dan ook 
als een uitgelezen kans om zich 
te verplaatsen in de leefwereld 
van `de andere’.
Het resultaat waren zeven 
prachtige video’s, die getoond 
werden aan hun professoren 
en medestudenten. 
De Digital Stories waren een 
katalysator voor een bredere 
bewustmaking rond diversiteit 
en kwetsbaarheid. 

uitdagingen naar 
volgend Jaar
Het doel is om het project 
niet alleen te herhalen in 
2018, maar ook uit te breiden 
naar meer studenten uit 
de opleiding. 

Partneroganisatie
kU Leuven
Faculteit Geneeskunde
Academisch centrum 
Huisartsen Geneeskunde

HURISTO
HUMAN RIGHTS
STORYTELLING
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Maks werk 
Voorwoord 
2017 was een boeiend jaar. 
Het team dat opstartte in 
2016 breidde verder uit. 
Er kwam een nieuw project 
bij: een werking specifiek 
afgestemd op laaggeletterden 
in samenwerking met 
Brusselleer, VDAB en met de 
ondersteuning van Tracé. 
Nu we verschillende 
programma’s hebben voor 
verschillende groepen, breiden 
we voorlopig niet meer uit. 
We hebben ondertussen 
een mooi, erg divers en 
krachtig team samengebracht. 
Divers in afkomst, taal, 
leeftijd en ervaring zodat de 
dienstverlening zoveel mogelijk 
op maat van de klanten is. 

De visie en de houding 
naar de klanten toe is 
nog steeds dezelfde: we 
ondersteunen mensen in 
hun zoektocht naar werk en 
streven naar meer autonomie 
van de klant. Daarom zijn 
onze basiscursussen ICT 
verplicht voor alle klanten 
die kunnen lezen maar geen 
computerkennis hebben.  
Deze basiscompetentie 
computer is nodig om 
online te kunnen solliciteren. 
Daarbij komt ook dat dankzij 
het werk met de computer een 
nieuwe wereld opengaat, het 
zelfvertrouwen en de motivatie 
groeit. 

Het is heel moeilijk om 
werkzoekend te zijn in onze 
maatschappij. De meerderheid 
van de klanten is immers 
langer dan 2 jaar werkzoekend, 
laaggeschoold en van een 
andere origine. Een groep 
die het heel moeilijk heeft om 
werk te vinden. De kloof tussen 
de eisen op de arbeidsmarkt 
en de competenties en 
mogelijkheden van onze 
klanten is dikwijls groot, 
te groot.  

Veerle Van Kets, Coördinator 
Maks Werk

Vlaanderen
is werk
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3. ESF project 
‘Ik ben Roma en 
ik werk’
doelgroep
In de wijk Kuregem wordt de 
concentratie van bewoners 
van Roma origine jaar na 
jaar groter. Hun talenkennis 
is meestal beperkt tot hun 
moedertaal of ze zijn vaak 
analfabeet. De jongere Roma 
(tussen 18j en 30j) spreken 
ofwel Nederlands, ofwel 
Frans, maar hebben een lage 
scholingsgraad.  Hierdoor is dit 
project een mooie kans om iets 
aan de specifieke problematiek 
van de Roma populatie in 
Kuregem te doen.

Partner
Europees sociaal Fonds (ESF)

deelnemers
81 personen (27 Roemeense 
en 54 Bulgaarse Roma) werden 
individueel begeleid. 

Beschrijving project
In oktober 2015 startte Maks 
Werk een nieuw project voor 
werkzoekenden van Roma 
origine. De pijlers van het 
project zijn: cursus Nederlands 
en Frans, basiscursus computer, 
gevolgd door intensieve 
training in het zoeken naar 
werk met computer en het 
opmaken van een digitale 
portfolio voor de personen die 
de taal machtig zijn. We bieden 
zowel beroepsoriëntatie als 
sollicitatiebegeleiding op maat. 
Verder wordt er extra aandacht 
besteed aan de drempels en 
andvoorwaarden die een rol 
spelen bij de zoektocht naar 
werk. In dit traject werken we 
aan sociale vaardigheden en 
attitude. 

De trajectbegeleider begeleidt 
de deelnemer naar werk en 
speelt in op de vaardigheden 
die daarvoor noodzakelijk zijn. 
Naast de begeleiding kan 
een deelnemer indien nodig 
ook nog verder deelnemen 
aan competentieversterkende 
acties (vb. taallessen, MO-
modules) of kan de begeleiding 
soms via groepsactiviteiten 
gebeuren (kennismaking 
met de arbeidsmarkt, Digital 
storytelling rond de talenten, 
voorbereiding op het 
sollicitatiegesprek…).

Resultaten
15 deelnemers volgen 
alfalessen in het Frans, 
2 deelnemers in het 
Nederlands
1 deelnemer volgt een 
beroepsopleiding
7 personen vinden werk 
(als kapper, schoonmaker, 
medewerker horeca, …)
16 personen zoeken nog werk. 
4 personen zijn gestopt met de 
begeleiding

Vroeger kon ik niet veel 
Nederlands spreken, nu kan ik 
spreken over mijn motivatie. 
Ik kan spreken over mijzelf.
Ik heb veel talenten, vroeger 
vraagt de baas mij of ik talenten 
heb, maar ik kan niets zeggen. 
Nu begrijp ik wat ik moet zeggen.

Florence Baffour en Oumou 
Sow over de workshops 

‘digital story rond mijn talent’ 
en ‘presentatietechnieken’.

Beschrijving
De situatie van laaggeletterden 
op de Brusselse arbeidsmarkt 
is niet gemakkelijk. 
De tewerkstellingskansen 
liggen bij deze groep laag. 
Dit is te wijten aan een 
combinatie van verschillende 
factoren.
Om de tewerkstellingskansen 
van de doelgroep te verhogen 
willen we ook inspelen op de 
verschillende aspecten van 
de doelgroep en deze een 
geïntegreerd parcours naar 
werk aanbieden.
Geïntegreerd omdat er 
ingespeeld wordt op de 
verhoging van verschillende 
competenties door taallessen, 
lessen Maatschappelijke 
oriëntatie oa mobiliteit, 
wiskunde, ICT en specifieke 
workshops, in combinatie met 
een individuele begeleiding 
die op de individuele noden 
inspeelt en de focus legt op 
noden die vaak voorkomen bij 
laaggeletterden. Ook brengen 
we een holistische aanpak 
die zich op verschillende 
levensdomeinen situeert 
zoals medisch, sociaal, zorg, 
solliciteren, …
De trajectbegeleiding: de 
deelnemers worden via het 
traject georiënteerd naar een 
gepast werk en/of opleiding en 
er wordt samen met de klant 
intensief gesolliciteerd. 

2. Alfa naar werk
Alfa naar werk is een nieuw 
project dat gestart werd in 
2017. Het project is: een 
specifieke begeleiding voor 
laaggeletterde werkzoekenden 
waarbij we met een aangepaste 
en meer intensieve begeleiding 
proberen om hun kansen op 
tewerkstelling te verhogen.

doelgroep
Er vinden twee verschillende 
soorten begeleiding plaats 
binnen dit project. Enerzijds 
kunnen laaggeletterde 
werkzoekenden zich spontaan 
aanmelden bij Maks Werk. 
Anderzijds volgen deelnemers 
een alfa-traject bij CBE 
Brusselleer (Nederlands en 
maatschappelijk oriëntatie). 
Maks begeleidt hen tegelijk 
bij hun zoektocht naar werk of 
opleiding.

deelnemers
60 personen, waarvan 
33 personen zich spontaan 
aanmelden en 27 personen 
een opleiding volgen bij CBE 
Brusselleer.

Wanneer
2017-2020

Partners
Actiris, VDAB, CBE Brusseleer

Acties in 2017
Deelnemers kunnen bij Maks 
terecht voor zowel individuele 
als collectieve begeleiding. 
Individuele afspraken vinden 
het hele jaar door plaats. 
Vanaf juni 2017 organiseren 
we verschillende workshops: 
kennismaken met de 
arbeidsmarkt (kenmerken van 
verschillende beroepen, wat wil 
ik, wat is voor mij mogelijk, …), 
digital story rond mijn talenten, 
zich voorbereiden op een 
sollicitatiegesprek...

de klant. De focus kan liggen 
op beroepsoriëntatie, leren 
solliciteren en/of persoonlijke 
ontwikkeling en communicatie. 
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 
veel klanten geen IT kennis. 
Daarom vragen we hen om een 
basiscursus ICT te volgen en 
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. Na één jaar 
stopt onze begeleiding en 
moeten de klanten die nog 
werkzoekend zijn zelfstandig 
verder zoeken. 
We werken voor de workshop 
presentatietechnieken samen 
met Deloitte and Touche 
waarbij ze simulatie interviews 
afnemen van onze klanten. 
De medewerkers van Deloitte 
and Touche doen dit als 
vrijwilliger binnen het kader van 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. 

Resultaten
96 klanten vonden werk of een 
opleiding. 

Ik startte bij Maks in juni 2017. 
Vroeger was ik alleen om werk 
te zoeken. Ik wist niet wat te 
doen en hoe ik het moest doen. 
Ik kende al die kleine dingen 
niet die kunnen helpen bij het 
vinden van een job. Bij Maks 
kreeg ik deze uitleg. Vooral 
tijdens de ICT ateliers kreeg ik 
les om zelf van alles te zoeken 
op de verschillende websites. De 
begeleiders van Maks geven je 
veel tijd en begeleiden je goed. 
Mijn passage bij Maks heeft me 
de ogen geopend.

Begeleiding 
naar werk
1. Actief zoeken 
naar werk (AZW) 
en 50+
Brusselse werkzoekenden 
begeleiden in hun zoektocht 
naar werk. Voor mensen ouder 
dan 50+ is er een intensere 
opvolging en begeleiding 
mogelijk. De duurtijd is wel 
dezelfde: maximaal 1 jaar. 

doelgroep
Iedereen, wonend in Brussel 
van 18 jaar tot 67 jaar en 
ingeschreven bij Actiris en 
werkzoekend.

deelnemers
In 2017 werden 358 
werkzoekenden begeleid 
binnen het AZW programma 
en 139 klanten binnen het 50+ 
programma. 

Wanneer
Heel het jaar door

Partner
Actiris, vrijwilligers binnen 
Deloitte en Touch

Acties in 2017
Door nieuwe klanten en bieden 
voortdurend individuele 
begeleiding. In 2017 volgen 
90 personen de groepssessies 
van 7 dagen “Basis ICT”. 
14 cursussen“Leren solliciteren 
met de PC”  vonden plaats 
aangevuld met een vorming 
rond presentatietechnieken. 

Beschrijving
We passen de begeleiding van 
de werkzoekende aan volgens 
de specifieke behoeften van 
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2. Beroeps - 
opleiding 
Verkoper 
Multimedia
De beroepsopleiding 
verkoper multimedia is een 
toekomstgerichte opleiding die 
de werkzoekende veel kansen 
geeft op de arbeidsmarkt. 
“Upload je toekomst!”

doelgroep
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).

deelnemers
In het najaar van 2017 
startten 9 deelnemers met de 
opleiding.  De groep die startte 
in het najaar 2016 eindigden 
met een groep van zes 
cursisten waarvan er drie direct 
werk vonden en één koos voor 
een bijkomende opleiding. 

Wanneer
Eén opleiding per jaar van 
november tot juni. 

Partner
VDAB

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

opleidingen
1. Vooropleiding 
Nederlands
Opleiding Nederlands door 
CVO Lethas met 4u extra 
taalondersteuning per week 
door Maks vzw. 

doelgroep
Werkzoekenden die hun kennis 
van en vaardigheid met het 
Nederlands willen verbeteren.

Wanneer
Voor de cursus Nederlands 2.1 
start 16 januari.
Voor de cursus Nederlands 1.1 
start 7 maart.
Voor de cursus Nederlands 1.1 
start 7 september.
Voor de cursus Nederlands 1.2 
start 20 november.

Partner
PWA van Anderlecht.

Beschrijving
De opleiding Nederlands is 
een intensieve cursus waarin de 
werkzoekende in korte tijd een 
stevige basis verwerft van het 
Nederlands die noodzakelijk is 
voor de arbeidsmarkt.

Dit jaar hebben we ervoor 
gekozen een nieuw concept 
uit te proberen. In plaats van 
de jongeren zoals de voorbije 
jaren in groep te ontvangen, 
hebben we ervoor gekozen 
om duo’s van twee jongeren te 
vormen en ze telkens met één 
coach te verbinden. Zo kon de 
coach de hele dag met twee 
jongeren aan de slag. Er werd 
hierdoor meer op maat en 
kwaliteitsvoller gewerkt. 
Ook dit jaar werden Actiris 
en Duo for a job betrokken 
om workshops in te richten 
omdat dit vorig jaar een groot 
succes was.  
Verder was er ook de 
fotostudio voor het maken van 
een professionele foto voor 
de CV en een make-up tafel. 
Beide extra stands waren heel 
populair. 

Resultaten
Discover your Talent 2017 
was opnieuw een succes, de 
jongeren waren tevreden over 
wat ze geleerd hebben tijdens 
de workshops. Dat bleek uit de 
evaluatieformulieren die zeer 
positief waren over zowel de 
workshops als de organisatie. 
De jongeren vonden het ook 
leerrijk om gemotiveerde 
werknemers van verschillende 
bedrijven te ontmoeten.

Wanneer
Heel het jaar door, individuele 
sessies en groepssessies tijdens 
de week en in het weekend. 

Resultaten
De helft van de jongeren 
werkte als student. 

5. discover your 
talent
deelnemers
Brusselse werkzoekende 
jongeren tussen 18 en 30 jaar 
en vrijwilligers.
60 werkzoekende jongeren 
en een 60-tal vrijwilligers 
uit vier bedrijven van de 
duurzaamheidsorganisatie 
« The Shift »: Accenture, 
Securex, Freshfield Bruckhaus 
Deringer en Nestlé. 

Wanneer
23 mei 2017

Beschrijving
Vrijwilligers uit het bedrijfsleven 
coachen jonge werkzoekenden 
naar werk.
Op 23 mei organiseerden we 
de zevende 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.

4. op zoek naar 
een studentenjob
deelnemers
Jongeren van 16 tot 25 jaar 
binnen de perimeter van 
het wijkcontract Passer in 
Anderlecht. 
Er werden 73 studenten 
begeleid. Sommigen vonden 
werk via interim-bureaus, 
anderen rechtstreeks bij 
de werkgever (online of 
ter plekke). 

Beschrijving
We bereiden de jongeren 
voor op de arbeidsmarkt, via 
een individuele begeleiding 
en groepssessies. Op deze 
manier sensibiliseren we 
de jongeren op bepaalde 
attitudes die cruciaal zijn in 
een jobinterview en op de 
werkvloer. We schrijven samen 
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. 

doelstellingen
Deze werkzoekenden hebben 
dikwijls geen duidelijk 
zicht op de arbeidsmarkt, 
welke stappen ze moeten 
ondernemen of welke 
vaardigheden ze moeten 
hebben om werk te vinden… 
Daarom kiezen we voor 
een aanbod dat een 
trajectbegeleiding combineert 
met cursussen (alfabetisering, 
computerles, workshops 
arbeidsmarkt ). Op die manier 
is het pad naar werk duidelijker 
en kunnen we inzetten op 
scholingsgraad en attitude.

Resultaten
Drie klanten volgden een 
alfabetiseringscursus Frans en 
een klant volgde een cursus 
Nederlands.
Zeventien klanten hebben 
werk gevonden (vaste job, 
interim, PWA, artikel 60, 
dienstencheque). 

uitdagingen naar 
volgend jaar
Buiten hun eigen Roma 
netwerk, hebben de 
werkzoekende van Roma 
origine geen netwerk en zeker 
geen dat hen helpt om werk te 
vinden. Daarnaast hebben ze 
problemen met kinderopvang, 
huisvesting, schooluitval…
De motivatie om nieuwe 
dingen te leren is er wel, maar 
door de gebrekkige talenkennis 
zoeken ze niet verder dan 
betrekkingen als schoonmaker, 
familiehulp of productie-
arbeider. We gaan hier dan ook 
inzetten op een mentaliteits-
verandering om onze doel-
groep te laten inzien dat er ook 
meer mogelijkheden zijn op de 
arbeidsmarkt.

Ik dacht dat ik nooit werk zou 
vinden. Ik kan immers niet goed 
lezen en schrijven. Nu heb ik een 
job als poetsvrouw. Ik ben mijn 
begeleidster van Maks direct een 
doos rafaello’s gaan brengen om 
haar te bedanken

Irina, 39 jaar
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4. Academie op 
zijn Vlaams 
doelstellingen
Sinds september 2017 is Maks 
vzw met een nieuw project 
gestart, ‘Academie op zijn 
Vlaams’.  Het project heeft als 
doel om deelnemers op een 
ludieke en originele manier 
Nederlands te leren.  We willen 
door creatieve activiteiten de 
motivatie en de omgang met 
het Nederlands van jongeren 
aan de hand van theater, film 
en zang vergroten.  

doelgroep
Dit project is gericht op 
jongeren tussen 16 en 25 jaar.  

Aantal deelnemers
Er waren 30 inschrijvingen, 
waarvan 16 voor theater, 8 voor 
zang en 6 voor filmmontage. 

Wanneer
Tijdens 2 momenten 
gedurende het schooljaar 
kunnen de jongeren vrij 
deelnemen aan verschillende 
workshops. Elke woensdag van 
11 oktober 2017 tot 23 januari 
2018 en van 7 februari tot 23 
mei 2018. In juli is er één week 
in Vlaanderen gepland.  

Resultaten
3 volgen lessen Nederlands
4 personen werken
7 personen komen regelmatig 
naar de zoekruimte

Evaluatie Maks Werk
In 2017 hebben we ingezet op 
een kwaliteitsverbetering van 
het aanbod. 
Naast de opstart van twee 
nieuwe projecten -50 plus en 
laaggeletterden, werkten we 
aan vorming en ondersteuning 
voor het team.
Vorming, coaching en intervisie 
zijn nu een vast onderdeel in 
de structuur van Maks Werk. 
Ook de specifieke doelgroep 
Roma en de mensen in de 
opleiding Multimedia verkoper 
kregen in 2017 verdere 
ondersteuning. 
In 2017 kenden we 
onder impuls van de 
kwaliteitsverbetering en interne 
versterking ook een sterke 
groei in het aantal personen 
die werden geholpen. De 
consolidatie van onze acties 
omtrent 50 plussers kende zo 
een stijging van het bereik met 
40 personen die in begeleiding 
kwamen. Ook in het specifieke 
Roma project slaagden we 
in de begeleiding van 57 
personen, wat binnen Europa 
een hoogvlieger is.

3. Basiscursus ICT 
en werk zoeken 
met de computer
deelnemers
Langdurige, kortgeschoolde 
werkzoekenden.
Er waren 23 personen verdeeld 
over twee cursussen. 

Beschrijving
Twee modules van zeven 
weken, 20u per week. 
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.

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.
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 de opleiding 
multimedia en telefonie zeer 
interessant omdat het in het 
Nederlands was. Ik ben sterk 
gegroeid in mijn Nederlands. 
Ik kan nu gemakkelijk een 
verkoopgesprek in het 
Nederlands voeren.

Bila Mambu

Resultaat
Op 23 mei 2018 wordt een 
toonmoment georganiseerd. 
Er is nog werk aan de winkel.  
De workshops verlopen trager 
wegens de verschillen in 
taalniveau en ook gedeeltelijk 
door het grote absenteïsme.  
Maar na 4 maanden zien we 
wel al dat de jongeren al meer 
vertrouwen in zichzelf hebben 
en dat ze minder bang zijn om 
Nederlands te spreken. 

uitdagingen voor 
volgend jaar
Het project zal eindigen in 
september 2018, maar we 
zijn op zoek naar nieuwe 
partners om het te kunnen 
verlengen. Het project is heel 
nuttig. Jongeren die een 
basis Nederlands hebben, 
krijgen veel meer kansen op 
de arbeidsmarkt. We willen 
ons ook concentreren op 
één thema. Momenteel 
bieden we 3 thema’s aan en 
dit aanbod is iets te breed.  
Uit het afgelopen jaar blijkt 
dat de meeste jongeren 
vooral interesse hebben in 
de theater sessies. We willen 
dan ook volgend jaar inzetten 
op theater als methodiek 
om spelenderwijs Nederlands 
te leren. 

Partners
Het duurzaam 
wijkcontract Passer

Ik heb Nederlandse les gevolgd 
tijdens bijna één jaar maar ik 
durfde nooit te spreken. Met de 
activiteit theater in het Nederlands 
ben ik gedeblokkeerd. Nu vind ik 
Nederlands spreken gewoon leuk

Emanuel
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Maks 
graFIsCh 
Bureau
Bij Maks Grafisch Bureau kunt 
u als klant twee vliegen in een 
klap slaan. 
We bieden een slimme en 
efficiënte communicatie-
oplossing en tegelijkertijd 
steunt u het goede doel.  
We werken met een uniek 
concept: naast onze functie 
als grafisch bureau leiden 
we ook werkzoekenden 
uit kansengroepen op tot 
desktop publisher, grafische 
vormgever, motion graphic- of 
webdesigner.
Tijdens deze vormingsperiode 
genieten de talentvolle 
jongeren van opleidingen en 
werken mee aan verschillende 
grafische projecten met een 
duidelijk doel voor ogen, 
namelijk een tewerkstelling in 
de grafische sector.  Ze krijgen 
op deze manier een betere 
kijk op actuele technologieën 
en zijn beter voorbereid 
op de arbeidsmarkt. Het 
verwerven van een gezonde 
arbeidshouding zoals 
werkritme, nauwkeurigheid, 

stiptheid, samenwerking is een 
even belangrijke doelstelling.
Natuurlijk is deze werkwijze ook 
met uitdagingen verbonden. 
We doen ons best en hebben 
de grootste  sociale impact 
wanneer we werken met 
mensen die in ons geloven.
Interessante projecten en 
terugkerende klanten zijn 
voor ons van het hoogste 
belang. Uitbouwen en 
optimaliseren van de 
bestaande klantenrelaties 
stond in 2017 dan ook centraal. 
En dat bereiken we vooral door 
kwaliteit en service. Verder 
bleef de uitstroom naar werk 
een belangrijk werkpunt. Het 
begeleiden naar werk willen 
we in de toekomst door een 
betere samenwerking met 
Maks Werk nog versterken.
In 2017 is het ons gelukt om 
18 nieuwe klanten te vinden.
Maks Grafisch Bureau is het 
enige communicatiebureau in 
België dat als sociale economie 
georganiseerd is. 



2017 overzicht gerealiseerd werk

Alhambra
Couscousavond - affiche & flyer layout

Argenta Zaventem
Balpennen - herdruk
Naamkaarten - layout
Naamkaart - herdruk

Be Code
Flyer ontwerp & layout
Affiche ontwerp & layout
Ontwerp webbanner 
Bus en metrobanner ontwerp & layout
Base shops video-advertentie 
Banner - ontwerp & layout
Metrokrant advertentie - ontwerp 
Campaign september 17 - advertentie, flyer & affiche - ontwerp & layout

Digital Welcome
Logo ontwerp

BIZ Brussel
sOS schulden - folder layout & drukwerkbegeleiding
sOs schulden - folder layout ( x25 )

Buurtwinkel
Affiche & flyer - ontwerp & layout

BIZ West-Vlaanderen
Draaiboek cover - ontwerp
Brochure - Layout

Brights
Brights RSVP webflyer - ontwerp & layout
Brights - layout leaflet Grieks
Brights - layout leaflet italiaans

Bruksel BinnensteBuiten
Website & CRM - mockups & ontwerp

Buurtsport Brussel
Website onderhoud

CAD vzw - De Werklijn
Folder layout & drukwerkbegeleiding 
Naamkaart - layout & drukwerkbegeleiding ( x9 )

Capital Digital
Domeinnaam transfer 
Capitaldigital flyers 2018 

Chambéry
Jaarverslag - layout

Codinc
Logo - ontwerp 

Cosmos
strategie & concept website
Flyer ramadan-event - layout 

De Buiteling
Webcatalogus website - ontwerp & ontwikkeling 
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Engage project
Discover your talent - ontwerp metro-banner 
Discover your talent - ontwerp email-banner 
Discover your talent - herdruk affiche ( x4 )
Facebookbanner - ontwerp

EVA vzw 
De Baobab - logo ontwerp
Fotoshoot bricoteam ( x2 )

Exchange vzw
Krantadvertentie uitwerking concept & voorstellen ontwerp

Finnish Cultural Institute for the Benelux
sweating For Europe - videoreportage filmen & montage

GC De Rinck
Cursusfolder - layout 

GC Elzenhof
Ontwerp Nieuwjaarskaart
Layout krant ( x6 )
Ontwerp, layout & drukwerkbegeleiding ( x2 )

Gemeente Anderlecht
Livre d’or du budget participatif - layout
Carte & brochure du Contrat de quartier Compas - ontwerp & layout 

Huristo
Huristo - logo ontwerp 

Jobhuis Anderlecht
Opendeurdag uitnodiging 

Lokaal Dienstencentrum Ellips
Ontwerp & layout Folder
5 jaar Ellips uitnodiging - ontwerp & layout flyer & affiche
Verjaardagskaarten ontwerp & layout 

Lokaal Dienstencentrum De Zeyp
De Rotonde banner layout 
De Rotonde logo ontwerp 

Maks
signaletiek concept  
Layout vacature 
Layout vacature 
Naamkaart layout & drukwerkbegeleiding 
Website - updates content
Website - updates content  
Layout naamkaart  
Ontwerp wenskaart
Ontwerp & layout jaarverslag 
Vacature layout 

Maks werk
Nl-les poster - layout
Naamkaart Maria - layout 
Naamkaart Nadia - layout 
Nl-les - poster 
Naamkaart Andrea & Ellen 
Visitekaart - Ruth 
Visitekaart - Hayat 
A3 Poster 
Multimedia verkoper
Visitekaartjes Amina & Line 
Layout vacature trajectbegeleider
Herdruk algemene folder 
Vacature trajectbegeleider - layout 
Multimedia verkoper - layout 
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Maks grafisch bureau
Portfolio update 
Beeld aankondiging zomersluiting 
Natureminded video - concept, realisatie, filmen, montage
Website onderhoud 

Maks digitaal
Fotolessen - flyer ontwerp, layout & drukwerkbegeleiding
Yep4Europe - flyer ontwerp & Layout 
Capital Digital flyer - pasen 2017 layout 
Capital Digital flyer - zomer2017 layout 
Creakids flyers - herdruk 
Template generiek digitalstorytelling - layout 
Digitalstorytelling - talenten - generiek 
Flyer formation passer - layout
Maks Digitaal - Aanbod najaar - layout
Maks partnermoment - layout
Expressprint promo najaar
Update - affiche openatelier 
Academie op zijn vlaams - ontwerp & layout
Flyer Digitale Ouders voor Molenbeek - layout
Flyer passer - herdruk 
Folder capital digital - layout
Layout folder 

Mission Locale Anderlecht
Website concept, visueel voorstel & landingspagina 
Préformation - folder layout 
Journée portes ouvertes - signaletiek ontwerp 
Journée portes ouvertes - affiche layout 
Roll-up ontwerp 
Huisstijl - naamkaarten ontwerp 
Huisstijl - briefhoofd ontwerp 
Huisstijl - enveloppe ontwerp 
Huisstijl - ontwerp 
Huisstijl - powerpoint template ontwerp 
Plafonneur Maçon Couvreur - affiches & folder ontwerp & layout 
AAD - affiches & folder ontwerp & layout 
Algemene affiche & flyer - ontwerp & layout 
Verkoop - affiche & flyer layout 
ASDM - affiche & flyer layout

Medikuregem
Nieuwsbrief januari 2018 - layout & drukwegeleiding 
Nieuwsbrief april 2017 - layout & drukwegeleiding 
sticker - ontwerp & drukwerkbegeleiding 
Uitnodiging - ontwerp, layout & drukwerkbegeleiding 
Kaart - ontwerp & drukwerkbegeleiding 
Flyer - ontwerp, layout & drukwerkbegeleiding 
Ontwerp logo 
Ontwerp huisstijl 
Ontwerp tshirt
Nieuwsbrief september 2017 - layout & drukwegeleiding 
Nieuwsbrief januari 2018 - layout & drukwegeleiding 
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Odisee Hogeschool
DiversiDate reportage - film & montage

Samenlevingsopbouw Brussel (Riso)
Uitnodiging Manu - flyer ontwerp & layout 
Ontwerp & layout Woonbox
Canopy banner - ontwerp 

Sign & Sound Theatre
Logo - ontwerp 

Sociaal Vervoer Brussel Vzw
Folder - ontwerp & layout 
Website - ontwerp & landingspagina 

Telecentre Europe
Info kit Global Citizenship brochure - ontwerp & layout 
Umi sci Ed image replacement - website content vervangen 
Brights RSVP - ontwerp & layout 
Brights Leaflet - vertalingen layout 
All Digital - website changes 
GOW17 - rapport ontwerp & layout 
All Digital - website aanpassingen 
YEP Youthengagement - ontwerp & layout 
Brights - project templates - ontwerp sjablonen 
Brights - Leaflet - ontwerp & layout 
Brights - logo & huisstijl ontwerp 
Codemob - roll up layout 
YEE4Europe - roll up layout 

WGC De Brug 
Aanpassing huisstijl - afsprakenkaart 
Aanpassing huisstijl - Logo ontwerp 
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Evaluatie
We hadden dit jaar een aantal 
nieuwe klanten. Een aantal  
oudere klanten gaven ons meer 
werk. Dit was voornamelijk 
het geval van All-Digital die 
al de communicatie voor de 
Europese projecten aan ons 
uitbesteed. 
Verder hadden we dit 
jaar 1 nieuwe uitdaging: 
het maken van de website 
van Brukselbinnenstebuiten. 
We kozen om hiervoor 
samen met Odoo, een 
managementtool, in zee te 
gaan. We wilden uittesten of 
we deze managementtool, 
waar ook een webbuilder 
aan verbonden is, 
konden gebruiken als 
antwoord op de vraag van 
Brukselbinnenstebuiten. 
Het loopt niet makkelijk maar 
er zijn wel mogelijkheden 
om verder met deze tool te 
werken, zodat we dit ook 
kunnen aanbieden aan andere 
klanten. 
We hadden het dit jaar ook 
enorm moeilijk om goed 
personeel te vinden. Daar 
waar we enkele jaren terug 
nog heel wat keuze hadden 
binnen de kandidaten, zijn 
er nu minder en minder 
mensen dsp gerechtigd. Dit is 
een probleem. We moeten 
enorm veel werk steken in het 
meegeven van basisprincipes 
van layout aan bepaalde 
personeesleden. Vroeger 
konden we toch mensen 
indienst nemen die enige 
kennis hadden van Indesign, 
terwijl de kennis nu echt 
summier is.
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PERSONEELS-
BeleId 
Personeels-
bijeenkomsten
Maks organiseerde in 2017 vier 
personeelsdagen, steeds met 
een inhoudelijk en een ludiek 
luik. Op deze manier leren de 
collega’s elkaar in een ander 
kader kennen. In juni vond de 
jaarlijkse barbecue plaats en in 
december het kerstfeest. 
Verder werd in 2017 ongeveer 
maandelijks een lunch 
gehouden waar een collega 
aan kennisdeling doet. 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.

Preventie-
beleid
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 2017 werd de klemtoon 
gelegd op arbeidsvoorwaarden 
en ervaring. Zo werd in 2017 
een personeelsenquête 
afgenomen om na te gaan hoe 
het personeel bij Maks het 
werk ervaart. Uit deze enquête 
bleken enkele dringende 
werkpunten op vlak van interne 
communicatie en structuur 
die door de werkgroep aan 
het management werden 
gecommuniceerd.
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maks Digitale Inclusie
Bij Maks Digitaal krijgen 
nieuwkomers de mogelijkheid 
om een aantal basiscursussen 
te volgen die hen helpen bij 
hun dagelijkse werkzaamheden. 
Dit houdt in dat we inzetten 
op een gedegen kennis van 
het Officepakket, montage 
vaardigheden, werken met 
smartphone en tablet en 
basiskennis digitale fotografie 
zodat de animatoren in 
opleiding de competenties 
hebben om hun taken bij Maks 
te vervullen. 
Verder zetten we dan in om 
hen wegwijs te maken in onze 
google drive en agenda, leren 
we de basis van programmeren 
aan en kunnen ze proeven van 
het concept 3D printen.
Een aantal multimedia 
animatoren en de 
onthaalbedienden hebben 
zich geperfectioneerd in het 
gebruik van email en online 
documenten, het gebruik van 
een tekstverwerker en een 
rekenblad. 
Er wordt naar gestreefd om 
de collega’s elkaars lessen 
te laten bijwonen zodat ze 
enerzijds methodieken en 
inhoud over verschillende 
thema’s  bijleren en anderzijds 
ook de vaardigheid aanleren 
om de lessen te geven. 
Deze cursussen worden intern 
gegeven.
Een animator volgt een 
opleiding sociaal werk.
Enkele medewerkers 
volgden tijdens de werkuren 
extern les met als doel 
een diploma te behalen. 
Eén technisch medewerker 
volgde een bachelor 
opleiding in informatica en 
systemen: netwerken en 
telecommunicatie. 

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 
de begeleiders een basiscursus 
van 5 dagen te laten volgen bij 
Il Faro rond oplossingsgericht 
coachen. In 2017 volgden vijf 
begeleiders de cursus. 
Verder werd voor het hele 
team een vormingstweedaagse 
georganiseerd met als 
thema leiderschap en 
grenzen afbakenen vanuit 
trajectbegeleiding.
De trajectbegeleidster voor 
Roma kreeg een vorming 
« Beschrijf je praktijk » en 
volgde één maand lang 
intensieve Franse les. 
De onthaalbediende volgde 
Nederlandse les.  Haar 
opleiding begon met een 
cursus Excel, Word en email 
gedurende twee halve dagen 
per week.

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 of op het 
aanleren van Nederlands bij 
nieuwkomers.

Algemeen
Maks organiseerde intern twee 
sessies digital storytelling 
voor haar personeel rond 
talenten en hoe je die kan 
gebruiken in je dagelijks 
leven.  De workshop was heel 
leerrijk omdat de collega’s 
ook stilstonden bij hun eigen 
persoonlijke verwezenlijkingen 
en hoe ze daar waren 
gekomen. We onderzochten 
hoe je eigen talenten kan 
inzetten in je werk.  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 nieuwe 
methodieken uit te testen. 
Deze workshops zorgen er ook 
voor dat collega’s elkaar eens 
op een andere manier leren 
kennen. 

Andere 
tewerk-
stellings-
maatregelen
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 11 
personeelsleden in dienst die 
vallen onder het GECO statuut. 

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.

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-contract.  
Maks Digitaal bood in 2017 
werk aan 6 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 werk aan één 
onthaalbediende via een artikel 
60 contract. 
Ook Maks Grafisch bureau 
heeft één infografist in 
opleiding in dienst via een 
artikel 60 contract.

Tijdens een eerste les van 
‘film en montage’ vroegen we 
aan de deelnemers waarom 
zij geïnteresseerd waren in 
film, één man vertelde dat 
hij een video wilde maken 
om mensen bewust te maken 
van de toestand in Somalië 
en Al-Shabaab. Ik leerde dat 
iedereen zijn verhaal heeft, 
door Maks kunnen mensen 
deze verhalen naar buiten 
brengen.

Martijn Van Schaik  
stagiair Maks Digitaal

Tewerk-
stellings-
maatregelen
Maks stelt heel wat 
mensen tewerk dankzij 
tewerkstellingsmaatregelen 
genomen door de overheid. 
Hier een overzicht van enkele 
contractvormen.

doorstromings-
programma’s (DSP)
Doorstromingsprogramma’s 
bieden de mogelijkheid 
om de vaardigheden van 
kortgeschoolde 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 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 het 
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 kortgeschoolde 
werkzoekenden tewerkstellen 
via DSP contracten met een 
vier/vijfde contract. Ze werken 
als infografist in opleiding 
gedurende twee jaar. 
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Eén persoon kreeg een 
basis opleiding Indesign 
aangeboden bij ADN 
technologie. Twee personen 
kregen opleiding Wordpress 
basis bij L’atelier du Web. 
Ook bij de grafisten bieden 
we de mogelijkheid om 
Nederlands te volgen. 
Zo spijkerde een grafist zijn 
taligheid bij.
De begeleider van de 
doelgroepmedewerkes volgde 
een opleiding “sterker op 
het werk door verbindende 
communicatie” bij Vivo.
Omdat we in de toekomst 
stappen willen zetten en 
onszelf verder economisch 
verzelfstandigen gingen twee 
personen de Odoo Experience 
2017 gaan bijwonen in Louvain-
La-Neuve.

maks Grafisch Bureau
In 2017 kregen ook de 
grafisten in opleiding en 
de verantwoordelijken van 
grafisch bureau interessante 
opleidingen aangeboden. 
Onze grafisten worden sterk 
intern begeleid. Zo volgen 
ze standaard mee tijdens de 
brainstormsessies met de 
begeleiders en krijgen ze 
daar creatieve technieken 
aangeleerd. Zo leren ze ook 
een planning te maken en 
inzicht in het proces van 
grafisch werk. Dit begint bij 
de briefing en eindigt met het 
product. We leren ze werken 
met basis planningstools en 
checklists.
Op de werkvloer wordt 
ruimte gemaakt om je als 
grafist te verdiepen in welke 
programma’s je graag gebruikt, 
zodat je op het einde van 
je contract een uitgebreid 
portfollio kan voorleggen. 
We hebben in 2017 zelfstudie 
begeleidingen opgestart in: 
Adobe Indesign, Wordpress 
post-formats, Javascript basis, 
webtypografie, Wordpress 
codex functions, Wordpress 
theme building, Wordpress 
plugins coding, user interface 
design, user experience 
design, storyboarding, 
scenario schrijven.

Eén animator in opleiding 
studeert voor het behalen van 
een diploma HRM.
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.  Zo volgen 
4 animatoren in opleiding, 
1 technisch medewerker en 
1 administratief medewerker 
een intensieve opleiding 
Nederlands.
Een medewerker volgde een 
specifieke lerarenopleiding: 
psycho - pedagogische 
competentie.
Ook de staf van digitaal kreeg 
de kans om opleidingen 
te volgen. Zo volgde 
1 medewerker “identiteit 
in spel”, 2 medewerkers 
volgden “the power of 
words”, 1 medewerker volgde 
opleiding verbeeldende 
middelen.
Samen met de begeleider van 
het grafisch bureau volgde 
een stafmedewerker “sterker 
op het werk door verbindende 
communicatie”.
In het kader van ons 
engagement om vanaf 2018 
ICT lessen te geven voor 
werkzoekenden in specifieke 
programma’s volgde 1 
medewerker een cursus 
Indesign.



56 57

Evaluatie  en toe komst plannenMaks - Jaarverslag 2017

evaluatIe  
EN TOE kOMST-
plannen
Maks vzw kende in 2017 een 
enorme groei. We kregen er 
een zestal personeelsleden bij 
en we werkten ondermeer aan 
4 Europese projecten, waarvan 
1 als coordinator. Het capital 
digital project kreeg een ware 
boost. In het kader van de 
Europese projecten schreven 
we onze methodologie 
beter uit en we werkten aan 
een massive open online 
cursus (MOOC) rond digitale 
storytelling. 
De organisatie wordt steeds 
maar groter en heeft ook 
meer nood aan omkadering. 
Daarom startte in juli 2017 
een nieuwe operationeel 
directeur, Koen Mertens. 
Nieuwe processen worden in 
kaart gebracht,  de financies 
worden beter opgevolgd en de 
communicatie wordt onder de 
loep genomen.
In onze voornemens voor 
2018 staat: zorgen voor meer 
rust binnen de organisatie 
door het in kaart brengen 
van taken en processen, een 
betere begeleiding voor de 
doelgroepmedewerkers en het 
benutten van alle plaatsen in 
de activiteiten. 

2017 was een stressvol 
jaar. Maks Digitaal had 
geen leidinggevende meer 
gedurende een aantal 
maanden. Dit zorgde voor 
chaos en heel wat onrust. 
Verschillende medewerkers 
kloegen over stress. Het is 
belangrijk dat we op een 
correcte manier de tijd 
kunnen meten die mensen 
aan processen besteden. We 
gaan hiervoor op zoek naar 
een goede managementtool 
die we in de organisatie willen 
implementeren. 
Wat de begeleiding van 
de doelgroepmedewerkers 
betreft, gaan we een nieuwe 
strategie uitdenken voor de 
hele organisatie. We willen 
processen in kaart brengen 
en in instructiefilmpjes gieten, 
zodanig dat nieuwe mensen 
hier systematsch gebruik 
van kunnen maken en de 
begeleiders dit systematisch 
in hun begeleiding kunnen 
opnemen. 

Wat de recrutering voor de 
activiteiten befreft, moeten 
we werk maken van een 
globale strategie om onze 
reclame te verbeteren. Vermits 
ons doelpubliek heel weinig 
folders leest of niet op internet 
kan zoeken naar activiteiten, 
moeten we steeds nieuwe 
strategieën bedenken om de 
effectiviteit van mond-aan-
mond reclame te verhogen. 
Maar zelfs al bereiken we 
ons doepubliek niet met de 
traditionele middelen zoals 
folders, facebook, twitter, 
website en mailings niet, 
betekent dit niet dat we ons 
niet moeten organiseren om 
dit voor de stakeholders te 
organiseren. 
Binnenkort viert Maks vzw 
20 jaar. We hebben heel 
wat uitgewerkt in 20 jaar, 
maar er zijn heel wat nieuwe 
leidinggevenden die niet op 
de hoogte zijn van alles wat er 
in 20 jaar is uitgewerkt. Onze 
archieven bestaan maar hoe 
vind je iets terug …
Misschien moet dit het 
volgende jaar mijn persoonlijk 
stokpaardje worden.

Veronique De Leener



Vlaanderen
is werk

Maks realiseert zijn projecten dankzij

Netwerken
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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

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

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

Ontwerp & layout: grafischbureau.maksvzw.org
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